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37 yıldır Asya’dan Avrupa’ya dünyanın pek çok ülkesinden 
sporcunun katılımıyla gerçekleşen; dünyanın kıtalararasında 
koşulan ilk ve tek maratonu olan İstanbul Maratonu’nu 
bir kez daha “Altın Kategori”de koşmanın heyecan ve 
gururunu yaşadık. Bu yıl, 38’incisini düzenlediğimiz İstanbul 
Maratonu’nda “Türkiye aşkına, şehitler anısına” koştuk. 
Geleneksel “Halk Koşusu” etabını “Kahramanlar Koşusu” 
adıyla, binlerce kişinin katılımıyla 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü üzerinden Türk bayraklarımızla geçtik. “15 Temmuz 
Şehitleri İçin Koş” sloganıyla koştuğumuz maratonumuz, 
aynı zamanda demokrasimizin, bir ve beraber olmamızın, 
birlik olmamızın zafer geçidi oldu. 

Geçtiğimiz ay, ülkemizi yurtdışında katıldığımız 
toplantılarda temsil etme imkanı bulduk. 2 dönem 
başkanlığını yürüttüğümüz Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Kolombiya’da 
düzenlenen Dünya Kongresi’ne katıldık. 6 yıllık görev 
süresimizin dolmasının ardından pek çok dünya liderine 
hitap ettiğimiz, yerel yönetimlerin önemini vurgulayan 
ve küresel sorunların çözümünde merkezi hükümetlerin 
çözüm ortağı olması gerektiğini belirttiğimiz UCLG Dünya 
Başkanlığı görevini devrettik. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği tarafından 15 Temmuz’daki darbe 
girişimi ve terörünü anlatmak için Brüksel’de düzenlenen 
etkinliklere katıldık. Toplantılarda, Türk halkının, milli 
iradenin üstünde hiçbir gücün olamayacağını dünyaya 
gösterdiğini ifade ettik. 

Gelecek sayıda birbirinden güzel hizmet ve etkinliklerin 
haberleri ile yeniden karşınızda olmak ümidiyle hepinize 
sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.

Sevgili  
   İstanbullular
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Dünyanın kıtalararasında koşulan ilk ve tek maratonu olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda 
İstanbullular Asya’dan Avrupa’ya 38’inci kez koştu. “15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz” temasıyla 

düzenlenen maratonda, yüz binlerce kişi, 15 Temmuz Şehitler Koprüsü’nün üzerinden 
ellerinde Türk bayraklarıyla geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl  
“15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz” temasıyla 
düzenlenen Vodafone 38. İstanbul Maratonu, büyük 

coşkuya sahne oldu. Maratonun startını İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte Gençlik ve Spor 
Bakanı Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Betül Sayan Kaya ve İstanbul Valisi Vasip Şahin verdi.

Organizasyonun ev sahibi Başkan Kadir Topbaş, Bakanlar Akif 
Çağatay Kılıç ve Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte ilk olarak 
Engelliler Koşusu’nun startını verdi. Organizasyonun en büyük 
koşusu olan 42 kilometre 195 metrelik maraton, 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden 
başladı. Şehitlerin anısına saygı amacıyla koşulan maratonda, start 
noktalarında tabanca kullanılmadı. Koşular, Başkan Kadir Topbaş 
ve Bakan Akif Çağatay Kılıç’ın çaldığı siren sesiyle başlatıldı.

İstanbul, 15 Temmuz Şehitleri
için koştu!
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“Türkiye aşkına, şehitler anısına” koşulan maratonda, katılımcı 
sayısı 10 bin, 15 kilometre yarışında 12 bin 500 ve 10 kilometre 
yarışında ise 15 bin 500 kişiyle sınırlandırıldı. 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü gişelerin yaklaşık 250 metre gerisinden 
başlayan maratonda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş, 
Karaköy üzerinden Galata Köprüsü ve Eyüp’e yöneldi. 
Feshane’den sonra dönüş yaparak Unkapanı üzerinden 
Yenikapı’ya inen sporcular, Bakırköy’den yapılan dönüşle 
sahilden Gülhane Parkı ve Sultanahmet’e çıktı.

Kahramanlar Koşusu’na yüz binin üzerinde kişi katıldı… 
42, 15 ve 10 kilometre koşularının ardından başlatılan halk 
koşusuna, bu yıl ilk kez “Kahramanlar Koşusu” adıyla start 
verildi. Yüz binin üzerinde vatandaşın katılımıyla 
Altunizade’den başlayan 8 kilometrelik koşu, 15 Temmuz 

Şehitler Köprüsü’nün ardından Beşiktaş ve Dolmabahçe 
parkuru ile son buldu. Organizasyonun bu etabında, çok 
sayıda kurum, şirket, dernek ve sivil toplum kuruluşu yer aldı. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 
üstü renkli etkinliklere ve görüntülere sahne oldu.

Bakan Kılıç: “Şehitler Köprüsü’nden birliğimizi 
haykırıyoruz…” 
Kahramanlar Koşusu’nun startında konuşan Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz gecesi milletin ve 
devletin geleceği için o büyük fedakarlığı yapanlara, şehit 
olanlara Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.  
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çağrısına cevap veren milletin ne kadar büyük bir millet 
olduğunu bir kere daha gösterdiğini ifade eden Kılıç, şöyle 
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konuştu: “15 Temmuz’un üzerinden geçen çok kısa bir süre sonra 
yine Şehitler Köprüsü’nde biraraya gelerek tüm dünyaya 
birliğimizi ve beraberliğimizi haykırıyoruz. Bunun en büyük 
göstergesi sizin buradaki birlikteliğiniz. İnşallah gelecek 
yürüyüşümüz, milletin yürüyüşü devam edecek.”

Başkan Topbaş: “Dünyanın en büyük koşusu şehitler için…” 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, halkın 
katılımıyla dünyanın en büyük koşusu haline gelen 38.Vodafone 
İstanbul Maratonu’nun “15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz” 
temasıyla gerçekleştiğini belirterek, dünyanın tek kıtalararası 
koşusunun bu yıl bu nedenle çok anlamlı olduğunu söyledi.

“Barışa, sevgiye, hoşgörüye koşuyoruz…” 
“Şehitler Köprüsü üzerindeyiz. Şehit ve gazilerimizi hayırla 
yad ediyoruz. Maratona, şehitlerin ve gazilerin aileleri de 
katıldı. Şehitler ölmedi, onlar bizi izliyor.” ifadelerini kullanan 
Başkan Kadir Topbaş, “15 Temmuz’da bir destan yazıldı.  
Bu bağlamda bu koşu, çok farklı bir anlam taşımaktadır. 
Milletimizin yüreği, duruşu olmasaydı, Başkomutanımızın  
iradesiyle milletimiz caddelere, meydanlara çıkıp meydan 
okumasaydı, şehitler vermeseydik, gazilerimiz olmasaydı, 
bugün bu maraton olmayacaktı. Onun için biz barışa, sevgiye, 
hoşgörüye koşuyoruz.” diye konuştu.
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“Milletin ne demek olduğunu dünyaya gösterdik…” 
Halkın iradesinin, milli iradeye hiç kimsenin kast 
edemeyeceğini dünyaya gösterdiğini dile getiren Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletin ne demek olduğunu, dünya 
insanlığı öğrendi. Yurt dışından gelenler, bu başarıyı anlam 
veremedikleri şekilde takdir ediyorlar. İşte bu yürek, 79 milyon 
büyük bir aile olarak bir yumak oluşturduk. Dileğimiz, bundan 
sonraki süreçte de bu birlikteliğimizi daim kılmak, kardeşliği 
yaygınlaştırmak. Siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakarak, etnik 
ve inanç değerlendirmeleri yapmadan ülkemizi geleceğe 
taşımak için çocuklarımızın yarınlarını tesis etmek için bu 
güzelliği, bu birlikteliği daim kılmak bizim elimizde.”

“Halka rağmen hiçbir güç iktidar olamaz…” 
Türkiye’nin gurur duyulacak güzelliklerle dolu bir ülke 
olduğunun altını çizen Başkan Topbaş, “Tüm insanlığa 
buradan sesleniyoruz; ‘halka rağmen hiçbir güç iktidar 
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olamaz.’ Bunu haykırdık, dünya zaten bunu biliyor. Bu 
topraklarda binlerce yıllık tarihimizdeki şehitlerimize rahmet 
diliyoruz. Yine şehitler vermekteyiz. Bedelsiz olmuyor bunun 
farkındayız. Ama bir gerçek ki, kararlılığımızın önüne hiçbir 
şey geçemez.” şeklinde konuştu.

Maratonda elit atletler yarıştı… 
Bu yıl yine Altın Kategori’de koşulan Vodafone 38. İstanbul 
Maratonu’nda 90 elit atlet yer aldı. İki kıtayı birleştiren tek 
maraton olma özelliği taşıyan yarışta, Türkiye, Belarus, Eritre, 
Etiyopya, Güney Afrika, Kenya, Rusya ve Ukrayna’dan elit 
atletler madalya için start aldı. Erkeklerde Kenyalı Peter 
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Kiptoo Kiplagat, Vincent Kiprop Chepkok, Etiyopyalı Shura 
Kitata Tola, Tariku Jufar Robi, Birhanu Gedefa, Ukraynalı 
Olekandr Sitkovskyy, Cibutili Mümin Gala; kadınlarda ise 
Etiyopyalı Fatuma Sado, Sechale Dalasa, Kenyalı Agnes 
Barsosio ve Litvanyalı Diana Lobacevske, maratonda 
yarışacak önemli isimler olarak dikkati çekti.

Erkeklerde Kiplagat, kadınlarda Barsosio 1’inci oldu… 
Vodafone 38. İstanbul Maratonu’nda erkeklerde Azerbaycanlı 
Evans Kiplagat 1’inci oldu. Etiyopyalı Shura Kitata Tola 
maratonu 2’nci, Kenyalı Peter Kiptoo Kiplagat ise 3’üncü 
sırada tamamladı. Kadınlarda ise Kenyalı Agnes Jeruto 
Barsosio 1’inci oldu. Etiyopyalı Sechale Adugna Dalasa 2’nci, 
aynı ülkeden Rahma Tusa Chota da 3’üncü sırada yer aldı. 

Toplam 887 bin dolar ödül dağıtıldı… 
Dereceye giren sporculara ödülleri, Sultanahmet 
Meydanı’nda düzenlenen törende Bakan Akif Çağatay Kılıç, 
Başkan Kadir Topbaş, İBB Meclisi 2. Başkan Vekili Göksel 
Gümüşdağ tarafından verildi. Organizasyon kapsamında 
dereceye giren sporculara toplam 887 bin dolar ödül 
dağıtıldı. Maraton genel klasmanında toplam 216 bin dolar 
ödül konulurken, kadınlar ve erkeklerde ilk 5 sırayı alan 
sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 10 bin ve 8 bin 
dolar kazandı. Maraton zaman bonusu olarak toplam 550 bin 
dolar ödül verildi.
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Kolombiya’da yapılan UCLG Dünya Kongresi’ne katıldı. Kongreye başkanlık yapan Topbaş, 
“Beraber yaşadığımız bu gezegende her şeyi yöneticilerden beklemeyeceğiz. Sivil toplum kuruluşları, 

iş dünyası, bireysel olarak tüm yurttaşlar da yönetime katkı sunmak zorunda.” diye konuştu.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı 
(UCLG) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Kolombiya Bogota’da yapılan UCLG 5. Dünya 

Kongresi’ne katıldı. Toplantıda Kolombiya Devlet Başkanı Juan 
Manuel Santos ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya 
Teşkilatı üyeleri de hazır bulundu. 

Konseyde konuşan Başkan Kadir Topbaş, UCLG’nin 
kurulduğu günden bu yana yerel yönetimler arasında hızlı ve 
deneyimli bilgi paylaşımı konusunda önemli bir rol 
üstlendiğini söyledi. UCLG 5. Dünya Kongresi’ni yaptıktan 
sonra 3. Habitat Toplantısı sebebiyle Ekvador Kiato’ya 
geçeceklerini ifade eden Başkan Topbaş, “2. Habitat, 20 yıl 

önce İstanbul’da yapılmıştı ve UCLG’nin kurulmasına o 
toplantıda karar verilmişti. Uzun çalışmalar sonrasında da 
böylesine yerele yönelik hizmet veren bir örgüt ortaya çıktı.” 
dedi.

Yanlışlar varsa söylenecek, doğrular varsa desteklenecek… 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un daveti 
üzerine danışma kurulu niteliğindeki Seçkin Kişiler Üst Düzey 
Panelistleri arasında yer alarak 2015 Sonrası İçin Kalkınma 
Gündemi’ne dair çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan 
Topbaş, çalışmalar sonrasında da 17 maddenin yer aldığı bir 
rapor hazırladıklarını ve bu raporun da BM tarafından kabul 
edildiğini söyledi. Ortaya konan hedeflere ulaşmak için hep 

UCLG Dünya Kongresi
Kadir Topbaş’ın başkanlığında toplandı
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birlikte hareket edilmesine dikkat çeken Başkan Topbaş, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Beraber yaşadığımız bu 
gezegende her şeyi yöneticilerden beklemeyeceğiz. Sivil 
toplum kuruluşları, iş dünyası, bireysel olarak tüm yurttaşlar 
da yönetime katkı sunmak zorunda. Yanlışlar varsa söylenecek, 
doğrular varsa desteklenecek. Sadece yönetime gelenlerin 
istekleri doğrultusunda hareket edersek istenilen başarıya 
ulaşmak mümkün olmaz.”

Konfüçyüs’ün, “Yakın kolay, uzak zor idare edilir.” sözünü 
hatırlatan Başkan Topbaş, “Sorunların yaşandığı yerde en iyi 
çözümü o bölgenin yerel yöneticileri bilir. Yerel yöneticilerin 
imkanlarını artırmak gerekiyor. Onlara güç vermek gerekiyor 
ve onlara finans kaynakları oluşturmak gerekiyor. Bunun 
dünya barışına önemli katkı sunacağına inanıyorum.” dedi.

Hükümet yerelden görüş alıyor… 
Göreve geldiği günden bu yana merkezi hükümetin her 
konuda kendilerini desteklediklerini ve bunun da yerel 
yönetimlerin başarısı konusunda önemli bir faktör olduğunu 
ifade eden Başkan Topbaş, “Benden önceki dönemde maalesef 
bu yoktu. Ama bizim dönemimizde hükümetimiz artık yereli 

ilgilendirecek kararlar alırken, kanunlar yaparken bizden 
görüş almakta. Bizler de katkı sunmaktayız. İşin doğrusu 
esasında budur. Burada siyasal ve politik hesaplar yapmaksızın 
ülkeler ve kentlerin geleceğine hepimiz katkı sunmak 
zorundayız.” diye konuştu. Başkan Topbaş, konuşmasının 
ardından Kolombiya Devlet Başkan Juan Manuel Santos’a 
imzalı bir tablo hediye etti.

Başkan Topbaş’tan ‘İstanbul’u ziyaret edin.’ tavsiyesi… 
Başkan Kadir Topbaş, UCLG 5. Dünya Kongresi’nde 
konuştuktan sonra Bogota’daki Corferias Fuar ve Kongre 
Alanı’nda yapılan “Güçlü Yerel Yönetim Çağı” paneline katıldı. 
Başkan Topbaş’ın konuşmasından önce gösterilen İstanbul’u 
tanıtan film, panel katılımcıları tarafından büyük alkış aldı. 
Konuşmasında İstanbul’un huzur ve barış dolu, güzel bir kent 
olduğunu ifade eden Başkan Topbaş, UCLG 5. Zirvesi’nin 
katılımcılarına İstanbul’u ziyaret etmeleri tavsiyesinde 
bulundu.

İstanbul, Doğu ve Batı arasında bir barış kenti… 
İstanbul’un 8 bin 500 yıllık tarihiyle gerçek anlamda bir 
imparatorluklar kenti olduğunu anlatan Başkan Topbaş, 
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“İstanbul, Doğu ile Batı’yı birleştiren İpek Yolu’nun üzerinde 
bir barış kenti. Farklı kültürlerden ve inançlardan insanlar 
asırlardır beraber yaşıyor. Huzur ve barış dolu bir şehir. 
İstanbul’u görmenizi ve güzelliklerini yaşamanızı dilerim.” 
dedi.

Farklılıklar zenginlik olarak kabul edilmeli… 
Dünya üzerindeki göç hareketlerinin milliyetsiz bir kuşak 
yarattığını ve bu durumun da gelecekte sorunları beraberinde 
getireceğini vurgulayan Başkan Topbaş, şunları söyledi: “Bu 
sorunlar şimdiden öngörülmediği takdirde gelecekteki 
kuşaklar çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bunun önüne 
geçmenin yolu, dünyanın neresinde olursa olsun insanca 
yaşam hakkını vermektir. Farklılıkları zenginlik olarak kabul 
edip herkesin yaşayabileceği bir yaşam modeli inşa etmek 
zorundayız.”

FETÖ’nün devlet kademelerinde yapıları var… 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe 
girişiminden de söz eden Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Belediyem işgal edildi ve orada 18 kişi hayatını 

kaybetti, 50 kişi de yaralandı. 15 Temmuz gecesinde 
242 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 bin 300 kişi yaralandı. 
Bu terörist grubun maalesef devlet kademelerinde yapıları var. 
Biz bunlara FETÖ yapılanması diyoruz. Dünyanın değişik 
yerlerinde de kendilerine bir yapılanma sistemi kurmuşlar. 
15 Temmuz’da da halkın iradesine ve demokrasiye darbe 
vurmak istediler. Bunun kabul edilmesi mümkün değil.”

Başkan Topbaş: “Hükümetlerin en yakın çözüm ortağıyız…” 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, UCLG 
Dünya Konseyi kapsamında düzenlenen “Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler İkinci Dünya” konulu toplantıya başkanlık yaptı. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Topbaş, 
UCLG’nin çok uzun bir yol kat ettiğini ve yeni kentsel 
gündemin kabul edilmesine çok az kaldığını söyledi. 

UCLG’ye bağlı belediye başkanlarının tavsiye ettikleri 
konuların çoğunun kabul edildiğine dikkat çeken Başkan 
Topbaş, şöyle konuştu: “Ama yapacak daha çok işimiz 
olduğunu da biliyoruz. Ancak yine de bu sabahki UNACLA 
oturumunda kabul edilen bir bildirge var. Bu bildirgede de dile 
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getirilen başarılarımızı hatırlayalım. Aynı başarılar birkaç gün 
içerisinde Ekvator’un Başkenti Kito’da sunacağımız 
beyannamede de yer alıyor. Yeni kentsel gündem, yerel ve 
bölgesel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma konusundaki 
rolünü kabul ediyor. Bu durumdan fazlasıyla memnuniyet 
duyuyoruz. İstanbul bildirgesinde de söylediğimiz gibi. Bizler 
merkezi hükümetlerin en yakın ortağıyız.”

“Sivil toplum ve diğer paydaşlarla beraber hareket ediyoruz. 
Ortak mücadelemiz yoksullukla mücadele ve herkes için 
güvenli kentler oluşturmak.” diyen Başkan Topbaş, BM’nin 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerelde uygulanması 
konusunda kararlı olduklarını, 2030 gündemi ile Paris 
Anlaşması ve yeni kentsel gündemin uygulanması arasında bir 
bağ kurmak istediklerini kaydetti.

Yerel ve bölgesel yönetimler, dünya asamblesi bir 
mekanizmadır… 
Bir siyasetçi olarak bütün ağları ve birlikleri kutladığını ifade 
eden Başkan Topbaş, “Önemli bir koordinasyon sağladılar. Bu 
yolda devam etmelerini bekliyorum. Yerel ve bölgesel 

yönetimler, dünya asamblesi bir mekanizmadır. 
Bu mekanizma, Birleşmiş Milletler ile gerçek anlamda yapısal 
bir diyalogun önemli yapı taşı olabilir. UNACLA’nın da 
rolünün altını çizmek isterim. Sesimizi BM’ye ve özellikle 
yakın müttefikimiz BM Habitat’a daha yakından duyurabilir. 
Çalışmalarımız kabul edildi. Katkılarımız dikkate alındı. 
Mekanizmalarımız tanınıyor. Siyasi liderlik ve kararlılığın 
devamını sağlamak artık bize kalıyor. Sözlerimi burada 
sonlandırırken, ‘kutlamalara devam’ diyorum.” dedi.

Başkan Topbaş’a Kolombiya’da teşekkür plaketi… 
Konuşmasının ardından Kolombiya Ulusal Polis Teşkilatı, 
Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür plaketi verdi. Kadir Topbaş, 
daha sonra UCLG Genel Kurulu’na da başkanlık yaptı. 
Yaklaşık 1.000 UCLG üyesi belediye başkanın katıldığı 
toplantıda, UCLG Barış Ödülü verildi ve Kolombiya Barış 
Deklarasyonu okundu. UCLG-MEWA Başkanı ve Gaziantep 
Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bir konuşma yaptığı 
toplantıda, Tataristan’ın Başkenti Kazan’ın Belediye Başkanı 
İlsur Metshin de bir sunum gerçekleştirdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 6 yıldır başarıyla sürdürdüğü UCLG Dünya Başkanlığı 
görevini Kolombiya’nın Başkenti Bogota’da yapılan toplantıda devretti. Görevi süresince pek çok 

dünya liderine hitap eden Başkan Topbaş, yerel yönetimlerin önemini vurgulayan ve küresel sorunların 
çözümünde merkezi hükümetlerin çözüm ortağı olması gerektiğini ifade eden konuşmalar yaptı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Başkanlığı 
görevine ilk kez 2010 yılında, ikinci kez 2013 yılında 
seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş, büyük başarılara imza attığı görevini, Kolombiya’nın 
Başkenti Bogota’da yapılan toplantıda devretti. Toplantıda 
Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in yanı sıra Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağrıcı, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 
İBB Meclis Üyeleri Kağan Şahin, Ahmet Bilal Kıymaz, 
Gürkan İzzet Paksoy, Metin Kilik ile Başkan Kadir Topbaş’ın 
Danışmanları Kortan Çelikbilek ve Sefer Kocabaş da yer aldı. 

Bogota’daki Corferias Fuar ve Kongre alanında yapılan 
UCLG’nin son oturum ve seçimi, UCLG ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın başkanlığında 
yapıldı. Başkanlığa aday olan Afrika Yerel Yönetimler Derneği 
Başkanı ve Johannesburg Belediye Meclis Üyesi Parks Tau ve 
UCLG Eş Başkanı ve Kazan Belediye Başkanı IIsur Metshin’in 
konuşmalarının ardından oylama süreci başladı. Oylama 
sonucunda, Parks Tau 105 oy alarak UCLG’nin yeni başkanı 
oldu. Toplantıda, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin 
UCLG Başkan Yardımcısı, UCLG-MEWA Eş Başkanı ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de yeni 
dönemde UCLG Eş Başkanı seçildi.

UCLG, Kadir Topbaş ile
küresel güç oldu!



15www.ibb.istanbul

Başkan Topbaş: “Kazanan UCLG olmalı...” 
Oylamanın ardından konuşan Başkan Kadir Topbaş, yerel 
yöneticilere ve her iki başkan adayına yönelik bir konuşma 
yaptı. Başkan Topbaş, dünyanın neresinde olursa olsun afet 
bölgelerine ya da yardıma ihtiyacı olan yerlere İstanbul’dan 
yardım gönderdiklerini, UCLG’nin yeni başkanının ve 
herkesin de daha iyi bir dünya için bu anlayışta olması 
gerektiğini söyledi. Her iki başkan adayının da kıymetli 
insanlar olduğunu dile getiren Başkan Topbaş, 
sonuç ne olursa olsun kazananın UCLG olmasını 
istediğini vurguladı.

Parks Tau: “Kadir Topbaş’ın izinden gideceğim…” 
Teşkilatın yeni başkanının koltuğuna hemen oturabileceğini 
söyleyen Başkan Topbaş, yeni başkan Parks Tau’yu elinden 
tutarak başkanlık koltuğuna kadar götürdü ve UCLG’nin yeni 
başkanına görevinde başarılar diledi. Teşekkür konuşması 
yapan Tau da, Kadir Topbaş’ın izinden gideceğini belirterek, 
“UCLG daha da büyüyecek.” dedi.

UCLG, Kadir Topbaş ile küresel güç oldu… 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 6 yıldır 

başkanlığını yaptığı ve merkezi İspanya’nın Barselona kentinde 
bulunan UCLG, 2004 yılında Uluslararası Yerel Yönetimler 
Birliği, Birleşmiş Kent Örgütleri ve Metropolis adlı yerel 
yönetim örgütlerinin birleşmesiyle kuruldu. Bogota’daki 
zirveye farklı ülkelerden 3 binden fazla yerel yönetici, 
200 konuşmacı ve 300’ün üzerinde gazeteci katıldı.

Başkan Topbaş, görevini 6 yıl başarıyla sürdürdü… 
Kadir Topbaş, 6 yıl başarıyla sürdürdüğü UCLG Dünya 
Başkanlıkları döneminde, UCLG’nin BM ve merkezi 
hükümetler nezdinde kabul görmesini ve dikkate alınmasını 
sağladı. Bu süreçte BM Yerel Yönetimler Danışma Kurulu 
UNACLA’nın da başkanı seçilen Topbaş, aralarında devlet ve 
hükümet başkanlarının yer aldığı Birleşmiş Milletler 
2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Üst Düzey Paneli 
(26 Kişilik Akil Adamlar Grubu) Üyeliği de yaptı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından BM Genel Kurul 
Toplantılarına da davet edilen Başkan Kadir Topbaş, dünya 
liderlerine; yerel yönetimlerin önemini vurgulayan ve küresel 
sorunların çözümünde merkezi hükümetlerin çözüm ortağı 
olması gerektiğini ifade eden konuşmalar yaptı.



16 Ekim 2016

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
tarafından FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi ve terörünü anlatmak için Brüksel’de bir dizi etkinlik 

düzenlendi. Toplantılara katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Türk halkı, milli 
iradenin üstünde hiçbir gücün olamayacağını dünyaya gösterdi.” dedi.

Türkiye Demokrasi Platformu’nun Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliği’nde darbe 
girişimi ve sonrasında yaşananların anlatılması 

amacıyla çalışma toplantısı düzenlendi. Toplantıya İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra Avrupa 
Parlamentosu’ndan 4 milletvekili, Belçika Federal 
Parlamentosu, Flamen Parlamentosu, Brüksel Bölge 
Parlamentosu’ndan milletvekilleri katıldı. Türkiye’den de 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Azınlık 
Vakıfları Temsilcisi Pandeli Laki Vingas, eski AK Parti Batman 
Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, iş dünyasından Leyla 

Alaton, medya dünyasından CNN Türk Ankara Temsilcisi 
Hande Fırat, Balçiçek İlter ve Murat Yetkin, çok sayıda STK 
temsilcisi, iş insanı, akademisyen ve siyasetçi yer aldı.

“Terör maalesef bir sektör haline geldi…” 
Başkan Kadir Topbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın 
her yerinde terör saldırılarının yaşandığını belirterek, “Terör 
saldırıları İstanbul, Brüksel ve Paris'te de yaşandı. Terör 
maalesef bir sektör haline geldi. Buna zannediyorum iş veriliyor 
ve o şekliyle bir yerlerde birtakım faaliyetler gösteriyor. Bunun 
mutlaka karşısında durulması gerekiyor.” dedi.

Milli iradenin gücü 
dünyaya örnek oldu!
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“Olumsuzluklardan en çok yerel yönetimler ve halk 
etkileniyor…” 
Terör saldırısı sonrası Brüksel’de havaalanının 12 gün kapalı 
kaldığını ve bunun ardından düşük kapasiteyle faaliyete 
geçtiğini hatırlatan Başkan Topbaş, “İstanbul’da ise 3 canlı 
bombalı eylemden 16 saat sonra normal uçuşlara başlandı. 
Biz yerel yöneticiler olarak anında reflekslerimizle problemleri 
çözebiliyoruz, bunu düzenleyebiliyoruz. Yaşanan en küçük 
olayda bile en çok etkilenen yerel yönetimler ve halk oluyor. 
Bundan dolayı bizler her türlü olaya anında müdahale 
edebilmeliyiz.” diye konuştu.

Başkan Topbaş, İstanbul’daki göçmenlerin barınma 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını da belirterek, 
“İstanbul’da 600 bin civarında göçmen var ama İstanbul’da bu 
çok fazla hissedilmez. Çünkü bizim halkımızın yapısı ve yerel 
yönetimlerin insan hayatının kutsallığına olan saygısından 

dolayı dünyanın pek çok yerinde problem olan bu durum 
bizim ülkemizde fazla hissedilmez.” ifadelerini kullandı.

“79 milyon hep birarada darbe girişiminin karşısında 
durdu…” 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe 
girişimine de değinen Başkan Kadir Topbaş, darbelerin insanlık 
tarihi boyunca yaşandığını ve zayıf toplumlarda da darbelerin 
amacına ulaştığını söyledi. Türkiye’nin tek yürek halinde hareket 
ederek darbecileri geri püskürttüğünü ifade eden Başkan Kadir 
Topbaş, şöyle devam etti: “Maalesef bazı medya çevrelerinde çok 
yanlı değerlendirmeler yapılıyor. Bu bizi rahatsız ediyor. 
Göründüğü gibi değil. Burada halkın her katmanı, 79 milyon, 
herkes burada bunun karşısında durdu. Sadece bir siyasi 
partinin taraftarı filan değil. Çünkü burada bir halk iradesine 
darbe vurulmak isteniyordu. Tamamen gördüğünüz gibi bir 
vahşet yaşandı. Orada siyasi kimlik konuşmadı. Burada insanlık 
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adına bir eylem yapıldı. Karşı duruş verildi. Dünya insanlığına, 
bir halk iradesinin üstünde hiçbir şeyin olamayacağını halkımız 
gösterdi. Bu bir direnişti, bir darbe karşıtı duruştu, bu gerçekten 
saygı duyulacak bir hareketti. Milletimiz bunu yaptı, insanlık 
adına bunu yaptı. Burada biz dostlarımızdan gerçek anlamda bir 
destek bekliyoruz.”

“AB, ‘Türkiye’yi aramıza alsaydık bu darbe olmazdı.’ diye 
düşündü mü?” 
Avrupa Birliği’nin FETÖ darbe girişimi karşındaki tutumuna 
da değinen Başkan Kadir Topbaş, “AB, ‘Türkiye’yi aramıza 
alsaydık bu darbe olmazdı.’ diye hiç düşündü mü acaba?” 
sorusunu sordu. “Bizi birliğe dahil etmiş olsalardı Türkiye’de 
darbe olmazdı:” diyen Başkan Topbaş, şunları söyledi: “Bir de 
bu yandan bakmak lazım. Bunu da sorgulamak lazım. Bir 
gerçek var; yaşadığımız dünyamızda tüm insanların bu 
yüzyılda kaderleri birbirine bağlı. Bu kaderimiz bir ise buna 
çözümü de birlikte bulmak zorundayız. Sadece o ülkenin 
meselesi diye bakılamaz. Biraz da bizim anlatmamız 
gerekiyormuş. Eksiğimiz var, anlatamamışız. Daha iyi 
anlatmak gerekiyor. Uzaktan hissedilmemiş.”

“OHAL ile hükümet, iş dünyasına büyük teşvikler veriyor…” 
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Çağlar da, FETÖ’nün darbe girişimine rağmen Türkiye 
ekonomisinin 27 çeyrektir büyüdüğünü ve dünyada eşi benzeri 
görülmemiş çok sayıda projeye devam ettiğini vurguladı. 
Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasıyla ilgili görüşlerini 
paylaşan Çağlar, şöyle konuştu: “Biz, iş dünyası olarak 
OHAL’den memnunuz. Bunu çok net bir şekilde 
söyleyebilirim. Çünkü OHAL, Türkiye’de yaşayan insanların, 
iş dünyasının üzerinde bir baskı yapmıyor. Sadece bu darbe 
girişiminin tarafı olan hainlere karşı yapılmış bir 
organizasyondur. OHAL ile hükümet, iş dünyasına büyük 
teşvikler veriyor. Siz bunu Türkiye’de yatırımı olan Avrupalı 
firmalara bir sorun. Şu anda hepsi açıklama yapıyorlar. 
Türkiye’de yatırım imkanları çok fazla.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yer 
aldığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği’nin düzenlediği bir dizi ziyarete 
Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, CNN Türk Ankara 
Temsilcisi Hande Fırat, Avrasya Üniversitesi Rektörü Aşkın 
Asan, İşkadını Ayşe Cevahir de katıldı.
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“15 Temmuz darbe girişimi, kanlı bir terör saldırısıdır…” 
Schaerbeek Belediye Başkanı ve Brüksel Milletvekili Bernard 
Clerfayt’ı ziyaretinde konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin kanlı bir terör 
saldırısı olduğunu söyledi. Çok sayıda vatandaşımızın bu 
darbe girişimi ile birlikte şehit düştüğünü ifade eden Başkan 
Topbaş, şöyle devam etti: “Ama Türkiye bunu da atlattı. 
Hiç kimse bankalara hücum ederek parasını çekmedi. 
Önümüzdeki yıl itibariyle de bizler yerel yatırımlarımızı yüzde 
15 daha artırıyoruz. Halk meydanlarda demokrasi nöbeti 
tuttu. Milli iradeye karşı hiçbir gücün gelemeyeceğini gösterdi. 
Darbe geride kaldı. Darbenin failleri yargı önünde hesap 
veriyor. Biz adaletimize güveniyoruz. Bizlere düşen toplumsal 
barışı sağlamak, ekonomiyi güçlendirecek adımları atmak ve 
gerçek demokrasiyi tesis etmektir.”

“Kendi silahlarıyla, kendi halklarını vuruyorlar…” 
Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de, AB’nin  
15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki zayıf tutumunu 
eleştirdi. PKK terörüne de değinen Şahin, “Kendi silahlarıyla 
kendi halklarını vuruyorlar. DEAŞ, PKK ve FETÖ birbirinden 
farkı olmayan terör örgütleridir.” dedi.

“Belçika hükümeti, FETÖ ile mücadelede Türkiye ile 
işbirliğine hazır…” 
Schaerbeek Belediye Başkanı ve Brüksel Milletvekili Bernard 
Clerfayt ise 15 Temmuz darbe girişiminin AB için kabul 
edilemez, utanç verici bir durum olduğunu söyledi.  
Belçika hükümetinin FETÖ ile mücadelede Türkiye ile 
işbirliğine hazır olduğunu ifade eden Clerfayt, “Türk halkının 
ve devletinin olgun davranışı Türkiye’yi AB’ye biraz daha 
yaklaştırmıştır.” dedi.

Answers Belediye Başkanı ve Belçika’nın en büyük partisi  
NVA Genel Başkanı Bart Wever, Türkiye için hiç kimsenin 
istikrarsızlık istemeyeceğini ve Türk halkının da bu darbe 
girişiminin altından kısa sürede kalkacağını söyledi.

Molenbeek Belediye Başkanı ve Federal Milletvekili Francoise 
Schepmans da, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını 
kaybeden vatandaşlarımız için Türk halkına başsağlığı 
dileklerinde bulundu. Başkan Topbaş, son olarak Brüksel 
Ekonomi Bakanı Didier Gosuin ile biraraya geldi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ekvador’da düzenlenen BM Dünya Konferansı 
Habitat III’ün açılışına katıldı. Şehirlerin, ülkelerin geleceği hatta kaderleri haline geldiğini ifade eden 
Başkan Topbaş, yeni kentsel gündemin kapsayıcı, pratik ve sürdürülebilir kentler hedefine yönelik 

olması gerektiğinin altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel 
Gelişme Konferansı Habitat III, Ekvador’un Başkenti 
Kuito’da düzenlendi. Hızla gelişen kentlerin 

sorunlarının konuşulduğu Habitat III Konferansı’na İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra 
BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Ekvador Devlet Başkanı 
Rafael Correa, Habitat Başkanı Joan Clos ve çok sayıda 
belediye başkanı katıldı. 

Kongre kapsamında düzenlenen Yerel ve Bölgesel 2. Dünya 
Asamblesi’nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Ekvador Hükümeti, Kioto Belediye Başkanı 
Mauricio Esteban Rodas Espinel, Habitat Başkanı Joan Klos ile 
birlikte Yerel ve Bölgesel 2. Dünya Asamblesi’ne ev sahipliği 
yapmalarından dolayı teşekkür etti.

“Şehirler ülkelerin kaderi haline geldi…” 
Kongrenin katılımcılarına İstanbulluların selamlarını 
getirdiğini ifade eden Başkan Kadir Topbaş, “Dünyanın 
en seçkin yerel ve bölgesel yöneticiler ile yerel hükümetlerin 
başkanlarının bulunduğu böyle bir toplantıda sizlerle birlikte 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şehirler, ülkelerin 
geleceği ve hatta kaderleri haline geldi. Yerel yönetimler olarak 
BM’ye ve merkezi hükümetlere çözüm ortağı olmak 
istediğimizi her daim belirttik.” diye konuştu.

“Ulusların kalkınması yerelden olur…” 
Habitat II’nin 20 yıl önce İstanbul’da yapıldığını, 20 yıl sonra 
Kioto’da Habitat III Toplantısı’nda olduklarını hatırlatan 
Kadir Topbaş, şunları söyledi: “UCLG Başkanlığım süresince 
dünyadaki yerel yönetimler, temsil kabiliyeti ve ilişkiler 

Şehirler, ülkelerin geleceği haline geldi…
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açısından ciddi mesafeler aldı. Sorunları yerinde görüp 
yerinde çözmek için çalıştık. Ulusların kalkınması yerelden 
olur. Yakın kolay, uzak zor idare edilir. Habitat’taki yeni kentsel 
gündem başarılı olursa, ‘sürdürülebilir kentsel kalkınma’ 
denildiğinde bütün dünyada akla gelen Kuito olacaktır. 
Güçlü yerel heyetlerle burada olmamız, kabul edilecek 
Kuito Bildirgesi hedeflerine bağlılığımızın işaretidir.”

“Habitat III’te yerel yönetimleri görmek mutluluk verici…” 
Yeni kentsel gündemin kapsayıcı, pratik ve sürdürülebilir 
kentler hedefine yönelik olması gerektiğini ifade eden Başkan 
Topbaş, dünya belediyelerinin bu sürecin ortakları olduğunu 
kaydetti. Habitat III’ün yeni kentsel gündeminde yerel 
yönetimlerin de tanındığını görmenin kendisini çok mutlu 
ettiğinin altını çizen Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Yerel 
ve bölgesel liderler olarak Dünya, Yerel ve Bölgesel Yönetimler 

Asamblesi’ne bağlılığımızı yeniden teyit etmemiz 
gerekmektedir. Bu asamble, kentsel gündemin gelecek 
senelerde izlenmesini sağlayacaktır. Dünya asamblesi gibi 
kuvvetli temsil gücüne sahip ve küresel mekanizmayı devam 
ettirmeliyiz. BM ile ilişkilerimizi, başkanı olduğum UNACLA 
çalışmalarında aktif rol alarak güçlendiriyoruz. Küresel 
sürdürülebilir kalkınmadaki rolümüzü ancak bu şekilde 
yerine getirebiliriz. Bu nedenle tavsiyelerimizin 
Kuito Bildirgesi’ne dahil edilmesinden duyduğumuz 
memnuniyeti ifade etmek istiyoruz.” 

Başkan Kadir Topbaş, temasları kapsamında Habitat Başkanı 
Joan Clos’un ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe de katıldı. 
Yemekte Kuito Belediye Başkanı Mauricio Esteban Rodas 
Espinel ile 30 kadar belediye başkanı ve yerel yönetici yer aldı.
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Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TBB’nin Ekim ayı 
toplantısına katıldı. Şehirlerde herkesin kullanabileceği alanları meydana çıkarmanın 
önemine vurgu yapan Başkan Topbaş, “Kent restorasyonu, ekolojik restorasyon ve 

sosyal yaşam ilişkilerini biraraya getirmeliyiz.” dedi. 

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) üyelerinin hazır 
bulunduğu Ekim ayı olağan toplantısında konuşan 
Başkan Kadir Topbaş, TBB’nin eskiden yeteri kadar 

dikkate alınmayan bir kuruluş olduğunu ve bunun da yapılan 
çalışmaların etkisiyle değiştiğini söyledi. Elde edilen bu 
başarıda TBB’nin tüm üyelerinin payı olduğunu ifade eden 
Başkan Topbaş, “TBB olarak biz kendi imkan ve 
kaynaklarımızı mümkün mertebe iyi kullanmaya çalışıyoruz 
ve bana verdiğiniz başkanlık göreviyle, sizlerle birlikte geride 
bıraktığımız zaman dilimi içerisinde ciddi mesafeler aldık. 
Görüştüğüm pek çok bakanlık üst düzey yetkilileri TBB’nin 

geldiği konumu takdir ettiklerini, geçmişte çok dikkate 
alınmayan ama şimdiler de güçlenen bir yapı olduğundan 
övgüyle bahsediyorlar. Bunu sizlerle başardık.” dedi.

Devletin bekası ve ülkenin geleceği için birlikte hareket 
edilmeli… 
Yerel yöneticilerin tüm vatandaşlarına eşit mesafede olmasının 
önemine vurgu yapan Başkan Topbaş, Hollandalı bilim 
adamlarının yaptığı bir çalışmayı hatırlatarak konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Hollandalı bilim adamları yıllar önce bir 
çalışma yapmış ve bir rapor hazırlamışlar. Anadolu toprakları 

Şehirler herkes için 
kullanılabilir olmalı…
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250 milyon kişiye yeter diye bir sonuca varmışlar. İşte bu 
toprakları doğru kullanırsak bu topraklar herkese yeter. Bunun 
da yolu yerelden geçmektedir. Ve bizler yerel yöneticiler olarak 
siyasi kimliklerimiz olsa bile bundan sıyrılarak herkese eşit 
mesafede, doğru ilişkiler kurarak insanımıza yaklaşmalıyız. 
Bizim yakınlaşmamız, sevgimiz saygımız da Türk siyasetinde 
model teşkil eder ve huzur toplumu oluşturabiliriz. Bu bizim 
çabamızla mümkün olacaktır. İdeolojik siyaseti geride 
bırakarak devletin bekası ve ülkenin geleceği için birlikte 
hareket etmek zorundayız.”

15 Temmuz’da yeni bir destan yazıldı… 
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ülkeyi büyük bir 
uçurumun eşiğine getirdiğini ama milletin el ele vererek bu 
darbe girişimini bertaraf ettiğini anlatan Başkan Topbaş, “Bir 
gecede maalesef her şey allak bullak olacaktı. Yok olan bir 
Türkiye’nin üzerinde bir karabasan gibi olumsuz rüzgarlar 
esecek bir daha da mecalimiz kalmayacaktı. Ve maalesef 
halkına milletine kurşun sıkan, silah çeken bir yapı asker 
kisvesiyle karşımıza çıktı. Çanakkale destanı yazdığımız gibi 
burada da bir duruş sergileyerek bir destan yazdık.” diye 
konuştu.

Türkiye’nin ekonomisinin gelişmesi için çalışılmalı… 
Darbe girişimi karşısında millet olarak ortak hareket etmenin 
önemli olduğunu ve yakalanan bu havanın devam etmesi için 
herkese görev düştüğünü dile getiren Başkan Topbaş, sözlerine 
şöyle devam etti: “Bundan sonra da yeni bir süreçte 
Türkiye’nin ekonomisi ve gelişmesi için birlikte hareket 
etmeliyiz. Etrafımızdaki coğrafyayı görüyoruz. Şimdi biz 
milletçe ‘her alanda ne yapıyorsak bu ülke için, yarınlar için 
yapalım’ ruhu ve anlayışıyla davranırsak Türkiye farklı bir 
noktaya gelir. Ve yarınki nesillerimiz bu ülkede yaşamaktan 

gurur duyar. Niçin kavga, niçin sığamıyoruz, neyi 
bölüşemiyoruz, bu neyin hesabıdır… Bu tür kavgaların 
peşinde olmamalıyız.” 

Şehirlerde herkesin kullanabileceği alanlar öne 
çıkarılmalı… 
Hz. Mevlana’nın “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu 
paylaşanlar anlaşır.” sözünü hatırlatan Başkan Topbaş, şunları 
söyledi: “Şehirleri parça parça kullanıma açmak yerine, 
herkesin kullanabileceği alanları meydana çıkarmanın 
önemine burada da vurgu yapmak istiyorum. Yani bizim kent 
restorasyonu, ekolojik restorasyon, sosyal yaşam ilişkilerini 
biraraya getirmemiz gerekiyor. Eğer biz ülkenin geleceğini, 
yarınlarını hazırlıyorsak işte burada anlaşırız. Şartlar tatbiki 
sıkıntılı, kolay değil. Zor bir süreçten geçiyoruz. Devlet 
isteyerek veya istemeyerek de olsa bazı adımlar atmak 
zorunda. Bunları da görmek zorundayız. Devletin bekası için 
bunlar atılması gereken adımlar.”

79 milyon bu topraklarda huzuru ve barışı birlikte 
yaşayacak… 
Türkiye’nin tüm vatandaşlarıyla 79 milyonluk bir aile 
olmasının hayal olarak kalmaması için herkese görev 
düştüğünü vurgulayan Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle 
tamamladı: “Ben inanıyorum ki, bu sıkıntılı dönemler geride 
kalacak. 79 milyon insanımızla birlikte aile olarak, sen ben 
demeden bu topraklarda huzuru ve barışı birlikte yaşayacağız. 
Kaderlerimizin birbirine bağlı olduğu günümüz dünyasında 
tüm insanların hoşgörü ve toleranslarını yeniden gözden 
geçirmesi lazım. Benim, bir öteki hakkında benim gibi 
düşünmeyen biri için ne kadar hoşgörüm var? Ne kadar 
kabullenebiliyorum? Bunu gözden geçirmemiz gerekiyor. 
Yoksa benden değil nasılsa bu, ötelensin, gitsin diyemeyiz.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türk Parlamenterler Birliği Toplantısı’na katıldı. 
Maaş ödeyemeyen belediyeden, yatırım yapan bir belediye haline geldiklerini anlatan Başkan Topbaş, 

İBB’nin bu seneki yatırım bütçesinin 16,3 milyar TL olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türk 
Parlamenterler Birliği’nin Göztepe’deki Filizi Köşk’ünde 
düzenlediği toplantıya katıldı. Eski bakan ve 

milletvekillerinin de yer aldığı toplantıda konuşan Başkan 
Topbaş, “Dünyanın Türkiye’ye bakışı son yıllarda çok değişti. 
Bunu katıldığım uluslararası programlarda daha iyi izliyorum. 
İstanbul’a gelen yabancı konuklardan da aynı şeyi duyuyorum.” 
dedi.

“Bunu nasıl başardınız?’ diye hayranlıkla soruyorlar …” 
15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sonrasında Türk halkının 
gösterdiği birlik ve beraberliğin dünya insanları tarafından da 

yakından izlendiğini vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, “O gece 
ve sonrasında millet olarak destan yazdık. Tüm dünyaya Milli 
İrade’nin karşısında hiçbir gücün duramayacağını gösterdik. 
Yabancı devlet adamları bana, ‘Sizin halkınız silahlara ve 
tanklara göğüs gerdiler. Bunu nasıl başardınız?’ diye 
hayranlıkla soruyorlar. Biz, birlik ve beraberlik içerisinde 
olduğumuzda bizi hiçbir gücün alt edemeyeceğini de aslında 
tüm dünyaya göstermiş olduk. Başta Sayın 
Cumhurbaşkanımızın iradesi ve duruşu, halkımızın birlikte 
hareket edişi bizi büyük bir felaketten kurtardı. Bu destandan 
tarih kitapları övgüyle bahsedecek.” diye konuştu.

İBB’den 16,3 milyar TL yatırım
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“Dünya bizi gıpta ile izliyor…” 
Göreve geldikleri günden bu güne yaptıkları yatırımlarla 
İstanbul’un adeta cazibe merkezi haline geldiğini ve bunun 
dünya tarafından gıpta ile izlendiğini anlatan Başkan Kadir 
Topbaş, sözlerine söyle devam etti: “Ben ve mesai arkadaşlarım 
7/24 esasına göre çalışıyoruz. Bizler yorulmak nedir bilmeyiz. 
Yerel yöneticiler halkla en yakın olan yöneticilerdir. Vatandaş 
demeden bir yerde bir sorun varsa, bir düzenleme gerekiyorsa 
bunu görmek zorundayız.” 

“İstanbul’u 14 farklı bölümde planladık…” 
“En doğru yaptığım iş, Metropolitan Planlama Merkezi’ni 
kurmak.” diyen Başkan Kadir Topbaş, “İstanbul’u 14 farklı 
departmanda inceledik. Ekolojisinden Ulaşım Master Planı’na 
kadar sistemin nasıl kurgulanması gerektiğini planladık. 
Planlarda bunu hep öngördük ve o planlarımıza göre de şuan 
hareket ediyoruz. Yani yıllardır ne yaptıysak o plana sadık 
kalarak yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.” diye konuştu. 

“İBB’nin bu seneki yatırım bütçesi 16,3 milyar TL…” 
Maaş ödeyemeyen bir belediyeden, yatırım yapan bir belediye 
haline geldiklerini anlatan Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Şu anda bize iş yapan müteahhit, 1 hafta içinde 

hakedişini alabiliyor. Devlete günü gelmiş 1 TL bile borcumuz 
yok. Bütçemiz açık vermiyor. Yüzde 98’lerde realize oluyor. 
Bu seneki yatırım bütçemiz 16.3 milyar. Normal konsolide 
bütçemiz de 36.5 milyar. Bunun yüzde 60’ı da yatırıma 
ayırdığımız payı kapsıyor. Dünyada bu denli büyük metro 
hatları yapan bir belediye yok. 410 km ham yol, 320 tane 
altgeçit ve kavşak, 110 km metro ve tramvay hattı yaptık. 
Şuanda da 120 km’lik hattın çalışmaları devam ediyor.”

Köse: “Aynı zamanda tevazuyu da beraberinizde 
taşıdınız…” 
Başkan Topbaş’ın konuşmasının ardından soru - cevap 
bölümüne geçildi. Programda söz alan Marmara ve Boğazları 
Belediyeler Birliği Kuruculuğu ve Başkanlığı görevine de 
yapmış olan Erol Köse, Başkan Topbaş’a İstanbul’a yapmış 
olduğu katkı ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Köse, 
“Farklı siyasi görüşlerden olsak bile bunu söylemem gerekiyor. 
Sizin İstanbul’da yaptıklarınızın yüzde birini bile yapmış 
olsaydım her gün on tane televizyonda olurdum. Siz aynı 
zamanda tevazuyu da beraberinizde taşıdınız. Temenni ederiz 
ki, sizin partinizde 3 dönem kuralı var. İnşallah o üç dönem 
kuralı işlemez. Siz tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 
görevinize devam edersiniz.” dedi.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. 
Teknoloji alanında yapılan yatırımları yakından takip ettiklerini belirten Bakan Özlü,  
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin göğsümüzü kabartan çalışmaları var.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri 
Baraçlı’nın karşıladığı Bakan Faruk Özlü’ ye ziyaretinde 
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Mehmet 

Keleş ve Düzce AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin eşlik etti. 
Bakan Özlü’ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dünya 
belediyeleri arasında teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden 
biri olduğunu ifade eden Hayri Baraçlı, “Türkiye’deki 
belediyelerimize ve dünyadaki belediyelere teknoloji 
konusunda her türlü yardımı yapıyoruz.” dedi.

Bakan Özlü: “İBB’nin göğsümüzü kabartan çalışmaları var...” 
Teknoloji alanında yapılan yatırımları yakından takip 
ettiklerini belirten Bakan Özlü de, “İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin göğsümüzü kabartan çalışmaları var. Teknoloji 
alanında yaptığı yatırım ve çalışmalar da bunlardan bir tanesi. 
Başta Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş olmak üzere 
tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 
Bakan Faruk Özlü, daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi 
sırasında belediye binası önünde şehit düşen vatandaşlarımız 
adına açılan taziye anı defterini imzaladı.

Bakan Faruk Özlü’den
İBB’ye ziyaret…
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İstanbul, 33 ülkeden 120 temsilcinin katılımıyla düzenlenen 9. Avrasya İslam Şurası’na ev sahipliği yaptı. 
Dini temsilciler şura sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önündeki 15 Temmuz Şehitleri 

panosunu ziyaret ederek, şehitler için dua ettiler.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Avrasya'da İslam; 
Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek 
Perspektifi” temasıyla düzenlenen 9. Avrasya İslam 

Şurası İstanbul’un ev sahipliğinde yapıldı. 33 ülkeden 
120 temsilciyi biraraya getiren şurada, “Avrasya’da İslam’ın 
Geleceği ve Dini İstismar Eden Hareketler”, “Avrasya’da 
Dini Bilgi Üreten Kurumlar”, “Yeni Medya ve Din İstismarı”, 
“Küresel Tehdit ve Şiddet Hareketi - DEAŞ”, “Küresel Bir 
Tehdit Olarak FETÖ Hareketinin Avrasya Yansımaları” ve 
“Din İstismarını Önlemenin Yolları ve Çözüm Önerileri” 
alt başlıkları, oturumlar halinde masaya yatırıldı. 

Şuraya katılan temsilciler, daha sonra Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Görmez ile birlikte Şehzadebaşı Camii’nde cuma 
namazı kıldılar. Mehmet Görmez ve beraberindekiler,  

namazın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane 
binasını ziyaret etti. Heyete, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Ahmet Selamet ve İBB Meclisi 
AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan eşlik etti.

Görmez ve dini temsilciler, belediye binasının girişinde 
yer alan 15 Temmuz Şehitlerinin fotoğraf ve isimlerinin 
yer aldığı dev panoyu ziyaret ederek, Ahmet Selamet’ten 
15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde İBB Saraçhane 
binasının önünde yaşanan olaylarla ilgili bilgi aldılar. 
Dini temsilciler daha sonra Rusya Bölge Müslümanları 
Başmüftüsü Şeyh Nafiullah Aşirov eşliğinde Türkiye ve 
İslam alemindeki sıkıntıların sona ermesi ve İslam Alemi’nin 
selameti için dua ettiler.

Dini temsilcilerden
15 Temmuz Şehitlerine dua…
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FETÖ’nün hain darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Fatih’te şehit düşen 
Tolga Ecebalın’ın yaşadığı ev müzeye dönüştürüldü. Başkan Kadir Topbaş, 15 Temmuz’da yaşananların 

her yönüyle başka hiçbir milletle kıyaslanamayacak kahramanlıklarla dolu olduğunu söyledi.

15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalın’ın babası Tarkan 
Ecebalın tarafından müzeye dönüştürülen ev 
vatandaşların ziyaretine açıldı. Müzeye dönüştürülen 

evin açılışı dolayısıyla ev önündeki bahçede Kur’an-ı Kerim 
okundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
da katıldığı açılışa, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa 
Çalışkan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte 
şehit babası Tarkan Ecebalın’ın komşuları ve şehit Tolga 
Ecebalın’ın arkadaşları katıldı. 

Şehitlik herkese nasip olan bir paye değil… 
Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan 

Başkan Kadir Topbaş, “Şehitlik herkese nasip olan bir paye 
değil.” dedi. Darbe girişiminden sonra hastanelere kaldırılan 
gazileri ziyaretleri sırasından çok duygusal anlar yaşadığını 
belirten Başkan Topbaş, “Ziyaretlerim sırasında konuştuğum 
tüm gazilerimiz, ‘Şehit olmak istedik ama olamadık.’ dediler.” 
ifadelerini kullandı.

Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuştur… 
Kendisinin de şehit torunu olduğunu ve Türkiye’de her ailede 
mutlaka bir şehit ya da gazi bulunduğunu dile getiren Başkan 
Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “FETÖ teröristlerinin 
15 Temmuz gecesi şehit ettiği 242 şehidimiz var. Belediyemizin 

Demokrasi şehidimizin 
evi müze oldu…
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önünde de önce 17, sonra da ağır yaralanan bir gazimizin şehit 
düşmesiyle 18 şehidimiz var. Bu topraklar şehit kanlarıyla 
yoğrulmuştur. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

15 Temmuz’da yaşananlar kahramanlıklarla doludur… 
Kısa bir süre önce yurt dışında bulunduğunu ve yaptığı 
görüşmelerde yabancı devlet adamlarının 15 Temmuz gecesi 
Türk halkının göstermiş olduğu kahramanlıktan övgüyle 
bahsettiklerini anlatan Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam 
etti: “15 Temmuz’da yaşananlar her yönüyle başka hiçbir 
milletle kıyaslanamayacak kahramanlıklarla doludur. 
Adeta Çanakkale ruhu gibi bir heyecan. Yakın zaman önce 
yurtdışından döndüm. Oradaki yabancı devlet adamları 
15 Temmuz’daki milletimizin gösterdiği kahramanlıktan 
hayranlıkla bahsedip, ‘Tank ve tüfeklerin önüne etten duvar 
ördünüz. Bunu nasıl başardınız?’ diyorlar. Biz millet olarak 
tüm dünyaya milli iradenin önünde hiçbir gücün 
duramayacağı mesajını verdik. Rabbimiz bu birlik ver 
beraberliğimizi daim eylesin.”

Konuşmaların ardından Başkan Topbaş, şehit babası Tarkan 
Ecebalın, şehit Tolga Ecebalın’ın oğlu Tarkan Ecebalın ve diğer 
protokol üyeleriyle birlikte müzeye dönüştürülen şehit evinin 
açılışını yaptı.

Başkan Topbaş’a şehit evini gezdiren Tarkan Ecebalın 
evde yer alan eşyalarla ilgili Başkan Topbaş’a bilgi verdi. 
Başkan Topbaş ayrıca müze girişinde yer alan 
taziye anı defterini de imzaladı.

Müzede, Ecebalın’ın şehit düştüğü gece giydiği kıyafetleri de 
yer alıyor… 
Şehidimizin müzeye dönüştürülen evinde, çocukluğundan 
şehit düşene kadar geçen zaman içerisinde giydiği kıyafetleri, 
kullandığı özel eşyaları sergileniyor. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit babası Tarkan Ecebalın’a hediye 
ettiği Kur’an-ı Kerim’in de yer aldığı müzede Tolga Ecebalın’ın 
şehit düştüğü gece giydiği kıyafetleri de yer alıyor.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da törenlerle kutlandı. 
İstanbul Valiliği’nde başlayan tören, Vatan Caddesi’ndeki resmigeçit töreni ile devam etti. 
Valilik tarafından düzenlenen resepsiyona katılan Başkan Kadir Topbaş, “Millet olmayı ve 

millet olmanın ne demek olduğunu 15 Temmuz’da bir kez daha gösterdik. 
Büyük bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 93’üncü yılı, tüm yurtta olduğu 
gibi İstanbul’da da törenlerle kutlandı. Kutlamalar 
çerçevesinde ilk tören İstanbul Valiliği’nde yapıldı. 

Törende İstanbul Valisi Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa 
Avsever tebrikleri kabul etti. Askeri, mülki, idari ve siyasi 
erkan, yabancı misyon temsilcileri, rektörler, dini liderler, 
kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı törenin 
ardından Vali Vasip Şahin, Başkan Topbaş ve Orgeneral 
Avsever kutlama töreni için Vatan Caddesi’ne geçti.

Vali Şahin: “Tarihin altın sayfalarından birinin 
yıldönümündeyiz…” 
Vatan Caddesi’nde düzenlenen resmigeçit töreni, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in araç 
üzerinden halkı selamlamasıyla başladı. İstiklal Marşı eşliğinde 
Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Vali Şahin’e 
gönderdiği kutlama mesajı okundu. Vali Şahin günün anlam 
ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, tarihin altın 
sayfalarından birinin yıl dönümünde olduklarını söyledi.

Cumhuriyetimiz 93 yaşında...
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Bağımsız bir vatanda, hür bir milletin evlatları olmanın 
onurunu yaşadıklarını ifade eden Vali Şahin, “Gazi Mustfa 
Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin ölüm kalım 
savaşının zaferle sonuçlandığı ve tüm dünyaya aziz 
milletimizin bağımsızlığını haykırdığı 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımız hepimize kutlu olsun.” dedi.

“Vatan Caddesi’nde cumhuriyet coşkusu…” 
Etkinlikler kapsamında; İstanbul genelinde düzenlenen 
kompozisyon, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren 
öğrencilere ödülleri verildi. Kutlama töreninde daha sonra 
çeşitli okulların halk oyunları ekipleri gösteriler yaptı. Törende, 
Bando Takımı eşliğinde muharip gaziler, kara, hava ve deniz 
kuvvetlerinin askerleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne 
bağlı polisler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve 
İstanbul İtfaiyesi ile bisikletli gruplar ve klasik araçlar geçiş 
yaptı.

“Valilik tarafından 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi…” 
Kutlamalar çerçevesinde İstanbul Valiliği, WOW İstanbul 
Hotel’de bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona İstanbul Valisi 
Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile askeri, mülki, 
idari ve siyasi erkan, yabancı misyon temsilcileri, dini liderler, 
kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları 
ve gaziler katıldı.

“Yarınlarımızı Cumhuriyet coşkusuyla hazırlamalıyız…” 
Resepsiyonda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Cumhuriyetin 93’üncü yılında Alparslan’dan 

Fatih Sultan Mehmet’e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar 
bir kez daha minnet ve şükran borcu duyduklarını belirterek, 
şunları söyledi: “Millet olmayı ve millet olmanın ne demek 
olduğunu 15 Temmuz’da bir kez daha gösterdik. Bu 
topraklarda bin yıllık tarihimiz var. Binlerce şehit verdik, 
destanlarımız var. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Büyük bir 
milletin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’nin 
dünyada hak ettiği yeri alması gerekiyor. Yarınlarımızı bu 
Cumhuriyet coşkusuyla hazırlamalıyız.”

“Atatürk, halk için sağlam temelleri atmıştır…” 
İstanbul Valisi Vasip Şahin de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
Cumhuriyeti, ‘benim en büyük eserim’ diyerek tavsif ettiğini 
belirterek, “Kemal Atatürk, barışçı, çağdaş, gerçekçi bir ülke ve 
halk için sağlam temelleri atmıştır. Bölgemizdeki ve dünyadaki 
sayısız bunalımlara rağmen Türkiye, bugün de bir istikrar 
adası olma hususiyetine sahiptir.” diye konuştu.

“Demokrasimiz yerle bir edilmek istendi…” 
15 Temmuz gecesi, hain maşalarıyla bu milletin ve vatanın 
istiklaline tekrar tasallut edildiğini vurgulayan Vali Şahin, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama yine hesapları tutmadı ve yine 
kaybettiler. Çünkü onların gözleri kör ve kulakları sağırdır. 
Çünkü her hesabın üstünde Allah’ın bir hesabı olacağını asla 
anlayamazlar. Çünkü bu milletin değerlerine, istiklaline, 
istikbaline sahip çıkacak sarsılmaz imanı vardı. 15 Temmuz 
gecesi, karanlık bir gece yaşadık. Hain bir çete, milletimizin 
iradesine, istikbaline ve devletimize saldırdı. Hem de parasını 
milletin ödediği silahlarla. Demokrasimiz yerle bir edilmek 
istendi.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iştirak şirketlerinin toplam 20 bin 400 çalışanını kapsayan toplu iş 
sözleşmeleri Başkan Kadir Topbaş tarafından imzalandı. Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları 
yatırımlarla İstanbul’un çehresini değiştirdiklerini ifade eden Başkan Topbaş, “İBB’nin bu yılki yatırım 

bütçesi 16,3 milyar lira. Hız kesmeden yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iştirak şirketleri İETT, 
İSBAK, İSTON, İSPARK, İSFALT, Kültür A.Ş., Halk 
Ekmek, Hamidiye ve Ağaç A.Ş.’deki toplam 14 bin 200 

çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi, Başkan Kadir Topbaş ve 
HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan tarafından 
imzalandı. İmza töreninde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcıları 
Hüseyin Eren ve Eyyüp Karahan, Hizmet İş Genel Başkan 
Vekili Hüseyin Öz ile sözleşme imzalayan İBB Şirketlerinin 
Genel Müdürleri de yer aldı.

Ekonomiyi geliştirmek adına yatırım yapmak zorundayız… 
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, İBB’nin bu yılki 
yatırım bütçesinin 16,3 milyar lira olduğunu ve yüzde 30 

işçilik payı üzerinden hesaplandığında İstanbul piyasasına her 
ay 480 milyon lira para aktardıklarını söyledi. “Biz panik edip 
yatırımları durdursaydık, her ay iş, aş olan bu para 
olmayacaktı. 2017 bütçesini de yüzde 15 arttırma ile yapacağız. 
Durmayacağız, ekonomiyi geliştirmek adına fazla yatırım 
yapmak zorundayız.” diyen Başkan Topbaş, HAK-İŞ Sendikası 
ile güzel bir çalışma yaparak dengeleri kollayan, imkanlar 
nispetinde bir sözleşme ortaya koyduklarını ifade etti.

Maaş ödeyemeyen belediye eskide kaldı… 
Yapılan yatırımlarda mesai arkadaşlarının katkılarına değinen 
Başkan Topbaş, “Geçmişin maaş ödeyemeyen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi çok şükür geride kaldı. Benim başkanlık 
dönemimi kapsayan 2004’ten itibaren enflasyon yüzde 185 

İBB’de toplu sözleşme sevinci!
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artmış. Ama bizim yaptığımız zamlar yüzde 304 olmuş. 
Yaklaşık yüzde 119’luk bir artış yapmışız. Bunun reel ücrete 
yansıması da yüzde 42’dir. Milli gelirimiz artsın, maaşlar da 
katlanır. Türkiye’nin çalışarak bu gelire ulaşması lazım.” diye 
konuştu.

Türkiye, yoluna devam ediyor… 
HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Genel Mahmut Arslan da, 
Kadir Topbaş’ın olağanüstü bir dönemde UCLG Başkanı ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak büyük başarılara 
imza attığını belirterek, “Ülkemizde olağanüstü hal var. Birçok 
konuda Türkiye hala 15 Temmuz’un bir kısım etkilerinden 
yeterince kurtulabilmiş değil. Bir tarafta sınır ötesi 
operasyonlar yapıyoruz. Bütün bunlar içerisinde İstanbul gibi 
medeniyetimizin kadim ve dünya başkenti İstanbul’umuzun 
toplu sözleşmesini masada, müzakere ve uzlaşmayla, barış 
içinde sonuçlandırılmış olması aslında bu ülkenin farkını 
ortaya koymaktadır. Hem sendikalar olarak hem işverenimiz 
ve hem de siyasi iktidar olarak bütün bu olup bitenler 
içerisinde Türkiye yoluna devam ediyor.” dedi. 

İSKİ ve İGDAŞ’ta da toplu sözleşme tamam… 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İSKİ ile 
İGDAŞ’ın 6 bin 200 çalışanını kapsayan toplu iş sözleşmesini 
de imzaladı. Saraçhane’deki Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen 
törene, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter 
Yardımcısı Eyyüp Karahan, İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet 

Çevik, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, TÜRK-İŞ 
Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, TES-İŞ 
Sendikası Genel Başkanı Mustafa Şahin ve şube başkanları ile 
işçiler de katıldı.

İGDAŞ’ı özelleştirmeyi düşünmedim… 
Başkan Topbaş, göreve geldikleri günden bu güne yaptıkları 
yatırımla İstanbul’un çehresini değiştirdiklerini ve hız 
kesmeden de yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. 
İGDAŞ’ın özelleştirilmesi konusundan bahseden Başkan 
Topbaş, “İGDAŞ’ı asla özelleştirmeyi düşünmedim. Halka 
açmayı düşündüm. Sendika temsilcimiz de, dert yanıyordu. 
‘Satmayın etmeyin’ diye. İGDAŞ’ın halka açılmasını doğru 
gördük ve yaparsak halka açacağız. Asla blok satışını 
düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Sendikalara ihtiyacımız var… 
Sendikaların iş dünyasındaki önemine de vurgu yapan Başkan 
Topbaş, “Gururla ifade etmek isterim ki, artık sendikalarımız 
ideolojik sendikacılığı bir tarafa bıraktılar. Sendikalar da artık 
‘ülkem ve geleceğim’ diye düşünebiliyor. Bu doğru bir şey. 
Sendikalara ihtiyacımız var, olması lazım. Ama ideolojik değil, 
politize olmuş değil, ülkesi ve geleceğini düşünen bir sendika 
yapısına ihtiyaç vardı. İşveren olarak bizler ve diğer taraftan 
çalışanlar hep beraberce kaderlerimizi hazırlıyoruz. Geleceği 
hazırlıyoruz.” diye konuştu.
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Türk Kızılayı İstanbul Şubesi, 15 Temmuz gecesi darbecilerin kan döktüğü 11 noktada 
kan bağışı kampanyası düzenledi. Saraçhane’deki Kan Bağış Merkezi’ni ziyaret ederek, 

kampanyaya destek veren Başkan Kadir Topbaş, kan bağışının hem bir özveri 
hem de vatan ve insan sevgisi olduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türk 
Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Kan Bağış 
Kampanyası’na destek verdi. Saraçhane’deki Kan Bağışı 

Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Topbaş, kampanyanın İstanbul 
ve Türkiye için önemine işarete ederek, “Kızılay İstanbul İl 
Başkanlığı’nı tebrik ediyorum. Milletimizin samimiyetini, 
yüreğini, özverisini, vatan millet sevgisini, gerektiği zaman 
kanını canını verebilecek ölçüde hazır olduğunu 
görebilmekten büyük mutluluk duyuyorum.” dedi.

“Kan bağışı, hem fedakarlık hem de vatan sevgisidir…” 
“Büyük bir milletiz ve bu fedakarlıkları yaptığımız için bu 
topraklarda yaşama imkanımız var.” diyen Başkan Topbaş, 
şunları söyledi: “Asırlardan beri üzerimizde oynanan oyunların 
üstesinden millet olarak bir yumak olarak geldik. Bu kan bağışı 
kampanyası hem bir özveri hem de vatan ve insan sevgisidir. 

Saraçhane’de ve İstanbul’un muhtelif noktalarında başlatılan 
kan bağışı kampanyası çok büyük anlam taşıyor. 
Yurttaşlarımızın bu çağrıya hemen destek vererek kan vermeye 
gelmelerini, hele 15 Temmuz deyince akan suların durmasını 
görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Biz bize yeteriz. Bunu 
15 Temmuz’da da gösterdik. Şehitlerimizi hayırla yad ediyoruz. 
Cennette onlara komşu olmak isteriz. Fedakarlık yapan 
vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

“Kızılay gönül dünyamıza el uzatıyor…” 
Kızılay’ın daha güçlü olması için vatandaşlardan her daim 
destek beklediğini ifade eden Başkan Topbaş, “Bu kampanyayı 
başlatan Kızılay mensuplarına da teşekkür ediyorum. Kızılay 
sadece ulusal ölçekte değil, yurtdışında bizden yardım ve 
destek bekleyen birçok coğrafyadaki gönül dünyamıza da el 
uzatıyor.” diye konuştu.

Başkan Topbaş’tan
kan bağışına destek…
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en iyi kurumlarının ödüllendirildiği Stevie Awards Uluslararası İş 
Ödülleri 2016’da iki ödül birden kazandı. Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, ‘Yılın Başkanı’ 

kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü’nü; Halkla İlişkiler Müdürlüğü ise ‘Yılın Halkla İlişkiler ve İletişim 
Kampanyası’ kategorisinde Bronz Stevie Ödülü’nü aldı. 

İş dünyasının önde gelen kurum ve kuruluşlarının yarıştığı 
Stevie Awards’ın 2016 Uluslararası İş Ödülleri, Roma’da 
düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi 
Başkanı Samed Ağırbaş, dünyanın önde gelen 
organizasyonlarından Stevie Awards’ın 2016 Uluslararası İş 
Ödülleri’nde Yılın Başkanı kategorisinde Gümüş Stevie 
Ödülü’ne layık görüldü. Ağırbaş, ödülünü, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ve 15 Temmuz Şehitleri’ne armağan etti.

ALO 153’e bronz ödül… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü de, 
“153 İstanbul Operasyonu Mükemmel Güç Takımları” 
modeliyle, 60 ülkeden 3 bin 800 proje ile yarışarak ‘Yılın 
Halkla İlişkiler ve İletişim Kampanyası’ kategorisinde bronz 
ödüle layık görüldü. Ödülü alan Halkla İlişkiler Müdürü 
Atakan Yılmaz, “153 İstanbul ailesi adına bu ödülü almaktan 
onur duyuyorum. Sizlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Kadir Topbaş’ın en içten selamlarını getirdik. 
153 İstanbul Operasyonu Mükemmel Güç Takımları 
projesinde emeği geçen değerli ekip arkadaşlarıma tekrar 
teşekkürlerimi ifade etmek isterim.” dedi.

İBB’ye uluslararası
iki ödül birden…
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EXPO 2016 Antalya’da, Türkiye tema bahçeleri içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
2 bin 875 metrekare alanda kurulan “İstanbul Bahçesi” 1’inci oldu. Kız Kulesi’nden laleye, 

Galata Kulesi’nden İstanbul Boğazı’na kadar pek çok simgesiyle dikkati çeken “İstanbul Bahçesi”, 
En İyi Bahçe Ödülü’ne layık görüldü.

EXPO 2016 Antalya’ya katılım sağlayan ülkeler ile il, ilçe 
ve kurum bahçelerine ödülleri düzenlenen törenle 
verildi. Expo 2016 Antalya Bahçecilik Ödül Töreni’ne, 

Expo 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Antalya Valisi 
Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Menderes Türel, AIPH Başkanı Bernard Oosterom ile ödül 
alan ülkelerin, il ve kurumların temsilcileri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan AIPH Genel Sekreteri Tim 
Briercliffe, “Ülkeler milyonlarca ziyaretçiye ülkelerinin 
çiçeklerini, kültürlerini gösterdi. Expo 2016’da yan yana gelen 
ülkelerin siyasetin üstüne geçerek geleceğe önem veren bir 
dünyanın sembolü olduğunu belirtti.” dedi.

Törende konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik de, “Çiçek ve Çocuk temasıyla gelecek nesiller için daha 
yeşil bir dünyanın mümkün olduğunu 4.5 milyon yerli ve 
yabancı misafire gösterebildik. Ziyaretçilerimiz, ülke ve kurum 
bahçelerini Expo kulesi, çocuk adası, tarım ve biyoçeşitlilik 
müzesi, bilim ve teknoloji müzesi gibi farklı özellikteki alanları 
gezdiler.” diye konuştu.

En iyi bahçe İstanbul! 
54 ülkenin katılım gösterdiği ve 4.5 milyonu aşkın yerli ve 
yabancı turistin ziyaret ettiği Expo 2016 Antalya’da, 
Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) 
oluşturduğu jürinin değerlendirmesi sonucunda en iyi 
bahçeler belirlendi. Türkiye’nin ilk Expo’sunda birincilik ödülü 
İstanbul’a verildi. Kız Kulesi’nden laleye, Galata Kulesi’nden 

Expo 2016 Antalya’da
İstanbul Bahçesi 1’inci oldu!
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İstanbul Boğazı’na birçok simgeyle dikkati çeken “İstanbul 
Bahçesi”, En İyi Bahçe ödülünü alarak 1’inci oldu. Antalya 
2’nci olurken, Burdur ise 3’üncü oldu. Ankara’ya ise tanıtım 
özel ödülü verildi. Ödülleri Antalya Valisi Münir Karaloğlu 
verdi.

İstanbul’da peyzaj alanında en iyisini yapıyoruz… 
Tören sonrasında konuşan İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanı M. İhsan Şimşek, “Sayın Başkan Kadir Topbaş 
bize hep şunu söyler; ‘Ne yapıyorsanız en iyisini yapın. 
İstanbul için hep en iyisini yapın.’ Biz de, İstanbul’da peyzaj 
alanında en iyisini yapıyoruz. İstanbul, dünyanın sayılı 
şehirlerinden biri. Bir turizm şehri. Tarihi özellikleriyle ön 
plana çıkan bir metropol. Böylesine farklı dinamikleri birarada 
barındıran ve 14 milyon kişinin yaşadığı bir şehrin peyzajını 
yapmak çok önemli bir sorumluluk. Başkanımızın talimatıyla 
yapılan çalışmalarda İstanbul peyzaj düzenlemelerinde sürekli 
kendimizi geliştirdik. Hep en iyi olmayı hedefledik. Çünkü 
İstanbul bunu hak ediyor.” dedi. 

“Expo 2016 Antalya’da “En İyi Bahçe Ödülünü” almak bizi 
gururlandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyemizi 
gururlandırdı.” diyen Şimşek, şunları söyledi: “Bu İstanbul’da 

12 senedir Başkan Kadir Topbaş’ın yapmış olduğu çalışmalar 
adına da bir gurur. Expo bu işin sonu. Yani Expo Garden 
organizasyonu dünyadaki bütün bahçecilik anlayışlarını 
değerlendiren bir organizasyon. İstanbul’umuza böyle güzel bir 
ödül getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

İstanbul, 5 bin yıllık geçmişi ile Expo 2016’da… 
Expo 2016 Antalya’da kurulan Türkiye Tema Bahçeleri içinde 
alanın en iddialı bahçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin  
2 bin 875 metrekare alanda kurulan “İstanbul Bahçesi” oldu. 

Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış, Roma ve Bizans 
medeniyetlerinin izlerini taşıyan İstanbul, 5 bin yıllık köklü 
geçmişiyle Expo 2016 Antalya’ya taşındı. İstanbul’un tarihi 
simgesel yapıları olan Galata Kulesi ve Kız Kulesi minyatürleri 
ile İstanbul Boğazı’nı simgeleyen su öğesi ve köprü birarada 
yer aldı. İstanbul Boğazı’na özgü türlerinden Akdeniz iklimine 
uygun olan bitkiler, botanik tasarım içinde İstanbul 
Bahçesi’nde sergilendi. İstanbul’un yedi tepesi, yedi servi ağacı, 
yedi oya ağacı, yedi manolya ağacı, yedi süs kirazı ile 
vurgulandı. Anıt ağaçları simgeleyen bir çınar ağacı da 
bahçede yer aldı. Bahçe içerisinde ayrıca çiçek ve çocuk 
temasına uygun olarak çocuk figürleri de bulundu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Panorama 1453 Tarih Müzesi, Macaristan’da gerçekleştirilen 25. IPC 
Uluslararası Panorama Konferansı’na katıldı. Türkiye’nin ilk, dünyanın tek tam panoramik müzesi olan 

Panorama 1453 Tarih Müzesi, gelecek yıl yapılacak 27’nci konferans için en güçlü aday olarak belirlendi.

IPC Uluslararası Panorama Konseyi’nin 25’inci Konferansı, 
Macaristan’ın Szeged şehrinde gerçekleştirildi. Dünyanın 
pek çok ülkesinden IPC üyeleri, mimarlar, sanatçılar, 

koleksiyonerler, konservatörler, küratörler, tarihçiler ve sanat 
tarihçileri, kütüphaneciler, müze müdürleri ve personeli, 
360° fotoğrafçılar, araştırmacılar, bilim adamları, mekansal 
tasarımcılar, turizm geliştiricileri ile sanal ve artırılmış 
gerçeklik uzmanları konferansa katıldı. Dört gün süren 
konferansın bu yılki ana teması ‘Panoramalarda Kurgu ve 
Gerçeklik’ti.

Panorama 1453’te kurgu ve gerçeklik… 
Programın üçüncü gününde Panorama 1453 Tarih Müzesi 
adına Müze Müdürü Salih Doğan “Panorama 1453’te Kurgu ve 

Gerçeklik” konulu bir konferans verdi. Sunumlardan sonra 
Panorama 1453 Tarih Müzesi armağanı olarak IPC Başkanı 
Sara Velas’a ve Müze Müdürüne Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
minyatür heykeli hediye edildi.

Panorama 1453 Müzesi en güçlü aday… 
Etkinliğin son günü IPC Üyeleri ve katılımcılar tarafından 
yapılan değerlendirme toplantısında, 2017 konferansı için aday 
ülkeler arasından USA New York şehri ve Türkiye İstanbul / 
Samsun önerileri üzerine tartışıldı. Üyelerin çoğunluğu 
Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde gerçekleşmesi yönünde fikir 
beyan etti. Yönetim 2016 sonuna kadar gerçekleştireceği resmi 
oylama sonucunda 26. IPC Uluslararası Panorama 
Konferansı’nın hangi şehirde gerçekleştireceğini açıklayacak.

2017’nin en güçlü adayı 
Panorama 1453!
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“Okumayı Sevenler İçin Hiç Kapanmayan Kütüphane” sloganıyla hizmet veren Atatürk Kitaplığı, ünlü 
araştırmacı, yazar, mimar ve gazetecilerden oluşan jüri tarafından Türkiye’nin en iyi kütüphanesi seçildi.

Aralarında Emin Nedret İşli, İhsan Yılmaz, 
Elif Şafak gibi gazeteci ve yazarlar ile Edebiyat 
Araştırmacısı Prof. Dr. Handan İnci ve 

Mimar Korhan Gümüş gibi alanında uzman kişilerden 
oluşan jüri, “Türkiye’nin en iyi 10 kütüphanesi”ni belirledi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler 
Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Kitaplığı, 
“Türkiye’nin en iyi kütüphanesi” seçildi.

Atatürk Kitaplığı, listenin ilk sırasında… 
Dijital dünyada kitapların eski önemini yitirmiş gibi görünse 
de gerçek bilgiye 5 bin yıldır kütüphanelerden ulaşıldığını 
belirten jüri üyeleri, listenin ilk sırasında Atatürk Kitaplığı’na 
yer verdi. Atatürk Kitaplığı’nın 500 bine yakın eserle 

akademisyenlere ve serbest araştırmacılara 7 gün 24 saat 
kesintisiz hizmet verdiğine dikkat çeken jüri üyeleri, 
kütüphanenin 1928 öncesi neşriyat, matbu kitaplar, 
elyazmaları, kartpostallar, salname ve gazete arşiviyle 
oldukça zengin olduğunun altını çizdi.

Hiç kapanmayan kütüphane; Atatürk Kitaplığı… 
Atatürk Kitaplığı, “Okumayı Sevenler İçin Hiç Kapanmayan 
Kütüphane” sloganıyla Boğaz manzarası eşliğinde hizmet 
veriyor. Kütüphanedeki Arapça, Farsça ve Osmanlıca nadir 
eserlere http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ adresli web sitesi 
üzerinden ücretsiz ulaşılabiliyor. Koleksiyonu satın alınan 
nadir eserler ve özel arşivlerle sürekli zenginleştirilen Atatürk 
Kitaplığı’nda güncel yayınlar ve kitaplar da takip edilebiliyor.

Atatürk Kitaplığı
Türkiye’nin en iyisi
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Türkiye’nin lider doğalgaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ, sektörün devlerinin yer aldığı sivil toplum kuruluşu 
olan Dünya Gaz Birliği Genel Kurulu’na ‘kurucu üye’ statüsünde katıldı. Toplantılarda, Türkiye’nin dünya 

doğalgaz sektörü tarafından geleceğin ‘enerji merkezlerinden biri’ olduğu ifade edildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
İGDAŞ, Amsterdam’da düzenlenen ana hedefi doğalgazın 
dünya birincil enerji tüketimindeki payını artırmak ve 

sektörün gelişimini desteklemek olan Dünya Gaz Birliği Genel 
Kurulu’na katıldı. İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, 
katıldığı toplantılarda, sektörün önde gelen pek çok ismiyle 
ikili görüşmelerde bulundu.

Sektörün gündeminde TANAP ve Türk Akımı var… 
Genel Müdür Çevik, kurul toplantısına yönelik yaptığı 
açıklamada, “IGU, doğalgaz sektöründe dünya devlerini bir 
çatı altında toplayan bir sivil toplum örgütü. İGDAŞ olarak 
2003 yılında üye olduğumuz IGU’da geçen yıl Ayrıcalıklı Ortak 
Üyeliğe yükseldik. Bu yükselişimizde, Türkiye’nin son 
dönemde attığı ve doğalgaz sektörüne yön veren boru 
hatlarıyla ilgili adımların belirleyici olduğunu biliyoruz. Zira 
geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen 23’üncü Dünya 
Enerji Kongresi, bu kongrenin öne çıkan konularından Türk 
Akımı projesinin sektöre etkileri ve yapımı hızla devam eden 
TANAP tüm görüşmelerimizin merkezinde yer aldı.” dedi.  

Türkiye, geleceğin enerji merkezlerinden biri… 
Diplomatik Gaz Forumu ile ülkemizin son günlerde enerji 
konusunda yaşadığı gelişmelerin Avrupa’da ve dünyada 
yankısının ne denli büyük olduklarını gördüklerini ifade eden 
Çevik, “Uzmanlar tarafından çizilen onlarca senaryonun 
hemen hemen hepsinde Türkiye kritik rol üstleniyor. Türkiye, 
dünya doğalgaz sektörü tarafından geleceğin ‘enerji 
merkezlerinden biri’ olarak kabul ediliyor. Bu bizi hem 
gururlandırdı hem de daha çok çalışmamız gerektiğini 
gösterdi. İGDAŞ olarak hem alt komitelerdeki çalışmalarda 
hem de yönetim kurulunda daha aktif bir rol üstleneceğiz.” 
diye konuştu.

Dünya kamuoyunun metanı bir sera gazı olarak tanımladığını 
belirten Mehmet Çevik, IGU Genel Kurulu ile ilgili yaptığı 
değerlendirmeyi, “Tüm dünya, karbon salınımının 
azaltılmasına verdiği önem kadar metan emisyonlarına da 
önem veriyor. Bu konu doğalgazın imajı ve geleceği açısından 
olduğu kadar çevre hassasiyetleri açısından da önem taşıyor.” 
sözleriyle tamamladı.

Geleceğin enerji merkezi Türkiye!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ülkemizde gıda sektöründe yaşanan ekonomik kayıplara dikkat çekmek 
ve bu kayıpların önüne geçmek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü 

işbirliği ile TÜRKAS (Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj Standartları) Sempozyumu’nu düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile 
düzenlenen TÜRKAS 2016 Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj 

Standartları Sempozyumu, Grand Cevahir Hotel ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı tarafından 
organize edilen sempozyuma, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, TSE Genel Sekreteri 
Mehmet Bozdemir, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İBB Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu, bakanlık ve 
TSE yetkilileri, sektör temsilcileri, akademisyenler ve yerel 
yönetim temsilcileri katıldı. 

Gıda sektörleri disipline edilmeli… 
Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu, 
gerçekleştirilen çalışmanın önemine değinerek, “Ülke olarak 

büyük ekonomik kayıplarımızın yaşandığı gıda sektörünün 
disipline edilmesini, standartlaşmasını artık sağlamak 
zorundayız. Bilindiği gibi meyve sebze sektöründe üretilen 
meyve sebzenin dörtte birinin çöpe gittiği tahmin edilmekte. 
Biz de bu yıl sebze ve meyve için yaptığımız bu çalışma 
sonucunda kayıpları önlemek için adım atmış olacağız.” 
diye konuştu.

Gıda sektöründeki ekonomik kayıpları, standardizasyon ile 
azaltabiliriz… 
Ülkemizde ve dünyadaki gıda zayiatı ve israfına dikkat çeken 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı 
da, “Türkiye’de üretilen meyve sebzenin tarladan sofraya 
kadarki yolculuğunda yüzde 25’lik bir kayıp söz konusu. Bu 
kayıpları ortadan kaldırmak için ürün, ambalaj konusunda 
standardizasyonun sağlanması ve sektörün tüm paydaşlarının 
bilinçlendirilmesi gerekli.” dedi.

Gıda ve ambalaj standartları
TÜRKAS ile belirleniyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Maratonu kapsamında sporcular tarafından bağışlanan binlerce 
ağacı toprakla buluşturmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında bağışlanan ağaçlar, Çatalca’da 

Büyükçekmece Gölü kenarında ‘İstanbul Maratonu Hatıra Ormanı’na dönüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Maratonu 
kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ve Spor A.Ş. ile 
birlikte ‘Yeşil Maraton’ temasıyla ‘Ağaç Bağış Kampanyası’ 

düzenlendi. İlk fidanın 2014 yılında dikildiği, sporun ve 
doğanın ayrılmaz bir bütün olduğunu gösteren kampanyaya, 
binlerce sporcu katılarak ağaç bağışladı. 

İstanbul’a yeni bir orman daha kazandırıldı… 
Kampanya kapsamında bağışlanan ağaçlar, Büyükçekmece 
Gölü kenarında ‘İstanbul Maratonu Hatıra Ormanı’na 
dönüştü. Çatalca’daki ağaç dikim törenine, İstanbul Ağaç ve 
Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Faruk Kacır, Spor A.Ş. Genel 
Müdürü İsmail Özbayraktar, Çatalca AK Parti ilçe Başkanı 
Selim Güçbilmez ve çok sayıda bağışçı katıldı. Kampanyaya 
destek veren Genel Müdür Faruk Kacır, “Binlerce sporcu 
Maraton Fuarı’ndaki ağaç kampanyasına katılarak ağaç 
bağışlıyor. İstanbul genelinde her yıl on binlerce ağaç 

dikiyoruz ama bu sosyal sorumluluk projeleri bizim için özel 
bir önem taşıyor. Kampanyaya katılım sağlayan herkese 
teşekkür ediyorum. İstanbul’a yeni bir orman daha 
kazandırdık.” dedi. 

Hatıra Ormanı büyüyerek İstanbul’a güzellik katacak… 
“Yeşil maraton diye adlandırdığımız organizasyonun bir 
parçası bu ağaç dikimi.” diyen Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail 
Özbayraktar ise “Yaptığımız organizasyonların bir dili olsun da 
bir şeyler söylesin. Her atlet adına kendi istekleri 
doğrultusunda bir ağaç dikimi gerçekleştiriliyor. Bu etkinliği 
bir sinerji ile meydana getirmemiz lazımdı. İstanbul Ağaç ve 
Peyzaj A.Ş. ile birlikte el ele verdik ve bizim maratonumuza 
katılıp ağaç dikimi isteyenler adına bir tören de bu sene 
gerçekleştirmiş olduk. Maraton Hatıra Ormanımız her geçen 
yıl büyüyerek İstanbul’umuza güzellik katacak.” diye konuştu.

Maraton Hatıra Ormanı büyüyor…
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki altgeçitleri İstanbul’un sembol 
resimleriyle renklendiriyor. Bu kapsamda ilk olarak Halıcıoğlu Köprüsü’nün altgeçidi, 

Haliç ve Boğaz manzaralarıyla kaplanıp, ışıklandırılarak görsel bir şölene dönüştürüldü.   

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı 
Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 
gerçekleştirilen proje kapsamında, Beyoğlu Sütlüce 

Halıcıoğlu Köprüsü’nün altgeçidi, İstanbul’un sembolü olan 
Haliç ve Boğaz manzaralarıyla kaplanıp, ışıklandırılarak görsel 
bir şölene dönüştürüldü. İstanbul’u temsil eden Ayasofya, Galata 
Kulesi, Kız Kulesi, Haliç, Boğaziçi Köprüsü, Topkapı Sarayı, 
Sultanahmet gibi mekanların altgeçitteki resimleri 
İstanbulluların beğenisiyle karşılaştı.

Altgeçitler artık daha ferah, daha renkli… 
Kompozit kaplama üzerine resmol boya baskıları ile yapılan 
sanatsal tasarım yüksek teknolojiyle üretiliyor. Altgeçit 
duvarlarına önceden konulan mekanik ankraj üzerine, işinin ehli 
uzmanlar tarafından tek tek itinayla puzzle gibi yerleştirilen 
sistemle, altgeçitler daha ferah, renkli ve görsel bir mekan haline 
dönüştürülüyor. Genel içeriği ve özellikleri bakımından 
kendisine has bir materyal olan kompozit panellerin içeriği ve 
sağladıkları katkılar hastaneler, iş merkezleri, konutlar gibi 
yapıların yanı sıra mimarlık, mühendislik gibi alanlarda ve iç 
mekan tasarım uygulamalarında da rahatlıkla kullanılabilir. 

İstanbul’un altgeçitleri renkleniyor!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Kapımız da Açık Kalbimiz de” 
adlı gönüllülük projesi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nın Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, yerel yönetimlerce 
gerçekleştirilen başarılı uygulamaları, Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından yürütülen ‘Sağlıklı Kentler 

Hareketi’nin’ Türkiye’de gelişebilmesi ve uygulanabilmesi için 
‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri’ ile teşvik ediyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı 
İstanbul Darülaceze Müdürlüğü’nün gönüllülük çalışmalarının 
ülke genelinde yaygınlaştırılması ve gönüllülük konusunda 
toplumumuzda sosyal farkındalık oluşturulması için 
uygulanan “Kapımız da Açık Kalbimiz de” adlı gönüllülük 
projesi, bu kapsamda 2016 Sağlıklı Şehirler En İyi 
Uygulamaları Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

En İyi Uygulamalar Ödülü için 100 proje yarıştı...  
Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamaları Ödülleri için Türkiye 
genelinden yerel yönetimlerce yapılan başvurular neticesinde 
100 proje yarıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev 

sahipliğinde düzenlenen ödül törenine İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi adına Sağlık Daire Başkanı Dr. Muzaffer Saraç 
katılarak Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamaları Jüri Özel 
Ödülü’nü aldı.

Türkiye’nin en büyük yaşlı bakım evi… 
Yılda yaklaşık olarak 1.000 yaşlı vatandaşımızın faydalandığı 
ve 30 bin vatandaşımızın ziyaret ettiği, Darülaceze Müdürlüğü, 
Türkiye’nin en büyük yaşlı bakım evi olma özelliğini taşıyor. 
Kapımız da Açık Kalbimiz de adlı gönüllülük projesinin hedef 
kitlesini liseler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile 
toplumun geneline dönük uygulamalar oluşturuyor. Proje, 
gönüllü olan herkesin İstanbul Darülaceze Müdürlüğü’ne 
başvurarak Darülaceze sakinleriyle iletişim kurabilmesine, 
yaşlı vatandaşlarımızın sosyal hayata adaptasyonlarına katkı 
amacıyla çeşitli çalışmalarda gönüllü görev alabilmesine 
olanak tanıyor.

İBB’nin gönüllülük projesine ödül!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü’ne özel 
etkinlikler düzenledi. Yaşlılık ve yaşlı sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 

organizasyonda, hareket etmenin ve fiziksel aktivitenin önemi üzerinde duruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü,  
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında bir dizi etkinlik 
düzenledi. Organizasyon kapsamında, Yıldız Parkı’nda 

yapılan kahvaltının ardından, Kır Kahvesi’nde toplantı 
gerçekleştirildi. 39 ilçeden gelen AK Parti Yaşlılar Komisyonu 
Başkanları’nın da katıldığı toplantıda, yaşlılık ve yaşlı sağlığı 
konuları vurgulandı. Yaşlıları, tecrübeli nüfus olarak gören 
İBB’nin, onların toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, 
sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip şekilde, kimseye 
muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak için hizmetler 
sunduğu belirtildi.

Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaşlanmak için 
hareket etmek gerek… 
3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında da aynı gün 

etkinliklere yer verildi. Her yaş grubunda sağlıklı yaşamak ve 
sağlıklı yaşlanmak için hareket etmenin ve fiziksel aktivitenin 
önemi üzerinde duruldu. Bu çerçevede tüm katılımcılarla 
birlikte Yıldız Parkı içerisinde, yürüyüş ve sportif aktiviteler 
yapıldı.

Katılımcılardan Büyükşehir Ailesi’ne teşekkür… 
Yaşlı katılımcılarla tek tek ilgilenen Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
uzmanları, konukları Malta Köşkü’nde verilen öğle yemeğinde 
ağırladı. Güzel bir gün geçirmenin mutluğunu yaşayan 
katılımcılar Büyükşehir Ailesi’ne organizasyondan dolayı 
teşekkür ederek, minnetlerini dile getirdiler. Organizasyon, 
katılımcılara özel olarak tasarlanan hediye setlerinin takdimi 
ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

İBB’den farkındalık etkinlikleri…
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki konuğu Gaziosmanpaşa’nın başarılı Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta. 
Hayata geçirilen projelerle birlikte ilçenin altın çağını yaşadığını ifade eden Başkan Usta, 

“2023 hedefleri doğrultusunda dün olduğu gibi bugün de tüm Gaziosmanpaşalılarla 
birlikte var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

Sayın Başkanım, İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri 
olan Gaziosmanpaşa’da halkın yaşam kalitesini yükselten 
yatırımlarınızdan ve projelerinizden bahseder misiniz?  

500 binden fazla nüfusuyla İstanbul’un en önemli ilçelerinden 
birinde halkımıza hizmet etme lütfunu Allah bizlere nasip etti. 
Biz de halkımıza en iyi hizmeti sunmak için ilçemizin 
ihtiyaçlarını tespit ederek, bu yönde projeler geliştiriyoruz. 
Küçükköy ve Gaziosmanpaşa Meydanı trafik ve meydan 
düzenleme projelerimiz bu anlamda ilk akla gelenlerden. 
Küçükköy Meydanı’nda trafiği yer altına alarak, meydanı 
yeniden düzenleyeceğiz. Gaziosmanpaşa Meydanı’nı da yeni ve 

modern bir şekilde ihtiyaçlara cevap verecek bir konuma 
getireceğiz. Poligon Kültür Merkezi’yle ilçemizde ihtiyaç 
hissedilen bir tesisi daha inşa edeceğiz. Gaziosmanpaşa 
Stadyumu’nun bulunduğu bölgeye çok amaçlı bir spor 
kompleksi ve semt meydanı yapmak için modern bir proje 
hazırladık. Modern projeyle Mevlana Mahallesi ya da 
Yıldıztabya Mahallesi’nde yeni bir stat inşa edeceğiz. Bu 
stadyumumuz kapalı iki tribünüyle 5 bin kişi kapasiteli olarak 
inşa edilecek ve çim sahaya sahip olacak. Ayrıca bu projede 
stadyumun kendi elektriğini üretmesi için son teknoloji 
kullanılacak. 

Gaziosmanpaşa 
altın çağını yaşıyor! 
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İlçemizdeki hanımların kültürel ve sosyal olarak 
faydalanabilecekleri Zat-ı Gül Hanım Kültür Merkezimiz ise 
açılış için gün sayıyor. İki bin metrekarelik bir alana sahip bu 
merkezimizde ders ve spor salonları, toplantı ve sergi salonu 
ile bilgisayar laboratuvarları bulunacak. Gaziosmanpaşa 
gelecek 10 yıl içinde daha güzel ve daha konforlu yapılarla 
birlikte otoparkları, sosyal donatı alanları, eğitim kurumları, 
hastaneleri, cadde ve sokaklarıyla modern şehrin yükselen 
değeri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu anlamda en önemli 
rolün kentsel dönüşümde olduğunun bilinmesini istiyorum. 

Gaziosmanpaşa son dönemde kentsel dönüşüm projeleriyle 
dikkat çekiyor. Bu projeler ilçeye nasıl bir katkı sağlayacak?  
Gaziosmanpaşa gibi Türkiye’nin en büyük ilçelerinden birinin 
mevcut durumunun halkımızın ihtiyaçlarına ve beklentilerine 
cevap veremediği herkesin malumudur. Dolayısıyla daha 
göreve gelmeden önce ilçemizde bir değişim ve dönüşüm 
hareketi başlatmayı hedefliyorduk. Kentsel dönüşüm alanı 
içinde bulunan ve ilçemizin yüzde 37’sine tekabül eden 
430 hektarlık bir alanda aşağı yukarı 30 bin bağımsız binanın 
yıkılıp, yeniden inşa edilmesi öngörülüyor. Kentsel dönüşüm 
110 bin insanımızı direkt olarak ilgilendiriyor. Kentsel 

dönüşümle başlayacak inşa sürecinin insanımızın hem 
hayatını güvence altına alacağına hem de daha konforlu bir 
hayat sunacağına inanıyorum. Bugün değeri 100 bin lira 
olan bir yer, yarın 3 - 4 katı değer kazanacak.  
Kentsel dönüşüm projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. 
Ekim ayında İslambey Mahallesi’nde kentsel dönüşüm için 
temel atmıştık. Bu projede her detayı titizlikle düşündük. 
Projenin dikkat çekici yönü konutların uluslararası yeşil 
mahalle standartlarına uygun (LEED-ND ve LEED GOLD) 
olması. Modern altyapısıyla öne çıkan 950 konutluk projede 
2 bin 500 kişilik bir cami, 65 derslikli bir okul, 200 öğrenci 
kapasiteli bir yurt, 24 bin 500 metrekarelik yeşil alan ve park, 
çift şeritli bir prestij bulvarı bulunuyor. 100 milyon dolar 
değerindeki projeyi 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. 
Bu yılsonuna kadar Karayolları Mahallesi Gecekondu Önleme 
Bölgesi’nde de temel atılacak. 500 konutluk projemizin 
yaklaşık maliyeti 60 milyon dolar olacak. Projemizin 
150 milyon dolar katma değer sağlaması bekliyoruz. 2016 yılı 
sonuna kadar Mevlana Mahallesi, Sarıgöl ve Bağlarbaşı 1. Etap 
bölgeleri’nde çalışmalar başlayacak. 2017 yılında ise Bağlarbaşı 
Üçgen Alan, Yenidoğan 1. Etap, Yıldıztabya Batı Etabı ve 
Karayolları Mahallesi Güney Etap’ta temel atmalar başlayacak. 
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Kentsel dönüşüm tamamlandığında Gaziosmanpaşa’mıza 
30 adet yeni okul, 10 adet sosyal tesis, 5 adet yeni sağlık tesisi, 
3 adet yeni stadyum, 16 adet yeni cami, 110 bin araçlık 
otopark, 753 bin m² yeşil alan kazandıracağız. 2023 vizyonu 
hedefi doğrultusunda Gaziosmanpaşa’mızı geleceğe hazırlama 
gayretindeyiz. Gaziosmanpaşa’nın şehircilik anlamında, yeşil 
alan anlamında, kültürel anlamda gelecekte en çok konuşulan, 
en çok değer üreten bir ilçe olması için çalışıyoruz. İnançlıyız 
ve iddialıyız, Gaziosmanpaşa kentsel dönüşümle birlikte 
İstanbul’un tercih edilen ilk 10 ilçesi arasında yerini alacaktır.

Başkanım ilçede ulaşım alanında tamamlanan ve devam 
eden projeler hangileri?  
Gaziosmanpaşa, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 
öncülüğünde ulaşımda modern projelere kavuşacak. 
Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı 
2017 yılında hizmete girecek. 2019’da Zeytinburnu - Kadıköy 
Metro Hattı’na başlanacak. Yine 2019’da Vezneciler - 
Sultangazi Metro Hattı Projesi hayata geçecek. Bu üç proje 
tamamlandığında Gaziosmanpaşa’nın içinde metro 

istasyonları sayesinde halkımız birçok noktaya daha kolay 
ulaşacak. Bu projelerle İstanbul’un metro ağına entegre 
edilecek ve ulaşımda merkezi bir role kavuşacak.  

Bununla birlikte ilçemizin caddeleri ve bağlantı yolları ile 
önemli meydan ve kavşaklarını yeniden düzenleyerek ulaşımı 
rahatlatmak istiyoruz. Gaziosmanpaşa ve Küçükköy 
Meydanlarımızı yeniden düzenlemek üzere projelerimizi 
tamamladık. Hekimsuyu, İstanbul ve Bağlarbaşı Caddeleri’ni 
yeniden düzenledik. Ordu Caddesi ve 500 Evler Caddesi ile 
diğer önemli caddelerimizde yollarımızı ve kaldırımlarımızı 
yenileyerek, hem araçlarımız hem de yayalarımız için ulaşımı 
rahat ve konforlu hale getireceğiz. İlçemizdeki 15 caddemizi 
bu şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Yine Küçükköy’den 
başlayarak Alibeyköy’e uzanan bisiklet ve engelli yolunu da 
ilçemize kazandırarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın arzuladığı bisiklet yolunu da ilçemize kazandırdık. 
Bu bisiklet yolu son durağı olan Eminönü’ne ulaştığında 
15 kilometrelik bir uzunluğa sahip olacak.
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Başkanım çevre konusunda başta yeşil alanlar olmak üzere 
yürüttüğünüz ve planladığınız çalışmalar hangileri?  
Kentsel dönüşüm tamamlandığında inşallah ilçemiz  
753 bin metrekarelik bir yeşil alana sahip olarak, bugünkünün 
iki katı bir orana ulaşmış olacak. Gelecek kuşakların daha 
sosyal ve iletişim kurabilen bir nesil olması hedefi ile park 
çalışmalarımıza önem veriyoruz. Hali hazırda Karayolları 
Mahallemize, 80 dönümlük RTE Gençlik Parkı’ndan sonra 
15 bin metrekarelik büyüklüğüyle ilçemizin en büyük ikinci 
parkını yapıyoruz. Bisiklet ve yürüyüş yollarıyla çok güzel bir 
park olacak. 

İlçemizde çevreyi ve doğayı koruma konusunda da önemli 
çalışmalarımız var. Geri dönüşüm ve atık toplama konusunda 
özellikle okullarımızda yürüttüğümüz faaliyetler çok güzel 
sonuçlar veriyor. Bununla birlikte ilçemizin sokaklarını 
renklendirmek ve güzelliklerini ortaya çıkarmak için ‘En Güzel 
Balkon’ yarışmasını düzenledik. Whatsapp Temizlik İhbar 
Hattı ile ilçemizin daha temiz ve bakımlı sokaklara sahip 
olmasını vatandaşlarımız sayesinde sağlıyoruz. Yine Yeşil 
Flama Projemizle, gıda üretimi ve ticareti yapan 
işletmelerimizin hijyenik, temiz ve sağlıklı koşullarda gıda 
satışı yapmaları için teşvik ediyoruz. 

Yoğun bir genç nüfusa sahip Gaziosmanpaşa’da eğitim 
alanındaki çalışmalarınız hangileri?   
Gaziosmanpaşa’da gerçekten çok genç ve dinamik nüfusa 
sahibiz. İlçemizde 100 bin civarında öğrencimiz bulunuyor. 
Gençlerimizi yarınlarımızın teminatı olarak görüyor, onların 
en iyi şekilde yetişmeleri için desteklerimizi esirgemiyoruz. 
Gaziosmanpaşa’da ilk kez düzenlediğimiz Bilim, Sanat, Spor ve 
Gençlik Festivali çok büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti. 
28 Şubat sürecinde kapatılmasının ardından yeniden açılan 
İmam Hatip Ortaokullarının ilk mezunlarının bilgilerini 
paylaştığı İstanbul İslami İlimler Olimpiyatı’nı düzenledik. 
160 İmam Hatip Ortaokulu’ndan yaklaşık 25 bin öğrenciyi 
buluşturan organizasyonumuz, gençlerimize farklı ufuklar açtı.  

Bugüne kadar 8 bin gencimize Bilgi Evlerimizde akademik 
dersler eşliğinde eğitim imkanı sunduk. Yaklaşık 5 bin 
çocuğumuza 12 branşta Yaz Spor Okulları’nda eğitim verdik. 
İlçemize iki üniversite kazandırarak ilçemiz için çok büyük bir 
eksiği giderdik. Lise son sınıf öğrencilerimize nakdi yardım 
yapıyoruz. Yine Gaziosmanpaşalı bin üniversite öğrencimize 
de nakdi eğitim yardım yaptık. Bununla birlikte okullarda 
başarılı olan gençlerimizi yurtdışına gönderiyoruz. Eğitim 
alanında yaptığımız yatırımlar ve destekler sonucu ilçemiz 
TEOG’da İstanbul 7’nciliğine yükseldi. 
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Başkanım kültür ve sanat alanındaki etkinleriniz nasıl 
karşılanıyor? Bu alanda hayata geçirmeye çalıştığınız 
projeleriniz var mı?  
Gaziosmanpaşa’da yaşayan insanlarımız çok dinamik ve 
gerçekten kültürel etkinliklere ilgi çok büyük. Düzenlediğimiz 
“Osmanlı’nın Son Nefesi - 2. Abdülhamid ve Gazi Osman 
Paşa” başlıklı uluslararası sempozyumun gördüğü ilgiden 
büyük memnuniyet duyduk. Bu sempozyumla alanında 
tanınmış ve ülkemiz açısından önem taşıyan akademisyenleri 
ilçemize getirdik. Bunun yanında yayınladığımız kitaplarla 
kalıcı eserler bırakmaya çalışıyoruz. İstiklal Şairi Mehmed Akif 
Ersoy’un resmi yazışmalarından oluşan yaklaşık 70 gizli belge, 
Belediyemizin katkılarıyla ilk kez ‘Vatanında Cüda’ İstiklal 
Şairi, Kod Adı: İrtica 906’ isimli kitapta biraraya getirildi. Bu 
kitabı, önemli bir eser olarak Türkiye’nin kültür hazinesine 
hediye ettik. 15 Temmuz darbe sürecinde Türkiye’de ve 
Gaziosmanpaşa’da yaşananları anlatan Gaziosmanpaşa’nın 
Vatan Nöbeti / Kalbi Yorumlar adlı kitabını yayınladık. 

Başkanım sağlık ve sosyal alandaki çalışmalarınızdan kısaca 
bahseder misiniz?  
‘Halka hizmet, Hakka hizmettir’ anlayışıyla halkımızın ihtiyaç 
duyduğu her alanda onlara hizmet vermenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimize yönelik 
hizmetlerimizde sınır tanımıyoruz. Bugüne kadar 10 bin 
hanım kardeşimize 5 hizmet binamızda el sanatları, pasta 
yapımı, kişisel gelişim gibi 38 farklı branşta eğitim verdik. Yine 
bu kurslarımızda eğitim gören kardeşlerimizin ürettiği el 

emeği göz nuru ürünleri El Sanatları Satış Ofisimizde satıyoruz 
ve ek gelir elde etmelerine katkı sunuyoruz. 

İşveren ve işçiyi buluşturarak işsizlik sorunun aşılması 
konusunda önemli bir hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 
5 binden fazla insanın iş sahibi olmasına vesile olduk. Tüketici 
hakları kapsamında verdiğimiz hizmetler karşılığında İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 
9. Geleneksel Tüketici Hakları Ödülleri kapsamında 
Belediyemiz Tüketici Özel Ödülü’ne layık görüldü.

İlçemizde ikamet eden mülteciler hakkında elde edilen veriler 
ışığında hizmetler sunulmasını sağlayan ‘Arafta Kaldım’ 
projemiz büyük takdir topladı. Eylül ayında TÜAD ‘Türkiye 
Araştırmacılar Derneği’nin düzenlediği Baykuş Ödüllerinde, 
‘Arafta Kaldım’ projesiyle Altın Baykuş ödülünü kazandık. 
Halkla ilişkiler alanında dünya çapında akredite olan Londra 
merkezli IPRA (International Public Relations Association) 
tarafından ise belediyemizin Halkla İlişkiler alanındaki 
çalışmaları Altın Ödüle layık gördü. ‘HOPEGOP - 
Gaziosmanpaşa Umut’ adlı projemizle Gaziosmanpaşa 
Belediyesi olarak kamu sektörü kategorisinde yapılan 
araştırmalarda Türkiye’den ödüle layık görülen tek resmi 
kurum olduk. 

İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerinde ziyaret 
edilmesiyle sağlanan veriler ışığında Kişiye Özel Belediyecilik 
hizmeti verdiğimiz ‘HOPEGOP - Gaziosmanpaşa Umut’ 
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projemiz kapsamında  çok önemli çalışmalar yaptık. Sosyal 
yardımlar, engelli ve yaşlı hastaların ücretsiz olarak hastanelere 
taşınması, ücretsiz ambulans hizmeti, yenidoğan bebeklere hoş 
geldin ziyaretleri ve hediye takdimi, 40 yıllık çiftlere tekrar 
evlilik heyecanının hissettirilmesi, ‘Mutlu Anneler ve Huzurlu 
Anneler’ hamilelik eğitimleri, yaşlı ve yalnız yaşayanlara 
yönelik ücretsiz berber hizmeti, kimsesizlere evde temizlik 
hizmeti, ilçede nüfusu en yoğun olan yöre insanlarıyla 
memleketlerinde iftar programları düzenlemesi gibi 
çalışmalarımız ödüle layık görülmemizi sağladı. Katar’ın Doha 
şehrinde gerçekleşen törenle Belediyemize Kamu Sektöründe 
Golden World Awards ödülü takdim edildi.

Görme, işitme, bedensel, zihinsel engelliler ve ailelere hizmet 
veren Engelsiz Yaşam Merkezi Spor ve Sanat Atölyemizde, 
mesleki eğitim kursları, sosyal ve kültürel hizmetler vererek 
engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımlarını sağlıyoruz. 
Ayrıca çeşitli atölyelerde üretilen el emeği göz nuru ürünlerin 
satılması için Gaziosmanpaşa Kültür Merkezimizde bir 
standımız bulunuyor ve engelli kardeşlerimiz bu ürünleri 
satarak bütçelerine katkı sağlıyor. 

Başkanım son olarak neler söylemek istersiniz?  
Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi milli iradeye, demokrasiye, 
milletimize, devletimize, Cumhurbaşkanımıza ve 
Hükümetimize karşı alçakça bir darbe girişimine maruz kaldı. 

Ülkemiz 242 şehit ve yüzlerce gazi verdiğimiz çok büyük bir 
belayı onların destansı mücadelesiyle atlattı. İlçemiz bu darbe 
girişimine karşı ayağa kalktı ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve Başbakanımız olmak üzere seçilmiş iktidara sahip çıktı. Ben 
Türkiye tarihinin bu en kahpe saldırısına karşı direnen bu 
ülkenin yiğit evlatlarını ve tüm Gaziosmanpaşalı 
hemşehrilerimi saygıyla selamlıyor, şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. 2023 hedefleri 
doğrultusunda dün olduğu gibi bugün de tüm 
Gaziosmanpaşalılarla birlikte var gücümüzle çalışacağız. 

Hasan Tahsin Usta kimdir? 
1959 Trabzon doğumlu olan Hasan Tahsin Usta, 1985 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Kentsel 
Dönüşüm üzerine Yüksek Lisans eğitimi aldı. İstanbul Metro 
Projelerinde proje mühendisi olarak görev yaptı. Ulaşım, 
Trafik, Kentsel Dönüşüm, GİS, İmar ve Planlama ile yurt 
içi-yurt dışı teknolojik gelişmelerin ülkemize entegrasyon 
çalışmalarının yapılmakta olduğu özel şirkette yönetim kurulu 
başkanlığı yaptı. 1994 yılında Yerel Yönetimler Eğitimi aldı. 
1994 - 1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis 
Üyeliği ve İmar Komisyon Başkanlığı yaptı. 1999 - 2003 yılları 
arasında İstanbul İl Genel Meclisi Bayındırlık Kom. Başkanlığı 
ve AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 
2014 Yerel Seçimleri’nde Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanlığı’na seçilen Usta, evli ve dört çocuk babasıdır.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Gran Fondo Marmara Bisiklet Turu 
büyük bir heyecanla tamamlandı. Osmangazi Köprüsü’nün ilk kez bisikletle geçildiği 

organizasyonda yaklaşık 2 bin sporcu mücadele etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü’nün desteği ile gerçekleştirilen Gran Fondo 
Marmara Bisiklet Turu’nda 88 km’lik uzun parkurda 

genel klasmanda Mutlu Erçevik 1’inci, Gökhan Uzuntaş 2’nci, 
Cengiz Güner 3’üncü oldu. Bursa’dan start alan yarışta 
kadınlarda ise Esin Yılmaz 1’inci olurken, Abide Çamlıbel 
2’nci, Reyhan Mengi ise 3’üncü sırada yer aldı.

Yalova’dan başlayan 45 km kısa parkurun genel klasman 
erkekler 1’incisi de İsmail Çavuşoğlu olurken, Uğur Demir 
2’nci, Akif Bozkurt 3’üncü oldu. Kadınlarda Büşra Can Öznur, 

Beyza Ersan, Özge Seçkin ilk üçe giren isimler olarak kürsüye 
çıktılar. Yarışta ayrıca paralimpik bisiklet sporcusu 
Abdülkadir Özoğul Marmara Gran Fondo mücadelesini 
tamamlayarak, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sporcular arasından yarışı zaman sınırı içinde bitirenlere 
hatıra madalyaları verildi. Her iki parkurda da 
Osmangazi Köprüsü’nün geçildiği yarışlar, dereceye 
giren sporculara madalya ve hediyelerin takdim edildiği 
ödül töreniyle sona erdi.

Osmangazi Köprüsü’nde bir ilk…
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Cumhuriyet’in 93’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 32. Cumhuriyet Kupası 
Uluslararası Güreş Turnuvası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Yedi ülkenin katılımıyla organize 

edilen turnuvada, Türkiye en yüksek puanı alarak şampiyon oldu.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. yılı etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen 32. Cumhuriyet Kupası 
Uluslararası Güreş Turnuvası bu yıl da çekişmeli 

mücadelelere sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor ve Müdürlüğü ile Türkiye Güreş Federasyonu 
işbirliğinde Burhan Felek 50. Yıl Spor Salonu’nda düzenlenen 
turnuvaya, çok sayıda İstanbullu yoğun ilgi gösterdi.

Güreşte 1 numara Türkiye… 
Üç gün süren turnuvada Türkiye’nin yanı sıra Makedonya, 
Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Yunanistan ve Azerbaycan 
olmak üzere 7 ülkenin güreşçileri, 50, 55, 60, 66,74, 84, 96 ve 
120 kiloda minderde birincilik için mücadele etti. 
Grekoromen ve serbest stilde düzenlenen turnuvada birincilik 
için ter döken 120 sporcu arasından en yüksek puanı Türkiye 
alarak, güreşte bir numara olduğunu bir kez daha gösterdi. 
Serbest stilde 75 puan ve grekoromen stilde 78 puan alan 
Türkiye turnuvanın şampiyonu oldu.

Güreşte şampiyon Türkiye



54 Ekim 2016

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın farklı ülkelerinden 150 izci liderini İstanbul’da ağırladı. 
Etkinlik kapsamında yapılan toplantılarda Türkiye başta olmak üzere Müslüman ülkelerde yapılacak 

kamp faaliyetlerine ilişkin planlamalar yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
ile Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen Yaz 
İzci Kampı, Çanakkale Milli Bilinç Kampı ve Bolu Kış İzci 

Kampı faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül 
ayında sona eren Yaz İzci Kampı’nın ardından deneyimli 
izciler Şubat ayında yapılacak Bolu Aladağ İleri Düzey Kış 
Kampı’na hazırlanıyor.

Müslüman gençler izciliğe meraklı… 
Kamp hazırlıkları devam ederken Ümraniye’de bulunan İBB 
Yaz İzci Kampı, sekiz ülkeden 40 izci liderinin katılımı ile 
Filistin İzci Liderleri Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. İzciliğin 
dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Müslüman gençler 
arasında daha fazla ilgi gördüğüne ve her yıl Türkiye’de 

düzenlenen kamplara daha fazla Müslüman ülke izcisinin 
katıldığına dikkat çekilen toplantıda önümüzdeki kamp 
dönemlerine ilişkin planlamalar da yapıldı.

Kamp faaliyetleri planlandı… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet verilen 
Ümraniye Kent Ormanı alanı içindeki İzci Kampı’nda 
gerçekleştirilen bir diğer önemli çalışma ise Avrupa’da Yaşayan 
Müslüman İzciler Toplantısı oldu. 9 ülkeden 100 izci liderinin 
katıldığı toplantıda, Türkiye’de ve Müslüman ülkelerde 
yapılacak kamp faaliyetlerine ilişkin planlamalar yapıldı. 
Toplantının ardından izciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarına katılarak, İstanbul’un tarihi ve turistik 
yerlerini gezdi.

İzci liderleri İstanbul’da buluştu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı 4. Etabı 
devam ediyor. ‘Futbol Oynamayan Çocuk Kalmayacak’ sloganıyla yola çıkılan ve İBB Cebeci Spor 
Kompleksi’nde devam eden çalışmalara, Teknik Direktör Yılmaz Vural ve Hami Mandıralı katıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
koordinasyonunda Başakşehir Futbol Kulübü ve Spor A.Ş. 
ile birlikte, gelecek vadeden sporcuların tespit edilerek, 

Türk futboluna kazandırılması amacıyla hayata geçirilen 
projede, ünlü Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yeşil sahaların 
efsane isimlerinden Hami Mandıralı genç yeteneklerle biraraya 
gelerek antrenman yaptı.

“Bugüne kadar 10 bin çocuğa futbol eğitimi verdik…” 
Proje hakkında bilgi veren İBB Gençlik ve Spor Müdürü 
Ayhan Kep, bugüne kadar 10 bin gence futbol eğitimi 
verdiklerini belirterek, “Projemizin amaçlarından bir tanesi 
gençlerimize spor kültürünü aşılamaktır. Sporu sevdirirsek 
onların hayatlarında önemli bir yer tutacaktır. Başta 
eğitmenlerimiz olmak üzere bugün aramızda bulunan değerli 
spor adamı Yılmaz Vural ile Hami Mandıralı’ya teşekkür 
ediyorum.” dedi.

“Akademi Kampı projesini duyar duymaz geldim…” 
Projeyi duyar duymaz geldiğine vurgu yapan Teknik Direktör 
Yılmaz Vural, “Buradaki çocuklar bu eğitimler sayesinde çok 
iyi birer sporcu olabilirler. Cebeci Spor Kompleksi’nden 

oldukça etkilendim. Sporcular için bulunmaz bir yapı. Bizlere 
düşen sorumluluk ise bu tesislerin içlerini doldurmaktır. Bu 
tesisler bizim zamanımızda yoktu. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi bu konuda aşmış. Büyük destek veriyor, kendilerini 
tebrik ediyorum.” diye konuştu.

“Gençlere kıymet vermeliyiz…” 
Teknik Direktör Hami Mandıralı ise “Gençlere kıymet verip iyi 
şekilde yetiştirmemiz lazım. Türk insanı çok yetenekli fakat bir 
yere geldikten sonra duruyor. Bunun için çok çalışmak ve 
fedakarlık yapmak lazım. Umarım bu çocuklardan Türk 
futboluna hizmet edecek yetenekli isimler çıkar.” diye belirtti. 

Türk Futbolu’nun efsane isimleri
Futbol Akademi Kampı’nda…
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bahçıvanlığı öğrenmek ve bahçıvan olmak isteyenler için düzenlediği 
kurslara ara vermeden devam ediyor. Bahçıvanlığı öğrenmek ve bahçıvan olmak isteyenler için 

ücretsiz verilen Bahçıvanlık Kursu, yoğun bir katılımla başladı.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. koordinatörlüğünde, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlükleri ile 
Halk Eğitim Merkezleri işbirliğinde ücretsiz olarak 

gerçekleştirilen Bahçıvanlık Kursları yeni dönem açılışları ve 
önceki dönem mezunlarına sertifika töreni Haliç Eğitim 
Merkezi ve İdealtepe Eğitim Merkezi’nde yapıldı. 

Bahçıvanlık Kurslarına, meslek sahibi olmak isteyenler, 
bahçıvanlığı daha profesyonelce sertifikalı olarak yapmak 
isteyen bahçıvanlar, çiçekçi - fidancı esnafı, peyzaj - 
ziraat - orman fakültelerinden yeni mezun mühendis, 
pratik tecrübelerini artırmak isteyen mimar ve teknikerler ile 
bahçıvanlığı hobi olarak yapmak isteyen yediden yetmişe 
okuryazar olan herkes katılabiliyor. Bahçıvanlık kurslarında 
dersler haftada 3 gün; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
8.30 - 16.30 saatleri arasında yapılıyor. 

Bahçıvanlık Kurslarında bir ilk… 
Haliç Eğitim Merkezi yeni dönem açılışında konuşan İstanbul 
Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Faruk Kacır, bu yıl 
Bahçıvanlık Kursu’nda bir ilke imza attıklarını belirterek, 
“Bahçıvanlık Kursu haftanın üç günü, kurs süresince, Toprak TV 
ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Bu yayınlar, kursların 
çok daha geniş kitlelere ulaşması demek. Bir projenin başarısı 
yaygınlığı ile ölçülür. Biz ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek bizim 
için bu proje o kadar çok başarılı olmuş demektir.” dedi.

e-Bahçıvanlık Kursları da başladı… 
Hayata geçirilen e-Bahçıvanlık Kursu, devam zorunluluğu 
olmayan, internet ortamında, katılımcıların teorik dersleri kişisel 
zaman planlamalarıyla kendilerinin okuyarak işlediği kurslar 
olarak hizmet verecek. Kurs sonunda yapılan 
sınavların sonuçlarına göre başarılı olanlara 
onaylı katılım belgesi verilecek.

Bahçıvanlık kursu başladı
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Uluslararası gençlik köprülerinin kurulması için Eurodesk Temas Noktası ile hizmet veren 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullu gençlere Avrupa’nın kapılarını aralıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eurodesk Temas 
Noktaları, Sirkeci’de yer alan ofisi ile gençlere hizmet 

veriyor. İstanbullu gençler ile Avrupa arasında köprü olan 
İBB Eurodesk Temas Noktası, üniversitelerde seminer ve 
konferanslar, STK ile işbirliği, kamu kurum ve kuruluşlarına 
bilgilendirme eğitimleri, Eurodesk ofis eğitimleri 
(proje yazım eğitimleri, erasmus + bilgi günleri, speaking 
günleri), gençlik fuarları ve bölgesel bilgilendirmeler ile 
gençlere uzağı yakınlaştırıyor.

Fikirlerini ortaya koyan bir gençlik yetiştiriliyor… 
İBB Eurodesk Temas Noktaları ile proje yarışmaları ve 
akran eğitimi konusunda il çapında çalışmalar yapılarak; 
gençlere ait yeni fikirlerin, yeni düşüncelerin ve 
yardımlaşma duygusunun artırılmasına olumlu katkı 
sağlanıyor. Böylece daha fazla konuşan ve düşüncelerini 
daha demokratik şekilde dile getiren bir gençlik profili 
oluşturmak adına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
önemli bir hizmeti gençlere sunmuş oluyor.

İBB, İstanbullu gençlere 
Avrupa’nın kapısını aralıyor
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Dünyanın en büyük halk üniversitesi olarak tabir edilen İSMEK, “İş Kapısı Projesi” kapsamında 
Mutfak Sanatları Okulu’nu hizmete açtı. Eğitimlerin ücretsiz verileceği okulda, yiyecek - içecek 

sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme 
Merkezi İSMEK, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. 
Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği’nin 

(TÜRES) işbirliğinde, “İş Kapısı Projesi” kapsamında 
İSMEK Mutfak Sanatları Okulu hizmete açıldı. Üsküdar 
Sultantepe’de ücretsiz hizmet verecek olan İSMEK Mutfak 
Sanatları Okulu ile yiyecek - içecek sektörünün nitelikli 
eleman ihtiyacını karşılamak hedefleniyor.

Öğrenciler mülakatla belirleniyor… 
Okulda eğitim almak için başvuruda bulunan kişiler arasından 
mülakatlar ile eleme yapılıyor ve mülakatta başarılı olanlar 
İSMEK Mutfak Sanatları Okulu’nda eğitim almaya hak 
kazanıyor. Okulda Butik Pastacılık, Sebze ve Meyve 
Dekorasyon, Soğuk Yiyecek Hazırlama, Temel Aşçılık, Temel 
Pastacılık, Kebapçı - Izgaracı - Dönerci Eğitimleri ile Yiyecek 

İçecek Hizmetleri Servis Görevlisi ve Yiyecek İçecek 
Hizmetleri Temizlik Görevlisi eğitimi veriliyor. 

Profesyonel mutfaklarda sektöre hazırlık… 
Okulda öğrencilere önce teorik eğitimler veriliyor. 
Teorik eğitimin ardından profesyonel mutfaklarda uygulamalı 
eğitimler verilmeye başlanıyor. Eğitimini tamamlayıp mezun 
olmaya hak kazananlar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı 
sertifika alıyor. Sektörde çalışmak isteyen 18 yaş ve üstü 
ilkokul mezunu herkesin başvuru yapabildiği eğitimler için 
sadece butik pastacılık branş eğitimine başvuranlardan daha 
önce pastacılık alanında çalışmış, eğitim almış ya da eğitim 
almaya devam etme şartı aranıyor. Okulda eğitim almak 
isteyenler, İSMEK’in resmi web sitesi olan www.ismek.istanbul 
üzerinden online başvuruda bulunabiliyor.

Mutfak Sanatları Okulu açıldı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Kasım ayında 2’si yeni 25 oyunu seyirciyle buluşturuyor. 
Geç Kalanlar adlı oyun ile Bir Kümes Hikayesi isimli çocuk oyunu tiyatro severlerin karşısına çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2 yeni 
oyunu daha tiyatro severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 
Pervin Ünalp’ın yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği 

“Geç Kalanlar” adlı oyun ile Hilmi Zafer Şahin’in yazdığı 
Ebru Üstüntaş’ın yönettiği “Bir Kümes Hikayesi” isimli çocuk 
oyunu Şehir Tiyatroları’nın repertuarına katılıyor.

Geç Kalanlar, derinlikli bir yüzleşmenin 
resmini gösteriyor… 
Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu Geç Kalanlar, sorduklarıyla 
izleyenlere derinlikli bir yüzleşmenin resmini gösteriyor. 
Yaşadığımız her günü güzel bir güne dönüştürmek varken, 
güzel bir günün bize çıkıp gelmesi için öylece oturup bekleriz. 
Çoğu zaman yaşamak yerine erteleriz. Tüketmenin 
bencilliğini, paylaşmanın samimiyetine yeğleriz. Oysa 
ihtiyacımız olan tek şey, biraz farkındalıktır… Defne Gürmen, 

Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman ve Zafer Kırşan’ın rol aldığı 
oyun, 23 - 26 Kasım ve 30 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde 
Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde izleyenlerin karşısına çıkacak.

Kümes sakinlerinin maceraları çocukların 
karşısına çıkıyor… 
Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların gözünden 
bakan çocuk oyunu Bir Kümes Hikayesi ise kümes sakinlerinin 
maceralarını keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dille anlatırken; 
çocuklara, birlik beraberlik içinde yaşama, arkadaşlık ve 
yardımseverlik gibi konular üzerine önemli mesajlar veriyor. 
Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Esra Ede, Fatma İnan, Hasip 
Tuz, Kamer Karabektaş, Mana Alkoy ve Neşe Ceren Aktay’ın 
rol aldığı oyun, 20 - 27 Kasım ve 4 Aralık 2016 tarihlerinde 
Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde minik tiyatro severlerin 
beğenisine sunulacak.

Şehir Tiyatroları’ndan 
2’si yeni 25 oyun…
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.11.2016 – 30.11.2016

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

ADRES: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / SARAÇHANE TEL: (0212) 455 14 50 istanbulbulten@ibb.istanbul

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE
TARİH / SAAT TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK 4734 S. K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE USULÜ  

İŞİN ADI

02.11.2016 10.00 Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Kitap Satın Alımı İşi (Sultanbeyli Kütüphanesi İçin)

02.11.2016 11.00 Elektronik Sistemler Müdürlüğü İBB Muhtelif Hizmet Binalarına Güvenlik ve Bilgilendirme Sistemleri Yapım İşi

03.11.2016 10.30 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 2016 Yılı Muhtelif Ebatlarda Zırhlı Güvenlik Mobosu ve Prefabrik Bina Alımı

03.11.2016 11.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Küçükçekmece Cennet Mahallesi Zeminaltı Otopark ve Meydan Düzenleme İnşaatı

07.11.2016 09.00 Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 2017 Yılı Evde Sağlık Hizmet Alım İşi

07.11.2016 09.30 Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 2017 Yılı Kadın ve Aile Sağlığını Koruma Hizmet Alım İşi

07.11.2016 10.00 Bilgi İşlem Müdürlüğü Sunucu ve Lisans Alımı

07.11.2016 10.30 İstanbul Darülaceze Müdürlüğü İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Personel Hizmet Alımı İşi

07.11.2016 11.00 Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 2017 Yılı Vektörlerle Mücadele ve Uygulama Çalışmalarına İlişkin Hizmet Alım İşi 

07.11.2016 11.30 Engelliler Müdürlüğü Engelliler Müdürlüğüne Bağlı Engelli Merkezlerinin, Engelliler Yaz Kampının ve Ulaşım Hizmetlerinin 2017 Yılında İşletilmesi Hizmet Alım İşi

07.11.2016 14.00 Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 230.100 Testlik Hormon Kiti Alımı İşi

07.11.2016 14.30 Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 547.200 Testlik Biyokimya Kiti Alımı İşi

08.11.2016 10.00 Şehir Planlama Müdürlüğü İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Yapılanmasına Hizmet Edecek Bölgelerin Fiziki ve Sosyal Gelişmişliğinin İzlenmesine Yönelik Model Geliştirme Hizmet Alımı İşi 

08.11.2016 10.30 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2017 Yılı 363 Hatlık Personel Taşıma Hizmet Alımı İşi

08.11.2016 11.00 İşletmeler Müdürlüğü 2017 Yılı Muhtelif İçecek Alımı İşi

08.11.2016 11.30 İşletmeler Müdürlüğü 2017 Yılı Su ve Maden Suyu Alımı İşi

09.11.2016 10.00 Trafik Müdürlüğü 2016 Yılı İstanbul Avrupa Yakası Düşey Trafik İşaret ve Bilgi Levhalarının Yapımı ve Yerine  Montaj İşi

09.11.2016 10.30 Trafik Müdürlüğü 2016 Yılı İstanbul Anadolu Yakası Düşey Trafik İşaret ve Bilgi Levhalarının Yapımı ve Yerine Montaj İşi

10.11.2016 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Bağcılar, Hürriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi ile Aydın Sokak Kesişimi Zeminaltı Otopark İnşaatı

10.11.2016 11.30 Satınalma Müdürlüğü 1 Adet Prefabrik Atık Toplama Merkezi Alımı

14.11.2016 09.30 Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü Belediyemiz Birimleri Tarafından Kullanılacak Olan Autodesk Ürünleri, Solidworks, V-Ray, Corel Draw Yazılımlarının Güncel Versiyonlarının Alınması

14.11.2016 10.00 Ulaşım Planlama Müdürlüğü İstanbul Geneli Havaray Projesi

14.11.2016 10.30 İşletmeler Müdürlüğü 2017 Yılı Piliç ve Piliç Ürünleri Alımı İşi

14.11.2016 11.00 İşletmeler Müdürlüğü 2017 Yılı (1.Dönem) Et ve Et Ürünleri Alımı İşi 

14.11.2016 11.30 Satınalma Müdürlüğü Orkestra Elektronik Malzeme Alımı

15.11.2016 10.00 İşletmeler Müdürlüğü 2017 Yılı Temizlik Maddeleri Alımı İşi

15.11.2016 11.00 Bilgi İşlem Müdürlüğü Masaüstü Sanallaştırma Altyapı (VDI) ve Mobil Cihaz Yönetim (MDM) Projesi

15.11.2016 11.30 Şehir Tiyatroları Müdürlüğü 2017 Yılı İçerisinde Düzenlenecek Etkinliklerin Tanıtımı ile İlgili 44 Kalem Basılı Materyal Hizmet Alımı İşi

16.11.2016 11.00 Satınalma Müdürlüğü Aktüel Kamera ve Fotoğraf Makinesi Alımı

17.11.2016 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Kartal Kreş İnşaatı

17.11.2016 11.00 İşletmeler Müdürlüğü 2017 Yılı (1. Dönem) Sebze ve Meyve Alımı İşi 

21.11.2016 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Silivri Gümüşyaka, Arnavutköy Hadımköy, Sultangazi İtfaiye Binaları Sosyal Donatı Tesisleri İnşaatı

21.11.2016 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü İstanbul Geneli Otoparklarda Mekanik Sistemiyle Kapasite Artışı Yapılması

21.11.2016 11.30 Güvenlik Müdürlüğü 01.01.2017 - 31.12.2017 Tarihleri Arası Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi

22.11.2016 11.00 Bilgi İşlem Müdürlüğü İBB UTM Alımı İşi

22.11.2016 11.30 Şehir Tiyatroları Müdürlüğü 9 Kalem Kitap Basımı Hizmet Alımı

23.11.2016 09.30 İşletmeler Müdürlüğü Muhtelif Tente ve Şemsiye Yedek Parçası Alımı İşi

23.11.2016 10.00 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 2016 Yılı Anadolu Yakası Spor Salonları Bakım ve Onarım İnşaatı

23.11.2016 10.30 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 2016 Yılı Anadolu Yakası Belediye ve Kamu Binaları 2. Grup Bakım ve Onarım İnşaatı

23.11.2016 11.00 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü İstanbul Geneli Muhtelif Spor Tesislerinin Bakım ve Onarım İnşaatı

23.11.2016 11.30 İşletmeler Müdürlüğü 2017 Yılı Gözleme ve Kumpir Grubu Alımı İşi

24.11.2016 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Eyüp İlçesi Cengiz Topel Caddesi - Derin Sokak Arası Zeminaltı Otopark İnşaatı

24.11.2016 10.30 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2017 Yılı Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi

24.11.2016 11.00 Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Kadın ve Aileye Yönelik Projelerinin Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi

24.11.2016 11.30 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Sosyal Yardım Projelerinin Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi

28.11.2016 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Bahçelievler Zafer Mahallesi Eğitim Tesisi ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

28.11.2016 10.30 Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2017 Yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Spor Tesislerinin İşletilmesi Hizmet Alımı İşi 

28.11.2016 11.00 Atık Yönetimi Müdürlüğü 2017 Yılı Avrupa Yakası Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi İşi 

29.11.2016 09.30 İşletmeler Müdürlüğü 2017 Yılı Pastane Malzemeleri Alımı

29.11.2016 10.00 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 2016 Yılı Avrupa Yakası Belediye ve Kamu Binaları 3. Grup Bakım ve Onarım İnşaatı

29.11.2016 10.30 İşletmeler Müdürlüğü 2017 Yılı (1. Dönem) Muhtelif Gıda, Bakliyat ve Makarna Alımı İşi

29.11.2016 11.00 İşletmeler Müdürlüğü 2017 Yılı Süt ve Süt Ürünleri ile Peynir Grubu Alımı İşi

29.11.2016 11.30 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2017 Yılı Akaryakıt Alımı, Akaryakıt İstasyonları Bakım Onarım ve Madeni Yağ Alım İşi




