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Bu bülten sizindir, alabilirsiniz.

İstanbul’da Ramazan Bir Başka
• Restore edilen Eyüp Sultan Hazretleri’nin türbesi, Sn. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yeniden ziyarete açıldı.
• On bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi atmosferi, kentin dört bir yanında coşkuyla yaşandı.





Sevgili
İstanbullular
Farklı din, dil ve ırklara mensup insanların yüzyıllar boyunca 
birlikte yaşadığı dünyanın gerçek barış kenti İstanbul’da, 
on bir ayın sultanı Ramazan’ı bir kez daha yaşamanın 
huzuru ve mutluluğu içindeyim. Ramazan; sevgilerin 
birleştiği, sofraların paylaşma ve dayanışmayla 
bereketlendiği, şefkat ve merhamet duygularının 
güçlendiği özel bir zaman dilimi... Bu özel zaman diliminin 
manevi atmosferini şehrimizin dört bir yanına taşımak için 
bu yıl da çok sayıda etkinlik düzenledik. 

İstanbul’a kazandırdığımız Yenikapı’da 1 milyon kişi 
kapasiteli meydan ve etkinlik alanı ile Maltepe Sahili’nde 
Avrupa’nın en büyük yaşam, spor ve eğlence merkezinde 
bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptık. Ramazan’ın manevi 
iklimini, Avrupa ve Anadolu Yakalarındaki dev şehir 
parkları ile her yıl olduğu gibi Sultanahmet Meydanı, 
Beyazıt Meydanı ve Feshane Bahçesi’nde hep birlikte 
yaşadık. İftar öncesi, iftar sonrası ve Teravih Namazı sonrası 
ailece hep birlikte katılıp, hoşça vakit geçirebileceğiniz 
Tasavvuf Müziği, Türk Sanat ve Türk Halk Müziği Dinletileri, 
Mehteran Konserleri, şiir dinletileri düzenledik. İstanbul’un 
farklı meydanlarında kurulan iftar sofralarında buluştuk. 
Ramazan’ın manevi iklimini tüm kentte yaşatmaya çalıştık.

İstanbul’umuzun marka değerini artırmaya yönelik 
çalışmalarımıza geride bıraktığımız ay da hız kesmeden 
devam ettik. Davet üzerine gittiğimiz New York’ta 
temaslarda bulunduk. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Dünya Teşkilatı ile Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler 
Danışma Kurulu Başkanı olarak Birleşmiş Milletler Üst 
Düzey Siyasi Forumu’nda katılımcılara seslendik. Gittiğimiz 
her yerde İstanbul’daki büyük değişim konuşuluyor. Bunun 
bizler için büyük gurur kaynağı olduğunu bir kez daha ifade 
etmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı tebrik 
ediyor, hepinize sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler 
diliyorum.





İstanbul’da Ramazan coşkusu

Başkan Topbaş vatandaşlarla buluştu

Eyüp Sultan Türbesi yeniden ziyarete açıldı

İstanbul demir ağlarla örülüyor

Habitat 3, değişiklik çağrısı olacak 

Küresel gündem, yerel gündemdir

Barış kenti İstanbul

Camiler kimliğimizi yansıtıyor

Batum Belediye Başkanı’ndan ziyaret

İstanbul ve Batum sanatta buluştu

Emeğin ve sabrın ürünleri 18’inci kez sergilendi 

İstanbul’a hizmet etmek gururdur 

Yenikapı’da iftar vakti

Darülaceze ailesi iftarda

30 gün, 30 cami

Metro istasyonlarında sanat rüzgarı

İstanbul’a hayat veren simgeler 

Doğal ürünler pazarı Şile’de açıldı

İstanbul’un kıyı kıyı güzellikleri

Büyükşehir’den öğrencilere destek

Çocuklar “çevre günü”nde buluştu

Karne Şenliği’nde doyasıya eğlendiler

Çocuklara karne hediyesi Bahçe Market’ten

Bağcılar’ın yıldızı parlıyor

İstanbul İtfaiyesi madalyaları topladı

2015 Yaz İzci Kampı başladı

Sabah sporu ile güne zinde başla

18 ülkeden 200 sporcu İstanbul’da yarıştı

İstanbul’da yüz, sür, koş

Türk sporuna yeni yetenekler

Satrançta engel tanımadılar

İstanbullular plajlarıyla buluştu 

4
11
12
14
18
20
23
24
25
26
28
30
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
50
52
53
54
55
56
57
58

İçindekiler

11

12

20

4

23 28



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
on bir ayın sultanı Ramazan’ın 
duygu yüklü atmosferini başta 
Yenikapı ve Maltepe 
Sahillerindeki şehir parkları 
olmak üzere şehrin dört bir 
köşesinde yaşattı. Tasavvuf 
Müziği’nden şiir dinletilerine, 
geleneksel gösteri sanatlarından 
sohbetlere kadar onlarca etkinlik 
İstanbullularla buluştu.   

İstanbul’da Ramazan coşkusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı 
Ramazan’ın manevi iklimini, sanatsal ve kültürel 
etkinliklerle zirveye taşıdı. Ramazan ayı boyunca 

konserlerden şiir dinletilerine, geleneksel gösteri 
sanatlarından sohbetlere kadar onlarca etkinlik 
İstanbullularla buluştu. Bu yıl Ramazan coşkusu, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre 
kazandırılan Maltepe ve Yenikapı sahillerindeki dev şehir 
parklarında da huzur ve güven içinde doyasıya 
yaşandı.   

Anadolu Yakası’ndaki etkinliklerin merkezi; Maltepe…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe 
Sahili’nde 1 milyon 200 bin metrekare alan üzerine 
kurulan Avrupa’nın en büyük yaşam, spor ve eğlence 
merkezi, bu yıl da Anadolu Yakası’ndaki Ramazan 
etkinliklerine ev sahipliği yaptı. İftar öncesi ve iftar 
sonrasında çocuklara yönelik sahne gösterilerinden Orta 
Oyunlarına, Tasavvuf Müziği dinletilerinden konserlere, 
Hacivat - Karagöz gösterilerinden şiir dinletilerine pek çok 
etkinlik İstanbullularla buluştu.

İstanbullular, Maltepe Sahili’ndeki etkinlik alanında 
kurulan Çarşı’da; sıcak yemekten tatlılara, simitten 
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Osmanlı Şerbetine kadar geleneksel tatların yanı sıra el 
sanatları ürünlerinden giyime, kitaptan hediyelik eşyaya 
kadar ihtiyaç duydukları her şeye rahatlıkla ulaşabildiler. 

2 bin kişilik namaz alanı Maltepe’de…
İstanbulluların huzur içinde ibadet edebilmeleri için 
Maltepe Sahili’nde özel çadır kuruldu. Kadın ve erkekler 
için ayrı olarak oluşturulan namaz alanlarında yaklaşık 
2 bin kişi Teravih Namazı kılabildi. Ayrıca ücretsiz kablosuz 
internet erişimi, Sağlık Odası, İletişim Noktası, Bahçe 
Market ve daha fazlası Maltepe’de yer aldı.

Yenikapı, Avrupa Yakası’ndaki etkinliklerin merkezi...
Ramazan etkinliklerinin Avrupa Yakası’ndaki merkezi ise 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı 
Sahili’nde 700 bin metrekare alan üzerine kurulan 
Yenikapı Meydanı ve Etkinlik Alanı oldu. İftar öncesi ve 
iftar sonrasında çocuklara yönelik sahne gösterilerinden 
Orta Oyunlarına, Tasavvuf Müziği dinletilerinden 
konserlere, Hacivat - Karagöz gösterilerinden yazlık 
sinemaya kadar pek çok etkinlik, İstanbulluların aileleri ile 
birlikte Ramazan ayının manevi iklimini doyasıya 
yaşamasını sağladı.
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İstanbullular, Yenikapı Sahili’ndeki 
etkinlik alanında kurulan Çarşı’da; 
sıcak yemekten tatlılara, simitten 
Osmanlı Şerbetine kadar geleneksel 
tatların yanı sıra el sanatları 
ürünlerinden giyime, kitaptan 
hediyelik eşyaya kadar ihtiyaç 
duydukları her şeye rahatlıkla 
ulaşabildiler. 

2 bin kişilik namaz alanı 
Yenikapı’da…
İstanbulluların huzur içinde 
ibadet edebilmeleri için 
Yenikapı Sahili’nde özel çadır kuruldu. 
Kadın ve erkekler için ayrı olarak 
oluşturulan namaz alanlarında 
yaklaşık 2 bin kişi Teravih Namazı 
kılabildi. Ayrıca ücretsiz kablosuz 
internet erişimi, Sağlık Odası, İletişim 
Noktası, Bahçe Market ve daha fazlası 
Yenikapı’da yer aldı.

Asırlık Tatlar ve Sanatlar 
Sultanahmet’te…
Ramazan ayı, bambaşka bir manevi 
atmosfere bürünen İstanbul’un her bir 
köşesinde bir başka güzel yaşandı. 
İstanbulluların Ramazan ayında 
yoğun ilgi gösterdiği tarihi 
Sultanahmet Meydanı, bu yıl da Asırlık 
Tatlar ve Sanatlar Çarşısı’na ev 
sahipliği yaptı. Asırlık Tatlar ve 
Sanatlar Sergisi’nin açılışına İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Hayri Baraçlı’nın yanı sıra Genel 
Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, 
Destek Hizmetleri Daire Başkanı 
Osman Savaş, İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Darie Başkanı Ferrah Şarman, 
Kültür Daire Başkanı Abdurrahman 
Şen, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat 
Kütük ile İBB Gençlik Meclisi Başkanı 
Samed Ağırbaş ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.
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Ramazan’ın manevi ruhuna uygun etkinlikler…
Serginin açılışında konuşan Genel Sekreter Hayri Baraçlı, 
İstanbulluların unutamayacakları bir Ramazan ayı daha 
yaşayacaklarını belirterek, serginin yer aldığı Sultanahmet 
Meydanı’nın Ramazan-ı Şerif ile özdeşleştiğini söyledi. 
Çarşıda, İstanbul’un manevi ruhuna ve Ramazan ayına 
uygun etkinlikler olduğunu ifade eden Hayri Baraçlı, “Son 
5 yılda geçmiş Ramazanlardaki dağınık görüntüler ortadan 
kaldırılarak geleneksel yapımıza uygun çarşı anlayışına 
geçtik. Kültürümüzü yansıtan bir çizgiye imza attık. Onlarca 
standın yer aldığı çarşımızda asırlık lezzetleri tatma fırsatı 
bulacağız. Cam, ebru, çini, halı dokuma, sedef, porselen ve 
telkâri gibi mesleklerin nasıl icra edildiğine şahit olacağız. 
Tüm İstanbulluları bu güzellikleri Sultanahmet Meydanı’nda 
görmeye davet ediyorum.” diye konuştu.

İstanbulla özdeşleşen tatlar ve sanatlar…
Sultanahmet Meydanı’nda, oruç ayı boyunca, İstanbul’la 
özdeşleşen firmaların ürünlerinin sunumları ve unutulmaya 
yüz tutmuş eski mesleklerin tanıtımı yapıldı. Ziyaretçiler, 
ebru, çini, tezhip gibi geçmişi eskilere dayanan sanatların 
inceliklerini maharetli ellerden görme şansına sahip oldular. 

Feshane ve Beyazıt’ta sahne etkinlikleri… 
Feshane Bahçesi ve Beyazıt Meydanı, Ramazan İstanbul 
Etkinlikleri kapsamında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
müzik, eğlence, şiir ve konserlerin İstanbul halkıyla 
buluşmasına sahne oldu. Feshane Bahçesi ve Beyazıt 
Meydanı, on bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca iftar 
öncesi, iftar sonrası ve Teravih Namazı sonrasında Tasavvuf 
Müziği’nden Türk Halk ve Türk Sanat Müziği dinletilerine, 
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Sema Gösterilerinden Mehteran Konserlerine, Geleneksel 
Gösteri Sanatlarından çocuk eğlencelerine kadar pek çok 
etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Ramazan’da çocuklar unutulmadı…
Ramazan İstanbul Etkinlikleri çerçevesinde Yenikapı ve 
Maltepe Sahilleri ile Feshane Bahçesi ve Beyazıt 
Meydanı’nda çocuklar için çok renkli ve çok eğlenceli 
programlar sergilendi. Çocuklar, animatör sunucu ile renkli 
zamanlar geçirip, özel yarışmalara katıldılar. Geleneksel 
gösteri sanatları ile farklı bir heyecanı yaşadılar. 
Ayrıca çocuklar için şişme oyun karakterleri ve kostüm 
karakterler etkinlik alanlarında yer aldı. 

Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Beyazıt’ta…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Kitap ve 
Kültür Fuarı, ziyaretçileriyle bu yıl da Beyazıt Meydanı’nda 
buluştu. 34. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, ziyaretçilerine 
dünyaca ünlü yazarların kitaplarını büyük indirimlerle, 
uygun fiyatlara sahip olma imkanı sağladı. Fuarda, aşinası 
olunan ve geniş okuyucu profiline hitap eden birçok 
yayınevi iştirak etti. Edebiyat, tarih, kültür, medeniyet, 
felsefe ve din alanında yaklaşık 100 bin ayrı başlıkta kitap 
kitapseverlerle buluştu. Fuarda 180 yayınevinin her okuyucu 
profiline hitap eden kitaplarını bulmak mümkün oldu.
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Beyazıt Ramazan Sohbetleri…
34. Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında ilki 2011 yılında 
yapılan Ramazan Sohbetleri, geçen yıl gibi bu yıl da 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde İstanbulluları ağırladı. 
Ramazan’ın ilk günü başlayan Beyazıt Ramazan Sohbetleri, 
Kadir Gecesi’ne kadar birbirinden değerli 27 yazarın 
katılımı ile gerçekleştirildi. Türkiye Diyanet Vakfı ve 
ESKADER işbirliği ile yapılan, her geçen yıl büyük ilgi 
gösterilen ve artık gelenekselleşen etkinlik, bu yıl da 
Kitap ve Kültür Fuarı’nın vazgeçilmez bir parçası oldu.

Sağlık kabinleri Ramazan boyunca İstanbulluların 
hizmetinde…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl 
da Ramazan ayı boyunca kurduğu sağlık kabinleri ile 
İstanbullulara hizmet verdi. Sağlık ve Hıfzıssıhha 
Müdürlüğü, Ramazan ayında, İstanbulların yoğun ilgi 
gösterdiği Sultanahmet, Maltepe ve Yenikapı Meydanlarına 
sağlık kabinleri kurarak, uzun ve sıcak geçen Ramazan 
günlerinde olası sağlık problemlerine anında ücretsiz 
müdahale etti. Ayrıca Çocuk Bakım Odasında emziren 
anneler kabinlere gelerek, rahatlıkla bebeklerinin 
ihtiyaçlarını giderip, gerekli bakımlarını yapabildiler.

Ramazan sofralarının buluşma noktası...
İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde nezih, ferah ve sıcak 
bir aile ortamında hizmet veren Sosyal Tesisler, Ramazan 
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ayına özel iftar menüleriyle bu yıl da misafirlerini ağırladı. 
İstanbullulara daha ekonomik ve daha kaliteli hizmet 
etmeyi ilke edinen tesislerde, Ramazan ayı boyunca iftar 
sofralarını renklendiren geleneksel tatlar sunuldu.  

İstanbul’un 17 farklı noktasında hizmet sunan Sosyal 
Tesisler’de, Ramazan ayına özel menü seçenekleriyle iftar 
sofraları şenlendi. Her gün değişen menü seçeneklerinde 
Osmanlı-Türk mutfağının geleneksel lezzetleri konuklar 
için özel hazırlandı. Set menü olarak kişi başı fiyatı, geçen 
sene olduğu gibi, 35 TL’den sunulan iftar yemeği 
seçeneklerinde zengin iftariye tabağı, çorba, ara sıcak, ana 
yemek, salata, tatlı ve içecek bulundu.

Gruplar için lezzetli bir iftar yemeği…
Sosyal Tesisler, her yıl olduğu gibi bu yıl da grup iftarlarında 
tercih edilen yerlerin başında geldi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin güvencesiyle hizmet sunan tesislerin 
ramazan menü fiyatı ekonomik ve kaliteli olduğundan 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da rezervasyonlarda yoğunluk 
yaşandı. Birinci sınıf servis ve hizmet kalitesiyle Türk 
mutfağının en seçkin lezzetlerini, bütçeye uygun fiyatlarla 
sunan tesislerde 444 1 034 iletişim telefonundan 
rezervasyon yapıldı. Sosyal Tesisler, bolluk ve bereketin, 
sevgi ve dostluğun sembolü zengin iftar sofraları ile 
Ramazan ayı boyunca misafirlerini ağırladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, tarihi 
Sultanahmet Meydanı’nda 
vatandaşlarla buluştu.
 Başkan Topbaş, İstanbullular 
ile yerli ve yabancı turistlerin 
yoğun ilgi gösterdiği 
Asırlık Tatlar ve Sanatlar 
Çarşısı’nı gezdi.

Başkan Topbaş
vatandaşlarla buluştu 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul’un yüzyıllık tatlarının ve sanatlarının yaşatıldığı 
Sultanahmet Meydanı’ndaki Asırlık Tatlar ve Sanatlar 

Çarşısı’nı gezdi. Çarşıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 
Başkan Topbaş ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar ve tatlar yaşatılıyor…
Sergideki stantları tek tek gezerek, sanatkarlar ve esnafla 
sohbet eden Başkan Topbaş, Türkiye’nin unutulmaya yüz 
tutmuş sanatlarının ve tatlarının bu çarşıda yaşatıldığını 
söyledi. Serginin çok önemli bir açığı karşıladığını ifade 
eden esnaf ve sanatkarlar da, sanata ve sanatkara önem 
verdiği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Eski sanat, zanaat ve mesleklere ait eserlerin yapıldığı 
sergide; cam, ebru, çini, tezhip sanatı, halı dokuma, sedef 
işi, porselen gibi geçmişi çok eskilere dayanan mesleklere 
ait stantlar yer alıyor. Çarşıyı ziyaret eden vatandaşlar, 
sanat eserlerinin şekillenme sürecini canlı olarak izleyebiliyor.

Sergide asırlık sanatların inceliklerini maharetli ellerden 
görme imkanı da bulan İstanbullular,  İstanbul’a ait olan 
tarihi tatların tadına bakabiliyor ve üretimi hakkında 
bilgiler de edinebiliyorlar. Yüzyıllık tatların ve sanatların 
görsel şovlarının da yer aldığı çarşı, ziyaretçilerine adeta 
kültürel bir şölen yaşatıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından aslına uygun olarak 
restore edilen Eyüp Sultan 
Hazretleri’nin türbesi, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın katıldığı 
törenle yeniden ziyarete açıldı.

Eyüp Sultan Türbesi 
yeniden ziyarete açıldı

İstanbul’da Ramazan ayında vatandaşların en sık ziyaret 
ettiği mekanların başında gelen Eyüp Sultan Türbesi, 
yaklaşık 4 yıl süren restorasyonun ardından 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı 
Ömer Çelik, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul Valisi 
Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katıldığı törenle açıldı.

Camiye ülkenin dört bir yanından insanlar geliyor…
Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başı rahmet, 
ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan 
Ramazan nedeniyle Eyüp Sultan’da sadece İstanbulluların 
olmadığını, ülkenin dört bir yanından insanların geldiğini 
söyledi. Restorasyon esnasında içerisini gezdiğinde 
maalesef çok ciddi sıkıntıların yaşandığını gördüğünü 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çalınan çinilerden 
tutunuz da tabandaki yapılan tahribatlara, duvardaki 
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sıvalara varıncaya kadar birçok sıkıntı, 
özellikle türbenin iç mimarisindeki bu 
yanlışlar hakikaten üzüntü vericiydi. 
Hassasiyetle ele alınan bu çalışma 
sadece İstanbullulara değil, 
inanıyorum ki dünyadaki tüm 
inananlar ziyarete geldiği zaman Eyüp 
Sultan Camii ve türbenin de çok daha 
farklı bir hale geldiğini görmüş olacak.” 
diye konuştu.

Titiz bir çalışma yürütüldü…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan Eyüp Sultan 
Türbesi Restorasyonu kapsamında; 
geçmişte bakımsızlık, yüzeysel ve 
yanlış müdahaleler gören türbede 
titiz bir çalışma yürütüldü. Çatıdan 
zemine kadar hemen her yere sıvanan 
beton ve çimento harçları tamamen 
temizlendi. Bina seneler içerisinde 
yapılan ve orijinal durumunu 
bozan ilave ve muhdeslerden 
arındırıldı.   

Yeni çinilere tarih atıldı…
Türbe içerisinde bulunan toplam 
7 bin 678 adet çini tek tek 
numaralandırılarak tespitleri yapıldı ve 
söküldü. Bina askıya alınıp, tüm 
konstrüksiyon tek tek büyük bir 
hassasiyetle değiştirildi.  Bağdadi sıvası 
yapıldı ve çini imalatı için yüzeyler 
hazır hale getirildi. Her bir çininin 
mekanik temizlikleri yapılıp, çinilere 
3 aşamada tuzdan arındırma işlemi 
uygulandı. Değişik zamanlardaki 
tamirlerde çimento harcıyla desen 
gözetilmeden rastgele döşenen 
çinilerin dönem ve motif özelliklerine 
göre yeniden çini panolarının 
kompozisyonlarının oluşturulması, 
kırık çinilerin onarılması ve eksik 
çinilerin tamamlanması işleri yapıldı. 

Serpuş özel olarak tasarlandı…
Sanduka üzerinde bulunan farklı 
dönemlere ait örtülerin konservasyon 
çalışmaları da yapıldı. Sanduka 

etrafındaki gümüş şebekenin bazı 
kısımlarında kırık, çatlak ve aşırı 
derecede kir tabakası bulunduğu 
belirlendi. Gümüş şebekenin 
“yaşanmışlıkları silmeden” özenli 
temizliği yapıldı. Eyyüb el-Ensari’nin 
sandukasına konulacak serpuş özel 
olarak hazırlandı. Hazreti 
Muhammed’in devesi Kusva’nın evinin 
önünde çökmesiyle İslam 
Peygamberini konuk etme onuruna 
erişen Ebu Eyyüb el-Ensari’nin 
sandukası için bu olayın anısına 
deve tüyünden serpuş yapıldı.

Çalışmalar kapsamında; Cülus 
Yolu’nun (Sultan Reşad Caddesi) 
kültürel süreklilik bağlamında asli 
yapısına uygun olarak düzenlemesi 
yapıldı. Yolun eski belge ve 
fotoğraflardaki orijinal kotları tespit 
edildi, altyapı çalışmaları 
tamamlanarak mevcut kaplama 
yenilendi.  
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İstanbul’un trafiğini büyük 
ölçüde rahatlatması planlanan 
Mecidiyeköy - Kağıthane - 
Alibeyköy - Mahmutbey Metro 
Hattı’nda çalışmalar tüm hızıyla 
sürüyor. 18 km uzunluğundaki 
metro hattının Mecidiyeköy 
İstasyonu için yapım 
çalışmaları başladı.

İstanbul 
demir ağlarla örülüyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “her yerde metro, her 
yere metro” hedefi ile raylı sistem yatırımlarını aralıksız 
sürdürüyor. İnşası hızla süren 18 km uzunluğundaki 

Mecidiyeköy - Kağıthane - Alibeyköy - Mahmutbey Metro 
Hattı’nın, Mecidiyeköy İstasyonu’nun giriş-çıkış alanlarının 
inşaatı için altyapı çalışmaları başladı. Bu kapsamda; 
Büyükdere Caddesi’nin, Aytekin Kotil ve Ortaklar Caddeleri 
arasında kalan kesiminde kısmi şerit daraltmaları yapılarak 
trafik akışı sağlanacak. Yayaların emniyetli geçişi için ise 
işyeri ve binalara erişim için geçiş koridorları oluşturulacak. 
Çalışmaların 60 günde tamamlanması hedefleniyor.

Saatte tek yönde 70 bin yolcu…
Mecidiyeköy - Kağıthane - Alibeyköy - Mahmutbey Metro 
Hattı, saatte tek yönde 70 bin kişi taşıyacak. 
Tünellerin yanı sıra viyadüklerin de yer alacağı yeni metro 
hattı, delme, aç-kapa ve viyadük tipinde toplam 15 adet 
istasyondan oluşacak. Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro 
Hattı’nın hizmete girmesi ile Mecidiyeköy, Çağlayan, 
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Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Yeşilpınar, 
Veysel Karani, Akşemsettin, Kazım 
Karabekir, Yenimahalle, Karadeniz 
Mahallesi, Tekstilkent, Yüzyıl Mahallesi, 
Göztepe ve Mahmutbey İstasyonları 
arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak. 

İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna 
kesintisiz yolculuk başlıyor…
2017 yılında hizmete açılması 
planlanan Mecidiyeköy - Kağıthane - 
Alibeyköy - Mahmutbey Metro Hattı, 
devamında Kabataş’a uzatılıyor. 
Mecidiyeköy - Beşiktaş - Kabataş 
Metro Hattı sayesinde;
• Kabataş ve Beşiktaş İstasyonlarında, 
  deniz hatları ile entegrasyon 
  sağlanacak.
• Kabataş’ta, Bağcılar-Kabataş Tramvay 
  Hattı ve Taksim-Kabataş Füniküleri ile 
  entegrasyon sağlanacak. 

8 ilçe (Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, 
Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, 
Esenler, Bağcılar) sınırlarından geçen 
24,5 km uzunluğunda Kabataş - 
Beşiktaş - Mecidiyeköy - Kağıthane - 
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Alibeyköy - Mahmutbey Metro Hattı, 
Kabataş Finüküler-Tramvay-Deniz 
İskelesi entegrasyonu ile başlayarak 
Beşiktaş ve Darphane üzerinden 
Mecidiyeköy’de mevcut metro 
istasyonu ile entegre olacak. Çağlayan, 
Kağıthane, Nurtepe Alibeyköy 
bölgelerinden geçerek Karadeniz 
Mahallesi’nde mevcut Edirnekapı 
Sultançiftliği Hattı’na entegre olarak, 
batı istikametine devam eden hat, 
Tekstilkent, Yüzyıl Mahallesi üzerinden 
Mahmutbey - Başakşehir hattına 
Mahmutbey de entegre olacak.

Metro, Bahçeşehir’e uzatılacak…
Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - 
Kağıthane - Alibeyköy - Mahmutbey 
Metro Hattı, 2019 yılında ise Bahçeşehir’e 
kadar ulaşacak. 14 kilometre 
uzunluğunda, 9 istasyondan oluşan 
Mahmutbey-Bahçeşehir Metro 
Hattı’nın hizmete alınmasıyla; 
Mahmutbey’den Halkalı Toplu Konut 
Bölgesi’ne, Halkalı Toplu Konut 
Bölgesi’nden Bahçeşehir’e ulaşılacak. 
Böylelikle Bahçeşehir-Mahmutbey-
Mecidiyeköy-Beşiktaş-Kabataş 
arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak.
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İstanbul’da dakikalarla yolculuk başlıyor…
Avrupa Yakası’nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan 
Bahçeşehir - Mahmutbey - Mecidiyeköy - Beşiktaş - 
Kabataş Metro Hattı tamamlandığında; 
• 2017’de metro ile Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika
• 2017’de metro ile Kağıthane-Mecidiyeköy 4,5 dakika
• 2017’de metro ile Alibeyköy-Taksim 12 dakika
• 2017’de metro ile Kağıthane-Üsküdar 26 dakika
• 2017’de metro ile Tekstilkent-Mecidiyeköy 20,5 dakika
• 2017’de metro ile Çağlayan-Yenikapı 14,5 dakika
• 2017’de metro ile Alibeyköy-Bostancı 47 dakika
• 2017’de Çağlayan-Üsküdar 23,5 dakika 
• 2017’de Ümraniye-Kağıthane 39,5 dakika 
• 2017’de Eyüp (Alibeyköy)-Kadıköy 36,5 dakika
• 2019’da metro ile Beşiktaş-Mecidiyeköy 5,5 dakika
• 2019’da metro ile Beşiktaş-Kağıthane 10 dakika
• 2019’da metro ile Beşiktaş-Mahmutbey 31,5 dakika
• 2019’da metro ile Beşiktaş-Alibeyköy 12,5 dakika
• 2019’da metro ile Beşiktaş-Etiler 13 dakika
• 2019’da metro ile Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman 25,5 dakika
• 2019’da Bahçeşehir-Mahmutbey 21 dakika
• 2019’da Bahçeşehir-Mecidiyeköy 47 dakika
• 2019’da Bahçeşehir-Beşiktaş 52,5 dakika
• 2019’da Halkalı Toplu Konut-Beşiktaş 38,5 dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Brezilya’da 
düzenlenen UCLG Yönetim 
Kurulu Toplantısı’na katıldı. 
Toplantıya başkanlık yapan 
Kadir Topbaş, UCLG’nin 
Habitat 3’te küresel gündeme 
damga vuracak çalışmalar 
yaptığını ve bunun bir 
değişiklik çağrısı olacağını 
söyledi.

Habitat 3,
değişiklik çağrısı olacak…

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Dünya 
Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı bu yıl Brezilya’nın 
Porto Alegre şehrinde yapıldı. Dört gün süren 

toplantının ilk gününde Entegre Sosyo-Çevresel Programı 
hakkında teknik gezi düzenlendi. İkinci gün Habitat 3 
sürecine yerel ve bölgesel yönetimlerin katkısının 
hazırlanması, Kalkınma Finansı Konferansı için öneriler, 
2015 sonrası sürecin çıktıları üzerine güncellemeler ve 
İklim Değişikliği Zirvesi konuları ele alındı. 

“Habitat 3, bir değişiklik çağrısı olacak…”
Toplantıda konuşan UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı Kadir 
Topbaş, Habitat 3’ten beklentilerinin yüksek olduğunu 
belirterek, “UCLG olarak konunun ortaklarından biriyiz. 
Önümüzde yerel sonuçları olan zorlu bir küresel gündem 
var. Bizler de bu gündeme pek çok katkı sunabiliriz. 
Sunduğumuz çözümlerin küresel sonuçları var. Aynı 
zamanda gittikçe kentselleşen bir dünyada yaşıyoruz. 
Yerel yönetimler olarak ihmal edilemez bir konumumuz 
var. Bunu Habitat 3’ün küresel gündemine mutlaka 
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yansıtmalıyız. Habitat 3’ün bir 
değişiklik çağrısı olacağını 
düşünüyoruz. Yerel yönetimler adına 
yönetişimde yeni bir değişim olmasını 
istiyoruz.” diye konuştu. 

“İşbirliği ve öğrenimi 
kuvvetlendirmeliyiz…”
UCLG olarak güçlü, dirençli, 
katılımcı ve kapsamlı bir ağ 
inşa etme ihtiyacı duyduklarını ve 
bu hedef doğrultusunda durmadan 
çalıştıklarını ifade eden Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu sene, önümüzdeki 30 yılın 
kentsel gündemine damgasını 
vuracak toplantılar yapacağız. Latin 
Amerika’daki üyelerimizin görüşleri bu 
açıdan çok önemli. Biz, halka en yakın 
yönetişim kademesiyiz. Biz olmazsak, 
küresel sorunlar çözülemez. Çözüm 
hep eksik kalır. Bu yüzden yerel 
yönetimler arasında işbirliği ve 
öğrenimi kuvvetlendirmeliyiz.”

“UCLG için önemli dönüm noktaları”
Toplantının üçüncü gününde ise “Yeni 
Kutsal Gündem: Öncelikler, İşbirliği, 
Öğrenme, Stratejik İttifaklar” başlığı 
irdelendi. Başkan Kadir Topbaş, UCLG 
Yönetim Kurulu Çalışma Oturumu’nda 
yaptığı konuşmada, toplantının Latin 
Amerika’da yapılmasının özel bir anlam 
taşıdığını vurgulayarak, “Latin Amerika’da 
bulunan kentlerin ve birliklerin eşsiz 
tecrübeleri var. Teşkilatımıza çok 
değerli katkılarda bulundular. Habitat 
3 ve önümüzdeki yıl yapılacak Bogota 
Kongresi, UCLG için önemli dönüm 
noktalarıdır. Çünkü sizlerin sesini 
duyurmak istiyoruz.” diye konuştu. 

“Yerel finansman konusu hak ettiği 
öneme kavuşmalı…”
“Hesap verebilir yerel kurumları ve 
istikrarlı hizmet teminini sağlamalıyız.” 
diyen Başkan Topbaş, bütün bunları 
toplumların refah ve dirençliliğini 
sağlamak için yerine getirmek zorunda 

olduklarını söyledi. Bunu başarmanın 
formülünün farklı yönetim 
kademeleriyle, sıkı işbirliği içerisinde 
olmaktan geçtiğinin altını çizen 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Vatandaşlarımızın güçlü 
katılımını sağlamalıyız. Şehirlerimizin 
güçlü teknik ve finansal kapasitelerini 
arttırmalıyız. Büyük veya küçük 
şehirlerdeki kaynak ve beceri eksikliği 
tüm ülkeyi etkileme gücündedir. 
Göç ve yer değişimi gibi konular 
uluslararası olgular haline gelmiştir. 
Bunun için yeni kalkınma gündemi, 
kentleşmeyi görmemezlikten gelemez. 
Bölgesel yaklaşımlar son derece 
değerlidir. Çünkü küresel sorunlara 
çözüm getirme potansiyelleri vardır. 
‘Yerel Finansman’ konusu uluslararası 
gündemde hak ettiği öneme 
kavuşmalıdır. Bu konuyu ‘2015 Sonrası 
Kalkınma Gündemi’nin merkezine 
almak için daha fazla çaba 
göstermeliyiz.” 
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Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler (UCLG) Dünya Teşkilatı 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Birleşmiş 
Milletler’de akil adamlardan 
oluşan “Sürdürülebilir Kalkınma 
Üst Düzey Siyasi Forumu”nda bir 
konuşma yaptı. Başkan Topbaş, 
yerel yönetimler olarak dünyada 
yoksulluğun azaltılabileceği, 
refah ve sürdürülebilir 
kalkınmanın beraber elde 
edilebileceği yeni bir kalkınmanın 
ortaya konulabileceğine 
inandıklarını söyledi.

Küresel gündem, 
yerel gündemdir!

Birleşmiş Milletler’de (BM) akil adamlardan oluşan 
“Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu”nda 
konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Topbaş, forum öncesinde New York’ta 
BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile “Ülkelerde Kalkınmada 
İstikrar” konusunda görüş alışverişinde bulundu.

BM Genel Sekreteri ile ‘2015 Sonrası Kalkınma Raporu’nda 
UCLG ile yerel yönetimlerin yeri ve etkilerini konuşan 
Başkan Kadir Topbaş, aralarında İngiltere Başbakanı David 
Cameron, Liberya ve Endonezya Cumhurbaşkanları, 
Ürdün Kraliçesi, Mandela’nın eşinin de yer aldığı 26 kişilik 
üst düzey panelistler arasında BM Genel Sekreteri Ban 
Ki-Moon özel davetiyle yer almıştı.

UCLG, dünya diplomasisinde aktif rol oynuyor…
UCLG’ye verdiği destek için de Ban Ki-moon’a teşekkür 
eden Başkan Topbaş, UCLG’nin dünya arenasında aktif bir 
oyuncu haline geldiğini vurguladı. Başkan Topbaş, “Sayın 
Ban Ki-moon’un şahsi desteği ve BM’nin kurumsal desteği 
çok önemliydi.” dedi. Pek çok devlet ve hükümet 
başkanının yer aldığı panelistler arasında olmaktan gurur 
duyduğunu ifade eden Başkan Topbaş, şunları söyledi: 
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“Çalışmalarımız sonucunda ortaya konulan raporda ilk 
kez ‘Kentleşmenin Sürdürülebilir Kalkınma Gündemindeki 
Önemi’ne değinildi. Rapor, bu girişim sonrasında Eylül 
2015’te BM’ye üye devletler tarafından kabul edilecek. 
Kentleşme ve yerel yönetimler, sürdürülebilir kalkınmanın 
hedefi olarak raporda yer alacak.” 

Ban Ki-moon: “Topbaş’ın liderliğine ihtiyaç var…”
Başkan Topbaş’a yürüttüğü çalışmalardan ve verdiği 
destekten dolayı teşekkür eden BM Genel Sekreteri 
Ban Ki-moon da, “En önemli odak noktası yoksulluğu 
azaltmak. İnsan odaklı ve çevre dostu sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerinin kabulünden sonra yerel yöneticilere 
uygulama alanında büyük rol düşecek. Sayın Topbaş’ın 
liderliğine de bu konuda ihtiyaç duyulacak. Bu nedenle, 
önümüzdeki aylarda İstanbul’da yapılacak olan Dünya 
İnsanı Zirvesi’ni de çok önemsiyorum.” diye konuştu.

Başkan Topbaş, BM Üst Düzey Siyasi Forumu’nda 
konuştu…
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Dünya 
Teşkilatı ile Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma 
Kurulu’nun (UNACLA) Başkanlığı’nı da yürüten Kadir Topbaş, 
BM Üst Düzey Siyasi Forumu’nda “Habitat 3’e Doğru 
2015 İçin Küresel Görev Gücü” konulu bir konuşma yaptı. 
Yoğun katılımın olduğu toplantıda, ECOSOC Başkanı 
Martin Sajdik, BM Sosyal ve Ekonomik Kalkınmadan 
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Sorumlu Müsteşarı Wu Hongbo ve 
Avusturya Çalışma ve Sosyal İşler 
Bakanı Rudolf Hundstorfer de yer aldı.

Dünyanın dört bir yanındaki yüz 
binlerce yerel yönetim olarak 
yoksulluğun azaltılabileceği, refah ve 
sürdürülebilir kalkınmanın beraber 
elde edilebileceği bir çözümün ve 
yeni bir kalkınma gündeminin ortaya 
konulabileceğine inandığını belirten 
Başkan Kadir Topbaş, “Bu gündem tek 
ve evrensel olmalıdır. Aynı zamanda 
insan odaklı, gerçekçi ve elde 
edilebilir olmasının yanı sıra gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarına hitap 
edebilmelidir.” dedi.

“Çözüm ortağı olarak, küresel 
hedefleri yerel ve bölgesel katkılarla 
gerçekleştirmek istiyoruz. Kalkınma 
için finansmanın, iklim gündemi ve 
Habitat 3’ün, 2015 Sonrası 
Gündemi’nin bir parçası olması 
gerektiğini düşünüyoruz.” diyen 
Başkan Topbaş, bildirge taslağının 

giriş kısmında yerel yönetimlere atıfta 
bulunulmasından memnuniyet 
duyduklarını kaydetti.

“Küresel gündem, yerel 
gündemdir…”
İklim değişikliğine uyum ve afet risk 
azaltımı için, entegre bir bölgesel 
yaklaşım ile kentsel planlamanın 
geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen 
Başkan Topbaş, yerel yönetimler, diğer 
yönetim kademeleri ve uluslararası 
kurumlar tarafından desteklenmelidir. 
Ayrıca sivil toplum ve özel sektörle 
güçlü ortaklıklar kurma kapasitesine 
sahip olmalıdır. Küresel gündem, yerel 
gündemdir. Kaliteli temel hizmetlere 
evrensel erişim sağlamak büyük önem 
taşıyor. Kent liderleri olarak günlük 
sorumluluklarımız, bunu yakından 
anlamamızı sağlıyor. Özellikle de 
kadınlar, çocuklar, engelliler ve 
yoksullar gibi toplumun en 
savunmasız kesimlerinin kaliteli temel 
hizmetlere ihtiyacı var. Kalkınma 
gündeminin önemini en çok 

sokaklarda, okullarda, hastanelerde ve 
karakollarda görüyoruz.” diye konuştu.

“Önümüzdeki gündem ortak çalışma 
gerektiriyor…”
Koydukları hedeflerin süreçler 
içerdiğini, bu nedenle yeni bir çalışma 
yöntemi geliştireceklerini anlatan 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Belediye başkanları 
olarak, çoğu zaman doğrudan 
yetkinliklerimizin üzerinde çalışmalar 
gerektiren durumlarla karşı karşıya 
kalıyoruz. Önümüzdeki gündem; 
yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası 
liderlerin ortak çalışmasını 
gerektirmektedir. Kentleşmenin 
getirdiği zorlukları kabul ediyoruz. 
Ancak, aynı zamanda büyük olasılıklar 
sunduğu gerçeğini de sizlere 
aktarabildiğimi ümit ediyorum. 
Bu olasılıklar, ancak yerel ve bölgesel 
yönetimlerin kalkınma gündemine 
tam katılımı ile gerçekleştirilebilir. 
Kararlılığımızın ve desteğimizin bir 
kez daha altını çiziyorum.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul’daki muhtarlarla 
iftarda biraraya geldi. 
Kadir Topbaş, UCLG Başkanı olarak 
katıldığı BM Toplantısı’nda dünya 
ülkelerinin yöneticilerine İstanbul’da 
asırlardır devam eden barış iklimini 
örnek gösterdiğini söyledi.

Barış kenti İstanbul…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul’daki muhtarlar ve aileleriyle iftarda buluştu. 
Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen iftarda, 

İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Hayri Baraçlı 
ile diğer bürokratlar da yer aldı.

İftar sonrasında muhtarlara hitap eden Başkan Kadir 
Topbaş, dünyanın 122 ülkesinden daha büyük olan 
medeniyetlerin beşiği İstanbul’a muhtarlarla birlikte 
hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, “Sizler 
devletimizin en uç noktalarında hizmet vermektesiniz. 
Vatandaşı dinlemek, sorunlarını çözmek ve devletin 
varlığını hissettirmek zorundasınız. Sizler mahallelerinizde 
demokrasinin bir yansıması olarak bulunmaktasınız.” dedi.

Ramazan-ı Şerif’in oluşturduğu rahmet ve barış ikliminin 
dünyadaki kan ve gözyaşını dindirmesini dileyen Başkan 
Topbaş, New York’ta UCLG Başkanı olarak katıldığı 
Birleşmiş Milletler (BM) Toplantısı’nda dünya ülkelerinin 
yöneticilerine seslenme imkanı bulduğunu söyledi. 
BM’deki konuşmasında, İstanbul’un asırlardır farklı 
kültürlerdeki insanları ve farklı dinlerin ibadethanelerini 
kardeşçe birarada yaşattığını anlattığını ifade eden Başkan 
Topbaş, “İstanbul, bu özellikleriyle dünyaya en güzel barış 
mesajlarını veriyor. Dünyadaki 7 milyon zenginin israfı 
2 milyar insanı doyurur. Yeter ki insanlık ölmesin, yeter ki 
dünyada huzur ve güzellik olsun.” diye konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
yenilenen Zeytinburnu 
Ulu Camii’nin açılış törenine 
katıldı. Başkan Topbaş, 
camilerin, türbelerin ve 
çeşmelerin kimliğimizin birer 
parçası olduğunu söyledi. 

Camiler kimliğimizi yansıtıyor

Zeytinburnu’nda devlet-vatandaş işbirliğiyle 
yenilenen Ulu Camii Açılış Töreni’ne, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

yanı sıra İstanbul İl Müftüsü Rahmi Yaran, 

Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek, Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Murat Aydın, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf 
Tülün ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim 
okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Kadir 
Topbaş, mabetlerin değerlerimizi ve kimliğimizi 
yansıttığını belirterek, caminin yapımında emeği 
geçenlere teşekkür etti. 

Ramazan; rahmet ve bereket ayı…
İstanbul’da yaşamanın ve bu şehre hizmet etmenin çok 
büyük bir gurur olduğunu ifade eden Başkan Kadir 
Topbaş, şöyle konuştu: “Dualarda buluşulan Ramazan-ı 
Şerif ayının böyle mübarek bir Cuma gününde sizlerle 
birlikte olmaktan dolayı Rabb’ime hamd ediyorum. 
Ramazan ayının rahmet ve bereketinin tüm dünya 
Müslümanlarını kuşattığı bir iklimde cami açılışı yapmak 
büyük bir gurur. Camilerimiz, türbelerimiz ve çeşmelerimiz 
bizim kimliğimizdir ve Müslüman olduğumuzun işaretidir. 
İnsana hizmet için birçok eserler ortaya koymuş bir millet 
olarak bütün dünyanın mutluluğunu, huzurunu ve barışını 
temenni etmeye devam edeceğiz.”
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Gürcistan Batum Belediye 
Başkanı Giorgi Ermakov 
başkanlığındaki heyet, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ı 
makamında ziyaret etti.

Batum Belediye 
Başkanı’ndan ziyaret…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Topbaş, 
Batum Belediye Başkanı Giorgi Ermakov’u Saraçhane 
Belediye Sarayı’nın girişinde karşıladı. İBB Şeref Defteri’ni 

imzalayan konuk Başkan Ermakov ile Başkan Topbaş bir 
süre görüştü.

Başkan Kadir Topbaş, görüşmede, geçtiğimiz günlerde 
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Kür Nehri’nin taşması 
sonucunda şehrin sel felaketi yaşamasından büyük 
üzüntü duyduklarını belirterek geçmiş olsun dileklerini 
iletti. İBB Başkan Danışmanı İsmail Hakkı Turunç 
başkanlığında Tiflis’e bir yardım ekibi gönderdiklerini 
hatırlatan Başkan Topbaş, “İBB olarak 2006 yılında Tiflis’te 
İstanbul Kültür Günleri Etkinliği gerçekleştirdik. 
Gürcistan’ın bütün kentleriyle var olan işbirliğimizi 
geliştirmek arzusundayız.” dedi.

Batum Belediye Başkanı Giorgi Ermakov da, 
Başkan Kadir Topbaş’ın Gürcistan’a gösterdiği 
yakınlıktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade 
ederek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile pek çok 
alanda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak 
istediklerini söyledi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul-Batum Sanat 
Buluşması kapsamında açılan 
resim sergisine katıldı. 
Türkiye ile Gürcistan arasındaki 
ilişkilerin son yıllarda hızla 
geliştiğine dikkat çeken Başkan 
Topbaş, “Birbirimizin kültür ve 
sanatını daha da yakından 
tanıdıkça dostluğumuzun çok 
daha fazla gelişeceğine 
inanıyorum.” dedi.

İstanbul ve Batum
sanatta buluştu…

İstanbul-Batum Sanat Buluşması, Taksim Cumhuriyet 
Sanat Galerisi’nde (MAKSEM) düzenlenen törenle 
başladı. Gürcistanlı 12 ressamın 140 farklı eserinden 

oluşan resim sergisinin açılışına, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra Gürcistan Acara 
Özerk Bölgesi Eğitim Kültür ve Spor Bakanı Giorgi 
Tavamishvili, Batum Belediye Başkanı Giorgi Ermakov ile 
Türkiye Batum Başkonsolosu da katıldı.

“Dostluğumuz daha da gelişecek…”
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, Türkiye ile 
Gürcistan arasındaki ilişkilerin son yıllarda hızla geliştiğine 
dikkat çekerek, insanlığın ortak değeri olan sanatla bu 
gelişmeyi sürdürmenin çok anlamlı olduğunu söyledi. 
İstanbul’un 8 bin 500 tarihiyle birçok sanatçıya ilham 
verdiğini ve yeni ufuklar açtığını ifade eden Başkan Kadir 
Topbaş, “Birbirimizin kültür ve sanatını daha da yakından 
tanıdıkça dostluğumuzun çok daha fazla gelişeceğine 
inanıyorum.” dedi.
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“İstanbul için unutulmaz eserler olacak…”
“Bugün burada tarihe bir iz düşüyoruz.” diyen Başkan 
Topbaş, şunları söyledi: “Bizim açtığımız kapıdan 
arkamızdan insanlarımız da geleceklerdir. İstanbul’u 
resmetmek üzere burada bulunan sanatçılarımızın işi çok 
zor. Çünkü İstanbul’da görülmesi, çizilmesi gereken o 
kadar çok güzellikler var ki; nereden başlasak diye 
düşüneceklerdir. Tuallerine yansıyacak olan eserler bizim 
için unutulmaz eserler olacaktır. İstanbulluları da bu 
sergiyi mutlaka gezmeye davet ediyorum.”

Resimler, Batum’da da sergilenecek…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TC Dışişleri Bakanlığı ve 
Batum Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla düzenlenen sergi 
12 ressamın 140 farklı eserinden oluşuyor. Sergiyi açan 
ressamlar, İstanbul’da bulundukları yaklaşık 10 günlük 
süre içinde şehrin resimlerini yaparak, bu resimleri daha 
sonra Batum’da “Batumlu Ressamların Fırçalarından 
İstanbul” temasıyla sergileyecekler.

İstanbul’u tanıtan programlar hazırlanacak…
Ressam grubuna Acara’nın en çok takip edilen basın 
kuruluşları Acara TV ile Acara Gazetesi’nden bir 
kameraman ve bir muhabir de eşlik etti. Sergi kapsamında; 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hazırlanan bir 
program dahilinde İstanbul’u ve Türk kültürünü çeşitli 
yönleriyle tanıtan programlar da hazırlandı. 
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Dünyanın en büyük halk 
üniversitesi olarak gösterilen 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları 
(İSMEK) 18. Genel Sergi ve 
Festivali, İstanbullulardan 
yoğun ilgi gördü. Açılışa 
katılan Başkan Kadir 
Topbaş, İSMEK’in okulların 
kapanmasıyla tatile 
giren çocuklara da kurslar 
düzenlemesini arzu 
ettiklerini ifade etti. 

Emeğin ve sabrın ürünleri 
18’inci kez sergilendi

Düzenlediği genel sergiler ile her yıl İstanbulluların 
büyük beğeni ve takdirini kazanan İSMEK’in 
18. Genel Sergi ve Festivali, Feshane Uluslararası 

Fuar Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle 
açıldı. İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği açılışa, 
İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra Kadın 
Koordinasyon Merkezi Fahri Başkanı Özleyiş Topbaş, 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ve 
İBB Bürokratları ile çok sayıda kursiyer katıldı.

“Vatandaşları temsilen görev yapıyoruz…”
Törende İSMEK kursiyerlerine hitap eden Başkan Kadir 
Topbaş, sergiyi gezmek isteyen vatandaşların beklediğini 
gördüğünde hemen kapıları açtırarak vatandaşları içeri 
yönlendirdiğini belirterek, “Yöneticilerle vatandaş arasına 
kimsenin bariyer çekmemesi gerekiyor. Biz bariyerleri 
kaldırmak için zaten göreve geldik. Vatandaşları temsilen 
görev yapıyoruz. Bizim anlayışımız ve kültürümüzde asla 
böyle bir kısıtlama yoktur. Vatandaşların bütün taleplerini 
aktarabilmesi gerekir. Bundan sonra da bu hassasiyetin 
gösterilmesini rica ediyorum.” dedi. 
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“İSMEK, yaz kurslarıyla çocuklarla 
buluşacak…”
İSMEK’in okulların kapanmasıyla tatile 
giren çocuklara da yaz tatilinde kurslar 
düzenlemesini arzu ettiğini ifade eden 
Başkan Topbaş, “Çocuklarımızın kendi 
becerileri ölçüsünde faydalı olacak 
bazı branşları seçmek suretiyle yazın 
en azından 2 ve 3 ay süreçte 
İSMEK’lerin kurs imkanı vermesini 
arzu ettiğimi ifade ettim. Resim sanatı 
başta olmak üzere çocukların çeşitli 
alanlarda kendilerini keşfetmesini, 
becerilerini ortaya koymasını 
sağlayacak ve biraz da dengeli, doğru 
ve bilimsel bir eğitim alanına 
kavuşmasını arzu ediyorum. Çocukları 
‘aman yoruldular, dinlensinler’ diye yaz 
tatilinde tembelliğe ve tatili özler hale 
getirmeyin. Çocukları dolu dolu 
yetiştirmek için zamanın çok kıymetli 
olduğunu ve boş geçirmemesi 
gerektiğini fark ettirirseniz çocuk yaz 
veya kış da olsa devamlı kendisini 

yetiştirecek objelerle buluşur.” 
diye konuştu.

“Dünyanın en büyük halk eğitim 
üniversitesi…”
İSMEK’in giderek evrensel düzeye 
ulaştığını vurgulayan Başkan Topbaş, 
kursların geçmişle geleceğin buluşması 
anlamında önem taşıdığını ve ciddi bir 
katılım olduğunu dile getirdi. Bu yıl 
230 bin öğrenciye çeşitli branşlarda 
eğitim verdiklerini hatırlatan Başkan 
Topbaş, İSMEK’in dünyanın en büyük 
halk eğitim üniversitesi olduğuna 
dikkat çekti. 

“2 milyon kişi sertifika aldı…”
Eğitime katılanların eğitimin yanı sıra 
rehabilitasyon imkanı bulduğunu da 
vurgulayan Başkan Topbaş, şöyle 
konuştu: “Farklı branşlarda verilen 
eğitimlerle geleneksel ve modern 
sanatlar alanında ciddi meslek eğitimi 
veriyoruz. Bu da vatandaşların kendi 

ayakları üzerinde durması açısından 
bir fırsat. İSMEK kursları, atıl iş gücünün 
emeğe ve istihdama dönüştürülmesi 
açısından da çok önem taşıyor. 18 yıl 
içinde İSMEK’ten 2 milyon civarında 
sertifika alan kursiyerimiz var.” 

“Eğitimlerini madalyalarla 
taçlandırdılar…”
Törenin sonunda 2014-2015 eğitim ve 
öğretim dönemini başarıyla tamamlayan 
ve aldıkları eğitimleri önemli yarışmalarda 
kazandıkları ödüllerle taçlandıran 
10 İSMEK öğrencisi sertifikalarını aldı. 
Sertifikalarını alan öğrenciler arasında 
Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu 
tarafından düzenlenen 13. Uluslararası 
İstanbul Mutfak Günlerinde bu yıl Aşçı 
Makarna Yarışması’nda altın madalya 
alan Selin Yılmaz, Süslü Kutlama 
Pastası Kategorisi’nde altın madalya 
alan Tuğba Sarısaltık ve Modern Türk 
Mutfağı Kategorisi’nde altın madalya 
alan Ayşenur Şadoğlu da yer aldı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden Kültür A.Ş., 
ilim, kültür, sanat ve basın 
dünyasından değerli isimleri 
iftarda buluşturdu. 
Yaklaşık 700 kişinin katıldığı 
programda konuşan Kültür A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Selamet, İstanbul’a hizmet 
etmenin haklı gururunu 
yaşadıklarını söyledi.

İstanbul’a
hizmet  etmek gururdur

Kültür A.Ş. tarafından her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen iftar buluşmalarının bu yılki daveti de, 
ilim, kültür, sanat ve basın dünyasının değerli 

simalarını biraraya getirdi. Kültür A.Ş. Genel 
Müdürlüğü’nün bahçesinde düzenlenen programa, 
yaklaşık 700 kişi katıldı. İftar programında, Halil 
Necipoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, hep 
birlikte iftar edildi.

“Türkiye, mazlumların yanında yer alıyor…”
İftarın ardından bir konuşma yapan Kültür A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Selamet, Ramazan’ın merhamet, 
paylaşma, dertlere ortak olma; fukaranın daha çok 
hatırlandığı, insani duyguların zirveye ulaştığı, nefsani 
duyguların zincirlendiği bir mevsim olduğunu ifade etti. 
Böyle bir ayda dünya Müslümanlarının içinde 
bulundukları acılara, sıkıntılara işaret eden Selamet, 
kendisine “uygar” sıfatını yakıştıran Batı dünyasının 
ikiyüzlü bir tavır sergilediğini, Türkiye’nin ise devleti ve 
milletiyle, bütün mazlumların yanında yer aldığını dile 
getirdi.
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“Kültür A.Ş., kültürün ve bir 
toplumun can damarıdır…”
Kültür A.Ş. olarak 25 yılı aşan bir 
zamandandır İstanbul’a hizmet 
etmenin haklı gururunu yaşadıklarını 
belirten Selamet, şunları söyledi: 
“Kültür A.Ş., kültürün, bir toplumun 
can damarı olduğunun farkındadır. 
Kültür A.Ş., müzecilik, yayıncılık, kültür 
organizasyonları gibi faaliyetlerin 
yanında İstanbul’daki 16 noktadaki 
kültür merkezlerinde düzenlenen 
ulusal ve uluslararası etkinliklerin 
düzenleyicisi ve yöneticisi olarak da 
görev yapıyor.” 

“Kitap yayını konusunda iddialı ve 
başarılıyız…”
“Prestij kitap yayını konusunda iddialı 
ve başarılı bir grafiğimiz olduğunu 
söyleyebilirim.” diyen Selamet, 
“İstanbul Kitapçısı projemiz, değişik 
konseptlerde halkımıza hizmet 
vermektedir. Bir yandan Marmara 

Denizi’ni seyretmek, bir yandan kitap 
okumak, bir yandan da kahvenizi 
yudumlamak mı istiyorsunuz? İstanbul 
Kitapçısı Eminönü mekanımıza konuk 
olmanızı isteriz.” dedi. Kültür A.Ş.’nin 
sanatçı dostlarına; “Sizlerle var olduk, 
sizlerle var olmaya devam edeceğiz.” 
diye seslenen Selamet, “Engin 
katkılarınızdan dolayı hepinize tek tek 
şükranlarımı sunuyorum, 
minnettarlığımı arz ediyorum.” dedi.

“Davetlilere kitap ve dergi hediye 
edildi…”
İftar programında, Kültür A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Selamet ve 
Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat 
Kütük, masaları tek tek ziyaret ederek, 
davetlilerle sohbet ettiler. Programın 
sonunda davetlilere, Kültür A.Ş.’nin 
süreli yayını olan “1453 İstanbul Kültür 
ve Sanat Dergisi” ile Kültür A.Ş. 
yayınlarından çıkan “Çanakkale 1915” 
isimli kitap hediye edildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanlığı ile İstanbul 
Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin birlikte 
düzenlediği iftar programı 
Yenikapı Sahili’nde bulunan 
meydan ve etkinlik alanında 
gerçekleştirildi.

Yenikapı’da iftar vakti…

Yenikapı Sahili’nde bulunan meydan ve etkinlik 
alanındaki iftar programında, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 

Eyyüp Karahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park 
Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı M. İhsan Şimşek, 
İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Murat 

Ermeydan, bütün çalışanlar ve aileleri ile iş ortakları, 
üreticiler ve tedarikçiler biraraya geldi. 

İftar programı, Ramazan ruhuna uygun olarak Kur´an-ı 
Kerim tilaveti ile başladı. İftar sonrası yemek duası yapıldı. 
Genel Müdür Murat Ermeydan, programda yaptığı 
konuşmada, “Ramazan birlik demek, beraberlik demek, 
aynı sofraya oturmak demek. Bugün burada büyük bir aile 
olarak aynı sofradayız. Bizimle birlikte olduğunuz için 
hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Daire Başkanı M. İhSan Şimşek de, “Ağaç A.Ş. ve İBB Park 
Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı olarak 
düzenlediğimiz iftarın gelenekselleşmesi herkesin birarada 
olması bizi mutlu ediyor.” diye konuştu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp 
Karahan ise şunları söyledi: “Bütün sektörün burada 
mübarek Ramazan ayında buluşması güzel bir birliktelik. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında daha çok 
güzel işler başaracağımızın bir göstergesidir. Ramazanımız 
mübarek olsun.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
her yıl düzenlediği Darülaceze 
İftar Programı’na bir yenisini 
daha ekledi. İstanbul Darülaceze 
Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 
organize edilen iftarda, 
Darülaceze sakinleri ile 
Darülaceze’ye gönül vermiş 
hayırsever vatandaşlar buluştu. 

Darülaceze ailesi iftarda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı Darülaceze Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen iftar programında, İBB Genel Sekreter 

Yardımcısı Nihat Macit, İBB Darülaceze Müdürü Reşit 
Taşkın, İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Süleyman Bakan, 
Ataşehir Müftüsü Şakir Pinal, Ataşehir Halk Eğitim Müdürü 
Ali Savaş, İlçe Siyasi Parti temsilcileri ve yöneticiler yer aldı. 
Ayrıca Darülaceze sakinleri, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları, 
Darülaceze’ye gönül vermiş hayırseverler, Darülaceze 
çalışanları ile çok sayıda misafir katıldı. 

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Tesislerinde gerçekleşen 
programda Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, “Bizler 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, ‘insanı yaşat ki, 
devlet yaşasın’ ilkesine inanan ve bunu her alanda 
uygulayan bir kurumuz. Bu ilkeden hareketle bu akşam 
sosyal devlet ve sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak, 
kimsesizlerin kimi olmak ve sakinlerimizin Ramazan 
sevincine, Ramazan coşkusuna ortak olmak arzusuyla 
düzenlemiş olduğumuz iftar programında sizlerle 
birlikteyiz. Değerli Darülaceze Dostlarımız, Ramazan ayı 
boyunca sakinlerimizi evlerinde misafir ettiler. Sakinlerimizi 
en güzel şekilde ağırladılar. Bizlerde bugün o güzel 
misafirlerimizi burada ağırlamaktan mutluluk ve onur 
duyuyoruz.” diye konuştu.  

Geleneksel Darülaceze İftar Programı daha sonra İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Topluluğu’nun 
seslendirdiği birbirinden güzel ilahilerle devam etti. 
Darülaceze iftar yemeği, katılımcıların programdan ve 
biraraya gelmekten duydukları memnuniyet mesajları ile 
son buldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde faaliyetlerini 
sürdüren Gençlik Meclisi, 
Ramazan ayına özel 
“30 Gün, 30 Cami, 30 Teravih” 
sloganıyla camilerde Teravih 
Namazı sonrası limonata ve 
lokum dağıttı. 

30 gün, 30 cami

On bir ayın sultanı Ramazan, İstanbul’da bir başka 
yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik Meclisi 

de, Ramazan ayının manevi iklimini doyasıya yaşatmak 
için çalışmalarını sürdürdü. Her gün İstanbul’un camilerini 

gezen Gençlik Meclisi üyeleri, Teravih Namazı sonrasında 
cemaate limonata ve lokum dağıttı. Teravih Namazı 
çıkışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 
gönüllüleriyle sohbet eden cemaat, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a selamlarını ve 
teşekkürlerini ilettiler.  

Gençlik Meclisi’nin Ramazan etkinliklerindeki ilk adresi 
Eyüp Camii oldu. Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş 
öncülüğündeki üyeler, vatandaşlarla buluştular. Fatih 
Camii, Arap Camii, Mihrimah Sultan Camii, Ortaköy Camii, 
Küçük Ayasofya Camii, Laleli Cami, Cihangir Camii, Sokullu 
Camii, Osmanaga Camii, Sadabad Camii, İsmail Ağa Camii, 
Şakirin Camii, Emirgan Hamid-i Evvel Camii, İskenderpaşa 
Camii, Şişli Camii, Teşvikiye Camii, Nuru Osmaniye Camii, 
Bodrum Mesihpaşa Camii, Yer Altı Camii, Kalenderhane 
Camii, Süleymaniye Camii, Sultanahmet Camii, 
Rüstempaşa Camii, Merkez Efendi Camii, Ağa Camii, 
Zeyrek Camii, Tevki Cafer Camii, Yıldız Camii ve Yavuz 
Sultan Selim Camii’ni de kapsayan etkinlikler ile 
Ramazan’ın manevi iklimi ve duygu yüklü atmosferi hep 
birlikte yaşandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi, yıl boyunca 
ziyaretçilerin beğenisine 
sunduğu sergileri, bu kez 
metrolarda gösterime çıkardı.

Metro istasyonlarında 
sanat rüzgarı 

Fotoğraflarla Çanakkale Sergisi, büyük bir yolcu 
kapasitesine sahip olan Taksim Metro İstasyonu’nda 
kurulan sergi bir hafta boyunca ziyarete açık kaldı. 

Çanakkale ruhunu herkese kazandırmayı hedefleyen 
Gençlik Meclisi’nin oluşturduğu sergi, sadece yerli 

ziyaretçilerin değil, yabancı ziyaretçilerin de büyük ilgisini 
çekti. 

Manevi duygular, yeniden hatırlandı…
40 Hadis Sergisi, Vezneciler Metrosu ile Boğaziçi Metro 
İstasyonu’nda İstanbulluların beğenisine sunuldu. 
40 hadisten oluşan sergi, “Her kim ümmetime, dinine ait 
kırk hadis muhafaza ederse, (ezberleyip başkalarına öğretirse) 
Allahu Teala onu kıyamet günü alimler ve fakıhlar arasında 
diriltir.” sözünden hareketle günlük yaşamda unutula 
gelen bazı duyguların hatırlanması için tablolaştırıldı. 

İstanbullular tarihe yolculuk yaptılar…
Tarihe Yolculuk Sergisi ise Şişhane ile Hacıosman Metro 
İstasyonlarında gösterime açıldı. 40 fotoğraftan oluşan 
sergi, yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Sergi ile 
eskiyi tanıtarak, tarih öğrenme isteği oluşturmak ve 
gençlere tarih bilincinin aşılaması hedefleniyor. 
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İstanbul için bir fotoğraf da sen 
çek! Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen 
Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf 
Yarışması, “İstanbul’un Simgeleri” 
konusu ile yapılıyor. Yarışma ile 
tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla 
yaşayan bir şehir olan 
İstanbul’un simgeleri bir kez 
daha fotoğraf karelerine 
yansıyacak.

İstanbul’a 
hayat veren simgeler…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ve İstanbul Fotoğraf ve 
Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) ile birlikte teması 

“İstanbul” olan ulusal fotoğraf yarışmasının 3’üncüsü 
düzenliyor. Yarışmanın bu yılki konusu “İstanbul’un 
Simgeleri”…

“İstanbul; tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla yaşayan bir 
şehir... Ve dünyanın hiç bir kentinde olmayan dinamizmi 
ile ‘simge avcılarını’ çağırıyor.” sloganı ile organize edilen 
yarışma ile kente anlam katan bazen bir yapı, bazen bir 
doğal oluşum, bazen de gündelik yaşamdan bir parça 
fotoğraf karelerine yansıyacak.  

Son başvuru tarihi 27 Kasım 2015…
3. Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması kapsamında 
dereceye giren eser sahipleri ödüllendirilecek. Yarışmada, 
1’incilik ödülü 8 bin, 2’ncilik ödülü 6 bin 500, 3’üncülük 
ödülü 5 bin TL olacak. Ayrıca İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile 
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İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nin özel 
ödülüne layık görülen eser sahiplerine 3 bin, mansiyon 
sahiplerine 1.500, satın alma eserlerinin sahiplerine ise 
250’şer TL ödül verilecek. Prestiji ve ödülleri ile İstanbul ve 
fotoğraf tutkunlarını şimdiden heyecanlandıran 
“İstanbul’un Simgeleri”  konulu yarışmada başvurular, 
27 Kasım 2015 tarihine kadar kabul edilecek.

Katılım koşulları…
Yarışma, Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları 
ile TFSF Temsilcisi, İBB Kültürel ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı ve Daire Başkanlığına bağlı Müdürlüklerin 
yöneticileri, MSGSÜ Fotoğraf Bölümü yöneticileri ile 
İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları 
dışında ülkemizde yerleşik tüm fotoğrafçıların katılımına 
açık olacak. Her fotoğrafçı en fazla 4 eser ile yarışmaya 
katılabilecek. Ayrıca fotoğraflar sayısal (dijital) renkli veya 
siyah-beyaz olarak sunulabilecek.

Seçilen eserler sergilenecek...
Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada, Seçici Kurul 
değerlendirmesinin ardından sonuçlar 12 Aralık’ta 
açıklanacak. Yarışma sonuçları basın yoluyla ve 
www.ibb.gov.tr, www.msgsu.edu.tr, www.ifsak.org.tr,
www.tfsf.org.tr adreslerinden duyurulacak. Ödüller ile 
yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen 
eserlerden oluşacak sergi, büyük bir törenle ve İstanbul’a 
yakışır şekilde 2015 yılı Aralık ayında organize edilecek.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla 
oluşturulan ve sadece kendi 
ürettiklerini satan çiftçilerin 
bulunduğu Yeryüzü Pazarı’nın 
İstanbul’daki ilk adayı “Şile 
Doğal Ürünler Pazarı” açıldı. 
Pazar, hem tamamen doğal ve 
nitelikli ürünleri tezgahlara 
çıkaracak hem de dünyanın dört 
bir yanından gelecek üreticilere 
ev sahipliği yapacak.

Doğal ürünler pazarı
Şile’de açıldı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları, uluslararası ve 
halk destekli bir hareket olan Slow Food’un desteğiyle 
oluşturulan mevsimsel, yöresel ve sürdürülebilir tarım 

metotları ile üretilmiş doğal ürünlerin uluslararası adresi 
olan Yeryüzü Pazarı’nın İstanbul’daki ilk adayı Şile’de açıldı. 
Pazar, hem tamamen doğal ve nitelikli ürünleri tezgahlara 
çıkaracak hem de dünyanın dört bir yanından gelecek 
üreticilere ev sahipliği yapacak. 

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, açılışta yaptığı 
konuşmada, “İstanbul’un en değerli ve verimli toprakları 
olan Şile’yi hak ettiği yere taşımak amacıyla attığımız 
adımların meyvelerini toplamaya başlıyoruz. 
Şile, İstanbul’un en geniş orman ve tarım alanına sahip. 
Bu verimliliği değerlendirmek, hem köylümüze destek 
olmak hem ilçemizin değerine değer katmak üzere 
57 köyümüzde yerel halkla biraraya geldik. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’ın ve 
Şile Slow Food Palamut Birliği’nin destekleriyle pazarımızı 
açtık. Köylülerimiz ve üreticilerimiz başta olmak üzere tüm 
İstanbullulara hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Doğal ürünlere hızla geri dönüş olduğuna dikkat çeken 
Başkan Tabakoğlu, şunları söyledi: “Tüm dünyada insanlar 
artık doğal ve kaliteli beslenmenin önemini kavradı ve bu 
alanda ciddi adımlar atmaya başladı. Üretimlerimizi 
ulaşılabilir fiyatlarla pazarımızda tüm doğal ürün sevenler, 
damak zevkine değer verenlerle buluşturacağız. Şile Doğal 
Ürünler Pazarı’mız ile İstanbul’un ilk Yeryüzü Pazarı olmaya 
aday olduk. En kısa zamanda ilk Yeryüzü Pazarı olacağız.” 
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İstanbul, İGDAŞ’ın bu yıl 
beşincisini düzenlediği Ulusal En 
“Havalı” Kareler Fotoğraf 
Yarışması ile yeniden keşfedildi. 
“Kıyı kıyı İstanbul” teması ile 
gerçekleştirilen yarışmada, 
kentin en güzel kıyılarını, farklı 
bakış açılarıyla belgeleyen 
4 bin fotoğraf karesi yarıştı.

İstanbul’un 
kıyı kıyı güzellikleri…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
İGDAŞ’ın, 5’incisini düzenlediği Ulusal En “Havalı” Kareler 
Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu. Bu yıl “Kıyı Kıyı 

İstanbul” teması ile gerçekleştirilen yarışmada, İstanbul’un en 
güzel kıyılarını yansıtan kareler gün yüzüne çıktı. Katılımın 
ücretsiz olduğu yarışmaya Türkiye genelinden profesyonel ve 
amatör fotoğrafçılar 4 bin fotoğrafla katıldı.

Yarışmanın kazananları belli oldu…
Dünya Çevre Günü dolayısıyla 5’inci kez düzenlenen 
yarışmada, dereceye giren ve sergilemeye layık görülen eser 
sahipleri Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Osman Hamdi Salonu’nda düzenlenen törenle ödüllendirildi. 
Yarışmada; 1’inci Bekir Yeşiltaş, 2’nci Zafer Balcı, 3’üncü Aytül 
Akbaş oldu. Gökmen Kanberoğlu İGDAŞ özel ödülünü 
alırken; Gülten Akıncı Engin, Yılmaz Topçu, Ömür Murat Zehir 
mansiyon ödülüne layık görüldü. 

İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleri gün yüzüne çıktı
“İstanbul’un havasını temizlemek için kurulan İGDAŞ, bu 
görevini kısa sürede başardı.” diyen İGDAŞ Genel Müdürü 
Bilal Aslan, yarışma ile ilgili olarak şunları söyledi: Bu yıl 
beşincisini düzenlediğimiz En ‘Havalı’ Kareler Fotoğraf 

Yarışması, İstanbul’un havasına sağladığımız katkıyı hem 
belgeliyor hem de İstanbullulara fotoğraf sanatının güzel 
örnekleriyle tekrar hatırlatma imkanı tanıyor. Bu yılın teması 
olan ‘Kıyı kıyı İstanbul’ sayesinde yarışmaya katılanlar, 
fotoğraflarıyla İstanbul’un kıyılarına birer inci gibi dizilmiş 
gerek doğal gerek tarihi tüm eşsiz güzellikleri gözler önüne 
serdiler. Bütün bunların yanı sıra yarışmamızın en güzel tarafı 
da binlerce fotoğrafçının bu sürece dahil olması ve 
İstanbul’un ‘en havalı’ karelerini çekmesi oldu.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
“eğitime destek, geleceğe hizmet” 
prensibinden hareketle gençliğin 
geleceğine yatırım yapmaya 
devam ediyor. Lisans Yerleştirme 
Sınavı’na giren öğrencilere, 
kentin değişik noktalarında 
kurulan Tercih Danışma 
Merkezlerinde profesyonel 
rehberler eşliğinde ücretsiz 
danışmanlık hizmeti veriliyor.

Büyükşehir’den
öğrencilere destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
ile pek çok üniversite ve eğitim kurumunun işbirliğiyle 
15 meydanda ve 58 noktada kurulan Tercih Danışma 

Merkezleri, öğrencilere ücretsiz olarak hizmet veriyor. Lisans 
Yerleştirme Sınavı’na giren öğrenciler, İstanbul’un çeşitli 
noktalarında kurulan bu alanlarda, uzman eğitimciler 
eşliğinde ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti alıyorlar. 
Öğrenciler, gelecekle ilgili istek, hayal ve hedeflerini de göz 
önünde bulundurarak, uzmanlar eşliğinde bilinçli bir 
şekilde tercih yapıyorlar.  

Bugüne kadar 430 bin adaya hizmet verildi…
Tercih Danışma ve Rehberlik Hizmeti kapsamında;
 uzman eğitimciler eşliğinde sunulan ücretsiz danışmanlık 
hizmetine LYS’ye giren öğrenciler her yıl yoğun ilgi 
gösteriyor. Bugüne kadar 430 bin üniversite adayına hizmet 
veren Tercih Danışma Merkezleri bu yıl da İstanbul’un 
15 farklı meydanında, adaylara doğru üniversiteyi ve 
bölümü seçmelerinde rehberlik ediyor. 

ALO Tercih Hattı ile rehberlik hizmeti…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere, Tercih Danışma 
Merkezlerinin yanı sıra telefonla da rehberlik desteği 
veriyor. Öğrenciler, oluşturulan ALO Tercih Hattı ile de 
telefon üzerinden uzman rehberler eşliğinde verilen 
rehberlik hizmetinden faydalanıyorlar. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü 
çeşitli etkinliklerle kutladı. 
Bu kapsamda; Çevre Koruma 
ve Kontrol Daire Başkanlığı da 
çocuk yuvalarında kalan 
minikler ile Çocuk Meclisi 
üyelerini çeşitli etkinliklerde 
biraraya getirdi. 

Çocuklar 
“çevre günü”nde buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanlığı, Dünya Çevre Günü kapsamında İstanbul 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk 

yuvalarından çocukları ve İBB Çocuk Meclisi’ni ağırladı. 
Eyüp ve Kasımpaşa Yuvalarında kalan çocuklar ve görevli 
öğretmenleri ile İBB Çocuk Meclisi’nden çocuklar ve 
yetkilileri ilk olarak kahvaltıda biraraya geldi. Programda, 
Daire Başkanı Mustafa Tahmaz ile yöneticiler de yer aldı.

Etkinlik kapsamında; Haliç’te kıyı ve deniz yüzeyi temizliği 
ile dip çamuru taraması çalışmalarının anlatıldığı tekne 
gezisi gerçekleştirildi. Gezi boyunca çocuklara sunumlar 
yapılarak, konuya uygun çeşitli çizgi filmler gösterildi. 

Programın son bölümünde ise Belgrad Ormanı’nda 
çocuklar kendileri için kurulan şişme oyun alanlarında 
doyasıya eğlendiler. Resim yapma, sosis balonlar, yüz 
boyama uygulamaları, ip çekme yarışı, animasyon ve 
illüzyon gösterileri, pamuk şeker ve patlamış mısır 
ikramları ile mutlu bir gün geçirmenin keyfini yaşadılar. 
Gün sonunda çocuklara ve öğretmenlere çeşitli hediyeler 
verildi. Program bitiminde çocuklar, personeller 
refakatinde yuvalarına teslim edildiler.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
2014-2015 Eğitim ve Öğretim 
Dönemi’nin sona ermesi ile 
tatile giren çocukları Karne 
Şenliği’nde biraraya getirdi. 
Her yaş grubundan öğrencinin 
katıldığı şenlikte, çocuklar oyun 
alanlarındaki etkinliklerle 
doyasıya bir gün yaşadılar. 

Karne Şenliği’nde 
doyasıya eğlendiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren Çocuk Meclisi, 2014-2015 Eğitim ve 

Öğretim Yılı’nın sonunda yaşıtlarına güzel bir sürpriz 
hazırladı. Çocuk Meclisi, yaz tatili dolayısıyla Maltepe Sahili 
Spor, Eğlence ve Yaşam Merkezi’nde 15 yaşına kadar tüm 
çocuklara yönelik Karne Şenliği düzenlendi. Şenliğe, meclis 
üyeleri ile karne alan binlerce çocuk ve aileleri katıldı. 

Birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi…
Erken saatlerde başlayan etkinliklerde çocukların rahatlıkla 
eğlenebileceği şişme oyun alanları kuruldu. Palyaçolarla ve 
oyun gruplarıyla başlayan Karne Şenliği, sihirbazların illüzyon 
gösterileri ile devam etti. Alana gelen jonglörün gösterilerini 
de şaşkınlık ve merakla seyreden minikler, bando ekibinin 
çalıp seslendirdiği şarkılara da eşlik etti. Oyun alanlarında 
basket ve penaltı atışları ile düzenlenen yarışlarla birlikte pek 
çok çocuk da ilk kez badmintonla tanıştı.

Çocuklara sürpriz hediyeler verildi…
Gün boyunca süren etkinlikte İnternet ve Bilgi Erişim Merkezi 
BELNET’in mobil aracı da hem ücretsiz hizmet verdi hem de 

2015 İBB Yaz İzci Kampı için kayıt aldı. Ayrıca İBB’nin mobil 
büfeleri de gün boyunca çocuklara ve ailelere ikramlarda 
bulundu. Şenliğin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 
temel eserler arasında yer alan hikaye kitapları ile top, yap 
boz ve şapka gibi hediye paketleri çocuklara verildi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
çocuklarda çevre bilinci ve 
duyarlılığını artırmak için pek çok 
projeyi hayata geçiriyor. 
Son olarak Ağaç A.Ş. 
tarafından başlatılan 
kampanya ile karnesini Bahçe 
Marketlere getiren bütün 
öğrencilere çiçek hediye edildi.

Çocuklara karne hediyesi
Bahçe Market’ten 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj A.Ş. 
tarafından başlatılan kampanya ile karnesini Bahçe 
Marketlere getiren çocuklar, bitki ve çiçeklerle buluştu. 

Çiçeklerini almak için Bahçe Marketlere gelen öğrenciler, 
aynı zamanda farklı bitkiler, çiçekler ve ağaçları da tanıma 
imkanı buldu. 

“Doğayla barışık ve rengarenk çiçeklerle iç içe olan 
çocuklar, sağlıklı nesiller demektir.” prensibiyle yürütülen 
kampanya kapsamında kentin pek çok noktasında 
bulunan Bahçe Marketlere binlerce çocuk geldi. 
Karne sevinci yaşayan çocuklar, aldıkları çiçeklerle de 
ayrı bir mutluluk yaşadılar.

Bahçe Marketler kentin dört bir yanında…
Alibeyköy Bahçe Market, Emirgan Bahçe Market Mini, 
Florya Bahçe Market Mini, Göztepe Bahçe Market Mini, 
Hıdiv Bahçe Market Mini, Karacaahmet Bahçe Market Mini, 
Zincirlikuyu Bahçe Market Mini, Kurtköy Bahçe Market 
Mini ve Sarıyer Bahçe Market İstanbullulara hizmet veriyor.
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu, İstanbul’un en yoğun 
nüfusuna sahip ilçesi 
Bağcılar’ın Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı… Hayata 
geçirdiği projeler ve yatırımlar ile 
ilçenin gelişimine büyük bir katkı 
sağlayan Başkan Çağırıcı ile 
ilçenin dününü, bugününü ve 
yarınını konuştuk.

Bağcılar’ın yıldızı parlıyor!

Sayın Başkanım, İstanbul’un nüfus bakımından en 
büyük ilçesi olan Bağcılar’da halkın yaşam 
kalitesini yükselten yatırımlarınızdan ve 

projelerinizden bahseder misiniz? Ayrıca ilçede devam 
eden Kentsel Dönüşüm Projesi hangi aşamada?
Bağcılar, 755 bin nüfusuyla İstanbul’un en büyük ilçesi. 
Şu an Türkiye’nin %1’i Bağcılar’da yaşıyor. İlçemizde 
Avrupa’da bile az sayıda örneği bulunan projeleri hayata 
geçirdik. Benzeri olmayan bir kompleks olarak Engelliler 
Sarayı’nı inşa ettik. Açıldığı günden bu güne kadar 
toplam 7 bine yakın hemşehrimin faydalandığı Engelliler 
Sarayı’nda 4 bin 769 kurs talebini karşıladık. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan’ın katılımıyla 2011 yılında hizmete 
sunduğumuz Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür 
Sanat Merkezi’nde de bugüne kadar açılan toplam 
149 kursa katılan kursiyer meslek sahibi oldu. Avrupa 
Birliği (AB) projeleri kapsamında bazı projelere de katkı 
sağlıyoruz. Diğer bir anlamlı projemiz kapsamında bir 
vakitler bağ ve bahçeleriyle anılan ilçemizi adına yakışır 
Nostalji Bahçeleriyle buluşturuyoruz. Nostalji 
Bahçelerinde hemşehrilerim hem piknik yapıyor hem 
dalından meyve yiyor. Nostalji Bahçeleri Projesi; Kayısı 

Bahçesi, Kestane Bahçesi, Fındık Bahçesi, Ceviz Bahçesi ve 
Kızılcık Bahçesi ile devam etti. Sırada Elma ve Nar 
Bahçeleri var. Nostalji Bahçelerimizi 22 mahallemizde de 
kuracağız. Hizmete sunduğumuz 7 adet kapalı yüzme 
havuzumuzdan da öğrencilerimiz ücretsiz yararlanıyor. 
Hizmetlerimiz yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen 
programlarda örnek gösteriliyor. Hizmet kalitesiyle 
belediyecilik hizmetleri kapsamında ISO 9001:2008, 
ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007 ve ISO 10002:2004 
sertifikalarına layık görüldük. Teknolojiyi en iyi şekilde 
kullanarak hızlı, güvenli, çevreci ve kaliteli hizmet 
sunmaya çalışıyoruz. 

İstanbul’un en büyük meydanını inşa ediyoruz. 
Yaklaşık 55 bin metrekarelik alana sahip olacak Bağcılar 
Meydanı’nın altına da 1.250 araçlık otopark inşa edeceğiz. 
Yine 200 bin metrekarelik araziye de Botanik Park inşa 
edeceğiz. Yeni Mahalle’de inşa edeceğimiz Bilim Müzesi 
de önemli bir proje olarak dikkat çekiyor. Ayrıca 
1.500 kişilik, açılır kapanır tavanlı muhteşem bir 
amfi tiyatro projemiz var. Mahmutbey’de de 
26 bin metrekarelik alana uluslararası düzeyde bir 
kongre merkezi inşa ederek hizmete sunacağız. 
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İlçemizde Kentsel Dönüşüm Projesi 
hemşehrilerimin de yüzde 
100 desteğiyle emin adımlarla devam 
ediyor. Proje kapsamında otoparklı, 
asansörlü, depreme dayanıklı ve yeşilin 
hakim olduğu yeni yaşam alanları inşa 
ediyoruz. Kamu kurumlarına ait binalar 
da Kentsel Dönüşüm Projesi 
kapsamında belirlenen riskli alanlarda 
bulunması halinde yenileniyor. Bağcılar 
Meydanı, Göztepe, Kemalpaşa, 
Albayraklar Sitesi ve THY Sitesi, 
Bakanlar Kurulu onayı ile 5 Kentsel 
Dönüşüm Alanı olarak belirlenmiştir. 
Kentsel Dönüşüm Projesi süreci, 
bilgilendirme ve yerinde dönüşüm 
ilkesi ile yerinde ve zamanında doğru 
adımlar atılarak, karşılıklı iletişimle 
devam etmektedir. İlçemizde proje için 
belirlenen temel ilke yerinde 
dönüşümdür.

Başkanım, ilçede ulaşım konusunda 
tamamlanan ve devam eden 
çalışmalar hangileri?
İlçemiz, 5’i hizmete açılan toplam 
16 otel projesi ve prestij konut projeleri 

ile yatırımcıların gözdesi haline geldi. 
Rabbime şükürler olsun ulaşım 
konusunda da son yıllarda ilçemiz çok 
önemli yatırımlara kavuştu. Bağcılar, 
1992 yılında ilçe statüsü kazandığında 
sokaklarda çizmeyle dolaşabiliyorduk. 
Çünkü hizmet, Londra Asfaltı’nın altına 
yapılırdı ama Londra Asfaltı’nın üstüne 
yani Bağcılar’a hizmet yapılmıyordu. 
1992 yılından bu yana sunulan 
hizmetlerle ilçemizin çehresi değişti. 
Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 
otoparklı yeni yaşam alanları inşa 
ediyoruz. Bağcılar şimdi 6 metro ve 
1 tramvay hattıyla anılıyor. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 2013 yılında başbakanlığı 
döneminde açılışını yaptığı Esenler 
Otogar - Bağcılar - Mahmutbey - 
Olimpiyatköy - Başakşehir Metro Hattı 
hizmet veriyor. 22 kilometrelik 
18 istasyonu olan bir metro hattına 
kavuştuk. Metro hattı, saatte 111 bin 
yolcu taşıyor. Engelli hemşehrilerimin 
de rahatça kullanabileceği imkanlar 
sağlandı.  Güzergahta, kişi başına 
günlük 60 dakika zaman tasarrufu 

sağlanıyor. Hat sayesinde Bağcılar ile 
Olimpiyat Köyü arasındaki yolculuk 
süresi 16 dakikaya, Bağcılar-Başakşehir 
arasındaki yolculuk süresi ise 
20 dakikaya indi. 

Yine, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı 
döneminde ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katılımıyla, Alibeyköy Meydanı’nda 
düzenlenen törenle de Mecidiyeköy –
Kağıthane - Alibeyköy - Mahmutbey 
Metro Hattı’nın Temel Atma Töreni 
yapıldı. 18 kilometrelik metro hattının 
Mecidiyeköy’de mevcut metro hattıyla, 
o istasyona entegre olacak. Oradan 
Topkapı-Edirnekapı-Habibler Tramvay 
Hattı’na, oradan da Tekstilkent - Yüzyıl 
Mahallesi üzerinden Otogar - 
Başakşehir Metro Hattı’na 
ulaşılabilecek. Mecidiyeköy - 
Mahmutbey arasındaki yolculuk süresi 
sadece 27 dakikaya düşecek. Bağlantılı 
hatlarla birlikte düşündüğümüzde, 
Mahmutbey’den metroya binen 
hemşehrim Yenikapı’ya 39 dakikada, 
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Üsküdar’a 48 dakikada, Sabiha 
Gökçen’e 95 dakikada ulaşabilecek.  
Bakırköy İDO - Bağcılar Kirazlı Metro 
Hattı’nın 2017 yılında hizmete 
alınmasıyla yaklaşık 50 km’lik metro 
ağına kavuşacağız. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin raylı sistem 
yatırımlarından en çok istifade eden 
ilçelerinden biri olacağız. Bağcılar’a 
yapılan bu yatırımlardan dolayı 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Kadir 
Topbaş’a ve emeği geçen herkese 
şahsım ve hemşehrilerim adına 
teşekkür ediyorum.

Başkanım, çevre konusunda başta 
yeşil alanlar olmak üzere 
yürüttüğünüz ve planladığınız 
çalışmalarınız hangileri?
İlçemiz adını bağ ve bahçelerden 
almaktadır. Bu anlamda Bağcılar’a park, 
bahçe ve yeşilin hakim olduğu yeni 
yaşam alanları inşa ediyoruz. 

İlçemizdeki peyzaj ve çevre 
düzenlemesi çalışmalarımız aralıksız 
devam ediyor. Hemşehrilerim her yıl 
baharı park, bahçe ve refüjlere 
diktiğimiz lale, sümbül, menekşe, çuha, 
bellis, allisyum ve kalendula çiçekleriyle 
karşılıyor. Sürücü ve yaya yoğunluğunun 
yaşandığı caddelerimize yapraklarıyla 
çevreyi kirletmeyen, havanın 
temizlenmesine katkı sağlayan değişik 
türde ağaçlar dikiyoruz. Cadde ve 
sokaklarımızın kenarlarına değişik türde 
ağaçlar dikiyoruz. Çiçek ve ağaçların 
en çok yakıştığı ilçe olma yolunda 
ilerliyoruz. Çevreyi koruma ve atıkların 
değerlendirilmesi için önemli projeleri 
de hizmete sunuyoruz. Toplanan çöpler 
arasındaki katı atıkların geri 
dönüşümünün sağlanması için Ambalaj 
Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’ni Çevre 
ve Şehircilik Bakanımız Sayın İdris 
Güllüce’nin katılımıyla hizmete sunduk. 
Tesis, 1.350 metrekarelik alana sahip. 
BAYTOM’larda hemşehrilerimin 
getirdiği bitkisel atık sıvı yağları 

topluyoruz. Bu atık sıvı yağları Gebze 
Dilovası’ndaki geri dönüşüm tesislerine 
gönderiyoruz. Anadolu Cam’ın da 
katkısıyla ‘Cam Yeniden Cam’ projesini 
hizmete sunduk. Hazırlanan düzenekte 
ilk olarak renkli veya renksiz boş şişe 
cam kumbaraya bırakılıyor. Bu sırada 
dikkat çekmesi amacıyla kumbaradaki 
ışık yanıp sönüyor. Bu sırada şişenin 
dönüşümü safhaları ile ilgili öğrencilere 
görsel bilgi veriliyor. Kırılan şişenin 
fırında eritilerek cam damlacıkları 
halinde kalıplara dökülmesi gösteriliyor. 
Sembolik olarak anlatılan sistemin işleyişi 
içinde meyve suyu olan yeni bir şişenin 
bölmeden çıkmasıyla son buluyor. 

Başkanım, AB Projeleri, Kalkınma 
Ajansı Projeleri başta olmak üzere 
yüzlerce sosyal projeyi hayata 
geçirdiniz. Bu projelerden kısaca 
bahseder misiniz?
Hayata geçirdiğimiz projelerimizin yurt 
dışındaki toplantılarda örnek 
gösterilmesinden dolayı da 
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memnuniyet duyuyoruz. Hizmete 
sunduğumuz 20 projeye AB, İSTKA ve 
dış ülke temsilcilikleri fon desteği 
sağlamışlardır. Bu fon desteklerinin 
tamamını, projeleri hayata geçirerek 
hemşehrilerimin istifadesine sunduk. 
Engelliler, üstün yetenekliler, kadınlar, 
çocuklar ve işsiz gençler gibi 
dezavantajlı gruplara yönelik özgün 
projeler geliştirdik. Yenilikçi yöntemlerle 
yerel düzeyde ve ulusal ve uluslararası 
bazda birçok başarıya imza atmış 
bulunmaktayız. Bu projelerimizden 
bazıları şöyle: Lokman Hekim 
OÇEM Duyu Algı Odası Projesi, 
Mesleki Eğitime Destek Projesi, Hayata 
Bağlan Sigaraya Değil Projesi, 
Öğrenmek İçin Asla Geç Değil Projesi, 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı ‘Kelebek 
Etkisi’ Projesi, Yıldız Gençler Projesi, 
Benimle Benim İçin Oku Anne Projesi, 
Bağcılar’da Güveli İnternet Projesi, 
Yeteneğim Geleceğim Projesi, 
Mesleğimi Seçiyorum Projesi, Engelsiz 
Eğitim Projesi, Engelliler Akademisi 
Projesi, VEFA-YET Projesi, Soğutma ve 
Klima Servis Elemanı Meslek Kursları 
Projesi, Boru Kaynakçılığı Meslek 

Kursları Projesi, Göç ile Gelen Ailelerin 
Şehir Hayatına Adaptasyonları İçin 
Diyalog Projesi, Her Ev Bir Anaokulu 
Okul Öncesi Eğitim Bilinçlendirme ve 
Bilgilendirme Projesi, Geleceğim Güvende 
Projesi, Bağcılar Bilim Şenliği Projesi, 
Beş Sekiz Okulum Tehlikesiz Projesi.

Genç nüfusun yoğun olduğu 
Bağcılar’da eğitim alanında 
yaptığınız ve yapmayı planladığınız 
yatırımlar nelerdir? 
Hizmetlerimizde her zaman önceliği 
eğitime veriyoruz. Biz inanıyoruz ki, 
çocuklar bizim ortak geleceğimizdir. 
Ortak değerlerimizden birisi olan 
Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri; 
“Bir neslin geleceğini bir önceki nesil 
hazırlar” diyor. Biz de geleceğimizi 
emanet edeceğimiz gençlerimizin 
çağın ihtiyaçlarına göre donanımlı birer 
fert olarak yetişmeleri için projeler 
hazırlıyoruz ve hizmete sunuyoruz. 
Bağcılar, 1992 yılında 16 devlet okuluna 
sahipti. Şimdi ise 98’i devlet, 68’i özel 
olmak üzere 166 okulumuz mevcut. 
Yine üniversiteler dahil 180 bin 
civarında öğrencimiz eğitim görüyor. 

22 yıl önce hiç kütüphanesi olmayan 
Bağcılar’da öğrencilerimiz ve ilçe 
halkımız bugün 30’un üzerinde 
kütüphaneden istifade ediyor. 
Kemerburgaz Üniversitesi ile Medipol 
Üniversitesi Hastanesi hizmet veriyor. 
Üçüncü bir üniversitenin yüksekokul 
proje çalışmaları da devam ediyor.

Yerel belediye olarak asli görevimiz 
olmamasına rağmen tüm okullarımızın 
dış cephe düzenlemesi ve 
mantolamasını tamamladık. 
Okullarımızın bahçesine kapalı spor 
salonları inşa ediyoruz. Sınıfların, 
laboratuvarların, salonların ve 
öğretmen odalarının temizliğini 
yaptığımız okullarımıza güvenlik 
kameraları yerleştirdik. Enderun 
Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde 
200 öğrencimiz eğitim görüyor. 
50 bine yakın çocuğumuza 18 tane 
Bilgi Evimizde değişik branşlarda kurs 
veriyoruz. Bilgi Evlerimizi ilçemizin 
22 mahallesinde de hizmete sunacağız. 
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 
94 noktada Wi-Fi ile güvenli ücretsiz 
internet hizmeti sunuyoruz. Her yıl Yaz 
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Spor Okulları ile Gençlik Kampları ile 
İzci Kampları düzenliyoruz. İlçe 
Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz ile birlikte hizmete 
sunduğumuz ‘Beş Sekiz Okulum 
Tehlikesiz Projesi’ de ayrı bir öneme 
sahip. Proje ile ortaokul kurumlarında 
öğrenim görmekte olup; ekonomik 
zorlanma, akademik başarısızlık, sosyal 
uyum problemi ve dışlanma gibi çeşitli 
nedenlerden dolayı okula devam 
edemeyen öğrencilerin kendisine ve 
çevresine faydalı bireyler olmalarına 
katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yine 
2003-2005 yılları arasında 
gerçekleştirdiğimiz kampanya 
çerçevesinde de ilçemizde 400 civarında 
kız çocuğu eğitim imkanı bulmuştu. 

8-D Sinema Salonu - Planetaryum inşa 
ettik. Yabancı dil destek eğitimleri 
verdiğimiz gibi öğrencilerimizin pratik 
yapmaları için Dil Evi açtık. TÜBİTAK’ın 
desteğiyle hazırladığımız Bilim Şenliği 
Projesi’nin açılışını yaptık. Gençlik 
Merkezimizde düzenlediğimiz fuarda 
stant açan üniversitelerimizin yetkilileri 

öğrencilere, kampüsleri ve eğitim 
imkanları ile ilgili detaylı bilgi veriyorlar. 
Yine kültürel ziyaret programları 
kapsamında öğrencilerimizi üniversite 
kampüslerine götürüyoruz. İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte Temel 
Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 
Sınavlarına katılacak öğrencilere yönelik 
Lise Tanıtım Günleri düzenliyoruz. Tüm 
bu eğitim, kültür-sanat ve spor etkinlik 
ve projelerimizle; çocuklarımızın en iyi 
şekilde eğitim almalarını, okul ve okul 
dışı zamanlarını en iyi şekilde 
değerlendirmeleri için gayret ediyoruz.

Başkanım, kültür-sanat alanında 
yaptığınız etkinlikler nasıl 
karşılanıyor? Bu alanda hayata 
geçirmeyi planladığınız çalışmalar 
var mı?  
Bağcılar ailesi olarak işbirliği ve 
dayanışma duygusunun gelişmesine 
önem veriyoruz. Bu kapsamda birlik ve 
beraberlik duygularımızı pekiştiren 
sosyal ve kültürel projeler ön plana 
çıkıyor. Örneğin, Bir Yastıkta 40 Yıl 
Projesi kapsamında yaşlı çiftlerimize 

Kızkulesi’nde güzel etkinlikler 
düzenliyoruz. Yine her yıl ilçemizde 
maddi durumu iyi olmayan nişanlı 
çiftlerimizi de evlendiriyoruz. Çeyiz 
yardımında bulunuyoruz. Yaşlı ve 
bakıma muhtaç insanlarımızı evlerinde 
düzenli olarak ziyaret eden ekiplerimiz 
onların evlerini temizliyor, çamaşırlarını 
yıkıyor, ütülerini yapıyor. Her yıl kültürel 
ve sosyal programlar kapsamında 
hemşehrilerimizi Çanakkale ve 
Edirne’ye götürüyoruz. 

Kadınlarımızın sosyal yaşama katılımını 
sağlamak amacıyla başlattığımız Bilge 
Kadın Platformu da yoğun ilgi görüyor. 
“Benim İçin Benimle Oku Anne” projesi 
kapsamında 9 ay boyunca 72 bin kitap 
okuyan 4 bin  annemiz, çocuklarıyla 
beraber aynı anda kitap okuyarak bir 
rekora imza attılar. Çocuk, Kadın ve 
Gençlik Şuraları düzenliyoruz. Engelliler 
Sarayımızda hizmete sunduğumuz 
Yazarlık Atölyesi ile Çizerlik Atölyesi’nde 
tanınmış karikatüristlerimiz ile 
yazarlarımız kursiyerlerimizle bilgi ve 
birikimlerini paylaştılar. Uluslararası 
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yemek yarışmaları düzenliyoruz. 
Düzenlediğimiz konferans, seminer ve 
benzeri programlarda da tanınmış ilim 
adamları, akademisyen ve gazetecilerin 
de aralarında bulunduğu konukları 
ağırlıyoruz. Altı yıl önce uluslararası 
sempozyumlar yapılması fikrini hayata 
geçirdik. Bu kapsamda pek çok 
sempozyumu gerçekleştirdik. Kültür 
merkezlerimizde düzenli olarak her ay 
hem büyüklere hem de çocuklara 
yönelik onlarca etkinlik, sinema, 
tiyatro ve çeşitli gösteriler düzenliyoruz. 
‘Bağcılar’da Ramazan farklı yaşanır’ 
düşüncesinden hareketle 
hemşehrilerimizi duygulu, anlamlı ve 
faydalı programlarla buluşturuyoruz. 

Başkanım son olarak Bağcılar 
halkına ve okuyucularımıza neler 
söylemek istersiniz?
Ülkemizin her vilayetinden 
hemşehrilerimin huzur içerisinde 
yaşadığı ‘Bağcılar’ın mutluluğu 
İstanbul’un mutluluğu, İstanbul’un 
mutluluğu da Türkiye’nin 

mutluluğudur’ diyoruz.  Bu anlamda 
yerel yönetim olarak, ülkemizin 
değişik renklerinin ve kültürlerinin 
barış, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla 
yaşatıldığı Bağcılar’ımıza hak ettiği 
projeleri kazandırmaya çalışıyoruz. 
Hizmet kervanına katılan ve destek 
veren herkese teşekkür ediyorum. 
Bağcılar hizmet kervanı tüm dünyaya 
huzur ve mutluluk taşıyor. Yerel 
yönetim olarak birlik, beraberlik ve 
dayanışma örneği sergiliyoruz. Bize 
destek veren tüm kurum, kuruluş ve 
sivil toplum örgütleri ile her zaman 
yanımızda olan hemşehrilerime 
teşekkür ediyorum. Sizlere de, 
toplumu bilgilendirme amacıyla 
yaptığınız çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum. Faydalı, bilgilendirici ve 
eğitici çalışmalarınızın devam 
etmesini temenni ediyorum.

Lokman Çağırıcı kimdir?
1965 yılında Giresun´un Bulancak 
ilçesinde dünyaya gelen Lokman 
Çağırıcı, 1978 yılında Bağcılar 

Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet 
etmeye başladı. 1990 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü´nü bitirdi. 
1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda 
üst düzey yöneticilik yaptı, uzun bir 
süre ticaretle meşgul oldu. 
Özel sektördeki çalışmalarına paralel 
olarak 1990 yılından itibaren siyaset 
hayatı başlayan Çağırıcı, 1999 yılında 
Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. 
11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği 
ve Başkan Yardımcılığı görevlerini 
yürüten Lokman Çağırıcı, Bağcılar´ın 
Kurucu Belediye Başkanı 
Feyzullah Kıyıklık´ın 11 Mayıs 
2007´de AK Parti İstanbul 
Milletvekilliği adaylığı için istifa 
etmesinin ardından Bağcılar Belediye 
Başkanlığı´na seçildi. 29 Mart 
2009 yapılan yerel seçimlerde ikinci 
kez Belediye Başkanlığına seçilen 
Çağırıcı, 30 Mart 2014 Yerel 
Seçimleri’nde tekrar aday olarak 
3’üncü kez Belediye Başkanı oldu. 
Çağırıcı, evli ve dört çocuk babasıdır.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesindeki İstanbul İtfaiyesi, 
ilk kez katıldığı 16. Dünya Polis ve 
İtfaiye Oyunları (World Police & 
Fire Games 2015) Yarışlarında 
fırtına gibi esti. Türkiye’yi 
temsil eden 15 itfaiyeci, 
Washington’da 
düzenlenen yarışlarda 
4 altın, 4 gümüş ve 7 bronz 
madalya kazandı. 

İstanbul İtfaiyesi
madalyaları topladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllardaki dev 
yatırımları ile dünyanın 3’üncü büyük itfaiye teşkilatı 
haline gelen İstanbul İtfaiyesi, Amerika Birleşik 

Devletlerinde düzenlenen Police&Fire Games 
2015 Yarışlarına katıldı. Washington’ da düzenlenen 
16. Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları’nda 60 ülkeden 
12 bin polis ve itfaiyeci mücadele etti. İstanbul İtfaiyesi de 
15 itfaiyeci ile Türkiye’yi yarışlarda temsil etti.

20 branşta kıyasıya mücadele…
İstanbul İtfaiyesi yarışlarda; Voleybol, Güreş, Ultimate 
Firefighter (En Sıkı İtfaiyeci), Vücut Geliştirme, Yüzme, Judo, 
Bench Press, Muster, 100 m Koşu, 200 m Koşu, 400 m Koşu, 
800 m Koşu, 5.000 m Koşu, 10.000 m Koşu, Disk Atma, Gülle, 
Cirit Atma, Sırıkla Yüksek Atlama, Masa Tenisi ve Uzun 
Atlama olmak üzere toplam 20 branşta mücadele etti. 

Güreş ve sırıkla atlamada madalyaya doymadılar…
İtfaiyecilerimizin en başarılı olduğu branşlar güreş ve 
sırıkla yüksek atlama oldu. Güreşte Şükrü Akyıldız 1 altın, 
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1 gümüş; Ramazan Alpul, 2 gümüş madalya kazandı. 
Sırıkla yüksek atlamada Yasin Bilmez 1 altın; Kerim Seis 
1 gümüş; Alper Ateş ve Recep Serdar 1’er bronz madalya 
elde ettiler.

Bilek güreşinde, Ali Osman Aygün, sağ kol ve sol kolda iki 
altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Aygün bench-
presste de 1 bronz madalya aldı. Yüzmede Nurettin Ünal, 
iki farklı kategoride 2 bronz madalyanın sahibi oldu. 
Erman Kendibaşına cirit atmada bronz madalya ve İlhan 
Ünlü de gülle atmada bronz madalyayı boynuna taktı.

Uzun atlamada İlhan Ünlü ve Recep Serdar 4’üncülük elde 
etti. İstanbul İtfaiye Takımı Muster (Çıkrık) Yarışması’nda 
madalyayı kıl payı kaçırarak 4’üncülüğün sahibi oldu. 
Cirit atmada Kerim Seis; 100 metre koşuda Yasin Bilmez; 
800 metre koşuda İsmail Uysal ve Voleybol Takımı 
5’incilik aldı.

Şampiyon itfaiyecilere coşkulu karşılama…
Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları’nda madalyaları 
toplayarak, büyük bir başarıya imza atan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyecileri için Atatürk 

Havalimanı’nda görkemli bir karşılama töreni hazırladı. 
İtfaiyecileri, İBB İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, birim 
müdürleri ve şampiyonların mesai arkadaşları yalnız 
bırakmadı. Heyecanları ve gururları yüzlerinden okunan 
başarılı sporcular, desteklerinden dolayı İBB Başkanı Kadir 
Topbaş’a teşekkür ederek, “Madalyalarımızı milletimize 
armağan ediyoruz.” dediler. İtfaiye araçlarının ve sirenlerin 
eşlik ettiği coşkulu karşılama töreni, konvoy eşliğinde 
gelinen İBB Fatih İtfaiye Daire Başkanlığı’nda son buldu.
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İzcilik faaliyetlerinde yerel 
yönetimlerde dünya birincisi olan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
yaz kamplarını aralıksız 
sürdürüyor. Ümraniye Kent 
Ormanı’nda düzenlenen ve 
birer haftalık periyotlarla 
toplamda 10 hafta sürecek 
“2015 Yaz İzci Kampı” ilk izci 
grubunun uğurlanmasıyla 
başladı. 

2015 Yaz İzci Kampı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik 
Federasyonu’nun işbirliği ile organize edilen 2015 Yaz 

İzci Kampı, ilk izci grubunun uğurlanmasıyla başladı. Birer 
haftalık periyotlarla yapılacak olan kampa katılan izciler, 
Ümraniye Kent Ormanı’ndaki kamp alanına yerleştikten 
sonra çevreyi tanımaya çalışıyorlar.

İzciler, kampta sosyalleşiyor…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
büyük önem verdiği izcilik faaliyetleri, hem eğlendiren 
hem de öğreten eğitim programları ile çocukların kişisel 
gelişimine olumlu katkı sunuyor. Yaz izci kampı ile çocuk 
ve gençlerin sosyalleşmeleri, ekip halinde çalışma becerilerini 
geliştirmeleri, öğrenme şevki, keşfetme duygusu, doğayı 
ve çevreyi sevmeleri, doğaya uyum sağlayarak şartlara 
uygun yaratıcı fikirler ortaya koyabilmeleri, analitik 

düşünme becerisine sahip olmaları gibi pek çok konuda 
bilinçlenmeleri ve gelişmeleri sağlanıyor.

Hem eğlenecekler hem öğrenecekler…
Yaz İzci Kampı’na katılan aday izcilere; Temel İleri Seviye 
İzcilik, Kişisel Gelişim, Hafıza Teknikleri, Telsiz ve 
Haberleşme, İlkyardım, Trafik, Çevre ve Orman, İtfaiye-
Yangın, Resim, Müzik, Tiyatro, Yüzme, Bisiklet, Binicilik, 
Pentatlon, Badminton, Tırmanma Duvarı, Kano ve Kürek, 
Hayvan Bakımı, Ebru, Model Uçak Yapımı, Paintball, Atıcılık 
ve Oryantring gibi farklı konularda eğitimler verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 2004 yılından 
bu yana sürekli artan ilgi ve heyecanla devam eden ve Yerel 
Yönetimlerde Dünya Birinciliği Ödülü’ne layık görülen 
İBB İzci Kampı’ndan bugüne kadar 155 bini aşkın öğrenci 
yararlandı.
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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 güne 
zinde başlamasını sağlıyor. 

Sabah sporu ile 
güne zinde başla

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen ve katılanların uzman eğitmenler 
eşliğinde sportif  faaliyetleri yaptığı sabah sporları, 24 farklı 

noktada düzenleniyor. Proje kapsamında 07.30 - 09.00 saatleri 
arasında yaptırılan sportif faaliyetlere katılım artıyor.

Spor ve eğlence birarada…
Etkinliklere katılanlar, grup halinde egzersiz hareketleri ile 
başladıkları sabah sporlarında yürüyüş, koşu, eğitsel 
oyunlar, step-aerobik, pilates ve jimnastik gibi branşlardan 
oluşan spor aktiviteleri gerçekleştiriyorlar. Faaliyetlerin 
müzik eşliğinde yapılması da katılanlara sporla birlikte 
eğlenme imkanı sunuyor. 

Uzmanlarından spor dersleri…
Spor faaliyetlerine katılanlara gündelik hayatta da 
kullanabilecekleri çeşitli spor malzemeleri hediye ediliyor. 
Kentin her noktasında spor alanları oluşturarak uzman 
eğitmenler tarafından ücret alınmadan sunulan spor 
etkinlikleriyle, halkın spor yapması kolaylaştırılarak 
İstanbulluları daha fazla sporun içine çekmek hedefleniyor.
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İstanbul, Uluslararası Ritmik 
Cimnastik Turnuvası’na ev 
sahipliği yaptı. Bu yıl 7’ncisi 
düzenlenen turnuvada, 
18 ülkeden 200 sporcu yarıştı.

18 ülkeden 200 sporcu
İstanbul’da yarıştı

İstanbul, Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası’na ev 
sahipliği yaptı. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen turnuvada, 
18 ülkeden 200 sporcu yarıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 
düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası 
(2015 Rhytmics Cup), Burhan Felek Spor Kompleksi’nde 
gerçekleşti. İlki 2009 yılında yapılan ve bu yıl yedincisi 
düzenlenen turnuvada bu yıl 18 ülkeden 200 sporcu 

yarıştı. Türkiye’den 6 kulübün katıldığı turnuvada; 
35 kulüp, 28 antrenör ve 18 hakem yer aldı.

Yarışlar farklı kategorilerde gerçekleşti…
15 yaş grubunun bulunduğu organizasyonda yarışlar; 
minikler 6 - 8 yaş A ve Grubu, Küçükler 9 - 10 yaş 
A ve B Grubu, yıldızlar 11 - 12 yaş A ve B Grubu, gençler 
13 - 15 yaş, büyükler 16 yaş ve üstü ve grup serileri 
(minikler, küçükler ve gençler) kategorilerinde gerçekleşti.  

Turnuva sonunda madalya töreni düzenlendi…
Yarışlara Türk sporcuların aileleri de yoğun ilgi 
gösterirken, dereceye girenler için turnuvaların sonunda 
madalya töreni düzenlendi. Sporculara madalyalarını 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü 
Ayhan Kep ile İl Spor Şube Müdürü Adnan Kuzu, 
2015 İstanbul Rhythmics Cup Organizasyon Komite 
Başkanı Nataliya İmga ve Spor A.Ş. Organizasyon 
Sorumlusu Ozan Veli Çakır verdi.
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Ulusal ve uluslararası spor 
organizasyonlarının değişmez 
adresi olan İstanbul, Avrupa 
Triatlon Kupası 2015 
Yarışları’na ev sahipliği yaptı. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteği ile 
düzenlenen organizasyonda, 
toplam 430 sporcu şampiyonluk 
için mücadele etti.

İstanbul’da yüz, sür, koş!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Triatlon 
Federasyonu işbirliğiyle organize edilen Avrupa Triatlon 

Kupası Yarışları, Kartal Dragos Sahili’nde yapıldı. “Yüz, sür, 
koş” sloganı ile organize edilen yarışlar, toplam 
430 sporcunun nefes kesen mücadelelerine sahne oldu.

Kıyasıya mücadele yaşandı…
750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet sürme ve 5 
kilometre koşudan oluşan yarışlar, Elit Erkekler ve Elit 
Bayanlar kategorilerinde yapıldı. Renkli görüntülere sahne 
olan yarışlarda; erkeklerde 55.47’lik derecesiyle Fransız 
sporcu Felix Duchampt 1’inci oldu. Kadınlar kategorisinde 
ise 1.00.35’lik derecesiyle İsveçli Lisa Norden şampiyon oldu.

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi…
Yarışların sonunda dereceye giren sporcular için ödül 
töreni düzenlendi. Dereceye giren sporcular madalyalarını 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü 
Ayhan Kep, Triatlon Federasyonu Başkanı Hamdi Gümüş, 
Uluslararası Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 
Eugene Kraus ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor 
Faaliyetleri Daire Başkanı Ömer Kalkan’ın elinden aldılar.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Türk sporuna 
yeni yetenekler kazandırmak 
amacıyla hayata geçirdiği 
Futbol Akademi Kampı ve 
Yetenek Avı Projesi’nde 
ilk etap final müsabakalarıyla 
tamamlandı. Oynanan final 
maçlarının ardından projede yer 
alan 2 bin 400 sporcuya madalya 
verildi.

Türk sporuna yeni yetenekler

Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi’ne 
10-13 yaş grubunda 1.200, 14-17 yaş grubunda 
1.200 olmak üzere toplam 2 bin 400 genç futbolcu 

adayı dahil oldu. Akademisyenler, eğitimciler ve eski 
sporculardan oluşan lisanslı antrenörlerin genç sporcuları 
takibe aldığı proje kapsamında, İstanbul’daki 16 spor 
tesisi, futbol okulu hizmeti verdi. Kendi yaş gruplar içinde 
antrenmanlara ve karşılıklı müsabakalara çıkan genç 
sporculardan, projenin sonunda oluşturulan Anadolu ve 
Avrupa karmaları final maçına hazırlandı. 

Final müsabakalarına yoğun ilgi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sütlüce Beyoğlu Stadı’nda 
düzenlenen ve Süper Lig Hakemlerinden Volkan Bayarslan 
ve Rıza Tayfur Özkan’ın yönettiği final müsabakalarında, 
Anadolu ve Avrupa Karma Takımları mücadele etti. 
Mücadele sonunda, 10-13 yaş arası sporcularda Anadolu 
Karması Takımı, 14-17 yaş arası sporcuların maçında ise 
Anadolu Karması Takımı kupanın sahibi oldu.

Tüm sporculara madalya verildi…
Final müsabakalarında düzenlenen madalya törenine, 
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İBB Destek 

Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş ve Büyükşehir 
yetkililerinin yanı sıra yeni yetenekleri keşfetmesi ve 
taktiksel bilgisiyle tanınan Teknik Direktör Adnan Dinçer 
ve sporcuların aileleri katıldı. Konuşmaların ardından törene 
katılan protokol, 2 bin 400 sporcuya madalyalarını verdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile Türkiye 
Engelliler Spor Yardım ve 
Eğitim Vakfı (TESYEV ) 
işbirliğinde Görme Engelliler 
Satranç Turnuvası düzenlendi. 

Satrançta engel tanımadılar!

5. TESYEV Osman Şahin Görme Engelliler Satranç 
Turnuvası, Genel, Bayanlar ve Gençler 
Kategorilerinde son yapılan Türkiye Şampiyonası’na 

katılan; ulusal veya uluslararası kuvvet derecesi bulunan 
120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuva, 
20 Eylül 2001 tarihinde hayatını kaybeden, Türkiye’de 
satrançın gelişimine büyük katkısı olan ve TESYEV kurucu 
üyelerinden Osman Şahin anısına düzenlendi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenen ve 
üç gün süren turnuva, satrancı seven görme engelli 
sporcuların büyük mücadelesine sahne oldu. 

Turnuvanın finalinde şampiyonluğu Uğur Deniz alırken; 
Ünal Dönmez, Mümin Aksu ve Eyüp Selim Altınok aynı 
dereceye sahip olarak müsabakaları 2’nci sırada 
tamamladılar. Dereceye girenler için turnuvanın sonunda 
ödül töreni düzenlendi. Yarışmacılar kupa ve madalyalarını 
törene katılan TESYEV Başkanı Yavuz Kocaömer ve 
yönetim kurulu üyeleriyle, Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail 
Özbayraktar’ın elinden aldılar.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbulluları plajlarla bir kez 
daha buluşturdu. Avrupa 
Yakası’ndaki Menekşe ve 
Güneş Plajları ile Anadolu 
Yakası’ndaki Caddebostan 
1, 2 ve 3 Plajları, İstanbullulara 
yaşadıkları şehirde tatil 
yapma imkanı sağlıyor. 
Plajlarda halkın huzur içerisinde 
denize girebilmeleri için 
cankurtaran ve sağlık hizmetleri 
maksimum seviyede yürütülüyor.

İstanbullular plajlarıyla buluştu 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü, İstanbulluların 
plajlarda gönül rahatlığıyla denize girebilmeleri için yaz 

ayları boyunca her türlü çalışmayı yürütüyor. Bu çalışmaların 
başında deniz suyu ölçümleri geliyor. Sağlık birimleri, 
her hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümleri yaparak 
İstanbulluları deniz temizliği hakkında bilgilendiriyor. 
Plajlarda, hijyen ve sağlık açısından gün boyunca görevli 
personellerce temizlik işleri yürütülürken güvenlik ve 
cankurtaran personeli sayesinde gerekli tedbirler alınıyor.

Her türlü ihtiyaç ve konfor gözetiliyor…
Halkın her türlü ihtiyaç ve konforunun gözetildiği belediye 
plajlarının her birinde soyunma konteynırları, duş alanları 
ve şemsiyeler günübirlik tatilcilerin hizmetine sunuluyor. 
Yiyecek ve içecek ihtiyacına çözüm sunan büfe ve 
kafeteryaların yer aldığı plajlarda şort, oyun topları, simit 
gibi deniz malzemeleri satışının yapıldığı çeşitli stantlar 
bulunuyor. Bunların yanı sıra plajlarda, İstanbulluların 
keyif içerisinde bir gün geçirebilmeleri için yeşil alanlar, 
basketbol ve voleybol sahaları ile çeşitli spor aletlerinin 
bulunduğu sosyal yaşam alanları da yer alıyor.

İstanbullular, Avrupa Yakası’ndaki Menekşe ve Güneş 
Plajları ile Anadolu Yakası’ndaki Caddebostan 1, 2,3 Plajları 
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sayesinde günübirlik de olda deniz, 
kum ve güneşin tadını çıkarıyor. 
Haftanın yedi günü İstanbulluların 
hizmetinde olan plajlar, saat 8.30 ile 
19.00 saatleri arasında İstanbulluları 
ağırlıyor.  

Menekşe Plajı… 
Küçükçekmece Gölü yanında bulunan 
620 metre uzunluğa sahip sahil 
şeridindeki Menekşe Plajı, ücretsiz 
olarak hizmet veriyor. Olası durumlara 
karşı kurtarma botu ve ambulansın 
hazır bekletildiği Menekşe Plajı’nın 
100 araçlık bir de otoparkı bulunuyor. 

Güneş Plajı… 
Florya Tren İstasyonu karşısında yer 
alan ve yaz aylarında İstanbullular için 
serin bir tatil köşesi olan 840 metre 
uzunluğundaki Güneş Plajı’nda, 
iki bölüm halinde hizmet veriliyor. 
Müzik yayını yapılan ve 0-7 yaş 
arası çocukların ücretsiz olarak 
yararlanabildiği Güneş Plajı’nda; 
şezlong, şemsiye, soyunma kabini, 
duş ve WC alanları ile voleybol sahası 
ve 300 araçlık otopark bulunuyor. 

Yetişkinler 17 TL, öğrenciler ise 
8 TL giriş ücreti vererek plajdaki 
hizmetlerden istifade edilebiliyor.

Anadolu Yakası plajları…
Caddebostan Sahili’nde toplam 
1.000 metre uzunluğunda 3 ayrı belediye 
plajı bulunuyor. Olası durumlara karşı 
zodyak kurtarma botu ve ambulansın 
hazır bekletildiği plajlarda gün boyunca 
müzik yayını yapılıyor. 450 metre 
uzunluğa sahip sahil şeridindeki 
Caddebostan-1 Plajı’nda şezlong, 
şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC 
alanları bulunuyor. Plaja giriş ücreti, 
yetişkinler için 17, öğrenciler için ise 
8 TL. 300 metre uzunluğundaki 
Caddebostan 2 Plajı ve 250 metre 
uzunluğundaki Caddebostan 3 Plajları 
ise ücretsiz olarak hizmet veriyor.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayrıca 
Küçüksu, Şile, Celaliye ve Silivri 
Plajlarında da yaz ayları boyunca 
temizlik ve cankurtaran hizmetleri 
vererek, bölge halkının yaşadıkları 
şehirde huzurlu ve güvenli tatil 
yapmasını sağlıyor.

59



GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI:  İSTANBUL’UN FETHİ KUTLU OLSUN
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: GÜLCAN GÜLMEN, AZİZ KARALİ, NESLİHAN SÜTÇÜ, DAVUT KARATAŞ

BULMACA 

ANAHTAR KELİME:
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Dost, Ahbap

Orucun 
Başlama Vakti

Türkiye’nin 
Başkenti

Levha

G. Amerika’da 
Bir Çöl

Yalım

Türkmenistan 
BaşkentiAdale

Analık 
Çağındaki 

Hayvan

Boru Üfleyen

İtalya’da Bir 
Yanardağ Çocuklu Kadın

Zikretme, 
Hatırlama

Kibarlık, 
Nazik Olma 

Durumu

İnce ve Keskin 
Ses

Şikar

Hangi Şey

Yapma, Etme

Çölde Sulak 
Alan

Çıban

Leke, Pislik

Yemin

Kısaca 
Numara

Öğütülmüş 
Tahıl

Kural Dışı, 
Olağan Harici

Sakınma 
Ünlemi

Mürekkep 
Camı

Abla

Aktinyumun 
Simgesi

İlgi Eki

Trafikte Tam 
Geri Dönüş

Bir Binek 
Hayvanı

Şehzade 
Eğitmeni

Merhem

Bir Isınma 
Aracı

Eşya

Oruç Ayı

İsviçre’de Bir 
Irmak Yemek

Kırmızı

Endonezya 
Plakası

Ara’nın 
Ünsüzü

Kolay

“Turkish 
Delight”Ceylan

Bir Vahşi 
Hayvan

Tane, Sayı 
(Tersi)

Şart Eki Utanma 
Duygusu

Eşek Sesi

Saniye 
Kısaltması

Halk dilinde 
Kaydırak 
Oyunu

Verme

Leke, Eser 
(Tersi)

Lahza

Bunama

Halk Dilinde 
Kayınpeder

Birinci, Evvel

Yağmur

Kısaca, Hülasa

Mavera, 
İleri

Çekişme, 
KavgaYeni Karşıtı

Kısaca
“Askeri 
İnzibat”

Bir Tevazu 
SözcüğüKarışık Renkli Giderme Elma’nın 

Ünsüzleri

Osmanlı’da Bir 
Tımar Çeşidi

Türkiye’nin 
Simgesi Çiçek

Bir İklim TürüAğaca Yapılan 
Filiz İlavesi

Bezem, 
Bina Süsü

Karşılaşınca 
Söylenir Bir Erkek Adı

“.......” Oğlu 
Mehmet Bey

Avukatlar 
ÖrgütüÜye

Boru Sesi

2. Tekil Şahıs

Avuç İçi

Çayır Bitkisi

Pencereye 
Takılır

Rey

Leke’nin 
Ünzüleri

Eski Bir Kavim

Amerikan 
Pamuğu

Bir Nehirin İki 
Kıyısı

Üç Ayların İlkiTedavi Etmek

Yayla Atılır

Ortaklaşa 
Çalışma

Taban Karşıtı

Yanlış Söz

Bir Tekne Türü

Sanma, Sanı



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.07.2015 - 31.07.2015

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

01.07.2015 09.30 Satınalma Müdürlüğü 

02.07.2015 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 

02.07.2015 10.30 Çevre Koruma Müdürlüğü 

02.07.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

06.07.2015 09.30 Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü 

06.07.2015 10.00 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

06.07.2015 10.30 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

06.07.2015 11.00 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü

06.07.2015 11.30 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü

07.07.2015 10.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 

07.07.2015 11.00 Satınalma Müdürlüğü 

08.07.2015 10.00 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü

09.07.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

13.07.2015 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

13.07.2015 11.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

13.07.2015 11.30 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

14.07.2015 10.00 Satınalma Müdürlüğü 

14.07.2015 11.30 Zabıta Tedbir Müdürlüğü 

15.07.2015 11.30 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

23.07.2015 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 

23.07.2015 10.30 Satınalma Müdürlüğü 

29.07.2015 11.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Güvenlik Donanımı Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
19 Kalem Matbaa Sarf Malzemesi Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Hava Kalitesi Laboratuarı Ölçüm Cihaz ve Ekipmanları Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Seyrantepe Katlı Otoparkın Bakım ve Onarımı İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) ve Seminerleri Hizmet Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2015 Yılı Anadolu Yakası Spor Salonları Bakım Ve Onarım İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2015 Yılı Avrupa Yakası Spor Salonları Bakım Ve Onarım İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2015 Yılı İstanbul Geneli 50 Adet İskele Binaları Bakım Onarımı ve İskelelerin Usturmaça Tadilatı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Personele Dayalı Bina Bakım Onarım Hizmeti Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
48 Kalem İş Elbisesi Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
96 Kalem Muhtelif Müzik Aleti ve Malzemesi Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İbb Sosyal Tesisleri Bakım ve Onarım İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Bağcılar Ebubekir Parkı Zeminaltı Otopark ve Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Sultangazi Habibler İtfaiye Binası İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kadıköy Hasanpaşa Pazaryeri ve Zeminaltı Otopark İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Merter Zeminaltı Otoparkı ve Çevre Düzenleme İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
50 Takım Kar Küreme Bıçağı ve Tuz Serpme Makinesi Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Bulunan 44 Adet Yapının Nüfus ve Eşyadan Tahliyesi, 
Yıkılması ve Molozların Kaldırılarak Moloz Nakli Yapılması İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Geneli Yol, Kavşak ve Altyapı İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
17 Kalem Muhtelif İş Ayakkabısı ve Çizme Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
60 Adet Doğal Afet Kışla Mücadele Aracı Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
4 Kalem Kağıt Bant Alımı 




