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Bu bülten sizindir, alabilirsiniz.

• Küresel İmprove ve Türkiye İnovasyon Şampiyonları Ödül Töreni’nde 1’inci olan İETT’nin ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
• 3. köprü inşaatında incelemelerde bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu, köprü ve bağlantı yollarının bu yaz açılacağını söyledi.
• İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a, Marmara Üniversitesi tarafından “Fahri Doktora” unvanı takdim edildi.
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışlarında şehir hayatının normal seyrine devam etmesi ve ulaşımın aksamaması için 7/24 çalışıyor. 

Başarı ve Hizmetin Adresi İstanbul 





Sevgili
İstanbullular
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımdan çevreye, 
sağlıktan eğitime, kültür-sanattan spora kadar pek çok 
alanda olmak üzere kendi ürettiğimiz teknoloji ile İstanbul 
ve İstanbullular için hizmet veriyoruz. Bu kapsamda; 
dünya kentlerine örnek olduğumuz İstanbul’a Türkiye 
İnovasyon Haftası’nda 2 ödül birden kazandırmanın 
mutluluğu içerisindeyiz. Küresel İmprove ve Türkiye 
İnovasyon Şampiyonları Ödül Töreni’nde, “İnovasyon 
Organizasyonu ve Kültürü” dalında 1’inci olan İETT’nin 
ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden; “İnovasyon Kaynakları” dalında 
2’nci olan İSTAÇ’ın ödülünü ise Ekonomi Bakanı Mustafa 
Elitaş’tan aldık. Hiç şüphesiz bu büyük gurur hepimizin, 
İstanbul’umuzun…

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile birlikte inşası hızla 
süren 3. köprü şantiyesinde incelemelerde bulunduk. 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarının 
yüzde 88’inin tamamlandığını ifade eden Başbakan 
Davutoğlu, köprünün bu yaz içinde İstanbul’a ve ülkemize 
kazandırılacağını ifade etti. Ayrıca geride bıraktığımız ay, 
Marmara Üniversitesi Senatosu’nun 22 Aralık 2015 tarihli 
kararıyla; İstanbul’a yaptığımız hizmetlerden dolayı 
şahsıma “Fahri Doktora” unvanı takdim edildi.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Arat’ın elinden aldığın 
unvanı, İstanbul’a ve tüm İstanbul sevdalılarına
ithaf ediyorum…

Tüm insanlığa barış ve sevgi getirmesini ümit ettiğim 
2016 yılında da İstanbul’u hak ettiği yatırım ve hizmetlerle 
buluşturmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 
hepinize sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yıl diliyorum. 
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Kendi ürettiği teknolojiyi kullanarak 
dünya kentlerine örnek olan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Küresel İmprove ve Türkiye 
İnovasyon Şampiyonları Ödül 
Töreni’nden iki ödülle döndü. 
Başkan Kadir Topbaş, İETT’ye 
verilen ödülü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
elinden aldı.

İBB’ye iki ödül birden!

Türkiye İnovasyon Haftası Kapanış Töreni, 
İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

yanı sıra Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) 
Genel Müdürü Mümin Kahveci, İstanbul Çevre Yönetimi 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) Genel Müdürü Fahrettin 
Soran ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Kendi ürettiği teknolojiyi kullanarak dünya kentlerine 
örnek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küresel 
İmprove ve Türkiye İnovasyon Şampiyonları Ödül 
Töreni’nden iki ödülle döndü. “İnovasyon Organizasyonu 
ve Kültürü” dalında 1’inci olan İETT’nin ödülünü, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve 
İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci’ye, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan verdi. “İnovasyon Kaynakları” 
dalında 2’nci olan İSTAÇ’ın ödülünü ise Genel Müdür 
Fahrettin Soran, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın 
elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Topbaş, ödül 
töreninden önce İstanbul Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri 
stantlarını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu 
inşası süren üçüncü köprü 
şantiyesinde incelemelerde 
bulundu. Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ve bağlantı yollarının 
yüzde 88’inin tamamlandığını 
belirten Başbakan Davutoğlu, 
“İnşallah bu yaz içinde 
İstanbul’umuza ve ülkemize 
kazandırmış olacağız.” dedi.

Başbakan Davutoğlu: 
“3. köprü bu yaz açılacak”

Başbakan Ahmet Davutoğlu, üçüncü köprü 
şantiyesinde incelemelerde bulundu. Havadan 
gerçekleştirilen inceleme gezisinde Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da yer aldı. 
Odayeri - Paşaköy arasındaki bağlantı yollarının da süratle 
tamamlandığını belirten Başbakan Davutoğlu, şöyle 
konuştu: “Daha önce iki ayrı açılış planladığımız bir projeydi 
ama şimdi, bugün aldığımız bilgilerle Sayın Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanımızla birlikte şu hususta 
firma yetkilileriyle mutabık kaldık: Köprünün devreye 
girmesiyle bağlantı yollarının devreye girmesi arasındaki 
süre, bağlantı yollarındaki hızlı seyir dolayısıyla kapanıyor. 
Bu konuda yetkilileri de tebrik ediyorum. Şu ana kadar da 
projenin yüzde 88’i gerçekleşti. Köprü ve bağlantı yolları, 
inşallah bu yaz içinde, mümkün olan en erken vakitte 
İstanbul’umuza, ülkemize kazandırılmış olacak.”

“Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyada köprü mimarisi 
anlamında bir ilk niteliği taşıyor.” diyen Başbakan 
Davutoğlu, şunları söyledi: “Bu anlamda da sadece 
ülkemize ve İstanbul’umuza değil, dünyadaki bu yöndeki 
çalışmalara da katkı mahiyetinde. Çünkü genişlik itibarıyla 
dünyanın en geniş asma köprüsü. 59 metre genişlik, 

322 kule yüksekliğiyle dünyada genişlik ve kule yüksekliği 
bağlamında dünya birincisi bir köprü. Bu iki konuyu
biraraya getiren yegane köprü. 3. köprü, İstanbul’umuzun 
bu tarafında bulunan ekolojik denge de en detaylı şekilde 
çalışmalarla, hesaplarla korunacak. Hiçbir şekilde yeşil 
dokudan bir kayıp yaşanmıyor, yaşanmayacak. Bu konuda 
da gerekli bütün tedbirler alındı.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’a, 
İstanbul’a yaptığı başarılı 
hizmetlerden dolayı Marmara 
Üniversitesi tarafından 
“Fahri Doktora” unvanı verildi. 
Başkan Topbaş, yaptıkları 
yatırımlarla, İstanbul’u dünyanın 
odak şehirlerinden biri haline 
getirdiklerini söyledi.

Başkan Kadir Topbaş’a 
“Fahri Doktora” unvanı verildi!

Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde 
düzenlenen Fahri Doktor Payesi Tevdi Töreni’ne, 
İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra İstanbul 

Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Marmara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat, üniversitenin 
akademisyenleri, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve 
diğer İBB Bürokratları ile İstanbul’un ilçe belediye 
başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Eğitim alanında hizmet veren İstanbul’un en köklü ve 
güzide üniversitelerinden Marmara Üniversitesi, 
133. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları kapsamında, 
üniversitenin eski öğrencisi İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a “Fahri Doktora” unvanı 
verdi. Marmara Üniversitesi Senatosu’nun 22 Aralık 2015 
tarihli kararıyla verilen “Fahri Doktora” unvanının belgesini, 
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat, 
Başkan Kadir Topbaş’a takdim etti. 

Marmara Üniversitesi’nin, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş’a Fahri Doktor 
Unvanı Verilmesine Dair Senato Kararı ve Gerekçesi: 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Kadir 

Topbaş’a; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet 
performansının artırılması, kentsel hizmetlerde kalitenin 
yükseltilmesi, şehrin uluslararası düzeyde tanıtımı, 
İstanbul’un dünyanın önde gelen küresel şehirlerinden 
biri haline getirilmesine yönelik girişimleri, Türkiye 
Belediyeler Birliği’nin kurumsallaştırılarak hizmet kapasitesinin 
artırılması ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya 
Teşkilatı’nın uluslararası konumunun güçlendirilmesi 
konusunda yapmış olduğu çalışmaların teyit edilmesi 
amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 
14. maddesi uyarınca, “Yerel Yönetimler Anabilim Dalı”nda 
fahrî doktor unvanı tevdi edilmesine karar verilmiştir.

Başkan Topbaş: “İstanbul’a onurla hizmet ediyorum…” 
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, verilen unvana 
teşekkür ederek, 1960’lı yılların sonunda Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduğunu 
hatırlattı. İstanbul’a onurla hizmet ederken mensubu 
olduğu üniversiteden aldığı bu payenin çok ayrı bir 
anlamının olduğunu vurgulayan Başkan Topbaş, 
8 bin 500 yıllık tarihi olan şehrin jeopolitik öneminin 
son 12 yılda yaptıkları yatırımlarla artarak devam 
ettiğini söyledi. 
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“İstanbul’un yarınlarını hazırlamak için çalıştık…”
Vatandaşların memnuniyetinin ve bu tür takdirlerin kendilerine 
çok daha büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkında 
olduklarını ifade eden Başkan Topbaş, şöyle konuştu: 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nda başlattığı, gerçekten milat olarak düşündüğümüz 
bir süreçten ilham alarak, kadim medeniyetimizde var olan 
hizmet anlayışını sürdürmeye çalışıyoruz. Takdir ettiğiniz bu 
paye benim için çok önemli. İlkokul diploması aldığım 
günkü heyecanı yaşıyorum. Günümüzde şehir yönetimleri 
dünyanın kaderini belirleyecek noktaya geldi. Çok ciddi 
yatırım ve hizmetlerle, İstanbul’u dünyanın odak şehirlerinden 
biri yapmayı başardık. Dönemimizde kurumsal taassup 
göstermeden İstanbul’un yarınlarını hazırlamak için çalıştık. 
Başarı, taleplerin yerine getirmekten değil; halkın taleplerini 
önceden hissedip yerine getirmekten geçiyor. Artık halka 
rağmen sadece kendince verilen kararlarla adım atılamayacak, 
ortak akla ihtiyaç duyulan bir süreçteyiz. Hep, ‘Bu şehirde 
yaşayanlar daha fazla nasıl mutlu olur?’ diye düşünerek 
hizmet ürettik.” İstanbul’un kar yağışlı olduğu bu günlerde, 
vatandaşların geçmişteki endişeleri duymadığını ve 
“İBB bunun üstesinden gelir” dediğini dile getiren 
Başkan Topbaş, ekip çalışmasıyla ulaşım ve karla mücadele 
çalışması gibi her alanda çok büyük yatırım ve hizmetlere 
imza attıklarını söyledi.
 
Arat: “Kadir Topbaş, şehrin geleceğine imzasını atmıştır…”
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat da, 
“Üniversitemizin 133. kuruluş yıldönümünde, bizim 

üniversitemizden mezun olan ve İstanbul’u 12 yıldır 
başarıyla yöneten Kadir Topbaş’a yerel yönetimler alanında 
Fahri Doktora verilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sayın 
Kadir Topbaş, İstanbul’un geleceğine adanmış vizyonu, 
hayranlık uyandıran azmi ve gayretiyle şehrin geleceğine 
imzasını atmıştır.” diye konuştu. 

Törende, Kadir Topbaş’ın özgeçmişi ile “Fahri Doktora” 
unvanının veriliş gerekçesi, Marmara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Bozlağan tarafından 
okundu. Topbaş’a, törenin sonunda Fahri Doktora Payesi ile 
üniversite yıllarındaki fotoğrafı takdim edildi. Tören, Topbaş 
ve Arat’ın akademisyenleri ve davetlileri arkalarına alarak 
çektikleri selfie ile son buldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış 
aylarını sorunsuz geçirmek ve şehir 
hayatının normal seyrinde devam 
etmesi için gece gündüz demeden 
aralıksız çalışıyor. AKOM’dan 
yürütülen çalışmalar kapsamında 
4 bin kilometrelik ana arterlerde, 
1.144 araç ve 5 bin 450 personel 
hazır bekletiliyor.

İBB gece gündüz çalışıyor,
İstanbullular kışı rahat yaşıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 kış sezonu hava 
koşullarıyla mücadele planları AKOM’da masaya yatırıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 

Mevlüt Bulut başkanlığında yapılan toplantıda, İtfaiye Daire 
Başkanı Ali Karahan, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon 
Daire Başkanı Turgay Gökdemir, Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanı Muzaffer Saraç, Bilgi İşlem Daire Başkanı 
Hakkı Tok, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş, 
AKOM Müdürü Mustafa Akyüz, Halkla İlişkiler ve Beyaz 
Masa, İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSFALT ilgili müdür ve müdür 
yardımcıları ile 39 ilçenin başkan yardımcıları ve fen işleri 
müdürleri hazır bulundu.

39 ilçe belediyesi ortak hareket ediyor…
Toplantıda; her ilçe yöneticisi, kendi merkezlerindeki 
alanların ihtiyaçlarını belirledi. Yoğun kar yağışlarında, 
güzergah yollarının kapanmaması için ihtiyaç duydukları 
tuz ve solüsyon gibi ihtiyaç kalemleri belirlendi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ilçelerden gelen isteklerin karşılanması 
için harekete geçti. Böylelikle 39 ilçe belediyesi ile sorunsuz 
İstanbul için kış çalışmalarında ortak hareket ediliyor.
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Alınan önlemler AKOM’dan yönetiliyor…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM Meteoroloji 
Birimi’nin uyarıları doğrultusunda hareket eden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, tüm 
ilgili birimleri alarma geçirip daha sorunsuz bir İstanbul 
için çalışıyor. Alınan önlemler, tek merkezden koordineli 
bir şekilde yönetilerek, İstanbul gibi metropol bir şehrin 
daha sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm birimler 24 saat 
aralıksız çalışıyor. 

1.114 araç, 5 bin 450 personel hazır…
Kışla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul genelindeki 
4 bin kilometrelik ana arterlerde 1.114 araç, 5 bin 450 
personel bekletildi. Kritik 360 müdahale güzergahı 
belirlendi. 240 bin 605 ton tuz ve 1.290 ton solüsyon 
hazırda bekletildi. Büyükşehir Belediyesi’nce muhtarların 
koordinasyonuna verilen kar küreme aparatları ile köy 
yollarının açık tutulması sağlandı. Köylerde kar küreme 
timleri görevlendirildi. 

AKOM Koordinasyonu’nda yürütülen çalışmalarda ise 
araçların, belirlenen güzergahlarda yapacakları kar küreme 
ve yol açma çalışmaları mevcut araç takip sistemi ile 
AKOM’dan takip edilerek, kritik kavşaklarda 52 kurtarıcı ve 
çekici muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır 
bekletiliyor.
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250 noktaya 1 ton tuz bırakıldı…
Bu kapsamda; kavşaklar ve ana 
arterlerden oluşan 250 noktaya 
1 tonluk tuz bırakıldı. Kamu kurumları 
ile hastane okul, cami ve yurt gibi 
yerlere ise ihtiyaç halinde kullanılmak 
üzere 40 bin torba 25 kiloluk 
tuz konuldu. Metrobüs yolu, 
32 kar küreme ve solüsyon araç 
ile ulaşıma açık tutuldu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Katı Atık 
Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların 
daha rahat yaya yollarını ve 
üstgeçitleri kullanabilmesi için 
sürekli görev yapıyorlar. 

Kar kaplanı görevde…
Vatandaşların kış aylarını sorunsuz bir 
şekilde atlatması için geceli gündüzlü 
çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ekiplerinin en büyük yardımcılarından 
biri de kar kaplanı. İstanbul’da etkili 
olan kar yağışının hayatı olumsuz 
etkilememesi için çalışan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın da 
aksamaması için çalışmalarını aralıksız 
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sürdürüyor. Yol Bakım ve Altyapı 
Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri 
kar küreyen, süpüren, kurutan ve tuz 
serpen 6 adet  “kar kaplanı” ile  çevre 
yollarında görevlerini tamamlıyor.

40 km’lik alanda tuzlama…
“Kar kaplanı” 80 km hızla giderek, 
tek seferde 40 km’lik alanda tuzlama 
yapma kabiliyetine sahip. Yengeç 
yürüyüşü yapabilen aracın bıçağı 
iki kademeli olarak kar kürüyor. 
Bıçak kapalı iken 4.50 cm, açık iken 
5.20 cm genişliğinde küreme yapıyor.

İstanbul’un yolları, 600 kameradan 
izleniyor… 
Şiddetli kar yağışı başlamadan 
önce İBB Yol Bakım ve Alt Yapı 
Koordinasyon Daire Başkanlığı’na 
bağlı kar küreme ekipleri, karayolları 
ekipleri ile koordineli bir şekilde, tüm 
ana arterlerde ve önceden tespiti 
yapılan noktalarda yerlerini alıyorlar. 
Kar yağması ile birlikte harekete 
geçen İBB ve ilgili tüm birimler, 
aralıksız tuzlama ve küreme yaparak 
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ulaşımın aksamaması için sürekli hareket halinde oluyorlar. 
Yapılan çalışmalar AKOM’dan takip ediliyor ve oluşan 
sorunlara bu merkezden müdahale ediliyor. İstanbul’u 
yaklaşık 600 kameradan izleyen birimler, AKOM’dan daha 
sağlıklı bir şekilde çalışmaları koordine ediyor.  

Mobil Büfeler’den çorba ve çay ikramı…
Kar yağışının yoğunluğu ve olumsuzluk yaşanan 
bölgelerde, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli 
uyarılar, basın yolu ile alınan tedbirler ya da öneriler 
duyuruluyor. Trafikte mahsur kalan vatandaşlara, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi’nce belirli 
noktalarda Mobil Büfeleri konuşlandırılarak, sıcak çorba ve 
çay ikramında bulunuluyor.

Kimsesiz vatandaşlara sahip çıkılıyor…
Ağır kış şartlarının yaşandığı İstanbul’da vatandaşların 
sorunsuz bir kış geçirmesi için 7/24 çalışan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kimsesiz vatandaşlara da 
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elini uzatmaya devam ediyor. Zeytinburnu Spor 
Kompleksi’ni havaların soğumasıyla birlikte kimsesiz 
vatandaşlara ev sahipliği yapacak şekilde yeniden 
düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, misafirlerinin 
tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Misafirlerinin yemek, 
duş, sağlık hizmeti, kıyafet ve bakım hizmetlerini 
ekipleriyle birlikte yerine getiren İBB, bu hizmetlerini 
havaların ısınmasına kadar aralıksız devam ettirecek. 
Şuana kadar 1.110 vatandaşa hizmet verilen tesiste, 
60 kişilik ekip görev yapıyor. 

Sokak hayvanlarının yemek ve bakım ihtiyaçları 
karşılanıyor…
Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan hayvanların yemek 
ve bakım ihtiyaçları ise yine Büyükşehir Belediyesi tarafından 
sağlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sarıyer 
Kısırkaya’da oluşturduğu Hayvan Bakımevi ile yaz kış 
gözetmeksizin sahipsiz hayvanlara sahip çıkılıyor. Türkiye’nin 
en büyük hayvan bakımevi olma özelliğine sahip tesis, 
Avrupa Yakası’ndaki tüm ilçelere hizmet veriyor.
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Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 
tarafından bu yıl ikincisi 
düzenlenen Çevreci Tesis Ödül 
Töreni, İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Törene katılan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, “Doğru çevre 
yönetimi yerel yönetimsiz 
olmaz.” dedi.

En çevreci tesisler ödüllendirildi

Sağlıklı çevrelerin oluşturulması için şehirlere öncülük 
eden Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin teşebbüsüyle 
2013 yılında başlatılan ve örnek işletmeleri 

cesaretlendirme amacını güden 2. Çevreci Tesis Ödül 
Töreni, İstanbul’da düzenlendi. İstanbul Hilton Otel’de 
gerçekleştirilen törene, Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ile birliğe üye belediyelerin temsilcileri, organize 
sanayi bölgelerinin başkanları, iş adamları ve basın 
mensupları katıldı. Törende, 48 tesis ve 9 organize sanayi 
bölgesi ödül almaya layık görüldü.

“Doğru çevre yönetimi yerel yönetimsiz olmaz…”
Ödül töreninde konuşan Başkan Kadir Topbaş, dünya 
nüfusunun ve şehirleşmenin hızla arttığını belirterek, 
“Şehirler canlı organizmaya benzer. Uzuvları ve dolaşım 
sistemleri var. Eğer bunlar doğru kurgulanmamışsa sakat 
şehirler ortaya çıkıyor. Sadece insanları değil, bütün 
canlıları dikkate alan bir yönetim ortaya konulmalı.” dedi. 
Dünyanın sağlıklı bir şekilde devamı için çevreciliğin 
olmazsa olmaz olduğuna dikkat çeken Kadir topbaş, 
Türkiye’nin şehirlerinde ekolojik restorasyona ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi. “Doğru çevre yönetimi yerel 
yönetimsiz olmaz” diyen Başkan Topbaş, dünyanın bir 
ekolojik kıyametin eşiğinde olduğunu kaydetti.
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“İstanbul’un havası dünya 
standartlarının üstünde…”
Bugün İstanbul’un havasının dünya 
standartlarının üstünde olduğunu, 
şehre 32 milyon metrekare aktif yeşil 
alan kattıklarını ve duvarlarda dahi 
çiçek açtırdıklarını anlatan Topbaş, 
“Kent ekolojisi, şehirdeki diğer canlılar 
ve estetik açıdan bir farkındalık 
oluşturuyoruz. İstanbul’un yüzde 
yüzünde doğalgazı kullanır hale getirdik. 
İGDAŞ’ın 6 milyon abonesi var. Bu da 
şehrimizin eski yaşam tarzını tamamen 
değiştirdi.” diye konuştu.

Sürdürülebilir bir çevre için 
vatandaşların ve sivil toplum 
kuruluşlarının kararlara katılımının da 
çok önemli olduğunu aktaran Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Birleşmiş Milletler bile bu konuda 
yerel yönetimleri çözüm ortağı olarak 
kabul ediyor. Çünkü gelecek gerçekten 
ciddi tehditler altında. İnanıyorum ki, 
yerel yönetimlerimizdeki bu hassasiyet 
sanayicimizde, iş çevrelerinde de 
oluşmuştur.”

Müezzinoğlu: “Sağlık çok paydaşlı 
olmalı…”
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 
da, Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlığı, 
“bireyin ruhen, fiziken ve sosyal 
yönden sağlıklı olması halidir” 
şeklinde tarif ettiğini belirterek, 
bunların altyapısını oluşturan en 
önemli zeminlerin başında şehir 
yöneticilerinin, belediye başkanlarının 
geldiğini söyledi. Şehir yöneticilerine 
ve şekillendiricilerine düşen en önemli 
sorumluluğun, geleceğin daha medeni 
koşullarda devredebilecek noktaya 
taşınması olduğunu ifade eden 
Müezzinoğlu, “Sağlığı artık Sağlık 
Bakanlarına bırakılacak kadar basite 
indirgeyemeyiz. Sağlık Bakanlarına 
bırakılamayacak kadar önemli bir 
değerdir. O nedenle çok paydaşlı 
sağlık diyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak 
lazım…” 
Bakan Müezzinoğlu, bu dönem Sağlık 
Bakanlığı bütçesine “sağlıklı yaşam 
kültürünün teşviki” başlığıyla bir kalem 

açacaklarını ifade ederek, şunları 
söyledi: “Sağlıklı yaşam kültürünü 
oluşturmamız lazım. Kendisine değer 
veren, saygı duyan bireyin, en çok 
önemsemesi gereken konu başlığı 
sağlıklı olmasıdır. Ben sağlıklı değilsem 
bakan olmamın bir anlamı var mı? 
O nedenle sağlıklı yaşam kültürünün 
teşvikini mutlaka önümüzdeki 
süreçlerde Milli Eğitim, Gençlik ve 
Spor Bakanlıklarımızla ve yerel 
yönetimlerimizle yapacağız.” 

“En çevreci sanayici ve tesisler 
ödüllendirildi…”
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ise sağlığa saygılı 
üretim yapan tesisler ile organize 
sanayi bölgelerini tüm Türkiye’ye 
duyurmak, vatandaşlar adına şükran 
duygularını ifade etmek için çevreci 
ödül törenini düzenlediklerini söyledi. 
Törende Bakan Müezzinoğlu, Başkan 
Kadir Topbaş ve Recep Altepe 
tarafından en çevreci sanayici ve 
tesislere ödülleri verildi.  
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Avrupa Birliği Bakanı Volkan 
Bozkır, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan 
Bozkır, AB projeleri için ayrılan 
4,5 milyar avroluk kaynağın 
önemli bir bölümünü İstanbul 
için harcayacaklarını açıkladı.

AB Bakanı’ndan
İBB’ye ziyaret…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Avrupa Birliği (AB) Bakanı Volkan Bozkır’ı Saraçhane’deki 
Belediye Binası’nda ağırladı. Başkan Kadir Topbaş, 

görüşmede yaptığı konuşmada, AB Bakanı Volkan Bozkır’ın 
nezaketi ve beyefendiliği ile takdir topladığını ve işini çok 
iyi bildiğini belirterek, “Sayın Bozkır, bilgisinden ve 
tecrübelerinden istifade ettiğimiz çok değerli bir insan. 
Gerçekten ülkemizi AB’de en iyi şekilde temsil ediyor ve 
işini iyi biliyor. UCLG Dünya Başkanlığım sebebiyle AB ile 
stratejik bir anlaşma yapmıştık. İnanıyorum ki, bize AB’deki 
temaslarımızda da yardımcı olacak.” dedi.

Türkiye’nin dünya çapında marka değeri arttı…
Bakan Volkan Bozkır da, Kadir Topbaş’ın ‘Kadir Abi’si 
olduğunu ve siyasetin duayeni olarak dünyanın en güzel 
şehirlerinden birini çok daha güzel bir hale getirdiğini 
söyledi. “Gecesini gündüzüne katarak çalışan ve 
İstanbul’un marka değerini artıran başkanımızı ziyaret 
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etmekten onur duyuyorum.” diyen Bakan Bozkır, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sayın Başkan Kadir Topbaş’tan çok şey 
öğrendik. Kendisi İstanbul Beyefendisi tabirini yaşatan 
önemli insanlardan biri. UCLG’nin başkanlığını yapması 
nedeniyle birçok önemli kişinin de bu çerçevede 
başkanlığını yaptı. Kendisi UCLG’de daha önce belediye 
başkanı olan birçok başbakanının başkanlığını yapıyor. 
Bunlardan bir tanesi İtalya Başbakanı. İtalya Başbakanı, 
Türkiye’yi ziyaretinde ‘Patronum’ diyerek sarılarak 
saygılarını sunduğu bir insan. Lizbon Belediye Başkanı, 
Portekiz Başbakanı oldu. İstanbul, Kadir Topbaş 
döneminde Türkiye’nin dünya çapında marka değerini 
artırması bizim için bir kıvanç vesilesi oldu.”

Türkiye’nin AB sürecinde önemli bir ivme yakaladığını ve 
önemli adımlar atıldığını aktaran Volkan Bozkır, UCLG ve 
İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın da desteğiyle AB ile var olan 
işbirliğini önümüzdeki dönemde daha da ileri 
götüreceklerini kaydetti.

İstanbul, her şeye layık bir şehir…
AB projelerinin buraya daha fazla intikali için Kadir 
Topbaş’ın da tecrübelerinden istifade etmek istediklerini 
vurgulayan Bozkır, şunlar söyledi: “İstanbul, her şeye 
layık bir şehrimiz. AB projeleri için çok önemli bir miktar 

olan 4,5 milyar avroluk bir kaynağı harcayacağız. Büyük bir 
bölümünü İstanbul’a, ilçelerine, yerel yönetimlerine, sivil 
topluma, engellilerine, kadınlarına ve gençlerine 
harcanması için çok hevesliyiz. Sayın Başkanımız 
öncülüğünde büyük bir toplantı tertipleyerek, 
projelerimizi nasıl değerlendireceğimizi ve hangi alanlara 
yöneleceğimizi birlikte çalışacağız. İstanbul’u bekleyen 
güzel ve aydınlık günlere birlikte yürüyeceğiz.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’da 
görev yapan başkonsoloslarla 
biraraya geldi. Yoğun şehirleşme 
ve teknolojik gelişmelerin çevre 
hassasiyetini artırması 
gerektiğini vurgulayan Başkan 
Topbaş, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak bütçelerinin 
yüzde 20’sini çevre yatırımlarına 
ayırdıklarını söyledi. 

Bütçenin %20’si çevrenin…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

İstanbul’da görevli başkonsoloslar ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin Sütlüce’deki Yatırım ve 

Hizmetleri Bilgilendirme Merkezi’nde buluştu. İstanbul’un 
son yıllardaki gelişimiyle dünyanın merkezi haline 
geldiğini belirten Başkan Topbaş, kıtaların geçiş 
noktasında olan İstanbul’un geçmişte de medeniyetlerin 
kadim merkezi olduğunu söyledi. 

“Çocuklarımızın yarınlarını düşünmek zorundayız…”
Paris’te yapılan ve kendisinin de UCLG Başkanı olarak 
katıldığı İklim Zirvesi hakkında bilgiler veren Topbaş, 
dünya liderlerini ve yerel yönetimleri biraraya getiren 
zirvede, ekolojik kıyamet endişesi ve dünyanın 
geleceğinin ciddi şekilde tartışıldığını, çözüm yollarının 
arandığını anlattı. “Biz de şehirlerin ekolojik bir 
restorasyona gitmesi gerektiğini söyledik.” diyen Başkan 
Topbaş, insanın diğer canlılara ve bu ekosistemin 
devamına ihtiyacı var. Dünya liderlerinin, yerel 
yönetimlerin hatta sivil toplum kuruluşları ve 
vatandaşların başka gerginlikler çıkarmak yerine 
biraraya gelerek gezegenimizin yarınlarını düşünmesi 
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gerekiyor. Çocuklarımızın yarınlarını 
düşünmek zorundayız.” diye konuştu.

2050 yılına varmadan dünya 
nüfusunun 9 milyara ulaşacağını ve 
bu insanların 7 milyarının şehirlerde 
yaşayacağını kaydeden Başkan 
Topbaş, “Şehirler bu nüfusu nasıl 
kaldıracak? Bu kadar insana yaşam 
alanı oluşturmak için şehirlerdeki 
tahribatı düşünün. Sağlıklı su ve 
gıdaya nasıl erişilecek? Bunların 
hep gözden geçirilmesi gerekiyor. 
Bu tabloyu insanoğlu olarak bizler 
hazırladık.” dedi.

İstanbul’a 12 yılda 23 milyar dolar 
yatırım...
Yoğun şehirleşme ve teknolojik 
gelişmelerin çevre hassasiyetini 
artırması gerektiğini vurgulayan 
Başkan Topbaş, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak 2016 yılında çevre 
yatırımlarına bütçelerinin yüzde 
20’sini ayırdıklarını, ulaşımdan sonra 

en büyük yatırım kaleminin çevre 
olduğunu söyledi. İstanbul’a 12 yılda 
23 milyar dolar yatırım yaptıklarını 
belirten Topbaş, yerel yönetim olarak 
metroları dahi İBB’nin kendi bütçesiyle 
yaptıklarının altını çizdi.

İstanbul’da 500 bini aşkın mülteci 
yaşıyor…
Konuşmasında Türkiye’nin 2,5 milyon, 
İstanbul’un da resmi olarak 
350 bin Suriyeli mülteciyi misafir 
ettiğini hatırlatan Kadir Topbaş, 
kayıtsız mültecilerle İstanbul’da 
500 bini aşkın mültecinin yaşadığını 
söyledi. Paris’te katıldığı İklim 
Zirvesi’ndeki konuşmasında, “Türkiye 
de bu mültecilere kapılarını kapatsaydı 
ne olurdu?” diye sorduğunu aktaran 
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu insanlar, tüm insanlığa öfkeli hale 
gelirdi. Kendi dışındaki bütün 
milletlere düşman olurdu. Bu yönünü 
kimse görmüyor. Ekibime, ‘Suriyeli 
mülteciler ve özellikle çocuklar için 

gıdasından eğitime kadar her türlü 
ihtiyaçları için yardımcı olun’ talimatını 
verdim. Bazı ailelere üçer beşer ev 
kiralıyoruz, parasını belediye olarak biz 
karşılıyoruz. Yine arkadaşlarıma, 
‘Hayata tutunabilecekleri iş verme 
imkanınız varsa verin’ diyorum.” 
ifadelerini kullandı.

İnsanlık için, gelecek için birlikte 
çalışabiliriz…
“Suriyeli mülteciler konusunda yerel 
yönetimlere ne düşüyorsa biz buna 
varız.” diyen Kadir Topbaş, sözlerini 
şöyle tamamladı: “TBB ve UCLG 
Başkanı olarak söylüyorum, 
hükümetlere bu konuda yardımcı 
olmaya hazırız. İnsanlık için, 
gelecek için birlikte çalışabiliriz.
” Başkan Topbaş’tan sonra söz alan 
başkonsoloslar ise İstanbul’daki 
gelişmeleri yakinen takip ettiklerini 
ve Kadir Topbaş’ın İstanbul’un 
dünyanın önde gelen şehirleri 
arasına soktuğunu söyledi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Banda Açe Belediye Başkanı 
Illiza Saaduddin Djamal ile 
Saraçhane’deki makamında 
biraraya geldi.

Açe Belediye Başkanı’nın 
ziyareti…

Banda Açe Belediye Başkanı Illiza Saaduddin Djamal, 
beraberindeki heyetle birlikte İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaret etti. 

Görüşmede, Banda Açe Belediye Eğitim Daire Başkanı 
Syaridin Abdullah Usman, Belediye Bayındırlık İşleri Daire 

Başkanı Samsul Bahri Bin Abdul Hamid, Belediye Temiz Su 
Daire Başkanı Teuku Novizal Aiyub, Belediye Hıfzıssıhha ve 
Kent Güzelleştirme Daire Başkanı Siti Hajar da bulundu. 

Başkan Kadir Topbaş, görüşmenin ardından yaptığı 
açıklamada, konuk belediye başkanı ve beraberindeki 
heyetin kendilerine nezaket ziyaretinde bulunduğunu 
ve nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür 
ettiğini söyledi. Kısa bir süre önce İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Açe’ye yaptığı yardımlardan dolayı 
Djamal’in kendilerine teşekkür ettiğini de dile getiren 
Başkan Topbaş, “Bu bizim özümüzde var. Türk milleti 
yardımseverdir. Dünyanın neresinde olursa olsun yardıma 
ihtiyacı olan herkesin yanındayız.” dedi.

Konuk Belediye Başkanı Djamal da, İstanbul’da olmaktan 
mutlu olduğunu ifade ederek, “Burada olmak evimizde 
olmak gibi. Sayın Başkan’a sıcak ev sahipliğinden dolayı 
çok teşekkür ediyorum. Türk dostlarımızın her zaman 
yanımızda olduğunu biliyoruz.” diye konuştu.

20



İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’un 
ilçe belediye başkanları ile Beyaz 
Köşk’te biraraya geldi. 
Başkan Topbaş, kurumsal 
taassup gözetmeksizin 
İstanbul’un her yerine hizmet 
götürdüklerini ifade etti. 

İstanbul’un tüm ilçelerine 
hizmet…

Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te ilçe belediye 
başkanları ile biraraya gelen İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’a yaptıkları 

yatırımlardan bahsederek, “Sizlerin de yakından bildiği 
yatırımlar, İstanbul’u dünyanın gıpta ile izlediği bir şehir 
haline getirdi. Bu bir ekip işi. Sizlere ve tüm ekip 
arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Aralık ayı başında Paris’te katıldığı ve başkanlığını yaptığı 
“Yerel Liderler İklim Zirvesi”ne de değinen Başkan Topbaş, 
şöyle devam etti: “İki dönemdir Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler (UCLG) Dünya Teşkilatı Başkanlığı’nı da 
yürütüyorum. Bu vesileyle dünyanın pek çok ülkesinde 
programlara katılıyorum. Bu tür programlar, ülkemizin ve 
İstanbulumuzun bilinirliğini artırma yönünde önemli bir 
etkiye sahip. Sohbet ettiğimiz dünya liderleri de 
İstanbul’dan övgüyle bahsediyorlar. Bu övgünün 
mimarları sizlersiniz.”

Göreve geldikleri günden bu yana İstanbulluların 
yaşadıkları şehirden gurur duyacakları bir şehir inşa etmek 
için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Topbaş, ”Kurumsal 
taassup gözetmeksizin İstanbul’un her yerine hizmet 
götürüyoruz. Parti gözetmeksizin tüm ilçelerimize 
yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İstanbul’a hizmet etmenin 
bilinciyle hareket ediyoruz. İstanbul gibi bir şehirde 
yönetici olmak büyük bir gurur.” diye konuştu. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Türk Sineması’nın 101’inci yılını 
“Türk Sineması’nda Yıldızlar 
Geçidi” etkinliği ile kutladı. 
Ünlü oyuncuların biraraya 
geldiği programda, hafızalardan 
silinmeyen nostaljik şarkılar 
seslendirildi.

İstanbul’da “yıldızlar geçidi” 
yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk 
Sineması’nın 101. yılı kutlamaları kapsamında 
düzenlenen “Türk Sineması’nda Yıldızlar Geçidi” etkinliği, 

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı 
Abdurrahman Şen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire 
Başkanı Ferrah Şarman, İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, 
Kadir Topbaş’ın Danışmanı Tülin Ersöz ile sanatçılar Türkan 
Şoray, Ediz Hun, Cüneyt Arkın, Filiz Akın, Selda Alkor, İzzet 
Günay, Selma Güneri, Yusuf Sezgin, İpek Açar, Emel Sayın, 
Işın Karaca, Hakan Peker, Burak Kut ve çok sayıda davetli 
katıldı.

Unutulmaz şarkılar seslendirildi…
Gecede Türk filmlerinin fragmanları gösterildi ve 
unutulmaz şarkılar Metin Özülkü orkestrası eşliğinde 
seslendirildi. Seslendirilen film şarkılarından sonra 
oyuncular sahneye gelerek izleyicilerle duygularını 
paylaştı. Sahneye çıkan Bengü “Kıskanırım Seni Ben” 
şarkısını seslendirdi. Işın Karaca’nın Ediz Hun ile birlikte 
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yaptığı düet izleyicilerden tam not aldı. Gecede Hakan 
Peker ve Burak Kut da, orkestra eşliğinde nostaljik 
Türk Sanat Müziği şarkıları seslendirdi.

Sahnede duygu dolu anlar yaşandı…
Beraber oynadıkları filmden bir replik gösterildikten 
sonra Filiz Akın ile Cüneyt Arkın sahneye çıktı. 
Sahneye gelen ikili eski günleri anımsayarak 
birbirlerine sarıldı ve duygu dolu anlar yaşadı. 
Gecede emeği geçenlere teşekkür eden Cüneyt Arkın, 
“Biz sinemaya geldiğimizde Türkiye’nin nüfusu 
30 milyon vardı. O günlerden bu günlere bizi yalnız 
bırakmadığını için sizlere çok teşekkür ederim. 
Türk halkı çok büyük ve vefalıdır.” dedi.

Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür…
Filiz Akın ise “Bugün çok önemli biri ile birlikteyim. 
Dünyayı kurtaran adamla birlikteyim” dedi. 
Sahneye Selma Güneri ile çıkan Yusuf Sezgin, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir 
Topbaş’a ve Abdurrahman Şen’e düzenledikleri 
gece için teşekkür etti. Gecenin sonunda tüm 
sanatçılar sahneye çıkarak, Emel Sayın ile birlikte 
Samanyolu şarkısını seslendirdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren İETT, 
Belediye Oscarları olarak bilinen 
Yerel Yönetim Proje Ödülleri’nde 
tematik otobüs projesi ile ödüle 
layık görüldü.

Belediye Oscarı İETT’nin…

İnternet haber sitesi Belhaber tarafından bu yıl 9’uncusu 
düzenlenen ve Belediye Oscarları olarak bilinen Yerel 
Yönetim Proje Ödülleri, Taksim CVK Otel’de 

gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. İETT’nin 
8. Transist Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve 
Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunduğu tematik 
otobüsleri Kreşbüs, Sinebüs ve Sergibüs, ödül töreninde 
birinciliğe layık görüldü. İETT’nin ödülünü, Araç Bakım 
Onarım Daire Başkanı Recep Kadiroğlu aldı.  

Siyah beyaz nostalji… 
İETT’nin seferden kaldırdıktan sonra yenileyerek tematik 
otobüs haline getirdiği Kreşbüs, Sinebüs ve Sergibüs, 
ilk olarak Transist Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine 
sunuldu. İç donanımları sökülerek kreşe dönüştürülen 
otobüste çocuklar için oyun salonu, uyku odası, mutfak ve 
lavabolar bulunuyor. Sinebüs’te ise eski Türk filmleri 
gösteriliyor. Sergibüs olarak tasarlanan otobüste, İETT ve 
İstanbul’un toplu ulaşım tarihini anlatan siyah beyaz 
fotoğraflar sergileniyor. İETT’nin özel olarak dizayn ettiği 
tematik otobüsler, önümüzdeki günlerde farklı hatlarda 
sefere verilerek, İstanbulluların hizmetine sunulacak.
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Mükemmellik yolunda 
vatandaşlara sunduğu hizmeti, 
kalite anlayışını sürekli üst 
seviyede tutmaya çalışan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 
KalDer’in Türkiye çapında 
başlattığı Ulusal Kalite 
Hareketi’ne katıldı.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
mükemmellik yolculuğunda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
ile Kalite Derneği (KalDer) biraraya gelerek “Ulusal Kalite 
Hareketi İyi Niyet Bildirgesi”ni imzaladı. Bahçelievler 

Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza töreni, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanı Osman Savaş, Halkla İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz 
ve KalDer Genel Sekreteri Akın Alıkçıoğlu’nun katılımıyla 
gerçekleştirildi.

İBB Halkla İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz, imza töreni 
sırasında yaptığı konuşmada, geçmiş dönemde kalite 
açısından birbirinden önemli özellikte yapılan çalışmalarla, 
vatandaş memnuniyetinin artırılması için çeşitli kalite 
belgelerinin alındığını hatırlattı. Yılmaz, sözlerine şöyle 
devam etti: “2013 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 
2014 yılında ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi, 2015 yılında çağrı merkezi sektörüne yönelik olan 
EN 15838 Çağrı Merkezleri Hizmeti Yönetim Sistemi,
yine 2015 yılında 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile 
18001 OHSAS - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
Kalite Belgesi’ni aldık.” 

Halkla İlişkiler Müdürlüğü imza süreciyle birlikte hizmet 
kalitesinde yaptığı çalışmaların kapsamını ve hedeflerini 
daha da büyüterek, kalite alanında daha geniş saygınlığa 
sahip kalite belgesi olan EFQM Mükemmellik Modeli 
çalışmalarına adım atmış oldu.
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İstanbul, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nde çeşitli 
etkinliklere sahne oldu. 
Yaptığı yatırım ve hizmetler ile 
birgün değil hergün engellilerin 
yanında olan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, düzenlediği 
organizasyonlarla hem engelli 
bireylere destek oldu hem de 
toplumun engelliler konusunda 
bilinçlenmesine katkı sağladı.

Engelliler Günü etkinlikleri
halkın ilgi odağı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı 
Engelliler Müdürlüğü, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 
engelli ve ailelerinin onuruna özel bir akşam yemeği 

düzenledi. Yaklaşık 850 engelli ve ailesinin katılım 
gösterdiği programa, Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul 
İl Müdür Yardımcısı Bekir Koçyiğit, İstanbul İl Müftü 
Yardımcısı Gül Safa Uygur ile İSEM Müdürü Yeliz Yıldız 
Kökenek katıldı. İSEM Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek, “Engelli 
bireylerin toplumsal yaşama katılabilmeleri ve kendilerini 
ifade edebilmeleri, başarılı olabilmeleri için farkındalık, 
bilinçlendirme, eğitim, istihdam, aile seminerleri, ulaşım, 
spor gibi geniş bir yelpazede hizmetlerimizi 
sürdürmekteyiz.” dedi.  

Farkındalık paneli ile sosyal bilinçlenmeye katkı…
Engelliler Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi Engelliler 
Araştırma Enstitüsü ortaklaşa özel bir farkındalık paneli 
düzenledi. Engellilik konusunda sosyal farkındalığı 
artırmak, engelli birey, aile ve toplum arasında sağlıklı bir 
iletişim kültürü tesis etmek amacıyla düzenlenen panel, 
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“Nitelikli Çocuk-Ebeveyn Etkileşimi”, 
“Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklarda 
Fiziksel Müdahaleler”, “Gelişimsel 
Geriliği Olan Bireylerde Engelli Çocuk 
Eğitimi” ve “Özel Eğitime İhtiyacı Olan 
Çocuklar ve Ailelerinin Yasal Hakları” 
başlıklarını konu aldı. 

Sevgi her engeli aşar…
Etkinlikler dahilinde Engelliler 
Müdürlüğü ile Bahçelievler Belediyesi, 
Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek 
Kültür Merkezi’nde, “Sevgi Her Engeli 
Aşar” temalı seminer düzenledi. 
Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin konuşmacı 
olarak katıldığı seminerde, olumsuz 
engellilik algısı, sevgi ve engel, engelli 
birey, aile ve toplum etkileşimi konu 
alındı. Ayrıca İSEMX Profesyonel 
Müzik Grubu, mini bir konser verdi.

Engelsiz Yaşam Fuarı ile engelsiz 
yaşama destek…
Engelliler Müdürlüğü, etkinlikler 
çerçevesinde düzenlenen Engelsiz 
Yaşam Fuarı’nda, “Engelsiz Hizmet 
Çözümleri”ni sundu. Engelli ve bakıma 

muhtaç bireylerin hayatlarını 
kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan 
endüstriyel ürünlerin sergilendiği 
fuarın ortaklarından olan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, hizmet stantlarıyla  
fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisini çekti.
 
İBB’den Manevi Bakım Semineri…
Engelliler Müdürlüğü ile Beyoğlu 
Müftülüğü, ortaklaşa Manevi Bakım 
Semineri gerçekleştirdi. Beyoğlu 
Belediyesi Gençlik Merkezi’nde 
düzenlenen seminere, Beyoğlu İlçe 
Kaymakamı Osman Ekşi, Beyoğlu İlçe 
Müftüsü Aydın Yığman, Beyoğlu 
Müftülük Personeli ile engelli ve 
aileleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan seminerde, Beyoğlu Müftüsü 
Aydın Yığman yaptığı konuşmada, 
İslam dininin engelli bireylere ve 
engelliliğe manevi anlamda özel bir 
değer yüklediğini belirtti. Seminerde 
konuşan Beyoğlu İlçe Kaymakamı 
Osman Ekşi de, “Engelli kardeşlerimiz 
ve ailelerinin her zaman yanındayız. 
Kaymakamlığımızın kapılara sizler her 
zaman açıktır.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında engelli vatandaşların 
yanında olmaya devam ediyor. 
Lojistik Destek Merkezi’nde 
ağırlanan engelli öğrenciler, 
gezdikleri dev tesiste eğlenceli 
bir gün geçirdiler.

Engelli öğrencilere tam destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı İşletmeler Müdürlüğü, geçen yıl başlattığı 
“Engelli Öğrencilerin Sosyal Hayata Adaptasyonu”na 

yönelik sosyal sorumluluk projesini bu yıl da sürdürüyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje 
kapsamında her hafta Cuma günleri, engelli öğrenci 
grupları Lojistik Destek Merkezi’nde ağırlanıyor.

Proje kapsamında Lojistik Destek Merkezi’nin bu 
haftaki misafirleri Eram Fatih Özel Eğitim Mesleği Eğitim 
Merkezi’nden 10 kişilik öğrenci grubu oldu. Yaşları 
15 ile 17 arasında değişen hafif zihinsel mental engelli 
öğrencilere, Gıda Mühendisi Kürşat Demir ve İBB Sosyal 
Tesisler İletişim Sorumlusu Elif Arslan, Lojistik Destek 
Merkezi’ni gezdirdi.

Merkezde mini bir mutfak deneyimi de yaşayan gençler, 
pastane bölümünde şarkılar eşliğinde kendi elleriyle 
kurabiye ve pizzalar hazırladılar. Kurabiye hamurunu 
diledikleri gibi şekillendiren ve arzu ettikleri malzemelerle 
pizzalar yapan gençlerin heyecanı ve mutluluğu 
görülmeye değerdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
engelli vatandaşların hayatlarını 
kolaylaştıracak çalışmalarına bir 
yenisini daha ekledi. Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü’nün 
Erişilebilir Turizm Engelsiz 
İstanbul Projesi kapsamında 
hazırladığı replikalar, görme 
engelli vatandaşların müzeleri 
dokunarak hissetmelerine 
olanak sağlıyor.

Engelliler, tarihi mekanları 
dokunarak hissedecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nün ödüllü projesi “Erişilebilir Turizm 
Engelsiz İstanbul” kapsamında hazırlanan Topkapı, 

Kariye, Ayasofya ve Panorama 1453 Tarih Müzelerinin 
replika (minyatür) çalışmalarına ilgi artıyor. Replikalar, 
içerdiği detaylar ile adeta görme engelli vatandaşların 
müzeleri dokunarak hissetmelerine olanak sağlıyor. 
Engelsiz Yaşam Fuarı’nda görücüye çıkan replikalar, 
İstanbul’un en gözde turistik mekanlarından Miniatürk’te 
sergilenmeye başlayacak. 

Yeni proje; “Gözüm Kulağım İstanbul” 
Bununla birlikte Halkla İlişkiler Müdürlüğü engelli 
vatandaşların sosyal yaşam alanlarını daha konforlu 
hale getirmeyi amaçlayan Erişilebilir Turizm Engelsiz 
İstanbul Projesi’nin ardından yeni bir projeyi daha hayata 
geçiriyor. Yine İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile 
gerçekleştirilecek Gözüm Kulağım İstanbul Projesi ile 
işitme, konuşma ve görme engelli vatandaşların 

duyabileceği ve onlarla iletişimdeki bariyerleri ortadan 
kaldırabileceği yenilikçi bir uygulama olan “Görüntülü 
Çağrı Merkezi” hizmeti uygulamaya konuluyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteği ile düzenlenen 
“Farkındayım Yazıyorum” 
temalı kompozisyon yarışmasında 
ödüller sahiplerini buldu. 
39 ilçede lise düzeyinde 
gerçekleştirilen yarışmada, 
“Siyahı Mavi Yeşille Sildik” 
başlıklı kompozisyonuyla 
Feyza Nihal Uğur 1’inci oldu.

“Farkındayım Yazıyorum” 
ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Marmara 
Üniversitesi’nin işbirliği ile İstanbul’un 39 ilçesinde lise 

düzeyinde gerçekleştirilen  “Farkındayım Yazıyorum” temalı 
kompozisyon yarışmasının ödülleri, Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Nihat Macit, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı 
Zeki Bıyık, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nesrin Kakırman, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı 
Engelliler Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek, Marmara 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut 
Babacan ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.
Yarışmada, “Siyahı Mavi Yeşille Sildik” başlıklı 
kompozisyonuyla Feyza Nihal Uğur 1’inci oldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
88 kırsal mahalle muhtarını 
biraraya getirdi. Toplantıda, 
muhtarların istek ve önerileri 
dinlenirken; kayıt altına alınan 
talepler çözüm için ilgili birimlere 
yönlendirildi.

Büyükşehir muhtarları dinliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen organizasyonda, 10 ilçedeki 
88 kırsal mahalle muhtarı Florya Sosyal Tesisleri’nde 

buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mevlüt Bulut’un başkanlığında gerçekleşen 
toplantıda, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman 
Savaş ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram 
Ali Çakıroğlu’nun yanı sıra çok sayıda müdür ve birim 
amiri hazır bulundu.

Toplantıda Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Sarıyer, 
Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir ilçelerinde 
bulunan 88 kırsal mahalle muhtarının talep ve önerileri 
dinlenip, anında çözümler geliştirildi. Uzun vadede 
çözülebilecek konular ise ilgili birimlere gönderilerek 
çözüm bulunması amacıyla kayıt altına alındı. Toplantıda 
aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
çalışmalarına başlayan Kırsal Hizmetler Destek 
Müdürlüğü’nün kuruluş ve faaliyet amaçları, kırsal 
mahalle muhtarlarına anlatıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde faaliyetlerini 
sürdüren Gençlik Meclisi, 
eğitim çalışmalarından biri 
olan Coding İstanbul Projesi 
eğitimlerine başladı. 

Geleceğin yazılımcıları 
Gençlik Meclisi’nden geçecek

Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen Coding 
İstanbul Projesi kapsamında; alanında uzman 
gönüllü eğitimciler tarafından 7-12 yaş arası 

çocuklara verilecek olan eğitimler, cumartesi- pazar olmak 
üzere haftanın 2 günü gerçekleşip 3 hafta sürecek. 
Ücretsiz olarak verilecek eğitimler ile gençlere yazılım 
programı öğretilecek.

Eğitimler 3 hafta sürecek…
İlk hafta eğitimlerinde, temel bilgisayar ve programla 
eğitimi ile programlama dünyasına giriş sağlanacak. 
Gösterilecek olan algoritma eğitimi ile çocukların 
yaratıcılığının geliştirilmesi, hayal güçlerinin arttırılması, 
problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. 
Ayrıca ilk hafta eğitimi kapsamında çocuklar kendi 
yazdıkları kodlar ile oluşturduğu oyunları oynama 
zevkine varacaklar.
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Web üzerinden online sınıflar 
oluşturulacak…
İkinci hafta, ileri düzeyde yazılım 
eğitimi ve kod teknikleri ile tanışmaları 
sağlanacak. Öğrencilere, programlama 
dillerinin temeli olan değişkenler, karar 
verme yapıları, döngüler gibi kavramlar 
öğretilerek editör yardımıyla gerçek 
kod yazmaya başlayacaklar. Bununla 
birlikte web üzerinden online sınıflar 
oluşturulacak. Bu sınıflar ile çocukların 
eğitimlerinin sürekli bir hale 
getirilmesi amaçlanıyor. 

Son hafta teknik geziler 
düzenlenecek…
Üçüncü hafta eğitimlerinde ise 
düzenlenecek olan teknik gezi 
kapsamında günümüz dünyasında 
gerçekleştirilmiş teknolojik 
uygulamaların anlatımı sağlanarak; 
çocukların hayallerinin nasıl 
uygulamaya dönüştürebileceği 
konusunda gerçek uygulamaları 
görerek hayallerinin gerçekleştirme 
inancının artırılması hedefleniyor.

Çocuklara inovatif yaklaşımlar 
kazandırılacak...
Geleceğin yazılımcılarına temel 
oluşturacak ve kod yazma konusunda 
belirli bir seviyeye taşıyacak olan 
Coding İstanbul Projesi ile çocuklara 
yeni bir ufuk kazandırılacak. 
Kod yazmanın mantığını, gerekliliğini 
ve temel tekniklerini öğrenen 
çocuklara, ileri düzey yazılım için alt 
yapı oluşturulacak. Çocuklara dünyada 
değişen trendleri yakından takip 
etmelerini sağlamak, yeni gelişmeleri 
kültürle harmanlayarak yeni modeller 
ve inovatif yaklaşımlar kazandırmak 
amacı oluşturulan proje, 3 hafta da bir 
yeni öğrencileri ile devam edecek.

Derslere Gençlik Meclisi Başkanı da 
katıldı…
Gönüllü eğitmenleri ile derslere giren 
Gençlik Meclisi Başkanı Samed 
Ağırbaş, Cisco Master Eğitmeni olarak 
çocuklara internet altyapısı ve 
kurumsal ağlarla ilgili bilgiler verdi. 
Çocuklar ile ilgilenerek derslerdeki 

durumlarını inceledi. Ağırbaş, 
“Proje kapsamında, Türkiye 
geleceğinin altın nesli olarak 
gösterilen kuşağa (7-12 yaş arası) 
geleceğimizin temel altyapısı olan 
teknolojik altyapıda bir farkındalık 
uyandırmayı amaçlıyoruz. 
Bu farkındalık eğitimi ile çocuklara 
programlamayı sevdirmeyi, onlara 
hayallerini gerçekleştirebilecekleri 
uygulamalar yaptırmayı ve yenidünya 
dediğimiz teknolojik gelişimler ile 
tanışmalarını sağlamayı hedefliyoruz.” 
diye konuştu.

Gençlik Meclisi’ne ödül…
İnovasyon ve girişimcilik alanında 
çalışmalarına devam eden Gençlik 
Meclisi, Türkiye’nin ilk geliştirme 
programı İnovalig’de İnovasyon 
Organizasyonu ve Kültürü 
Kategorisi’nde ödül alarak büyük bir 
başarıya da imza attı. Gençlik Meclisi 
ayrıca son bir yılda 280 etkinlik 
yaparak, 800 bin gence ulaştı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği 
ile düzenlenen Kariyer Eğitim 
Günleri, üniversite öğrencilerini iş 
hayatına hazırlamaya devam 
ediyor. Uzman eğitmenler 
eşliğinde 21’incisi yapılan ve 
6 hafta süren eğitimler sonunda 
561 üniversite öğrencisi 
sertifika almaya hak kazandı.

Öğrenciler “kariyer” yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
ile İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 
21. Kariyer Günleri, son hafta eğitimleri ve sertifika dağıtım 

töreniyle tamamlandı. Kapanış programına, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Destek 
Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş, İBB Gençlik ve Spor 
Müdürü Ayhan Kep, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Mustafa Çıkrıkçı, İstanbul Aydın Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Üyesi Sezai Koç ile 6 hafta boyunca 
katılımcılara eğitim veren akademisyenler katıldı.

Programın son hafta eğitimini “İstanbul’u Yönetmek” konu 
başlığıyla İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve “Hayallerine 
Aşık Ol” konu başlığıyla yazar Hikmet Anıl Öztekin verdi. 
Törende konuşan Baraçlı, “Kariyer, kendimizi geleceğe 
taşıyabilmemizdir. Başarısızlıkla mücadele edebilme, başarıyı 
da elde ettiğimiz zamanda ise olgunlukla onunla baş edebilme 
kavramını da ön planda tutmamız lazım. İstediğimiz kadar 
unvanımız, paramız, kariyerimiz olabilir ama mütevazılık 
insanlığımızla özdeş ve eşdeğer bir şekilde olması gerekir. 
Bu vesileyle hepinize başarılar diliyorum.” dedi. 

21 Kasım’da başlayan ve 6 hafta süren eğitimlere katılım 
göstererek, katılım belgesi almaya hak kazanan 561 öğrenciye 
sertifikaları takdim edildi. Öğrenciler, eğitimlerin kişisel 
gelişimleri açısından oldukça faydalı geçtiğini belirterek, 
eğitimi düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve 
İstanbul Aydın Üniversitesi’ne teşekkür ettiler.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Hayat Boyu Öğrenme Merkezi 
İSMEK, önceki yıllarda 
gerçekleştirdiği branş 
yarışmalarına bir yenisini 
daha ekliyor. Hat, tezhip, 
minyatür, çini, ebru, katı’, 
resim ve fotoğraf branşlarında 
düzenlenecek olan İSMEK Sanat 
Yarışmaları’na başvurular 
başlıyor.

İSMEK
Sanat Yarışmaları başlıyor! 

İSMEK Sanat Yarışmaları bu yıl hat, tezhip, minyatür, çini, 
ebru, katı’, resim ve fotoğraf branşlarında gerçekleştirilecek. 
Türk süsleme sanatlarında ve çağdaş sanatlarda başarılı 

sanatçıları ödüllendirmek, geleneksel sanatları günümüze 
taşımak ve bu sanatların gelişimine katkı sağlamak amacıyla 
düzenlenen yarışma jürisi, usta isimler ve akademisyenlerden 
oluşuyor.

İSMEK personeli dışında herkese açık olan yarışmayla ilgili 
genel katılım şartları İSMEK’in resmi web sitesi olan 
www.ismek.org’tan indirilebilecek. Katılımcılar yarışmaya 
bir branşta en fazla iki eserle katılabilecek. Yarışmaya katılan 
eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada derece almamış 
ve sergilenmemiş olması gerekiyor. Yarışma sonunda 
dereceye giren eser sahiplerine toplam 106 bin TL ödül 
verilecek. Yarışmada ilk üçe giren ve mansiyon alan eserler, 
İSMEK koleksiyonuna dahil edilecek. 

Yarışmaya katılacak eserler 11-18 Nisan 2016 tarihleri 
arasında Anadolu Yakası’nda Bağlarbaşı Türk İslam Sanatları 
İhtisas Merkezi’ne, Avrupa Yakası’nda ise İSMEK 
Çukurbostan Atölye’ye teslim edilecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hizmete açılan 
Türkiye’nin ilk, dünyanın tek tam 
panoramik müzesi olan Panorama 
1453 Tarih Müzesi, yerli ve yabancı 
turistlerin yoğun ilgisiyle 
karşılaşıyor. Müzeyi, açıldığı 
2009 yılından bu yana 5 buçuk 
milyon kişi ziyaret etti.

Panorama 1453 Müzesi’ne 
5,5 milyon ziyaretçi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. 
bünyesinde hizmet veren Panorama 1453 Tarih Müzesi, 
2015 yılında 715 bin 246 yerli ve yabancı turisti ağırladı. 

İstanbul’un Fethi’ni 563 yıl sonra yeniden yaşatan, 
dünyadaki benzerlerinden tam panoramik özelliği ile 
ayrılan müzeyi, açıldığı 2009 yılından bu yana ise 
5 buçuk milyon kişi ziyaret etti. Panorama 1453 Tarih 
Müzesi, 2014 ve 2015 yılında dünyanın en büyük seyahat 
sitesi Trip Advisor’daki gezgin değerlendirmeleri 
sonucunda “Mükemmellik Sertifikası”na layık görüldü.

3 bin m2’lik alan içerisinde kurulu olan müze, sınırları 
olmayan 360 derecelik bir resim gibi görünüyor ve 
bakıldığında üç boyut etkisi uyandırıyor. Müzenin 
kubbeli yapısını çepeçevre kuşatan fetih panoramasında 
en çok dikkat çeken figürler arasında, ressam ve çizgi film 
yönetmeni Haşim Vatandaş tarafından hazırlanan Fatih 
Sultan Mehmet’in 21 yaşındaki silueti bulunuyor. 

Fetih ordusunu 10 bin kişilik figürle anlatan fetih 
panoramasının merkezindeki Fatih’in sağ tarafında elini 
açmış dua eden hocası Akşemsettin, solunda hocası 
Molla Gürani ve önünde özel muhafız alayı solak askerler 

bulunuyor. Müzede, kuşatmada kullanılan topların, 
top arabalarının, barut fıçılarının imitasyonları da yer 
alıyor. Panoramik resim, birebir insan büyüklüğünden 
başlayıp bütün detaylarıyla ince ince işlenerek ufka 
doğru küçülüyor. Eserde bin 304 resim ve 10 bin figür 
bulunuyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş., 
19. yüzyıla ait Osmanlı 
geleneğini günümüze taşımak
ve kahvenin kültürümüzdeki 
önemini vurgulamak amacıyla 
“Bir Fincan Kahvenin 
40 yıl Hatırı Var” sözünü
fincana işledi.

Fincana işlenen
40 yıllık hatır…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür 
A.Ş.’nin hediyelik eşya markası Hediyem İstanbul 
tarafından yüz elli yıl sonra ilk kez üretilen fincan, Osmanlı 

Dönemi’nde 19. yüzyılda Yıldız Sarayı’nda kullanıldı. Aslı 
İBB Şehir Müzesi Koleksiyonu’na, Env. No. 4165 ile kayıtlı 
“Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Var” yazılı fincan, 
reprodüksiyon olarak üretildi. Fincan üzerindeki Osmanlıca 
yazı, kûfi hat sitili ile Hattat Mustafa Parıldar tarafından 
yazıldı. Fincanın formu, yaygın olarak kullanılan kulplu 
fincanların aksine, Orta Asya kültürüne ait kulpsuz çay ve 
kahve fincanı özelliği taşıyor.

40 yıllık hatırın hikayesi…
“Bir fincanın kahvenin kırk yıl hatırı vardır” sözü yaygın bir 
rivayete göre; Üsküdarlı bir kahve satıcısının, Rum gemi 
kaptanına kahve ikram etmesiyle başlar. Aradan 40 yıl geçer 

ve Üsküdarlı kahveci savaşta esir düşer. Kahveciyi tanıyan 
Rum kaptan kendisine 40 yıl önce kahve ikram eden adamı 
unutmaz ve ona yardım eder.

Hediyem İstanbul, kentin marka değerine katkı sağlıyor…
Kültür A.Ş.’nin İstanbul temalı hediyelik eşya tasarımı için 
oluşturduğu markası olan Hediyem İstanbul, şehrin 
kendine has tarihi, kültürel ve sanatsal özelliklerini 
yansıtacak ve hatıra niteliği taşıyacak olan özgün tasarımlı 
hediyelik eşyalardan oluşuyor. İstanbul’un marka değerine 
katkı sağlamak amacıyla üretilen bu özel tasarımlar, geniş 
yelpazedeki ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Hediyem 
İstanbul markası altında geleneksel el sanatı ürünlerinden 
replikalara, dekoratif ürünlerden cam, porselen ve seramik 
ürünlere kadar hediyelik eşya adına hemen her şeyi bulmak 
mümkün.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
sokak hayvanlarının daha iyi 
koşullarda yaşaması için 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Sarıyer’de bulunan Kısırkaya 
Hayvan Bakımevi’nde, 
uzman veterinerler eşliğinde 
hayvanların aşılama, 
kısırlaştırma, tedavi, 
bakım ve beslenmesi 
gerçekleştiriliyor.

Kısırkaya Hayvan Bakımevi’nde 
modern bakım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sarıyer Kısırkaya’da 
oluşturduğu hayvan bakımevi ile sahipsiz hayvanlara 
sahip çıkılıyor. Türkiye’nin en büyük hayvan bakımevi 

olma özelliğine sahip tesis, Avrupa Yakası’ndaki tüm 
ilçelere hizmet veriyor. Tesiste tüm ilçe belediyelerin kendi 
bölgelerindeki sokak hayvanlarını kısırlaştırma ve tedavi 
işlemlerini gerçekleştirme imkanı bulunuyor. Kısırkaya 
Bakımevi’ne getirilen hayvanların tüm bakım işlemleri 
titizlikle yapılıyor. Uzman veterinerler eşliğinde 
hayvanların aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım ve 
beslenmesi gerçekleştiriliyor. Son teknolojiye sahip 
merkezde tedavi edilen hayvanlara ihtiyaç halinde gerekli 
cerrahi operasyonlar yapılabiliyor.

Bakımevinde 83 personel ile hizmet veriliyor…
Kısırkaya Bakımevi’nde 13 veteriner, 3 tekniker ve 
teknisyen ile toplam 83 personel hizmet veriyor. 
Rüzgar, soğuk ve sıcak hava koşullarının göz önünde 
bulundurularak yapılandırılan bakımevinin, hem soğuk 
hem de sıcak havaya karşı koruyucu özelliği olan hayvan 
ünitelerinde ayrıca alttan ısıtma sistemi bulunuyor.
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Kısırkaya Hayvan Bakımevi’nde 
modern bakım

1.600 hayvan kapasiteli üniteler…
Tesiste 1.600 hayvan kapasiteli tedavi, kısırlaştırma, bakım 
ve yavrulu annelere hizmet üniteleri bulunuyor. Merkezde 
1 yılda toplam 21 bin hayvanın tedavi, aşılama ve 
kısırlaştırılması işlemleri yapılıyor. Bakımevine getirilen 
hayvanlar, mikroçip ve küpe sistemiyle elektronik ortamda 
kayıt altına alınıyor. Aşılama, bakım, tedavi ve kısırlaştırma 
işlemleri yapılıyor. 

İşaretlenen hayvanlar, isteyen kişilere sahiplendiriliyor. 
Gerekli tedavileri ve bakımları yapılan, sahiplendirilemeyen 
hayvanlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 
kapsamında “Topla-Kısırlaştır-İşaretle-Aldığın Yere Bırak” 
sistemi uygulanıyor. Tesise getirilen tüm hayvanlar gerekli 
işlemlerin ardından alındıkları bölgeye tekrar bırakılıyor.

200 adet bahçeli yaşam ünitesi…
Merkezde ayrıca her biri 500 metrekare alana sahip 
200 adet bahçeli yaşam ünitesi bulunuyor. Bu ünitelerin 
80 metrekaresi kapalı alan şeklinde dizayn edilirken, 
420 metrekaresi bahçeden oluşuyor. Ünitelerin her 
birinde engelli, sokakta yaşayamayacak derecede yaşlı ve 
yardıma muhtaç köpekler barındırılıyor. Her bir alanda 
20’şerli gruplar halinde yaşayan hayvanlara hayatları 
boyunca bakılıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
yaptığı dev yatırımlar ile arıtılan 
atıksu oranını %97’ye çıkardı. 
İstanbul, atıksu tehdidinden 
kurtarılan denizleri, sahilleri 
ve gölleriyle yeniden buluştu. 
Atıksu altyapısı ve dere ıslahlarına 
yönelik çalışmalar sonucunda 
İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, 
Haliç ve su havzaları yeniden 
hayat buldu.

İstanbul’da altyapı devrimi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaz’ı, Marmara Denizi 
ve sahillerini, Haliç’i ve kent genelindeki su havzalarını 
atıksu tehdidinden kurtarmak için ileri teknolojiye sahip 

atıksu arıtma tesisleri inşa etti. Arıtma tesisleri ile su 
kaynaklarını korumakla kalmadı, arıtma işleminden sonra 
dezenfeksiyon ünitesinden geçen çıkış suyunu, park ve 
bahçe sulamalarında kullanılır hale getirdi. 

“İleri teknoloji, ileri arıtma, temiz çevre” anlayışıyla 
dev yatırımların altına imza atan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 
Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademesi, 
Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademesi, 
Paşabahçe Atıksu Ön Arıtma Tesisi, Düzce İleri Biyolojik 
Atıksu Arıtma Tesisi ve Büyükçekmece İleri Biyolojik 
Atıksu Arıtma Tesisi’ni hizmete açtı. 

Büyükşehir’den dev tesis yatırımları...
Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Silivri 
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Silivri Selimpaşa 
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İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni 2016 yılında 
tamamlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 
Tuzla 3. Aşama, Ataköy 2. Aşama, Küçükçekmece, 
Silahtarağa, Yenikapı, Baltalimanı ve Kilyos İleri Biyolojik 
Atıksu Arıtma Tesislerini inşa etmeyi planladı.

438 km2’lik alana sahip olan ve Avcılar, Beylikdüzü, 
Esenyurt, Arnavutköy ile Başakşehir ilçelerinden oluşan 
Ambarlı Atıksu Havzası’nın atıksuları, Ambarlı İleri 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılarak çevreye zarar 
vermeyecek şekilde denize deşarj ediliyor. Böylece 
Sazlıdere Havzası, Ambarlı Sahilleri ile Küçükçekmece 
Gölü atıksu tehdidinden kurtarılıyor.  

Köylere biyolojik atıksu arıtma tesisi...
46 köye kapasiteleri 125 ila 2 bin m3 arasında değişen 
biyolojik atıksu arıtma tesisi yapan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, toplam kapasitesi 27 bin 450 m3/gün olan 
köy biyolojik atıksu arıtma tesislerini hizmete aldı. 
15 köye daha biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılıyor. 

Atıksular, geri kazanılıyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suyun tasarruf edilmesi 
amacıyla Atıksu Arıtma Tesisleri Geri Kazanım Suyundan 
Kullanım Suyu Projesi’ni başlattı. Tesislerde son 
dezenfeksiyon işleminden geçen atıksular, çevre 
sulamada ve sanayide kullanılıyor. Paşaköy İleri Biyolojik 
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Atıksu Arıtma Tesisi’nde başlatılan proje kapsamında, 
Ataköy ve Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesislerinde 
atıksuyun geri kazanım çalışmalarına devam ediliyor. 
Ayrıca atıksu arıtma tesislerinden çıkan çamur da, 
%90 katı madde haline getirildikten sonra sanayi 
tesislerinde yakıt olarak kullanılabiliyor.

İstanbul’da geleceğin altyapısı...
Yaptığı yatırımlar ile hem doğal hayatı koruyan hem de 
ülke ekonomisine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbul’da geleceğin altyapısını inşa ediyor. 2004 yılından 
bu yana 108 km atıksu tüneli, 456 km atıksu kolektörü, 
5 bin 559 km atıksu şebekesi, 54 km kazısız yöntemle 
boru itme, 5,6 km kara boru hattı, 2,6 km deniz deşarj 
hattı olmak üzere toplam 6 bin 185 km atıksu altyapı 
yatırımı gerçekleştirildi.

İstanbul’un 9 farklı bölgesinde aynı anda yaklaşık 
56 km uzunluğundaki atıksu tünellerinin yapımına 
devam edilirken; atıksuları arıtma tesislerine ulaştıracak 
olan yeni atıksu tünellerinin inşaatlarına da başlandı. 
Marmara Denizi’ne, Haliç’e ve havzalara atıksu girişini 
arıtma tesisleri ve kolektörler sayesinde önleyen 
Büyükşehir Belediyesi, sahillerin 431 km’sini denize 
girilebilir hale getirdi.
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Boğaz’dan Haliç’e deniz suyu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç Çevre Koruma 
Projesi’nin son halkası olan İstanbul Boğazı’ndan Haliç’e 
Deniz Suyu Aktarma Projesi’ni hayata geçirdi. Proje 
kapsamında Boğaz’dan Haliç’e deniz suyunu aktarabilmek 
için 4 bin 990 m tünel yapıldı. Böylece Boğaz Suyu, 
Kağıthane Deresi üzerinden Haliç’e ulaştırıldı. Çözünmüş 
oksijen miktarı artırılan Haliç’in yenilenmesine ve biyolojik 
çeşitliliğin artmasına katkı sağlandı. 

Silivri bölgesinde altyapı sorunları çözülüyor...
Silivri bölgesinde atıksu altyapı sorunlarının çözümü için 
Selimpaşa ve Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesislerinin yapımına başlandı. Güzelce, Kumburgaz, 
Celaliye, Kamiloba, Selimpaşa sahil şeridi ve bölgenin 
atıksularını Selimpaşa Atıksu Arıtma Tesisi’ne aktaracak 
20 bin 398 m uzunluğundaki tüneller inşa edildi.  

Beylikdüzü Dereağzı Bölgesi’nin atıksularını Ambarlı 
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak 
Gürpınar Tüneli ile Silivri Gazitepe, Alipaşa, Kayalıdere, 
Fener Köyü ile Silivri Batı kısmı (Alipaşa Semizkumlar), 
Çanta Doğu Kısım’dan gelen atıksuları Çanta İleri 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak tünellerin 
yapımına başlandı.
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Küçükçekmece Gölü hayata dönüyor...
Küçükçekmece Gölü’nün doğu ve güney sahillerinden 
akan atıksuları kolektörlere alınarak Küçükçekmece Atıksu 
Ön Arıtma Tesisi’ne aktarılıyor. Gölün kuzey ve batısından 
dereler vasıtasıyla kontrolsüz gelen atıksular için 13,1 km 
atıksu tüneli ve 6,9 km kolektör yapıldı. Bu çalışmalar ile 
Küçükçekme Gölü’ndeki kirliliğin önüne geçiliyor. 

Atıksu tünelleri inşa ediliyor…
Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Fatih ilçelerinin atıksularını Yenikapı 
Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak 10 bin m uzunluğundaki 
Yenikapı Atıksu Tüneli hizmete alındı. Çakmaklı-Karaağaç 
ve Alkent 2000 Bölgesi’ndeki atıksuları Büyükçekmece 
Gölü’ne zarar vermeden Büyükçekmece İleri Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisi’ne aktaracak 7 bin 484 m uzunluğundaki 
Büyükçekmece Atıksu Tüneli yapılıyor. Esenler Otogarı ile 
Zeytinburnu Çırpıcı Parkı arasında Ayvalı Dere güzergahında 
4 km uzunluğunda tünel inşa ediliyor. Ayrıca Beylerbeyi ile 
Küçüksu arasından İstanbul Boğazı’na akan atıksuları 
Küçüksu Arıtma Tesisi’ne iletmek için inşa edilen 4 bin 
268 m tünelin 2016 yılında hizmete alınması planlandı. 

Göktürk, Kemerburgaz, Ayazağa’dan gelen, Kağıthane 
Deresi sağ ve sol sahil kolektörleriyle toplanan atıksuları 
Baltalimanı Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak 8 km 
uzunluğundaki Galata-Cendere-Baltalimanı Atıksu Tüneli’nin 
yapım çalışmalarına başlandı. Bunların yanı sıra Bayrampaşa, 
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Bağcılar, Güngören ve Zeytinburnu bölgelerinin atıksularını 
Yenikapı Arıtma Tesisi’ne iletecek olan 2 km uzunluğundaki 
Kazlıçeşme - Çırpıcı Atıksu Tüneli ile Göktürk, Kemerburgaz 
ve Kağıthane’nin bir kısmınının atıksularını Baltalimanı 
Arıtma Tesisi’ne iletecek olan 7,3 km uzunluğundaki 
Ayazağa-Kemerburgaz Atıksu Tüneli’nin yapımına 
başlandı. Akfırat Bölgesi’nin atıksularını Tuzla Atıksu 
Arıtma Tesisi’ne iletecek olan 8 bin 173 m’lik Tuzla Akfırat 
Tüneli’nin 2016 yılında hizmete alınması planlandı. 

Dereler ıslah ediliyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da aşırı yağışlarda 
taşkınlara neden olan derelerin ıslahı için planlamalarını 
yaparak çalışıyor. Özellikle taşkın alanlarını gözden 
geçirerek öncelikli çözüm bekleyen noktaları tespit 
edilirken; dere ıslah çalışmalarıyla Alibeyköy başta olmak 
üzere kentte birçok bölgenin kaderini değiştirildi. 
Tavukçudere, Kurbağalıdere, Silivri Boğluca, Alibeyköy, 
Sarıyer Çayırbaşı, Beykoz, Çekmeköy ve Küçüksu Dereleri 
başta olmak üzere İstanbul’un dört bir yanında 188 bin 792 m 
uzunluğunda dere ıslah çalışması tamamlandı. 

Arnavutköy Bolluca, Eşkinoz, Kağıthane ve Üsküdar 
Çavuşdere ve Bülbül Deresi olamk üzere 27 adet 
derenin ıslah çalışmasına devam eden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, dere ıslahında 440 km’ye ulaştı.
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu Fatih’in başarılı Belediye 
Başkanı Mustafa Demir. 
Başkan Demir ile Kapalıçarşı’sı, 
camileri, hanları, pazarları ve 
otelleri ile İstanbul’un merkezi 
olan Fatih’i konuştuk.

İstanbul’un merkezi: Fatih…

Sayın Başkanım, İstanbul’un en eski yerleşim 
yerlerinden olan Fatih hakkında neler söylemek 
istersiniz?

Şüphesiz Fatih’i anlatmak çok da kolay bir şey değil, çünkü 
belki kütüphane dolusu kitapla anlatılabilecek duyguları 
burada birkaç satıra sığdırmak zorundayım. Coğrafi olarak, 
kıtalarla denizlerin buluştuğu yerde olan Tarihi Yarımada, 
hem içinden deniz geçen yegâne şehir ve hem de kıtalar 
arasında bir vuslat köprüsüdür. Ayrıca Boğaz’ı kontrol eden 
konumuyla üç kıta ve üç denizin kilididir. 8 bin 500 senelik 
yerleşik tarihi ile bilinen bu yer; Doğu’nun en Batı’sı, 
Batı’nın en Doğu’sudur… İstanbul aynı zamanda iç içe 
geçmiş kadim medeniyetlerle modern hayatın ahenk içinde 
yaşandığı bir şehirdir. Kapalıçarşı’sı, Tahtakale’si, 
Mahmutpaşa’sı, Hanları, AVM’leri, pazarları, otelleri ve 
zengin gastronomisi ile turizmin, ticaretin şehridir...

Diğer taraftan, Fatih, 15 milyonluk İstanbul’un küçük bir 
parçasıdır. İlçe, gece nüfusumuz, 430 bindir. Fakat şehrin 
tarihi merkezi olan bu yer, minimum günde 2 milyon kişilik 
bir insan sirkülasyonunun da başrolündedir… 

Yani, Fatih, 15,6 km2 alana, 2 milyon nüfusu sığdıran; üstelik 
etrafı tarihi surlarla çevrili olduğu için sınırları genişleme 
imkanı olmayan; dahası bu sınırlar içinde inanılmaz işlere 
imza atan bir yerdir. İki milyon rakamı öylesine verilmiş bir 
rakam değildir. Tarihi Yarımada şehrin tüm önemli ulaşım 
kara-deniz-metro-tramvay-hava akslarının kesişim noktasıdır. 
Aslında, Marmaray’ın da hizmete açılmasıyla bu rakamın 
daha da arttığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Çok yakında 
Avrasya Tüneli açılacak, dolayısıyla bu hareketlilik de, Tarihi 
Yarımada’nın ulaşım yükünü, dolayısıyla insan sirkülasyonunu 
daha da artıracaktır. Sadece Kapalıçarşı’yı günde 
500 bin insanın ziyaret ettiğini düşünürseniz, 2 milyon 
rakamının çok da abartılı bir rakam olmadığı da ortaya 
çıkacaktır. Ama üstlendiğimiz tarihi misyon ve ülkemizin 
vitrini olmak, bizim attığımız her adımı, 77 milyona hizmet 
ediyor gibi atmamıza sebep oluyor. 

Ben göreve geldiğim ilk günden bu yana insanın kimliğine 
ve kişiliğine katkıda bulunacak “marka” ve “akıllı şehir” 
oluşturma idealiyle hareket ettim. Hayalim, “Sürekli 
yaşanabilir bir Fatih”ti. Bunun için de belediyecilikte hizmet 
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anlayışını farklı bir boyuta taşımaya 
gayret ettim. Bu amaçla, kentsel 
yenilemeden eğitime, bilişimden tarihi 
eserlerin restorasyonuna ve sosyal 
belediyecilik çalışmalarına kadar pek 
çok alanda ilk ve örnek olacak projelere 
imza attık; halen de bu çabamız 
sürüyor.

Başkanım, Tarihi Yarımada Fatih’te 
kentsel yenileme çalışmaları 
uygulanıyor mu? 
Bildiğiniz üzere, Tarihi Yarımada 
Fatih’te Kentsel Dönüşüm çalışması 
yoktur. Sadece, 6306 Sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun kapsamında ilçemizde 
vatandaşların kişisel başvurusu ile 
parsel bazlı çalışmalar yapılmaktadır. 
Ayrıca bölgesel ve bütüncül olarak 
daha çok 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi 
ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 
Kullanılması Hakkında Kanun 
kapsamında, yenileme çalışmaları 
yapılmaktadır.

Fatih’te kentsel dönüşüm olmadığı için, 
6306 Sayılı Kanunla parsel bazlı olarak 
yenileme yapacaklar, 5366 Sayılı Kanun 
kapsamında yapılan çalışmalara benzer 
bir prosedür izlemek zorundadır. 
Bu prosedür, Bakanlar Kurulu Kararı 
sonrası avan proje çalışması yapılmasını; 
sonrasında vatandaş odaklı çalışmaları 
ve uygulamaya geçilmesini kapsar. 
Fatih Belediyesi olarak bizim 5366 Sayılı 
Kanun’a göre yenileme alanı ilan 
ettiğimiz bölgelerde de çalışmalarımız 
bu yol haritası eşliğinde ilerlemektedir.

İlçemiz genelinde 13 adet yenileme 
alanı ilan edilen bölge vardır. Bunlar; 
Sulukule, Ayvansaray, Süleymaniye, 
Kapalıçarşı, Bulgur Palas ve Davutpaşa, 
Başkanlık ve Darüşşafaka, Yenikapı 
Kültür Merkezi, Yedikule-Yenikapı 
3. Etap, Yedikule-Yenikapı 2. Etap, 
Fener-Balat, Sur 1, Unkapanı ve Aksaray 
Yenileme Alanlarıdır. Vatandaş odaklı 
çalışmalarda kendi imkanları ile kentsel 
dönüşüm yapma oranı düşük 
gözükmektedir. Genel olarak, binaların 

kentsel dönüşüme sokulup devlet 
tarafından yapılması istenilmektedir. 
İlçemizde, bu güne kadar toplam 
221 ayrı parsel için kentsel dönüşüm 
müracaatı oldu ve toplamda 2 bin 
17 bina kapsam içine alındı.

Fatih’te kentsel dönüşüm anlamında 
hedefleriniz nedir?
Sizin de bildiğiniz üzere, kentsel 
dönüşüm projeleri, temelde toplumsal 
bozulmanın nedenlerini araştırıp bu 
bozulmaya sebep olan nedenleri bulup 
yeni bir sistem geliştirdiği için, bu tür 
problem yaşayan yerlerde öncelikli 
tercih sebebidir. Fatih Belediyesi olarak 
biz de, yüzyıllar boyu İstanbul’un en 
gözde semti olan ilçemiz Fatih’teki 
toplumsal bozulmanın nedeni olarak, 
fiziksel yapıların zaman içinde 
yıpranmasını ve toplumun ihtiyaçlarına 
cevap vermemesi olarak gördük. 
Tabii ki öncelikli hedefimizi bu 
bozulmayı önlemek ve kentimizin fiziki 
koşullarıyla birlikte, toplumsal yapısını 
da iyileştirmek…
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Diğer taraftan, Fatih Belediyesi olarak 
biz, kent dokusunu oluşturan birçok 
öğenin fiziksel olarak sürekli değişim 
ihtiyacına cevap vermesi gerektiğine de 
inanıyoruz. Bir başka deyişle, kentsel 
dönüşüm projeleri kentin hızla büyüyen, 
değişen ve bozulan dokusunda ortaya 
çıkan yeni fiziksel, toplumsal, ekonomik, 
çevresel ve altyapısal ihtiyaçlara göre, 
kent parçalarının yeniden geliştirilmesine 
olanak sağlamalıdır. Dolayısıyla bizim 
kentsel yenilemeden ikinci beklentimiz 
de, şehrin yaşam alanlarına kan akışı 
sağlayan, gelişmeye açık bu yapıyı 
temin etmektir. Ayrıca, ilçemizde 
mevcut çöküntü bölgelerinde 
yaptığımız ve halen yapmakta 
olduğumuz yenileme çalışmalarının 
aynı zamanda, o bölgelerde ekonomik 
canlılık da getirecektir. Bu da Fatih’in 
yaşam kalitesini ve refahını artıracaktır. 
Son olarak, kentsel yenileme ile kentsel 
alanların en etkin biçimde kullanımı 
sağlanacak ve kentin gereksiz 
yayılımının önüne geçilecektir.

Başkanım, Kapalıçarşı Yenileme 
Projesi hakkında kısaca bilgi alabilir 
miyiz? 
Biliyorsunuz, Fatih Belediyesi olarak biz, 
2009’da gerçekleşen yerel seçimler sonrası 
Eminönü ve Fatih’in tek bir ilçe haline 
gelmesi ile Suriçi Fatih’in Belediye 
Başkanı sıfatıyla, ilk iş olarak Kapalıçarşı’ya 
el atmıştık. Çünkü ulusal kültürümüzün 
yanı sıra dünya kültür mirasının çok 
kıymetli bir parçası olan Kapalıçarşı, 
artık çalışanlar ve ziyaretçiler için deprem 
riskini de düşününce ciddi risk oluşturmaya 
başlamıştı. Göz göre göre bu değerin 
yok olup gitmesine izin veremezdik. 
Yılda 15 milyon ziyaretçi çeken, 66 sokak, 
2661 parselde, 1708’i tescilli, toplamda 
3 bin 600 civarında dükkanı bulunan, 
dünyanın bu en büyük ve en eski çarşısı 
Kapalıçarşı’nın artık kemikleşmiş olan 
sorunlarını çözmek için hiç vakit 
kaybetmeden harekete geçmeliydik.

Geçmeliydik fakat karşımızda sadece 
dernek vardı ve fakat derneğin de 

alınan kararlara yaptırım yetkisi yoktu.  
Onun için başta biz inisiyatifi ele aldık 
ve belediyemizin kaynakları ile 
Kapalıçarşı’nın bütün rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon projelerini hazırlattık. 
Fakat Kapalıçarşı’nın mülkiyeti büyük 
oranda şahıslara aitti. Yani bu durumda, 
yapılacak restorasyonun masraflarını 
mal sahipleri üstlenmek zorundaydı. 
Fatih Belediyesi olarak biz, bu işin ikinci 
adımı olarak, bir iş planı oluşturduk. 
Projeler şu an itibariyle, tamam ve 
%99’u onaylandı.

Şimdi 11’i Kapalıçarşı esnafından, 
1’i Vilayet, 1’i İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, 1’i Vakıflar İdaresi ve 
1’i de belediyemizden olmak üzere, 
toplamda 13 kişilik Yönetim Kurulu 
belirlenecek. Kurum temsilcileri 
görevlendirme ile belli olurken, 
Kapalıçarşı esnaf temsilcileri, 
arkadaşlarımızın arasından listeler 
şeklinde sunulacak. Oylama 
sonucunda, seçilen yönetim, demin 
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bahsettiğim plana işlerlik 
kazandıracak. Seçilecek Yönetim 
Kurulu, yapının tüm yönetiminin 
yanı sıra, mevcut veya sonradan 
oluşabilecek sorunların çözümü ve 
Kapalıçarşı’ya günümüz AVM’lerinde 
olan tüm imkanları sunmakla yükümlü 
olacak. Buna göre, kurulun ilk görevi, 
Kapalıçarşı’mızın, onaylanan ruhsat 
çerçevesinde, alt yapı sorunlarını (atık 
su, yağmur suyu, içme suyu, ısıtma-
soğutma, elektrik sistemleri, taban 
döşeme) çözmek; ardından da yapının 
statiğini bozan müdahalelerin önüne 
geçmek ve nihayetinde çatı ile ilgili 
sorunları ele alarak, gerekli bakım-
onarım, yenileme çalışmalarını 
başlatmak olacak.

Başkanım, sosyal belediyecilik 
alanındaki projelerinizden kısaca 
bahseder misiniz? 
Sosyal belediyecilik, kamu 
hizmetlerine sosyal karakter 
kazandıran, kentlilerin sosyal 
durumları ile yakinen ilgilenen ve 
onlara sosyal destek sağlayan bir 
anlayıştır. Bu anlayış aslında günümüz 

demokrasilerinde vatandaşların 
devlet kurumlarından ve yerel 
yönetimlerden beklentilerinin 
artmasının doğal bir sonucudur. 
Dolayısıyla, sosyal belediyecilik de 
halkın yol, su, elektrik kadar sosyal, 
kültürel, sportif ve benzeri 
ihtiyaçlarını da en iyi şekilde 
karşılamayı amaçlayan bir hizmet 
yöntemidir. Sosyal belediyeciliğin 
halkın yaşam kalitesini artırmaktan 
muhtaçlara yardım elini uzatmaya, 
kadınlar, çocuklar, gençler ve 
engellilere aktivite alanları 
kazandırmaktan, onların geleceğe 
ümitle bakmalarını sağlamaya kadar 
uzanan geniş bir hareket alanı vardır. 
Bahsettiğim bu grupların ihtiyaçlarına 
çözüm olabiliyorsanız, hatta daha 
onlar ihtiyaç hissetmeden onlara 
özel projeler geliştirebiliyorsanız, 
sosyal belediyeciliği etkin olarak 
uygulayabiliyorsunuz demektir. 
Fatih Belediyesi olarak biz sosyal 
belediyecilik faaliyetlerimizi Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü çatısı altında 
toplanan Yavuz Selim Yaşam 
Merkezi’nden kadın-aile, engelliler, 

gençlik ve spor ve sosyal işler birimleri 
üzerinden yürütüyoruz. 

Fatih Belediyesi olarak biz, başvuran 
herkese imkanlarımız doğrultusunda 
yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Yukarıda bahsettiğim birimlerimizin 
görev tanımları çok geniş. Hemen 
hemen her konuda ihtiyaç sahiplerine 
bir şekilde yardımcı oluyoruz. 
Mesela, okullardaki eğitim seviyesini 
artırmaya yönelik akıllı tahtadan 
bilgi evlerine, ücretsiz giysi yardımının 
yapıldığı Fatih Butik’ten mesleki 
eğitimlerin verildiği ücretsiz halk 
eğitimi kurslarına, kültür ve sanat 
faaliyetlerinden kadın ve 
çocuklarımıza sosyalleşme imkanı 
sunan semt konaklarına ve engelli 
vatandaşlarımıza yönelik 
rehabilitasyon çalışmalarından 
Fatih Sultan Mehmet’in vasiyeti olan 
Aşevi’ne kadar sosyal hizmetler 
alanında pek çok çalışma yapıyoruz. 
Ayrıca işsizlere yardımcı olan bir 
kariyer merkezimiz ve sokak 
hayvanlarına yönelik bir de Yedikule 
Hayvan Barınağımız mevcut. 
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Başkanım, geçtiğimiz yıl hizmete 
açtığınız Sulukule Sanat Akademisi 
hakkında neler söylemek istersiniz?
İlçe halkının akademiye olan ilgisi nasıl? 
Sulukule Sanat Akademisi, bizim 
halkımızın hizmetine sunmaktan gurur 
duyduğumuz bir hizmettir. Ve dediğim 
gibi, toplumu yükselten, geliştiren bir 
hizmettir. Çünkü sanat ancak, yaşam 
standartları yükselmiş, bilgi-görgü 
olarak dolu toplumların işidir. 
Sulukule’de bir sanat akademisi açmaya 
yönelten düşünce, eğitim almak 
isteyene ve sanatta kendine gidecek yol 
arayana rehber olmak, önünde kapılar 
açmaktı…

Çok şükür ki, okulumuz, 
ilk döneminden itibaren çok yoğun ilgi 
gördü. Okulumuzun bu kadar ilgi 
görmesinde, hobi amaçlı ücretsiz 
eğitimin yanı sıra akademik düzeyde 
eğitim almak isteyenlere de ücretsiz 

eğitim verilmesi de etkili olmuştur. 
Ayrıca daha önce birkaç okulda pilot 
uygulamasını yaptığımız “Her Okula 
Bir Orkestra” projemizde yetişen 
çocuklarımız bir kısmını da burada 
görmek; bizim için müthiş bir mutluluk 
kaynağı oldu. 

Diğer taraftan, pilot uygulamada 
başarısını gördüğümüz Her Okula 
Bir Orkestra Projemizden de sizlere 
kısaca bahsetmek isterim: Her Okula 
Bir Orkestra Projesi’nde, Fatih Belediyesi 
olarak biz alanı müsait olan 
okullarımıza müzik sınıfları kurduk. 
İlk etapta 5 okul ve her okulda 
25 öğrenciyi projemize dahil ettik. 
Sınıfların ise ses yalıtımlarından her 
türlü alet ve ekipmana kadar her şeyini 
temin edip, okul yönetimlerine teslim 
ettik. İstedik ki, bu projeye dahil olan 
çocuklarımız aynı zamanda Sulukule 
Sanat Akademi’mizi de beslesin. 

Yani iki proje birbirini tamamlayıcı, 
destekleyici projelerdir.  

Başkanım, son olarak okurlarımıza 
neler söylemek istersiniz?
İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Her 
köşesinde eşsiz değerler var. İstanbul 
Büyükşehir Belediyemiz de şehri daha 
yaşanır kılmak için sonsuz çaba gösteriyor. 
Ben öncelikle ilçem adına Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’a 
şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar 
biz ne istesek, hepsini büyük bir cömertlikle 
vermiştir. Bugün Fatih’in daha yaşanır 
bir yer olmasında Sayın Topbaş ve 
ekibinin katkısı inkar edilemez. Diğer 
taraftan, okurlarınıza tavsiyem, bu 
güzel şehri, gerçek manada yaşamaları. 
Çünkü şehrimiz, almasını bilene, sayısız 
güzellik sunabilecek, dünya üzerinde 
eşsiz, benzersiz bir şehirdir. Fatih de bu 
güzel şehrin kalbidir. Tüm okurlarınızı, 
Fatih’imize bekleriz.
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Mustafa Demir kimdir?
1959 yılında Dicle’de doğan Mustafa Demir, ilkokulu 
Ergani’de, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş’ta 
tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nden mezun oldu. Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Kent 
Çalışmaları ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı 
tamamladı. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Senatosu 
tarafından İletişim Fakültesi Kişilerarası iletişim Anabilim 
Dalı’nda Fahri Doktora unvanına layık görüldü.
2015 yılında Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Sosyal 
Bilimleri Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
alanında ikinci doktora programına başladı. 2001 yılında 
AK Parti İstanbul İl Kurucu Üyesi, 2003 yılında AK Parti 
İstanbul İl Başkanlığı’nda Halkla İlişkiler Tanıtım Medyadan 
Sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu. 2004 Yerel Seçimlerinde 
Fatih Belediye Başkanı seçildi. 2009 Yerel Seçimlerinde ise 
Fatih ile Eminönü birleşince Tarihi Yarımada Fatih’in 
2. kez Belediye Başkanı oldu. 2014 Yerel Seçimlerinde de 
tekrar aday gösterilerek, Fatih’e 3. kez Belediye Başkanı 
seçildi. Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Spor organizasyonlarının 
vazgeçilmez adresi olan İstanbul, 
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’na 
hazırlanıyor. 24 Nisan tarihinde 
tarihi Yarımada’da koşulacak 
olan maraton için kayıtlar 
başladı. 

Yarı Maraton heyecanı başlıyor

Ülkemizin ve İstanbul’un tanıtımında büyük rol 
oynayan ve dünyanın en önemli yarışlarından biri 
olması sebebiyle sporseverlerin ilgisini çeken 

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 
başlayacak. Organizasyonda; Yarı Maraton 21K, Çeyrek 

Maraton 10K, Bayrak Yarışı ve Business Kategorilerinde 
koşulacak. Yarı Maraton Koşusu, sahilden Kumkapı, Sirkeci, 
Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat ve son olarak Feshane’yi 
geçer geçmez Eyüp kavşağından “U” dönüşü yapmak 
suretiyle aynı istikameti seyrederek, sahil yolundan geri 
koşulan yarış başladığı yer olan Yenikapı’da son bulacak.    

Bir diğer kategori olan Çeyrek Maraton; Yarı Maratonla 
aynı güzergahı kullanarak, Sirkeci ışıklardan 200 metre 
önce yol üzerinden “U” dönüşü yaparak Yenikapı Etkinlik 
Alanı’nda sona erecek. Bayrak Yarışı ise Yarı Maraton’un 
güzergahını kullanmak suretiyle her 5 km’de bir bayrak 
değişimi yapılarak 4X5K koşulacak. Bu kategoride son 
yarışçı ilk üç sporcudan farklı olarak güzergahı tamamlamak 
için 6.1K koşacak.

2015 yılında 7 bin 500 katılımcı ile rekor katılımla gerçekleşen 
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda, 1 Ocak - 29 Şubat 
tarihlerinde 1. kayıt dönemi, 1 Mart - 31 Mart tarihleri 
arasında ise 2. kayıt dönemi gerçekleştirilecek. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
“Sağlıklı ve Zinde Yaşamak İçin Spor 
Yapın” sloganıyla bilinçli ve düzenli 
spor hizmeti vermeye devam ediyor. 
Uzman eğitmenler nezaretinde 
düzenlenen sabah sporları da, 
İstanbulluların dört mevsim 
güne zinde başlamasını sağlıyor. 

İstanbul’da dört mevsim spor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile Spor A.Ş. işbirliğinde düzenlenen sabah 
sporları etkinlikleri, kentin 23 farklı noktasında devam 

ediyor. İstanbullular her sabah 07.00-09.00 saatleri 

arasında uzman eğitmenler eşliğinde spor yaparak 
güne başlıyor. Grup halinde egzersiz hareketlerine 
başlayan İstanbullular, yürüyüş, koşu, aerobik, 
pilates ve jimnastik gibi branşlardan oluşan spor 
aktiviteleri gerçekleştiriyorlar. Müzik eşliğinde 
yapılan sportif etkinlikler İstanbulluların eğlenceli 
vakit geçirmelerini de sağlıyor. 

Tuzla, Pendik ve Maltepe, sabah sporlarında buluştu…
İstanbul’un her iki yakasında gerçekleştirilen etkinlikler 
çerçevesinde Tuzla, Pendik ve Maltepe ilçelerinde sabah 
sporlarına katılan vatandaşlar İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Orhangazi Şehir Parkı’nda biraraya geldi. 
Eğitmenlerin yaptırdığı sabah sporları ile güne zinde 
başlayan vatandaşlara, gündelik hayatta da 
kullanabilecekleri çeşitli spor malzemeleri hediye edildi. 
İBB Lojistik Destek Merkezi’nin Mobil Büfelerinin de 
kahvaltı ile desteklediği etkinliğe katılanlar, spora verdiği 
önem ve destek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ve ekibine teşekkür ettiler.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla düzenlenen Sarıkamış 
Şehitlerini Anma Bisiklet Turu’nun 
7’ncisi, Sultanahmet Meydanı’nda 
başladı. “Vefakar Gençlik, 
Fedakar Ecdadını Unutmayacak” 
sloganıyla organize edilen 
1.840 metrelik tur, Sarıkamış’ta 
son buldu. 

İstanbul’dan Sarıkamış’a
vefa turu…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu 
İstanbul Temsilciliği’nin işbirliğiyle düzenlenen 7. Sarıkamış 

Şehitlerini Anma Bisiklet Turu’nun startı Sultanahmet 
Meydanı’nda verildi. Milli sporcular sırasıyla Sakarya, Bolu, 
Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, 
Rize, Hopa, Artvin, Şavşat, Ardahan, Kars ve Sarıkamış’ı 
kapsayan güzergahı, zorlu hava şartlarına rağmen geçtiler. 
9 gün süren turun ardından Sarıkamış Şehitliği’nde resmi 
tören düzenlendi. 

Sporcular bisiklet turu boyunca uğradıkları illerden 
aldıkları toprakları, Sarıkamış Şehitlik Abidesi’nde 
düzenlenen törenle Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 
Kılıç’a takdim ettiler. Bakan Kılıç, Sarıkamış’ta 101 sene 
önceki hava şartlarının ne olduğunu bu sene en iyi şekilde 
hissedebildiklerini söyledi. “Tek bir amaç için buradayız.” 
diyen Kılıç, “Ay yıldızlı bayrağımızın altında, birarada hep 
beraber hiçbir ayrılık olmaksızın ecdadımızdan aldığımız 
güç ile medeniyetimizden, inancımızdan aldığımız güç ile 
beraber ve bir olarak geleceğe yürüyeceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

54



İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü (İBBSK) sporcuları, 
Antalya’da yapılan Bedensel 
Engelliler Türkiye Yüzme 
Şampiyonası’nda 78 madalya 
kazanarak üstü üste 4’üncü kez 
Türkiye şampiyonu oldu.

İBBSK, 4’üncü kez şampiyon!

Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası, 
18 il 25 kulüpten 49’u bayan olmak üzere engel 
tanımayan 128 sporcunun katılımıyla Antalya 

Atatürk Yüzme Havuzu’nda yapıldı. Şampiyona 100 metre 
serbest, 50 metre kelebek, 100 metre kurbağalama, 
50 metre serbest, 100 metre sırt ve 150 metre ferdi karışık 
olmak üzere 5 dalda gerçekleştirildi.

Sporculardan 40 altın, 21 gümüş, 14 bronz madalya…
Şampiyonada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor 
Kulübü’nün 15 bayan ve 17 erkek olmak üzere toplam 
32 sporcusu 40 altın, 21 gümüş ve 14 bronz olmak üzere 
toplam 78 madalya kazandı. Engel tanımayan sporcular 
bu derecelerle takım halinde Türkiye şampiyonu oldular.
 
Olimpiyat ve Avrupa barajları aşıldı…
Üst üste 4’üncü Türkiye Şampiyonluğu’na imza atan 
İBBSK’da 50 metre kelebek, sırt ve serbest stil ile 
200 metre karışıkta Türkiye Şampiyonu olan Beytullah 
Eroğlu ve Özlem Kaya olimpiyat barajını aşarken; İdil 
Beyza Alpan, Mustafa Şar, Murat Köle, Burak Özcan, 
Uğurca Özer, Rümeysa Ravza Ormancı, Nil Şahin, Caner 
Aşkın, Eda Kaya ve Okan Çınar olmak üzere 12 sporcu da 
Avrupa barajını aşmayı başardı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Açık Masa Tenisi Turnuvası 
heyecanı Hidayet Türkoğlu 
Spor Kompleksi’nde yaşandı. 
4 kategoride gerçekleştirilen 
yarışlarda, 100 sporcu 
dereceye girmek için kıyasıya 
mücadele etti.

Masada kıyasıya mücadele

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü, Spor A.Ş. ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 
işbirliğinde düzenlenen İBB Açık Masa Tenisi Turnuvası 

2015 Finalleri, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde 
gerçekleştirildi. Yarışmalar, her yaş grubundaki katılımcı 
sayısına bağlı olarak “grup”, “grup eleme” ve “eleme” 
sistemine göre yapıldı. Küçükler, yıldızlar, gençler ve 
büyükler kategorilerinde turnuvaya katılan 100 sporcu, 
dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi…
Turnuvada, eleme ve yarı final maçlarından sonra oynanan 
final maçlarıyla dereceye girenler belli oldu. Finaller 
sonunda dereceye giren sporculara İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hazırlanan madalya, kupa, raket 
tahtası ve lastiği gibi hediyeler verildi.
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İstanbul, Avrupa Sambo 
Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. 
Cebeci Spor Kompleksi’nde 
düzenlenen yarışlara, 18 ülkeden 
200 sporcu katıldı.

18 ülkeden 200 sporcu
İstanbul’da buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü’nün desteği ile Sport-Combat Sambo ve 
Avrupa Sambo Federasyonu tarafından organize edilen 

Avrupa Sambo Şampiyonası, Cebeci Spor Kompleksi’nde 
düzenlendi. 15 - 16 yaş kategorisinde yapılan şampiyonaya, 
18 ülkeden yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Müsabakalar, erkeklerde 42, 50, 60, 72, 84 kg; bayanlarda 
ise 38, 44, 52, 60, 70 kg mücadeleleri ile başladı. 
Karşılaşmaları İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan 
Kep ve Sport Combat Sambo Federasyonu Başkanı Gadir 
Mammadov ile çok sayıda sporsever izledi. Turnuvanın 
açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor Müdürü 
Ayhan Kep, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin spor 
alanında yaptığı yatırım ve hizmetlerle dünya çapında dev 
spor organizasyonlarının İstanbul’da yapılabildiğini söyledi.

Türkiye’nin dışında Azerbaycan, Almanya, Beyaz Rusya, 
Gürcistan, İsrail, Letonya, Güney Kıbrıs, Litvanya, 
Makedonya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Hırvatistan, 
İsviçre, Estonya, Özbekistan ve Kazakistan takımlarının da 
yer aldığı şampiyona, erkeklerde 46, 55, 66, 78, 84;  
bayanlarda ise 41, 48,  56, 65 ile 70 ve üzerindeki kilolara 
sahip sporcuların mücadeleleri ile sone erdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hayata geçirilen 
‘Futbol Akademi Kampı ve 
Yetenek Avı’ projesinin ikinci etabı 
tamamlandı. 21 tesiste futbol 
okulu hizmeti alan 3 bin 500 genç 
sporcuya madalyaları 
törenle verildi. 

Futbol akademisinde
final heyecanı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve 
Spor A.Ş. işbirliğinde hayata geçirilen ‘Futbol Akademi 

Kampı ve Yetenek Avı’ projesinin ikinci etabı tamamlandı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stadı’ndaki 10-13 ve 14-17 
yaş arası final müsabakaları öncesinde projeye dahil olan 
sporcular için madalya töreni düzenlendi. Törene 
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İBB Destek Hizmetleri 
Daire Başkanı Osman Savaş, İBB Gençlik ve Spor Müdürü 
Ayhan Kep, Başakşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü 
Abdullah Avcı ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail 
Özbayraktar katıldı.

21 spor tesisi, futbol okulu hizmeti verdi…
Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi’ne 10-13 yaş 
grubunda 1.575, 14-17 yaş grubunda 1.575 genç futbolcu 
adayı dahil oldu. Akademisyenler, eğitimciler ve eski 
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sporculardan oluşan lisanslı antrenörlerin genç sporcuları 
takibe aldığı proje kapsamında, İstanbul’da Avrupa ve 
Anadolu yakasındaki 21 spor tesisi futbol okulu hizmeti 
verdi. Kendi yaş grupları içinde antrenmanlara ve karşılıklı 
müsabakalara çıkan genç sporcular, projenin sonunda 
oluşturulan Anadolu ve Avrupa Karmaları final maçına 
hazırlandı.

Yetenekli oyuncular altyapıya kazandırılıyor…
Genç futbolcularla etkinlikte biraraya gelen Abdullah Avcı, 
kendisinin Kasımpaşa’da büyüdüğünü hatırlatarak, 
“Sahaların olmadığı arazilerde top oynadığımız zamanlar 
vardı. Bu zamanlarda özellikle son 10-15 yıldır İBB hem 
semtlerde yaptığı sahalar hem de malzeme yardımları 
aynı zamanda BESYO mezunu akademileri bu tip 
organizasyonların içine sokuyorlar. Ben genç takımda 
oynarken gol kralı oldum ama madalyam yoktu. 
Ama şimdi bakıyorum bugün herkeste büyük bir temas 
var. En azından nasıl bir antrenman yaptıklarını biliyorlar. 
Bu akademi içerisinde özellikle buradan da yetenekli 
oyuncuları altyapımıza kazandırıyoruz.” dedi.

Dev eserler ortaya koymak için karıncalar gibi çalışmak 
gerekiyor…
Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi’nin ilk 
etabına katılan 2 bin 400 genç sporcuya 16 tesiste futbol 
okulu hizmeti verildiğini söyleyen Ayhan Kep de, şunları 
söyledi: “Siz değerli ebeveynlerimizden gelen istek ve 
teveccühle bu sayıyı yükselterek, projemizin ikinci 
etabında 3 bin 150 futbolcu adayına 21 tesisimizde futbol 
okulu hizmeti verdik.  Üstat Necip Fazıl’ın dediği gibi ‘Dev 
eserler ortaya koymak için karıncalar gibi çalışmak 
gerekiyor.’ Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu 
felsefe ile hayatın pek çok alanında olduğu gibi sporda da 
bize miras bırakılan bu güzel şehri geleceğe taşımak için 
var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” 

3 bin 150 sporcu madalya aldı… 
Yaklaşık 3 ay süren eğitimler sonunda seçilen gençler final 
maçında hünerlerini gösterme fırsatı yakaladı. 10-13 ve 
14-17 yaş arasındaki gençler, yetenek avı için İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda final maçına çıktılar. Törene 
katılan protokol, 3 bin 150 sporcuya madalyalarını verdi.
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI:  İSTANBUL KIŞA MERHABA DİYOR
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine 

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

İLK DÖRT OKURUMUZ: DOĞA SARIÇAN, BETÜL YILDIZ, MÜNEVVER OSMANOĞLU, BÜNYAMİN KORKUT

BULMACA 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.01.2016 - 31.01.2016

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

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

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

04.01.2016 10.00 Ulaşım Planlama Müdürlüğü 

04.01.2016 11.00 Trafik Müdürlüğü 

04.01.2016 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

06.01.2016 10.00 Satınalma Müdürlüğü 

06.01.2016 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

11.01.2016 10.00 Deniz Hizmetleri Müdürlüğü 

11.01.2016 10.30 Elektronik Sistemler Müdürlüğü 

11.01.2016 11.00 Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü

12.01.2016 10.00 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü

12.01.2016 10.30 Bilgi İşlem Müdürlüğü 

12.01.2016 11.00 Mesken Müdürlüğü 

12.01.2016 11.30 Satınalma Müdürlüğü 

13.01.2016 10.00 Ulaşım Planlama Müdürlüğü 

13.01.2016 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

18.01.2016 11.00 Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü

18.01.2016 11.30 Satınalma Müdürlüğü 

19.01.2016 10.00 Elektronik Sistemler Müdürlüğü 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Anadolu Yakası Yol ve Kavşak Ön Projeleri 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2016 Yılı EDS, DMS, Dedektör, Kameraların, Trafik Kontrol Merkezinin Bakım Onarımı Ve İşletilmesi İle Tünellerin Bakım Onarımı 
Ve Tünel İşletim Merkezinin İşletilmesi İşi

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Tablet Bilgisayar ve Mobil Yazıcı Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Yenikapı Rekreasyon ve Etkinlik Alanı (İDO Yanı) Rıhtımı Çevre Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Genelinde Kıyıların ve Denizlerin Temizlenmesi Hizmeti 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
‘’İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bünyesindeki Çeşitli Marka, Model ve Güçteki Kesintisiz Güç Kaynaklarının 2016 Yılı Bakım ve 
Onarım Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Anadolu Yakası Genelinde Kullanılmak Üzere Oyun Grubu Temini Ve Montajı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İBB ve Kamu Binalarına Tefrişat Malzemesi Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2016 Yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Tasarım, Yazılım Bakım Geliştirme ve Yayıncılık Hizmetleri İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Hamidiye Mahallesinin Muhtelif Parsellerinde Soyal Konut, Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kuru Temizleme Makinesi ve Sarf Malzemesi Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kağıthane - Eyüp Raylı Sistem Projeleri 

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Binasının Ekipman, Cihaz ve Sistemlerinin Yıllık Periyodik 
Bakım-Onarımı Ve İşletilmesi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
50 Adet Totem LCD Ekran Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kablosuz Haberleşme Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve İşletilmesi İşi 
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