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Eylül Ayı Tanıtım Metni
İBB Gençlik Meclisi Eylül ayında önemli çalışmalara ev sahipliği yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi gerçekleştirdiği etkinlik ve organizasyonlarla
Eylül ayını da dolu geçirdi. Ay içinde Dünya İnsani Zirvesi Sekreteri Dr. Jemilah Mahmood'u
ağırlayan Gençlik Meclisi, sergi çalışmalarına da devam etti. Meclis Eylül ayında gençlerin
izcilik faaliyetlerine de destek verirken, Kosova'dan gelen Türk öğretmenlere Milli Eğitim
Müdürlüğü ile birlikte İstanbul'u gezdirip eğitim sistemi hakkında bilgi verilmesini sağladı.
Meclis üyesi gençler ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın
düzenlediği bayramlaşma programına da katıldılar.

İBB Gençlik Meclisi'nin Eylül ayındaki gerçekleştirdiği faaliyetlerle gençlere ulaşmaya devam
etti. Bu kapsamda Çocuklar Sokakta Solmasın Projesine destek olan İBB Gençlik Meclisi
çocukları uluslararası çağdaş ve modern sanat fuarı Artinternational’a götürdü. Sanata farklı
bir boyut ile bakma fırsatı bulan çocuklar 4-6 Eylül tarihinde Haliç kongre Merkezi’nde
gerçekleşen fuarda, Ülker Çocuk Sanat Atölyesi’nde özgürce duvarları boyadı. İnteraktif
sanat tarihi tüneli ile sanatın gelişimine tanıklık eden çocuklar burada bisikletler ile ‘spin
painting’ deneyimi de yaşadılar.
Gençlik Meclisi'nin Eylül ayı içinde yaptığı etkinlikler içinde sergi çalışmaları da devam etti.
Bu çalışmalar içinde Tarihe Yolculuk Sergisi Avrupa yakasının ardından Anadolu
yakasındaki metro istasyonlarına taşındı. 1940 ile 1950’li yıllarda çekilmiş o günkü İstanbul
manzaralarından içeren fotoğraflardan oluşan sergi gençliğine ziyaretçilerden büyük ilgi
görüyor. 14-20 Nisan Kutlu Doğum Haftasına özel olarak hazırlanan 40 Hadis Sergisi de
ziyaretçiyle buluşmaya devam ediyor. Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen bir diğer sergi
de İstanbul'da Ramazan Sergisi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Gençlik
Meclisi'nin Ramazan ayı boyunca yaptığı faaliyetlerin fotoğraflarından oluşan sergi de
Avrupa Yakasının ardından Anadolu yakasındaki metro istasyonlarında sergilenmeye
devam etti. Serginin son durağı ise Kartal metro istasyonu oldu.
Eylül ayında İBB Gençlik Meclisi'nin önemli bir de misafiri vardı. Dünya İnsani Zirvesi
Sekreteri Dr. Jemilah Mahmood ve Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ile meclis
üyeleri Hidiv Kasrı’nda sabah kahvaltısı programında bir araya geldiler. Gündeme ilişkin
önemli konular üzerinde görüşülen toplantıda Dr. Jemilah Mahmood dünya üzerindeki
göçmenler hakkında bilgi verdi. Dünyada 60 milyon mülteci olduğunu ve bu rakamın dünya
nüfusunun yüzde 1’ini oluşturduğunu söyleyen Dr. Jemilah Mahmood herhangi bir felaket
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durumunda gençlerin bir ağ ile birbirine bağlanması ve zaman kaybetmeden harekete
geçmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Toplantıda sosyal ağların önemine vurgu yapan
Mahmood "Bir fotoğraf dünya gündeminde büyük yankı uyandırabilir ve kararları
değiştirebilir. Kadınlar ve gençler dayanışma konusunda daha etkili olmalıdır. Karşılaşılan
felaket durumunda ihtiyacın doğru belirlenmesi ve doğru tepkiler gösterilmesi gereklidir.
Felakete

uğrayan insanların onurunu zedelememek, onların özgüvenini yüksek tutmak

gerekli. Felaket bölgelerinde güvenli ortam oluşturulmalıdır. Gerçekleşen felaketlerin yüzde
20’si doğal sebeplerden kaynaklanırken, yüzde 80’i insan eliyle yaratılan felaketlerdir. Bu
sebeple yıkıma neden olan ülkelere bu yıkımı düzeltme konusunda baskı uygulanması
gerekir. İnsanlara küçük yaşlardan itibaren insanlık, bağımsızlık, apolitik olma ve
yardımlaşma üzerine dersler verilmelidir. Yolsuzluğun çokça gündemde olduğu yardım
faaliyetlerinin gençlerin kontrolünde olması güveni arttıracaktır" dedi.
Gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimlerine destek olmak için çalışmalarını sürdüren İBB
Gençlik Meclisi Kocaeli Yuvacık’ta gerçekleştirilen İzcilik Kampı’nda öğrencilere yönelik
izcilik eğitimi gerçekleştirdi. Gençler aldıkları izcilik eğitimi ile bedensel ve ruhsal gelişiminin
yanı sıra doğa ile baş başa kaldı. Gençlere vatan, millet, bayrak sevgisi verilerek yurttaşlık
eğitimi verilen kampta, öğrenciler aldıkları eğitim ile zor durumlarda karşılaşılacak olaylar
karşısında hayatta kalma eğitimi aldı.
İBB Gençlik Meclisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenlerle ortaklaşa yürüttüğü
organizasyonla Kosova’dan gelen Türk öğretmenlere İstanbul’daki okulları gezdirdi.
Kosova’dan gelen öğretmenler Kosovalı öğrencilerin ekonomik yönden zorluk çektiklerini ve
okul araç ve gereçlerini istedikleri şekilde temin edemediklerinden bahsetti. Gelişen Türk
eğitim sistemini incelemek istediklerini belirten öğretmenler gezi esnasında notlar aldılar. İBB
Gençlik Meclisi üyeleri okulların gezilmesinde Kosova’dan gelen Türk öğretmenlere eşlik etti.
Gençlik Meclisi üyeleri öğrencilere kitapların devlet tarafından verildiğini ve Fatih projesi ile
teknolojinin dersleri daha da kolaylaştırdığını anlattılar.
Meclis Başkanı Samed Ağırbaş ve üyeler son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş'ın Saraçhane Belediye Sarayı’nda düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı.
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, İstanbulluların, Türkiye’nin ve tüm İslam âleminin
Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Kurban Bayramı’nın barış, huzur ve kardeşlik içinde geçmesi
ve sıkıntısız kurban kesimleri için belediye olarak her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten
Topbaş, “Her zamanki gibi bizler bayram yapmayacağız. Vatandaşlarımıza bayram
yaptıracağız. İstanbul’a hizmet veren 73 bin kişilik bir aile olarak 11 yıldır gururla
çalışmaktayız. Bütün mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. BB Gençlik
Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş da tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak,
sağlıklı, huzur ve barış içerisinde bir bayram geçirmelerini diledi.
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Çocuklar Sokakta Solmasın Projesinde
Sanata Farklı Bakış

İBB Gençlik Meclisi İstanbul genelinde İstanbullu gençlere yönelik yaptığı çalışmalara
hız kesmeden devam etmektedir. Her yaştaki gençlere ulaşmaya çalışan İBB Gençlik
Meclisi gençlerin yetişip kendilerini geliştirmeleri yönünde çalışmalar yapmaktadır.
Eldeki imkanlardan herkesin eşit miktarda yararlanmasını isteyen İBB Gençlik Meclisi
Başkanı Samed Ağırbaş, herkesimdeki çocuğa ulaşmaya ve dertlerine ortak olmaya
çalışmaktadır.
Bu kapsamda Çocuklar Sokakta solmasın projesine destek olan İBB Gençlik Meclisi
sokakta çalışmak zorunda kalan çocukların sokaktan kurtarılmasına destek vermektedir.
Amaç gençleri farklı alanlarda geliştirip, eğitim dönemi süresince hem çocuğa hem de
ailesine maddi yardım yaparak çocuğun eğitimini tamamlayıp topluma yararlı bireyler
olmasını sağlamaktır. Çocukları farklı alanlara yönlendirmek ve farklı ilgi ve hobiler
oluşturmak amacıyla Çocuklar Sokakta Solmasın projesi kapsamındaki öğrencilere
bilgilendirici geziler düzenlenmektedir.
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Çocuklara farklı bir deneyim ve izlenim kazandırmak amacıyla uluslar arası çağdaş ve
modern sanat fuarı Artinternational’a götürülen çocuklar sanata farklı bir boyut ile bakma
fırsatı buldular. 4-6 Eylül tarihinde Haliç kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda, Ülker
Çocuk Sanat Atölyesi’nde çocuklar özgürce duvarları boyadı, interaktif sanat tarihi tüneli ile
sanatın gelişimine tanıklık ettiler ve bisikletler ile ‘spin painting’ deneyimini yaşadılar.
Çocuklar fuarda eğlenerek öğrendi. Özel eğitmenler ve danışmanlar eşliğinde sanata farklı
bir bakış açısı ile bakma imkanı buldular.
Çocukları sokaklardan uzak tutmak amacıyla hem maddi yönden hem eğitim alanında
geliştiren Çocuklar Solmasın Projesine destek olan İBB Gençlik Meclisi çocuklara farklı ilgi
alanları oluşturmaya devam edebilme adına çalışmalarına devam edecektir.
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Dünya İnsani Zirvesi Sekreteri Dr. Jemilah Mahmood
Ağırlandı

İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ve İBB Gençlik Meclisi üyeleri Dünya
İnsani Zirvesi Sekreteri Dr. Jemilah Mahmood ile Hidiv Kasrı’nda sabah kahvaltısı
programında bir araya geldiler.
Gündeme ilişkin önemli konular üzerinde görüşülen toplantıda Dr. Jemilah Mahmood dünya
üzerindeki göçmenler hakkında bilgi verdi. Dünyada 60 milyon mülteci olduğunu ve bu
rakamın dünya nüfusunun yüzde 1’ini oluşturduğunu söyleyen Dr. Jemilah Mahmood
herhangi bir felaket durumunda gençlerin bir ağ ile birbirine bağlanması ve zaman
kaybetmeden harekete geçmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Toplantıda sosyal ağların
önemine vurgu yapan Mahmood "Bir fotoğraf dünya gündeminde büyük yankı uyandırabilir
ve kararları değiştirebilir. Kadınlar ve gençler dayanışma konusunda daha etkili olmalıdır.
Karşılaşılan felaket durumunda ihtiyacın doğru belirlenmesi ve doğru tepkiler gösterilmesi
gereklidir. Felakete uğrayan insanların onurunu zedelememek, onların özgüvenini yüksek
tutmak

gerekli. Felaket bölgelerinde güvenli ortam oluşturulmalıdır. Gerçekleşen

felaketlerin yüzde 20’si doğal sebeplerden kaynaklanırken, yüzde 80’i insan eliyle yaratılan
felaketlerdir. Bu sebeple yıkıma neden olan ülkelere bu yıkımı düzeltme konusunda baskı
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uygulanması gerekir. İnsanlara küçük yaşlardan itibaren insanlık, bağımsızlık, apolitik olma
ve yardımlaşma üzerine dersler verilmelidir. Yolsuzluğun çokça gündemde olduğu yardım
faaliyetlerinin gençlerin kontrolünde olması güveni arttıracaktır" dedi.
STK’ların, yardım kuruluşlarının, gençlik oluşumlarının bir araya geleceği “ Dünya İnsani
Zirve” İstanbul’da 2016 Mayıs ayında gerçekleşecek. Bu zirvenin İstanbul’da gerçekleşme
nedenlerinden biri Türkiye'nin en fazla mülteci ağırlayan ülkelerinden biri olması ve doğu
ülkelerine yakın olması.
Görüşme sonrasında İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ve misafir gurup Hidiv
Kasrı üzerinden İstanbul Boğazını seyrettiler. Samed Ağırbaş gruba İstanbul ile ilgili bilgiler
verdi. Seyirden sonra Hidiv Kasrını gezen misafirler Hidiv Kasrı ile ilgili bilgi aldılar. Samed
Ağırbaş Dr. Jemilah Mahmood’ a Osmanlı işlemeli bir tabak hediye etti.
Hidiv Kasrı’ndaki görüşmeden sonra Yuşa Tepesine ve Yoros Kalesi'ne gidilerek buralar
gezildi ve tarihi hakkında bilgi alındı.
İstanbul’u gezen Dr. Jemilah Mahmood İstanbul’a hayran kaldı. Dünya Belediyeler birliği
Başkanı olan İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Beyin bu görevi layıkıyla
yaptığından bahseden Dr. Jemilah Mahmood İstanbul’un gezilip görülebilecek en güzel
şehirlerden biri olduğunu Kadir Topbaş Beyin İstanbul’un gelişmesinde katkılarının büyük
olduğundan söz etti. Kendilerine eşlik eden İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş’a
da teşekkür eden Dr. Jemilah Mahmood geziden büyük keyif aldığını söyledi.
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Tarihe Yolculuk Sergisi Kadıköy Metro İstasyonunda

İBB Gençlik Meclisi sergi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarihe Yolculuk sergisi
1940 ile 1950’li yıllarda çekilmiş o günkü İstanbul manzaralarından oluşan
fotoğraflardan oluşuyor.
Tarihe yolculuk sergisi bugünün gençliğine eskiyi tanıtmak ve o günleri görüp yaşamış
insanlara da o günleri tekrardan hatırlatmak amacı ile sergileniyor. Büyük ilgi gören sergi,
ziyaretçilerini o günün İstanbul’una tarihte yolculuk yaptırıyor. O günü yaşamış olan insanlar
torunlarına çocuklarına fotoğrafları göstererek o günkü İstanbul hakkında bilgi veriyor.
Avrupa yakasında okullarda ve kültür merkezlerinde sergilenen Tarihe Yolculuk sergisi
metro istasyonlarından sonra Anadolu yakasındaki metro istasyonlarında da ziyarete açıldı.
Günümüz İstanbul’u gezdiren ve tanıtan İBB Gençlik Meclisi geçmiş İstanbul’u tanıtıp
hatıraları canlandırmaya devam ediyor.
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40 Hadis Sergisi Maltepe Metro İstasyonunda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi sergi çalışmalarına aralıksız devam
ediyor. Gençlik Meclisi'nin ziyarete açtığı sergilere İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.
14-20 Nisan Kutlu Doğum Haftasına özel olarak hazırlanan 40 Hadis Sergisini tüm İstanbullu
vatandaşlara sergilemek amacıyla yıl boyunca devam ettirme kararı alan Gençlik Meclisi,
her ay farklı bir metro istasyonu ve kültür merkezinde sergilenen sergileri yıl sonuna kadar
sergilemeye devam ettirmeyi amaçlıyor.
40 Hadis sergisinin metrolarda sergilenme amacı daha çok kişiye ulaşmasını sağlamayı
planlanıyor. İslam alimlerinin sözleri olan ve günlük yaşantımızı kolaylaştıran öğüt şeklinde
yazılmış yazıları insanlar ile paylaşarak, insanların Allah'a yaklaşmasını ve davranışlarını
Peygamber Efendimizin isteği yönünde harekete dönüştürmeleri amaçlanıyor. 40 Hadis
sergisinde; “Hayra vesile olan, hayrı yapmış gibidir”, "İslam, güzel ahlaktır”, “Her insan hata
eder. Hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir” gibi hadisler yer alıyor.
“Resulullah (s.a.v): "Ümmetimden kim, Allah rızası ve ahireti için kırk hadis öğrenirse, Allahu Teala kıyamet günü onu peygamberler, şehitler, salihler ve sıdıklarla (sadık kullarla) haşr
eder ve onlar ne güzel arkadaştırlar" sözünden hareketle 40 Hadisi İstanbul geneline
yaymak

ve

İstanbul’daki

insanlara

ulaştırmak

istasyonlarında sergilenmeye devam edecek.

amacıyla

40

Hadis

sergisi

metro
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İstanbul'da Ramazan Sergisi Kartal Metrosunda

İBB Gençlik Meclisinin organize ettiği sergi çalışmaları metro istasyonlarında
sergilenmeye devam ediyor.
Şimdiye kadar Avrupa yakasındaki metro istasyonlarında gösterimde olan sergiler bu kez
Anadolu yakasında gösterime çıktı. İstanbul’da Ramazan sergisi İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve İBB Gençlik Meclisinin Ramazan ayı boyunca yapmış olduğu faaliyet
fotoğraflarından oluşuyor.
Bir çok farklı din, dil ve ırklara mensup insanların bir arada yaşadığı İstanbul'da, Ramazan
coşkusu güven içerisinde yaşandı. İstanbul’da Ramazan atmosferi, Sultanahmet ve Beyazıt
Meydanları ile Feshane’de renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl Ramazan ayının heyecan ve
coşkusu diğer yıllardan farklı olarak Yenikapı ve Maltepe sahillerinde İstanbulluları
buluşturdu. Ramazan ayında yapılan konserler, tasavvuf müziği, Türk sanat ve Türk Halk
Müziği dinletileri, Mehteran konserleri, şiir dinletileri düzenlendi. Ortaoyunu, kukla, meddah,
Hacivat- Karagöz gösterileri ile Ramazan ayı şölen içerisinde gerçekleştirildi. Ramazan
Ayının dolu dolu geçmesinde önemli bir katkısı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
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Kadir Topbaş, insanların birlik ve beraberlik içerisinde bir ramazan geçirmesini, eski aranan
Ramazanların tekrardan yaşanmasını arzu etti.
İBB Gençlik Meclisi Ramazan ayı boyunca teravih çıkışlarında cami cemaatine limonata ve
lokum dağıtarak eski gelenekleri yaşatmaya çalıştı. Ayrıca ev ziyaretlerinde bulunan Gençlik
Meclisi 2000 gençle Yenikapı İftar çadırında iftar programı gerçekleştirildi.
Yapılan etkinliklerden oluşan sergi, Kartal metro istasyonunda ziyaretçilerini bekliyor.

İBB Gençlik Meclisi 5.Dönem

Sf.11

İBB Gençlik Meclisi İzcilere Destek Veriyor

İBB Gençlik Meclisi İstanbullu gençlere yönelik yaptığı çalışmalara hız kesmeden
devam ediyor. Gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimlerine destek olmak amacıyla
Kocaeli Yuvacık’ta gerçekleştirilen İzcilik Kampı’nda öğrencilere yönelik izcilik eğitimi
gerçekleştirildi.
Gençler aldıkları izcilik eğitimi ile bedensel ve ruhsal gelişiminin yanı sıra tabiat ve doğa ile
baş başa kalıyor. Gençlere vatan, millet, bayrak sevgisi verilerek yurttaşlık eğitimi verilen
kampta, öğrenciler aldıkları eğitim ile zor durumlarda karşılaşılacak olaylar karşısında
hayatta kalma eğitimi aldı.
Gençler bir arada yaşama, empati, yardımlaşma gibi değerleri öğrenerek topluma uyumlu
bireyler haline getiriliyor. Eğitimler sırasında yaşadıkları olaylar karşısında sorumluluk
duyguları gelişen gençler aldıkları eğitimler sonucunda gündelik yaşamlarında da başarılı
oluyor. İzcilik derslerinde aldıkları eğitimler sayesinde temel bilgileri alan gençler pratik
çözümler bularak ailesine ve topluma faydalı bireyler olma yolunda ilerliyor.
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İzcilik eğitimi sağlam bir kişilik eğitimi vermek, çocuğa veya gence bağımsız düşünebilme,
bireysellik kazanma, ahlaklı bir yaşam sürme konusunda bir eğitim veriliyor. Bu sağlıklı kişilik
eğitiminin içinde toplumsal çevrenin ve fiziksel çevrenin istekleriyle uyumlu ama bağımsız
yaşama özelliği, yaşamın güzelliklerinden zevk alma bunları sağlıklı bir şekilde algılayabilme
özelliği katıyor.
İBB Gençlik Meclisi gençlere yönelik yapılan tüm çalışmalara desteklerini sürdürmeye
devam ediyor. Topluma ve çevresine duyarlı, toplum tarafından örnek gösterilen gençler
yetiştirmek amacıyla yola çıkan Samed Ağırbaş, İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş’tan
aldıkları emir ve talimatlar doğrultusunda her gence ulaşmayı sürdürüyor.
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Kosovalı Gruba Türk Eğitim Sistemi Hakkında Bilgi
Verildi

İBB Gençlik Meclisi ve İl Milli Eğitim öğretmenlerinin ortaklaşa yürüttüğü
organizasyonda Kosova’dan gelen Türk öğretmenlere İstanbul’daki okullar
gezdirilerek Türk eğitim sistemi hakkında bilgi verildi.
Kosova’dan gelen öğretmenler Kosovalı öğrencilerin ekonomik yönden zorluk çektiklerini ve
okul araç ve gereçlerini istedikleri şekilde temin edemediklerinden bahsetti. Gelişen Türk
eğitim sistemini incelemek istediklerini belirten öğretmenler gezi esnasında notlar aldılar. İBB
Gençlik Meclisi üyeleri okulların gezilmesinde Kosova’dan gelen Türk öğretmenlere eşlik etti.
Gençlik Meclisi üyeleri öğrencilere kitapların devlet tarafından verildiğini ve Fatih projesi ile
teknolojinin dersleri daha da kolaylaştırdığını anlattılar. Sınıf mevcudunun az olması ve
gerekli materyallerinin dersliklerde bulunması eğitim ve öğretimin gelişmesine neden
olduğunu belirttiler. Öğretmenler fen ve laboratuar sınıflarını, kütüphaneleri, ders çalışma
odalarını, resim ve müzik sınıfları ile spor salonlarını dolaşarak izlenimlerde bulundu.
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Ayrıca İBB Gençlik Meclisi üyeleri Kosova’dan gelen öğretmenlere İstanbul’u gezdirerek
İstanbul’un tanıtımını yaptılar. İBB Çadır’da İstanbul belediyeciliği hakkında bilgi alan
öğretmenler İstanbul’un gelişim sürecini izlediler. İBB Gençlik Meclisi üyeleri Kosova’dan
gelen öğretmenlere İBB Gençlik Meclisi hakkında bilgi vererek İstanbul gençliği için yaptığı
çalışmalardan söz ettiler.
Gezi sonunda İBB Başkanı Kadir Topbaş’a ve gezi esnasında öğretmenleri yalnız
bırakmayan İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş’a teşekkür eden öğretmenler
edindikleri izlenimleri 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler ile paylaşacakları ve
Türk eğitim sisteminin getirdikleri yenilikleri uygulamaya çalışacaklarını söylediler.
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Gençlik Meclisi Kadir Abisi ile Bayramlaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Saraçhane Belediye Sarayı’nda
düzenlenen törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile bayramlaştı. Törene
İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ve İBB Gençlik Meclisi üyeleri de katıldı.
Gerçekleşen törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, İstanbulluların, Türkiye’nin ve tüm
İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Kurban Bayramı’nın barış, huzur ve kardeşlik
içinde geçmesi ve sıkıntısız kurban kesimleri için belediye olarak her türlü hazırlığı
yaptıklarını belirten Topbaş, “Her zamanki gibi bizler bayram yapmayacağız.
Vatandaşlarımıza bayram yaptıracağız. İstanbul’a hizmet veren 73 bin kişilik bir aile olarak
11 yıldır gururla çalışmaktayız. Bütün mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum”
dedi.
Bayramların dostluğu, kardeşliği pekiştiren, küskünlükleri gideren ve insani duyguları ön
plana çıkartan özel günler olduğunun altını çizen Topbaş, “İstiyoruz ki bu bayram
güzelliklerle ve huzurla dolu geçsin. Bayramda sıla-i rahim yapacaklara ve tatile gideceklere
kazasız belasız hayırlı ve dikkatli yolculuklar diliyorum. Trafik kurallarına mutlaka uymalarını
tavsiye ediyorum” diye konuştu.
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Hafız Öğrencilere Motivasyon Gezisi

İBB Gençlik Meclisi Kültür Gezileri kapsamına Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitimi alan
öğrencileri de dâhil etti. Uzun bir eğitim sonucunda hafız olan gençleri İBB Gençlik
Meclisi unutmayarak gezi ve hediyeler ile ödüllendirdi.
Yaz ayı boyunca Kuranı Kerim ve hafızlık eğitimi alan gençler yaz ayı sonunda eğitimlerinin
ve uğraşlarının karşılığını alarak hafız oldular. Gençlere bu başarılarından dolayı Miniatürk
ve Panorama gezileri düzenlenerek tarihi camiler gezdirildi. Hafız olan öğrencileri
ödüllendirmek ve eğitimi alan gençleri heveslendirmek amacıyla İBB Gençlik Meclisi Kur’an-ı
Kerim dersi alan öğrencilere destek olmaya devam ediyor.
Panorama 1453 ve Miniatürk gezileri ile gençler İstanbul’un fetih tarihi hakkında bilgi sahibi
oldular. Arka planda çalan Mehter Marşlarıyla o anı yaşayan gençler tarihte yolculuk yapmış
oldular. Miniatürk gezisi ile de gençler Türkiye ve Anadolu coğrafyasındaki eserlerin yanı
sıra ülke toprakları dışındaki eserlerin maket şekillerini de görerek bilgi sahibi oldular.
Sorumlu öğretmenler geziden çok memnun kalarak gençlerin bu şekilde arkasında duran ve
destek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a ve İBB Gençlik Meclisi
Başkanı Samed Ağırbaş’a teşekkür ettiler. Bu tür etkinliklerin artırılarak devam etmesini
isteyen eğitmenler bu tür gezi ve hediyeler ile gençlerin heveslendirilerek daha da başarılı
olunacağını vurguladılar.

