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İstanbul’a Dev Yatırım Bütçesi!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Belediye Meclisi’ne 2016 bütçesini sundu.
İstanbul’a 2016 yılında toplam 16 milyar 300 milyon lira yatırım yapacaklarını belirten Başkan Topbaş,
en büyük payı ulaşıma ayırdıklarını söyledi.

Sevgili
İstanbullular
İstanbul’umuzun marka değerini artırmaya yönelik yatırım
ve hizmetlerimize geride bıraktığımız ay da hız kesmeden
devam ettik. 2016 yılı bütçesini İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi’ne sunduk. Bir ülke özelliği taşıyan İstanbul’da,
2016 sonunda toplam yatırım miktarımız 97,6 milyar liraya
ulaşacak. “Her yerde metro, her yere metro” hedefine
doğru emin adımlarla ilerlediğimiz kentimizin toplu
ulaşım sistemlerini daha da geliştirmek adına bütçede
en büyük payı ulaşıma ayırdık. Kültür-sanat, çevre ve
sağlık-sosyal ile diğer alanlardaki yatırımlarımız da artarak
devam edecek.
İstanbul’u kültür, sanat, turizm, spor ve kongreler şehri
yapmak için 365 gün 24 saat prensibiyle çalışmalarımız
sürüyor. Bu anlayıştan hareketle şehrimize bir büyük
yatırımı daha kazandırıyoruz. 3. Havalimanı’nın çevresinde
3 milyon m2’lik bir alanda hayata geçireceğimiz “fuar” ve
“kongre kampüsü” projesi ile İstanbul, dünyada örneği
olmayan bir etkinlik alanına kavuşacak. Bu dev yatırım,
diğer dünya şehirleriyle yarışta olan İstanbul’u bir adım
öne çıkaracak. Bunun yanı sıra Yeşilköy’de bulunan
İstanbul Fuar Merkezi’nin var olan 65 bin m2’lik alanını,
700 bin m2’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bütün bu çalışmalar
tamamlandığında İstanbul, fuarcılığın başkenti olacak.
Geçtiğimiz ay, siz değerli İstanbullulara bir çevre
yatırımının daha müjdesini verdik. Aksaray’da bulunan ve
yıkımını gerçekleştirdiğimiz İSKİ binasının yerine yeni bir
meydan, park ve zeminaltı otopark inşa edeceğiz. Aksaray
Meydanı, vatandaşların buluşacağı ve nefes alacağı
bir alan haline gelecek. Buradan bir de İstanbullulara
bir çağrıda bulunmak istiyorum. Evinde engelli
yurttaşımız olanlar İSKİ’den yüzde 50 indirimli su hakkını
kullanabilirler. Uygulamayı bilmeyen vatandaşlarımız
mutlaka müracaatta bulunsun ve bu hakkını kullansın.
Gelecek sayıda birbirinden güzel hizmet ve etkinliklerin
haberleri ile yeniden karşınızda olmak ümidiyle hepinize
sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.
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İBB’nin konsolide bütçesi
36,8 milyar lira
Kadir Topbaş:
“16,3 milyar lira yatırım yapacağız…”

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin 2016 yılı bütçesini
Belediye Meclisi’ne sunan Kadir
Topbaş, birçok yeni projeyi
barındıran çok önemli
açıklamalarda bulundu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş,
Belediye Meclisi’ne 2016 bütçesini sundu. İstanbul’un,
Türkiye’nin ve dünyanın taşıyıcı gücü olduğunu
vurgulayan Kadir Topbaş, “Meclis üyelerimizin ve
bürokratlarımızın desteğiyle bütçe yönetimimizdeki
başarımız oldukça yüksek. Bütçemiz yüzde 99’larda
gerçekleşiyor. Bir ülke özelliği taşıyan bu şehir, ekonomik
olarak da dünyanın 127 ülkesinden büyük” dedi.
İBB’nin 2016 yılı bütçesinin 16 milyar 100 milyon lira,
İSKİ ve İETT ile birlikte 24 milyar lira, şirket ciroları dahil
konsolide bütçenin ise 36 milyar 800 milyon lira olacağını
açıklayan Topbaş, “Görevde olduğum 11 yılda İstanbul’a
69,4 milyar lira yatırım yaptık. 2016’da da toplam 16 milyar
300 milyon lira yatırım yapacağız. Gelecek yılsonunda
yatırımlar toplamımız 97,6 milyar liraya ulaşacak” dedi.

Kredi kuruluşlarından
İBB’ye tam not…
Topbaş, konuşmasında Uluslararası Kredi Derecelendirme
Kuruluşu FITCH’in İBB’nin uzun vadeli kredi notunu
yükselttiğini, Japon Kredi Derecelendirme Kuruluşu
JCR’nin ise İBB’yi en yüksek düzeyde yatırım yapabilir
kategoride gösterdiğini söyledi. Bu sonuca güçlü
performans ve sağlam mali yapı sayesinde ulaştıklarını
belirten Topbaş, hazine garantisi olmadan sadece Başkan
olarak kendisinin imzasıyla Avrupa Yatırım Bankası gibi
kuruluşlardan metro kredisi aldıklarını hatırlatarak, son
kredi notlarının İstanbul’un yatırım yapılabilir bir kent
olduğunu açıkça gösterdiğini kaydetti.
Topbaş, “Her geçen yıl bütçemizi biraz daha geliştirerek
geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Geçmişte bir takım
sıkıntılar yaşayan belediyeden, dönemimizde devlet gibi
büyük yatırımlar, hatta metrolar yapan bir belediye haline
geldik. Bütçemizle de Türkiye ve dünyaya örnek oluyoruz”
dedi.

En büyük pay ulaşıma…
Topbaş, bütün gelişmiş şehirlerde ulaşım problemi
yaşandığına dikkat çekerek, İstanbul’un toplu ulaşım
sistemlerini daha da geliştirmek adına bütçede en büyük
payı ulaşıma ayırdıklarını söyledi. 8 milyar 42 milyon liralık
ulaşım yatırımı yapacaklarını bildiren Topbaş, çevre

5

yatırımlarına 5 milyar 818 milyon lira ayırdıklarını,
kültür-sanat, sağlık ve sosyal yardımlar ile diğer alanlardaki
yatırımların da artarak devam edeceğini ifade etti.

2 metro hattının
yapımına başlanıyor…
Topbaş, “İstanbul’da gelecek yılsonunda günlük 7 milyon
kişi raylı sistemleri kullanır hale gelecek. İstanbul, 2019 yılı
sonunda da 11 milyon kişinin günlük raylı sistemleri
kullandığı bir şehir olacak. Sizlere güzel bir haber vermek
istiyorum” diyerek; Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar,
Küçükçekmece ve Başakşehir’den geçen 13 kilometrelik
Ataköy-İkitelli Metrosu ile Ümraniye, Kadıköy ve
Ataşehir’den geçen yine 13 kilometrelik Bostancı-Dudullu
Metrosu’nun ihale ve sözleşme süreçlerini tamamladıklarını
ve önümüzdeki haftadan itibaren yapım aşamasına
geçeceklerini söyledi.

10 metro hattına eş zamanlı start...
2019 yılı sonunda İstanbul’un 483 kilometre raylı sisteme
kavuşacağını vurgulayan Topbaş, 2016 yılında raylı
sistemlerde tarihi bir hamle yaparak 10 metro hattının
yapımını başlatmayı hedeflediklerini açıkladı. 2016’da
3. Havalimanı için 2 ayrı metro hattında ve 3 Katlı Tüp Geçiş
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projesinde somut adımlar atılmış olacağına da dikkat
çeken Topbaş, göreve geldiklerinde 45 kilometre olan raylı
sistem hattını 145 kilometreye çıkardıklarını hatırlattı.
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediye olarak
49 kilometre metro inşaatımız devam ediyor.
Ulaştırma Bakanlığı’nın yapımına başladığı
72 kilometrelik metro hatlarıyla birlikte İstanbul’da toplam
121 kilometre raylı sistem inşaatı hızla sürüyor. İhalesi yeni
tamamlanan 27 kilometrelik hat ile ihale hazırlıklarını
sürdürdüğümüz 102 kilometrelik hattı ve Ulaştırma
Bakanlığı’nın ihale hazırlıklarını sürdürdüğü 88 kilometrelik
hatlar da 190 kilometreyi buluyor. Bütün bu hatların
toplam uzunluğu 483 kilometre. Bütün bu hatlar
tamamlandığında İstanbul daha çok yeraltından seyahat
edilen modern bir şehir haline gelecek. Şu anda bile
10 bin civarında insan metrolar ve atıksu tünelleri için
yeraltında çalışıyor.”
Bu 10 hat arasında bulunan Eminönü-Alibeyköy
Tramvayı’na 2016’da başlayacaklarını, hattın yanında
bisiklet yolunun da yer alacağını dile getiren Topbaş,
“Böylece bu güzergahta otobüslerden arınmış çok farklı bir
doku ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.
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2016 yılında
yapımına başlanacak hatlar:
1. Göztepe - Ataşehir - Ümraniye
2. Çekmeköy - Sultanbeyli
3. Çekmeköy - Taşdelen - Yenidoğan
4. Kaynarca - Tuzla
5. Pendik - Kaynarca
6. Bağcılar - Halkalı
7. Başakşehir - Kayaşehir
8. Mahmutbey - Bahçeşehir
9. Yenikapı - Sefaköy (Devamı Beylikdüzü-Ulaştırma Bakanlığı)
10. Eminönü - Alibeyköy (Tramvay)

5 yeni karayolu tüneli daha…
İstanbul’da 3 tünel yolu devreye aldıklarını ve bu
bölgelerde trafikte rahatlamalar olduğunu aktaran Topbaş,
bu yatırımların devamını getirmek ve karayollarının
rahatlaması adına 5 yeni tünel projesine daha start
vereceklerini müjdeledi.
1. Dolmabahçe - Levazım
2. Levazım - Baltalimanı
3. Baltalimanı - Ayazağa
4. Ayazağa - Çayırbaşı
5. Sarıyer - Zekeriyaköy
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İSKİ artık kendi enerjisini üretecek…
Topbaş, su ve atıksu arıtmalarında kullanılan elektrik
nedeniyle en büyük enerji tüketicisi konumundaki İSKİ’nin,
kendi enerjisini üretecek olmasını İstanbul için bir başka
tarihi adım olarak nitelendirdi. Yılda 380 milyon liralık
enerji tüketen İSKİ’nin Edirne şehri kadar tüketim
yaptığının altını çizen Topbaş, “2016 yılında başlayacağımız
projeyle İSKİ, rüzgar ve güneş enerji santralleri kurarak
enerji üretmeye başlıyor. Bir takım siyasi yada başka
mülahazalarla asla su kesintileri yapmayız. İnsanın olduğu
her yere hizmet sorumluluğunu taşıyoruz. Bu su
kesintilerinin çoğu elektrik kesintisinden yaşanıyor.
Bundan dolayı İSKİ bu sıkıntılara bir daha düşülmemesi için
dev jeneratörler aldı” şeklinde konuştu.
İstanbul’un barajlarının dolu olduğunu belirten Topbaş,
Melen 3 İsale Hattı ile Melen Barajı’nın 2016’nın sonunda
tamamlanacağını ancak İstanbul’a ileri su teknolojisini
getirmek adına deniz suyundan içme suyu elde etmek için
çalışma başlattıklarını söyledi. Yakın bir tarihte bunun
ihalesini yapacaklarını belirten Topbaş, “İstanbul olarak bu
teknolojiyi yakalayalım. Üniversitelerimiz bu alanda
gelişsin ve gelecekteki olası iklim krizinde bu çalışmamız
Türkiye’nin kazanımı olsun istiyoruz” diye konuştu.
Çevreyle ilgili çok büyük yatırımlar yaptıklarının altını çizen
Topbaş, kimsenin bilmediği en büyük çevre yatırımını İSKİ
havzalarındaki kamulaştırmaların oluşturduğunu kaydetti.
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1994’ten bugüne yaklaşık 30 milyon
metrekare alanın kurtarılarak
yeşillendirildiğini vurgulayan Topbaş,
kendi dönemlerinde 2 bin 200 bina yıkıp,
değer artışlarını hesaplamadan dahi
kamulaştırmaya 3 milyar lira
harcadıklarını söyledi.

2016 ileri biyolojik
arıtmada hasat yılı…
İleri biyolojik arıtma tesisleri için
2016’nın tam bir hasat yılı olacağını
dile getiren Topbaş; Büyükçekmece,
Selimpaşa-Silivri ve Çanta İleri Biyolojik
Arıtma Tesislerinin gelecek sene
devreye gireceğini söyledi. Tuzla,
Baltalimanı ve Yenikapı İleri Biyolojik
Arıtma Tesisleri için de ihaleye
çıkılacağını bildiren Topbaş,
“Kentin denizlerinin, derelerinin
temizlenmesi yaşam kalitesinin
artması adına çok önemli çalışmalar.
Balıkçılarımız, bu temizlik nedeniyle
denizlerimizdeki balık akınlarının
geçmişe göre çok daha iyi olduğunu
söylüyor. Baltalimanı’ndan açtığımız
tünel sayesinde Haliç’te şu anda
sahilden balık tutulduğunu
görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Dere ıslahlarında da ciddi mesafe kat
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ettiklerini aktaran Topbaş, 2004’e kadar
251 kilometre dere ıslahı yapıldığını,
11,5 yılda 189 kilometre dere ıslahı
gerçekleştirdiklerini ve 90 kilometrelik
dere ıslah çalışmasının da devam
ettiğini anlattı. Kurbağalıdere’nin ıslah
çalışmalarında sona yaklaşıldığını
müjdeleyen Topbaş, yeraltında metro
yapar gibi TBM makineleriyle tünel inşa
etiklerini, ıslah çalışmasında bugüne
kadar 185 milyon lira harcadıklarını ve
çalışmanın toplam 364 milyon liraya
mal olacağını kaydetti.

Japonya ve
Amerika’daki katı atık
sistemi İstanbul’da…
Topbaş, katı atık bertaraf
teknolojisinde İstanbul için yeni bir
dönüm noktasının geldiğini belirterek,
“Japonya, Amerika ve Almanya başta
olmak üzere gelişmiş ülkelerdeki
teknolojiyi barındıran Odayeri Katı Atık
Yakma Tesisi için son aşamaya geldik.
Burada çevreye zarar verilmeden
günde 3 bin ton katı atık bertaraf
edilecek. Üretilen enerjiyle
1,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı ve
3. Havalimanı’nın ısınma ihtiyacının
yarısını karşılanacak. Bu çevreci

projenin ekonomiye katkısı da çok
büyük olacak. İleride bu tesislerin
sayısını arttıracağız” şeklinde konuştu.

İstanbul’a kazandırılan
çevre yatırımları…
“Aksaray’da yıkımı yapılan İSKİ binasın
altını otopark, üstünü de park yaparak
çevreye duyarlı bir çalışma ortaya
çıkartacağız” diyen Topbaş, aynı şekilde
Maçka Küçükçiftlik Parkı’nın
karşısındaki arazinin üstündeki binaları
da yıktıklarını ve bu arazinin de yeşil
alan olacağını söyledi. “Küçükçiftlik Park
ile ilgili projemiz de var. O vadide hiçbir
yapının olmamasını öngördüğümüzü
ifade ediyorum” ifadelerini kullanan
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çırpıcı Parkı da çok yüksek bedeller
ödenerek halka açılan dev bir park
olarak hizmete alındı. Bu anlayışımız
2016’da da devam edecek.
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun

ifade ettiği, İstanbul’da 5’er bin
metrekarelik altları otopark üstü
yeşil alan olan en az 200 yeni park
çalışmasıyla ilgili proje çalışmalarımız
devam ediyor. Yoğun yapı adaları
içerisindeki bazı bölgelerde
yapacağımız bu parklar birleştirilerek
10 bin metrekareye de çıkabilir.
Bu alanlarda kimseyi mağdur etmeden
kentsel transfer yaparak nefes alınacak
alanlar ortaya çıkacak. İnsanların
dinlenip nefes alabileceği ve
çocukların oynayabileceği bu mekanlar
için somut adımlar atıldı.
2016 bu alanda da çok önemli
gelişmeler olacak. İstanbul’un marka
değeri olan İGDAŞ’ı da İstanbul
halkına arz edeceğiz. Dünyada eşi
olmayan bir yöntemle öncelik
abonelerin olacak. Devrim
niteliğinde bir kararla bu şirketimizi
halkımıza açacağız. Vakti geldikçe
diğer şirketlerimizi de halkımızla
paylaşacağız.”
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İBB şirketlerinin de 2016’da birçok
yeniliğe imza atacağını belirten Topbaş,
Belbim’in İstanbulkart’ı elektronik para
kartı haline getireceğini vurgulayarak,
“Kredi kartı değil, bir cüzdan, nakit
para gibi her yerde geçebilecek bir
kart. İnsanlarımız bu kartla rahatlıkla
her yerde alışveriş yapabilecek” dedi.
İmar A.Ş.’nin gayrimenkul yatırım
ortaklığı şirketine dönüşeceğini,
bununla ilgili adımları attıklarını anlatan
Topbaş, Halk Ekmek’in ekşi mayadan
ekmek üreteceğini, 6 yeni cep
otoparkının yapımına başlayacaklarını,
Beltur’un işleteceği nostaljik yandan
çarklı vapur yapacaklarını, İstanbulluların
restoran ve kafe hizmeti verecek bu
vapurla nostaljik seyahat de
yapabileceğini söyledi. İBB’nin en iyi
hizmeti sunmak ve insanları daha fazla
mutlu edebilmek için çalışmalar
yapmaya özen gösterdiğinin altını
çizen Topbaş, Kiptaş’ın da 2016’da
10 bin konut hedefi koyduğunu anlattı.
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Kentsel dönüşüm
planı geliyor…
Kentsel dönüşüm konusunda İBB’nin
İTÜ ile birlikte Stratejik Plan hazırladığını
açıklayan Kadir Topbaş, “Uygulamaya
dönük master planı yapıyoruz. Sıradan
kendiliğinden oluşan bir kentsel
dönüşüm değil, planlı, bilimsel ve
ayakları yere basan bir kentsel
dönüşüm için adımları atacağız” dedi.
İstanbul’un gece görünümünü çok daha
güzel hale getirmek için Aydınlatma Master
Planı’nı hazırlayacaklarını da belirten
Topbaş, anıtsal yapılar ve tarihi eserler
başta olmak üzere, şehri farklı noktalardan
çok daha güzel yansıyan bir kent haline
getirmek için böyle bir çalışmaya
ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Miniaworld
çok ilgi görecek…
İstanbul’un turizmde ciddi mesafeler
aldığını ancak yıllık 12 milyon turistin

yeterli olmadığını belirten Topbaş,
20 milyon turisti aşmak için İstanbul’da
kongre ve fuar kampüsü kuracaklarını
açıkladığını hatırlattı. İnsanların aileleriyle
geleceği bu kampüsün dünyada bir ilk
ve model olacağını aktaran Topbaş,
“Yenikapı’da Miniatürk’ün iki katı
büyüklüğünde Miniaworld’u kuruyoruz.
Projelendirme bitti. Yine Yenikapı’ya
Feshane etkinliklerini taşımak için 9 bin
metrekarelik, gerektiğinde bölünebilen
modern bir çadır kuracağız. Fuarlara,
sergilere ev sahipliği yapacak bu alan
etkinliklerin de merkezi olacak. Topkapı
Kent Müzesi’nin yapımına başlıyoruz.
Tekfur Sarayı ve Anemas Zindanları’nın
restorasyonu bitti. Buraları müze yaparak
turizme açmayı hedefledik. Haliç
Tersanesi’nin bulunduğu noktada Bilim
Teknoloji Müzesi kurma çalışmamızın
projelendirmesinde son safhaya
geldik” diye konuştu.

1.000 yeni otobüs
yoğunluğu azaltacak…
2016’da İstanbul’a 1.000 yeni otobüs
daha alarak yolcu yoğunluğunu

azaltacaklarını ve yeni hatlar açacaklarını
müjdeleyen Kadir Topbaş, İstanbullular
ve turistler için park ve meydanlarda
var olan ücretsiz interneti de
yaygınlaştıracaklarını kaydetti.
“Otobüslerimizin tamamında ücretsiz
internet olacak” diyen Topbaş, belediye
olarak engelli vatandaşların kullandıkları
araçları dahi tamir ettiklerini söyledi.

İstanbul
küresel başkent
oluyor…
İstanbul bütün bu yatırım ve projelerle
dünyanın yeni odak şehri haline gelmeye
başladığını, İstanbulluların ve dünya
insanlarının İstanbul’da aradıkları her
şeyi bulmalarını arzu ettiklerini ifade
eden Kadir Topbaş, sözlerini şöyle
tamamladı: “İstanbul’un küresel bir
başkent olmasını hedefliyoruz. Başka
kentlerle yarışan değil, odak şehir
olsun istiyoruz. Odak şehir yaşayanların
mutlu olduğu ve başkalarının da
yaşamak istediği bir modeldir.
Hedefimiz net, yol haritamız belli.
Bu istikamette adımlarımızı atarak

dünyaya yön veren beyin, fikir ve
sanat gücüne sahip olanlar, küresel
ekonomiyi şekillendiren büyük
sektörlerin temsilcileri, dünya
siyasetine doğrudan etki eden çatı
kuruluşların aktörleri, küresel etki
gücüne sahip sivil toplum kuruluşları
İstanbul’u merkez olarak kabul etsinler
istiyoruz. Dünya siyasetini doğrudan
etkileyen çatı kuruluşlarını ve STK’ların
İstanbul’da olmayı yeğledikleri,
küresel güce sahip bir şehri ortaya
çıkartmak için çalışıyoruz. Bu hepimizin
arzu ettiği ve bu kentin genlerinde
olan küresel başkentin ortaya çıkmasını
arzu etmekteyiz. Geleceğin
İstanbul’unu sizlerle birlikte
şekillendireceğiz. 2016 bütçemiz
İstanbul’umuza hayırlı olsun.”
Başkan Kadir Topbaş’ın konuşmasının
ardından Belediye Meclisi’nde grubu
bulunan partilerin temsilcileri
İBB’nin 2016 Bütçesi ile ilgili görüşlerini
belirtti. Değerlendirmelerin
sonunda oylanan İBB’nin 2016 Yılı
Bütçesi 154 kabul, 62 ret oyuyla
kabul edildi.
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İstanbul’a 3 milyon m2’lik
kongre ve fuar kampüsü
İstanbul, fuarcılık ve kongre
merkezi olma yolunda emin
adımlarla ilerliyor. Başkan
Kadir Topbaş, 3. Havalimanı’nın
çevresinde 3 milyon m2’lik bir
alanda dünyada benzeri
olmayan bir kongre ve fuar
kampüsü kuracaklarının
müjdesini verdi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) İstanbul
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen
43’üncü kuruluş yıldönümü törenine katıldı. İstanbul Valisi
Vasip Şahin, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim
Çağlar ile TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve turizm
sektörü temsilcilerinin katıldığı törende konuşan Başkan
Kadir Topbaş, İstanbul’un coğrafi güzellikleri ve tarihi
birikimiyle büyük bir turizm potansiyeli taşıdığını söyledi.
Tarihin adeta çeyiz sandığı olan İstanbul’un geçmişte
turizmden payını yeteri kadar alamadığını belirten Başkan
Kadir Topbaş, “Tarihi İpekyolu’nun ve Roma Yolu’nun
kesiştiği bu şehre biz ne kadar katkı sunduysak, İstanbul
hak ettiği yere o kadar yaklaştı. Metrosundan altyapısına ve
ekolojisine kadar dönüşüm yaşayan modern bir İstanbul
var. Turizmde 3 milyondan 12 milyonu aşan bir turist
sayısına eriştik. 20 milyonlar hayal değil.” diye konuştu.

“İstanbul’da bulunmak, dünyada
moda haline gelecek…”
Yerel yönetim olarak İstanbul’un turizmini
geliştirmek için sektör temsilcilerine her
türlü desteği verdiklerini ifade eden
Başkan Topbaş, Büyükşehir Belediye
Başkanı olarak göreve geldiğinde ilk
toplantıyı turizm sektörüyle yaptığını
hatırlattı. İstanbul’un her alanda hızla
gelişerek bir odak şehir haline geldiğini
vurgulayan Başkan Topbaş, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Her yönüyle rekabet
gücünü geliştiren bir İstanbul. Öyle bir
şehir ki, bu şehirde bulunmak dünyada
artık moda haline gelecek. UCLG ve
UNACLA Başkanlığım sebebiyle
bulunduğum uluslararası toplantılarda,
İstanbul’un gelişmesinden hep övgüyle
bahsediliyor. Bunda turistleri en iyi
şekilde ağırlayan turizm sektörünün
büyük katkısı var.”
Dünyada benzeri olmayan kongre ve
fuar merkezi İstanbul’da yapılacak…
“Dünyada benzeri olmayan bir fuar
merkezi ve kongre alanı tasarımımız
var.” diyen Başkan Topbaş, sözlerini

şöyle sürdürdü: “3. Havalimanı’nın
çevresinde 2 metro istasyonunun
bulunduğu noktada 3 milyon
metrekarelik bir alanda
gerçekleştireceğimiz bu proje için
TOKİ ile görüştük. Bu alana kongre ve
fuara gelenler, aileleriyle birlikte gelsinler
ve birkaç gün bu şehirde vakit
geçirsinler. Öyle bir kampüs olsun ki,
aileler sadece o kampüs için bile gelmek
istesin. Bu kampüs, dünyada olmayan
yönleriyle ve boyutuyla İstanbul
turizmine hizmet verecek. Bunun
tasarımını ve çalışmalarını yürütüyoruz.
Böyle bir kampüsü İstanbul’a
kazandırdığımızda, yılda 200 milyon
yolcu kapasiteli 3. Havalimanıyla
birlikte İstanbul’un daha fazla
gelişmesinde çok etkin rol oynayacağına
inanıyorum. Bu İstanbul’a çok daha
fazla döviz girdisi ve çok daha faza
istihdam demek.”
Turizmcilerin ve servisçilerin
taleplerini dikkate alıyoruz…
Başkan Kadir Topbaş, servisçilerin ve
turizmcilerin sektörel taşımacılıkla ilgili

talepleri konusunda çalışma
yürüttüklerini de ifade ederek,
sözlerini şöyle tamamladı: “Görevim
boyunca hak konusunda hep hassas
davrandım. Turizmcilerin sektörel
taşımacılıkla ilgili taleplerinde haklı
olan taraflar var. Ancak bizim de
üzerinde çalışmamız gereken bir konu
ve çalışılıyor. Sadece bize güvenin.
Bu şehirde 12 yıldan beri görev yapan
İstanbulluların güvendiği bir başkan
olarak inanıyorum ki, gelecekte bu
konularda atacağımız adımları
memnuniyetle karşılayacaksınız.
İnşallah İstanbul’a gelenlerin keyif
aldıkları, hizmet verenlerin de onur
duydukları bir çalışma ortaya çıkacak.”
Törende, TÜRSAB Başkanı Başaran
Ulusoy tarafından İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İTO
Başkanı İbrahim Çağlar’a turizme
katkılarından dolayı teşekkür plaketi
takdim edildi. Sektörde 25, 30 ve
40. yıllarını dolduran turizmcilere de
özel ödül verildi.
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İstanbul Fuar Merkezi büyüyor

İ
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul
Fuar Merkezi’nde yapılacak yeni
düzenlemelerin açıklandığı
basın toplantısına katıldı.
Başkan Topbaş, çalışmalar
tamamlandığında fuar
merkezinin 700 bin m2 alana
sahip olacağını söyledi.
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stanbul Dünya Ticaret Merkezi’nin yanında yer alan
İstanbul Fuar Merkezi’nin var olan 65 bin m2 alanı,
yapılan çalışmalarla 700 bin m2’ye ulaştırılacak.
Konuyla ilgili olarak yapılan basın bilgilendirme
toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın yanı sıra İstanbul Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar ile birlikte çok sayıda
işadamı ve fuar yetkilisi katıldı.
“İstanbul’un 2016 yatırım bütçesi 16 milyar lira olacak.”
Başkan Topbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, şehirlerin
gelişmesinde fuarcılığın çok önemli bir yere sahip olduğunu
ifade ederek, “Biz İstanbul için her alanda yatırımlar
yapmaya çalışıyoruz. Ama bu yatırımlar arasında en önemlisi
kuşkusuz turizm ve fuarcılık alanında yaptıklarımız.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım bütçesi
2015 yılında 12,5 milyar liraydı. Burada ilk defa
açıklayacağım. İlk defa sizlerle paylaşıyorum. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yatırım bütçesi 16 milyar
lira olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Her ay
çalışanın cebine 450 milyon lira girecek. Bunun önemini
anlayabiliyor musunuz? Bizler yerel yöneticiler olarak bir
şirket CEO’su gibi hareket ediyoruz.” diye konuştu.

“Hız kesmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz…”
Bir ülkenin gelişmesinde piyasa hareketinin önemli
olduğunu vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, “Yatırım
yaparak piyasayı hareketli tutmanın da ekonomiye
önemli katkısı olacak. Hız kesmeden yatırımlarımıza
devam etmeliyiz. Daha fazla istihdam sağlayacağız.
Yerel yönetimler olarak bu konuda kendimizi sorumlu
hissediyoruz. Piyasaları hareketli tutmak zorundayız.
Piyasalara çıkmamazlık yaparak sıkıntı yaşayan ülkeler
gibi olmamalıyız. İş dünyasının da böyle olmasını
istiyoruz.” dedi.

“Dünya İstanbul’u konuşacak…”
Toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Çağlar da, “Eminim yeni fuar alanımızla
birlikte dünyada İstanbul’dan daha da çok bahsedilecek.
İstanbul’un fuarcılığın başkenti olması konusunda göreve
geldiği günden bu güne özveriyle çalışan Kadir Abimize
teşekkür ediyorum. Biz ne zaman kapısını çalsak bizi geri
çevirmedi ve her türlü desteği bize verdi.” diye konuştu.

“İFM, 500 milyon dolara mal olacak…”
İstanbul Fuar Merkezi’nin yeni düzenlemeyle
700 bin metrekare alana sahip olacağını ifade eden
Başkan Topbaş, yeni fuar alanıyla ilgili olarak şu bilgileri
verdi: “İstanbul Fuar Merkezi’nin yeni hali 500 milyon
dolara mal olacak. Fuar merkezinin 130 bin metrekare
alanı 2017 Eylül’de bitmiş olacak. Bu alanın 35 bin
metrekaresinde yurtdışından fuar için gelenler aileleriyle
birlikte konaklayabilecek. Bankalar, alışveriş merkezleri
olacak. Metro bağlantısı ile de İstanbul trafiğinde bu alana
gelip gidenler bir yoğunluk oluşturmayacak.”
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İstanbul, kadına yönelik
şiddete dur diyor!
İstanbul, turuncuya boyanıyor;
kadına yönelik şiddete dur diyor!
Başkan Kadir Topbaş,
New York’ta başlayıp
İstanbul’da tamamlanacak
“Kadına Karşı Şiddetle
Mücadele İçin 16 Günlük
Aktivizm Kampanyası”na
imza attı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi (UN Women)
Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi
Ingibjorg Gisladottir ile birlikte, New York’ta başlayıp
İstanbul’da tamamlanacak “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele
İçin 16 Günlük Aktivizm Kampanyası”na imza attı.
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada,
BM’nin kabul ettiği 17 maddelik yeni kalkınma planlarının
5. maddesinin “Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi”
başlığını taşıdığını belirterek, 21. yüzyılda küçülen
dünyada barışçıl bir yaşam için BM Kadın Birimi ile
‘Kadına Karşı Şiddete Dur De! - Say No to Violence
Against Women’ aktivizm başlatacaklarını söyledi.
Kadına şiddet insanlık suçu…
Kadına karşı şiddeti tüm insanlığa karşı şiddet olarak
gördüklerini ve artık bu yüzyılda artık ilkel davranışların
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ortadan kalkması gerektiğini
vurgulayan Başkan Topbaş,
“Kadına şiddete karşı BM çatısı altında
birleşiyoruz. Bu dünyadaki fertlerin
ayrım yapmaksızın huzur ve barış
içinde yaşaması gerekiyor. Mağdur
olan her kadınla birlikte vicdanlarımız
sızlamakta, insanlık yara almakta.
Kadına hak ettiği değeri veren
ülkelerin medeniyet seviyesine
geldiğin görüyoruz.” dedi.
Dünya insanlığı olarak mücadele
edilmeli…
Şiddetin kadın erkek eşitliğini
körüklediğini, aileler ve toplumlar
parçalanmakta ve yaşamların yok
olmakta olduğunu ifade eden Başkan
Topbaş, şöyle konuştu; “İnsan ticareti,
fuhuş, kölelik de şiddettir. Her yıl
bunlardan dolayı 500 bin ile 2 milyon
insan mağduriyet yaşıyor. Mağdur
olan her kadınla birlikte vicdanlarımız

da ölmektedir. Maalesef
600 milyondan fazla kadın şiddete
karşı yasal açıdan korunamıyor. Aile içi
şiddetin suç sayılmadığı ülkeler var.
Bu karanlık tabloyu hep birlikte
değiştirmemiz gerekiyor. Dünya
insanlığı olarak bununla mücadele
etmeliyiz. Bu mücadelede sadece
devlet eliyle başarıya ulaşılamaz.
Sivil toplum, vatandaş, yerel
yönetimler ve kamu el ele verirsek,
en uç noktalara kadar
ulaşabileceğimize inanıyorum.”
Kampanya 16 gün sürecek…
İstanbul Belediye Başkanı olarak
İstanbul’da, Türkiye Belediyeler
Birliği Başkanı olarak Türkiye
genelinde, UCLG Başkanı olarak tüm
dünya şehirlerinde kadına şiddete
karşı bir haykırış olarak gündeme
taşımak istediğini dile getiren Başkan
Topbaş, bu kampanyanın 16 gün

süreceğini ifade etti. 25 Kasım’da
New York’ta başlayacak aktivitenin
10 Aralık’ta da İstanbul’da kapanış
seremonisinin yapılacağını belirten
Başkan Topbaş, bu kampanyanın
pankartlarını devlet binalarında,
yaşam alanlarında ve birçok çevrede
kullanarak İstanbul’da ciddi anlamda
hissettirmek istediklerinin altını çizdi.
İstanbul’dan dünyaya huzur ve
barış haykırılacak…
İstanbulluların bireysel olarak
kendi tarzlarıyla da bu kampanyaya
destek vermelerini isteyen Başkan
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu 16 günlük sürede bu kampanyaya
destek verdiğimizi, yanında
olduğumuzu haykırdığımızı dünyaya
göstermek istiyoruz. Bu süre içindeki
tüm bireyler, giysilerinin bir kenarında
turuncu bulundurarak kadına şiddete
tavır koysunlar. Daha güçlü bir
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geleceği hep beraber toplumsal birliktelikle
yürüyebileceğimize, kadınlarımızla el ele verdiğimizde
dünyaya huzuru ve barışı getirebileceğimize
inanmaktayız. Diyoruz ki; dünyayı 16 gün için aktivitenin
sembol rengi olarak belirlenen turuncuya boyayalım.
Böylece bir farkındalık oluşsun…”
İstanbul turuncuya boyanacak…
Başkan Topbaş, 16 gün içinde İstanbul’da bazı anıtsal
yapıları turuncuyla renklendireceklerini ve turuncu ışık
gösterileri yapacaklarını anlatarak, altın kategoride olan
Vodafone 37. İstanbul Maratonu’nu da bu yıl “kadına
karşı şiddete dur de!” sloganıyla ve turuncu rengiyle
koşulacağını açıkladı.
Türkiye’nin tarihinde kadına ilk haklarını veren ülkelerden
biri olduğunu hatırlatan Başkan Topbaş, İBB’nin de 4 yıl
önce İstanbul’da BM Nüfus Fonu’nun açılışına destek verdiğini
söyledi. Bir ayağı doğuda, bir ayağı batıda olan İstanbul’un
kadınların mücadelesine destek vereceğine inandığını
ifade eden Başkan Topbaş, “Doğuya ve batıya aşina kültürüyle
İstanbul gerçek anlamda bir barış ve hoşgörü şehri.
İstanbul’u İstanbul yapan da zaten bu. Buradan doğuya ve

20

batıya aynı anda mesaj vereceğiz. Biz
de İBB olarak İSMEK ve Kadın
Koordinasyon Merkezleriyle on
binlerce kadına eğitim, meslek ve fırsat
veriyoruz” şeklinde konuştu.
Kadına karşı şiddet hoş
görülemez…
BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya
Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi
Ingıbjorg Gisladottir da, kampanyanın
küresel düzeyde olacağını belirterek,
“Kadına yönelik şiddeti engellemek
için yürütümüz kampanyanın amacı
kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet
eşitliğini sağlamak. Kadına karşı
şiddet, yoksulluğun ortadan
kaldırılması, iyi sağlık şartlarının
sağlanması, sürdürülebilir
kalkınmanın gerçekleştirilmesi
önünde bir engeldir.” dedi.

Kadınların her gün en yakınlarında
bulunan, güven duymaları gereken
bir kişi tarafından şiddete maruz
kaldıklarını ifade eden Gisladottir,
küresel anlamda her 3 kadından biri
fiziksel ya da cinsel şiddete maruz
kaldığını, kadına karşı şiddetin hiçbir
şekilde hoş görülemeyeceğini
söyledi.
10 kadından 4’ü şiddet görüyor...
Türkiye’nin kadına yönelik şiddet,
özellikle de ev içi şiddet konusunda,
uluslararası alanda bölgesel olarak
hazırlanmış ilk sözleşme olarak kabul
edilen İstanbul Sözleşmesi’ne imza
atan ülkelerden biri olduğuna dikkati
çeken Gisladottir, ancak Türkiye’de
her 10 kadından 4’ünün fiziksel ya da
cinsel aile içi şiddete maruz kaldığını
kaydetti.

İstanbul kapanışa ev sahipliği
yaparak liderlik gösterecek…
Duyarlılık oluşturmak için kampanya
boyunca insanları turuncu renk
kullanmaya teşvik edeceklerini
anlatan Gisladottir, sözlerini şöyle
tamamladı: “Bu sene İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte
İstanbul’u turuncuya boyayacağımızı
duyurmaktan büyük bir gurur
duyuyorum. İstanbul, 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü’nde
kampanyanın küresel kapanış
törenine ev sahipliği yaparak,
bölgede bir liderlik gösterecek. Tarihi
ve kültürel açıdan önemli olan
İstanbul gibi bir kentin dünyaya
kuvvetli bir mesaj vererek, kadınlara
karşı şiddetin sona ermesi gerektiğini
söyleyecek olmasından büyük bir
onur duyuyorum.”
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Aksaray’ın çehresi değişiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
“daha güzel, daha yeşil, daha
renkli bir İstanbul” prensibinden
hareketle yatırımlarını hız
kesmeden sürdürüyor.
Bu kapsamda Başkan
Kadir Topbaş’ın talimatıyla
Aksaray’da bulunan İSKİ
binası yıkılarak, yerine yeni
bir meydan, park ve zeminaltı
otopark inşa ediliyor.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
yıkımına başlanan Aksaray’daki İSKİ Genel Müdürlüğü
Binası hakkında basın mensuplarına açıklamalarda
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bulundu. Başkan Topbaş, yıkılacak İSKİ binasının yerine
yeşil alan yapılacağını müjdeleyerek, “Burası çok kıymetli
bir yer. Yıkılan binanın yeri yeşil alan olacak. Park alanı
olarak halkımıza hizmet verecek. Ve bu park alanının altı
da otopark olacak.” dedi.
İstanbul’da hayal dahi edilemeyecek projeleri hayata
geçirdiklerini ifade eden Başkan Topbaş, “Vatandaşlarımıza
da önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum. Evinde engelli
yurttaşımız olanlar İSKİ’den yüzde 50 indirimli su hakkını
kullanabilirler. Uygulamayı bilmeyen vatandaşlarımız
mutlaka müracaatta bulunsun ve bu hakkını kullansın.”
diye konuştu.
İBB Zabıta Daire Başkanlığı ile yüklenici firma
tarafından itinayla yürütülen yıkım çalışması 15 günde
tamamlanacak. 1983 yılında yapımına başlanan ve
1985 yılında hizmet vermeye başlayan binanın yerine yer
altı otoparkı yapılacak ve üstü yeşil alan olarak
düzenlenerek İstanbullulara hizmet verecek. Daha sonra
Aksaray Meydanı’ndaki trafik de yeraltına alınarak,
yeşil alana büyük bir meydan da eklenecek. Aksaray
Meydanı, vatandaşların buluşacağı ve sosyal paylaşımda
bulunacağı bir alan haline getirilecek.

İGDAŞ halka açılıyor

İ
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, iştirak
şirketlerinden İGDAŞ’ın
özelleştirilmesi için çalıştıklarını
söyledi. İGDAŞ’ın blok satış
yerine halka arz edileceğini
ifade eden Başkan Topbaş,
“Önce İstanbullu abonelere
satış yapılacak” dedi.

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bir
televizyon kanalında gündeme yönelik soruları
cevaplandırdı. Türkiye’deki doğalgaz tüketiminin
yüzde 50’sini tek başına İstanbul abonelerinin yaptığını ve
5,5 milyon abone olduğunu belirten Başkan Kadir Topbaş,
İGDAŞ’ın özeleştirilmesi üzerinde çok çalıştıklarını söyledi.
Yurtiçi ve yurtdışından pek çok doğalgaz firmalarının
gözlerinin İGDAŞ’ın özelleştirilmesinde olduğuna dikkat
çeken Başkan Topbaş, “İGDAŞ’ın blok satışı için hazırlıkları
yaptık. Ancak oluşan başka sıkıntıları dikkate aldığımızda
şirketimizi halka açma kararı aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu
ile bu konuyu görüştük, çok uygun gördüler.” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İGDAŞ’ın halka arzında
biraz maddi kaybı olabileceğini vurgulayan Başkan
Topbaş, şunları söyledi: “İGDAŞ halkımızın olsun diye bunu
göze aldık. Hazırlıkları yapıyoruz. En kısa zamanda
şirketimizi halkımıza açacağız. Burada hiç yapılmayan bir
şeyi yapacağız. İGDAŞ, İstanbul’un bir değeri olduğu için,
mümkünse önce İstanbullu abonelere satış yapılacak.
Önce İstanbullular abonelerimiz alsın, daha sonra Türkiye
ve dünyaya arz da yaparız.”
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Cumhuriyetin 92. yılı…

29
Türkiye Cumhuriyeti’nin 92’nci
kuruluş yılı tüm yurtta olduğu
gibi İstanbul’da da törenlerle
kutlandı.

Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu
gibi İstanbul’da da törenlerle kutlandı.
Kutlamalar çerçevesinde ilk tören, İstanbul
Valiliği’nde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit
Dündar’ın da katıldığı törende İstanbul Valisi Vasip Şahin
İstanbul protokolünü kabul etti.
Vatan Caddesi’nde Cumhuriyet coşkusu…
Kutlamalar, Vatan Caddesi’ndeki resmigeçit töreniyle
devam etti. İstanbullular, ellerindeki Türk Bayraklarıyla
törene yoğun ilgi gösterdiler. Törende, İstanbul Valisi Vasip
Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar askeri bir araçla
cadde boyunca dolaşarak, İstanbulluları selamladı. Tören,
İstiklal Marşı’nın okunması ve Türk Bayrağı’nın göndere
çekilmesiyle devam etti.
Gösteri uçuşu izleyenleri büyüledi…
Değişik okullardan öğrencilerin şiir okuduğu törende,
öğrencilerin okuduğu şiirler alanı dolduran vatandaşlar
tarafından uzun süre alkışlandı. Okunan şiirlerin ardından
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sivil okullardan öğrenciler, muharip gaziler geçiş töreni
yaptı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin askeri birlikleri ile
birlikte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler,
tank taburu, top bataryaları ve diğer askeri unsurlar ile
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait araçlar geçiş töreninde
yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul
İtfaiyesi’nin kurtarma ekip ve araçlarıyla yer aldığı geçiş
töreninde, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopterler alan
üzerinde gösteri uçuşu yaptı.
Vali Şahin’den Cumhuriyet resepsiyonu…
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Cumhuriyetimizin 92. yıl dönümü
münasebetiyle akşam saatlerinde resepsiyon verdi.
WOW Hotel’deki resepsiyona İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra 1. Ordu Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte kuvvet komutanları ve
eşleri katıldı. İstanbul protokolünün de yer altığı
resepsiyonda şehit aileleri, gaziler ve aileleri de yer aldı.
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İBB Heyeti
Finlandiya’ya gidiyor…
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
Finlandiya Cumhurbaşkanı
Sauli Niinistö ile biraraya geldi.
Görüşmede, İBB Genel Sekreteri
Başkanlığında kurulacak heyetin
önümüzdeki aylarda Finlandiya’ya
gitmesine karar verildi.
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F

inlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile bir
görüşme gerçekleştirdi. Çırağan Sarayı’nda düzenlenen
görüşmede, Başkan Kadir Topbaş ve Finlandiya
Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra Finlandiya Ankara Büyükelçisi
Nina Vaskunlahti, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
Teemu Tanner, Helsinki Büyükelçisi Adnan Başağa,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri
Baraçlı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcıları da hazır bulundu.
Heyetler arası görüşmeler başlatıldı…
Karşılıklı işbirliği imkanlarının görüşüldüğü kabulde,
özellikle çevre, atık yönetimi, çevresel değerlerin
ölçülmesi konuları üzerinde duruldu. Heyetler arası
görüşmelerin başlatılması yönünde alınan kararın
ardından, İBB Genel Sekreteri Başkanlığında kurulacak
heyetin önümüzdeki aylarda Finlandiya’ya gitmesine karar
verildi.

Lale halısına ödül!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
on yıldır Lale Festivaliyle
taçlandırdığı İstanbul, bir
başarıya daha imza attı.
Festival kapsamında İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın Sultanahmet
Meydanı’nda tanıttığı
545 bin laleden oluşan
dünyanın en büyük lale halısı,
“2015 Yılı En İyi Etkinliği”
ödülüne layık görüldü.

G

üney Kore’nin Suncheon şehrinde yapılan
6. Dünya Lale Zirvesi, lale yetiştiren ve lale festivali
düzenleyen ülkeleri biraraya getirdi.
Zirveye, İstanbul’u temsilen İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı
İhsan Şimşek katıldı. Lale Zirvesi’nde yapılan oylamayla;
10. İstanbul Lale Festivali kapsamında Sultanahmet
Meydanı’nda sergilenen 545 bin canlı lalenin oluşturduğu
1.262 metrekarelik lale halısı, “2015 Yılı En İyi Etkinliği”
ödülünü aldı.
Mehmet İhsan Şimşek, zirvede yaptığı konuşmada,
İstanbul Lale Festivali, Lale Halısı ve Lale Müzesi hakkında
katılımcılara bilgi verdi. Şimşek ayrıca 6. Dünya Lale Zirvesi
kapsamında Suncheon Belediye Başkanı Cho Choong
Hoon ile birlikte lale kardeşliğinin bir seremonisi olarak
Expo Parkı’na “Barış Laleleri” dikti. Sungeoon Expo Park
içinde İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nın
hazırladığı tanıtıcı panolar ve broşürler, Koreli
vatandaşlara dağıtıldı.
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İETT’den uluslararası başarı!

D
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde hizmet veren İETT,
başarılı çalışmalarını ödüllerle
taçlandırıyor. İETT, uluslararası
arenada yer aldığı
yarışmalarda, farklı
kategorilerde 3 ödül kazandı.

28

ünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan The Stevie
Awards 2015 (Uluslararası İş Ödülleri), Kanada’nın
Toronto şehrinde düzenlenen törenle sahipleri belli
oldu. Bu yıl 12’incisi düzenlenen törende, 60’tan fazla
ülkeden 3 bin 700’den fazla kurum ve yönetici yarıştı.
Dünya çapındaki organizasyonda yarışan kurumlar;
pazarlama, insan kaynakları, müşteri hizmetleri, halkla
ilişkiler gibi pek çok kategoride değerlendirildi. Ödül
alacak kurum ve yöneticilerin belirlenmesi için 200’den
fazla dünya çapındaki yönetici değerlendirme için çalıştı.
Değerlendirmeler sonucunda ulaşım kategorisinde yılın
İnsan Kaynakları Bronz Ödülü İETT’ye verildi.
En iyi taşıma sistemi İETT’nin…
Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) “Akıllı Taşıma
Ödülleri”, Brüksel’deki dünyanın en büyük otobüs fuarı
olan Busworld Fuarı’nda verildi. Ödül töreninde En İyi
Otobüs Taşımacılığı Ödülü’nü (Bus Excellency Award)
İETT aldı. Otobüs, minibüs, taksi ve kamyon işletmecilerini

biraraya getiren IRU, 1948’de kuruldu ve 100’den fazla
ülkede üyeleri ve faaliyetleri bulunuyor. İETT, IRU’ya üye
olan diğer dünya genelindeki şehirlere de benzer
projelerin uygulanması için destek vermeye başladı.
Avrupa’nın da mükemmeli…
Geçtiğimiz yıl EFQM Ödüllerinin Türkiye Mükemmellerini
seçtiği törende Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü alan İETT,
Brüksel’de gerçekleşen Avrupa Mükemmellik Ödülleri’nde
finale kaldı. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (European
Foundation for Quality Management - EFQM) tarafından
yürütülen 2015 EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü, 9 ana
ve 32 alt kriterle yapılan değerlendirmelerden oluşuyor.
7 gün 24 saat hizmet…
Finalistlik ödülünü alan İETT Genel Müdürlüğü’nden
yapılan açıklamada; “EFQM ile İstanbul kara taşımacılığı
mükemmel bir standarda kavuştu. Avrupa’nın en genç
otobüs filosuyla, yolculara yakın duruşuyla, çevre ve
sosyal alanda yaptığı çalışmalarla, akıllı ulaşım
teknolojileriyle, belgelendirilmiş 12 yönetim sistem
standardı ile 7 gün 24 saat çalışan yetkin personelimizle
yolumuza devam ediyoruz.” denildi.
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İETT’den bisikletliye
özgür ve güvenli ulaşım
İstanbul’da kent içi ulaşımda
önemli bir paya sahip olan
İETT’den bisiklet kullanıcılarına
güvenli ulaşım desteği geldi.
Yeni yapılan bir çalışma ile
bisiklet yolcuları bisiklet
aparatlı otobüsleri gün boyu,
diğer tüm otobüsleri ise
09.00-16.00 ve 22.00-07.00
saatleri arasında ek bir ücret
ödemeden kullanabilecek.
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İ

ETT’nin bisiklet aparatlı otobüsleriyle İstanbul’daki
bisiklet kullanıcıları artık daha rahat ve özgür bir şekilde
seyahat edebiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT
ve Bisikletli Ulaşım Platformu yetkililerinin bisiklet
kullanımını özendirmek ve desteklemek için yaptıkları
çalışma, bisikletlerin toplu taşıma sistemi içinde kalış
süresini artırdı. Bundan böyle bisiklet yolcuları bisiklet
aparatlı otobüsleri gün boyu, diğer tüm otobüsleri ise
09.00-16.00 ve 22.00-07.00 saatleri arasında ek bir ücret
ödemeden kullanabilecek. Uygulama sayesinde bisiklet
sevdalıları, doğayla iç içe olan parkurlarda pedal
çevirebilecek. Bisikletlerini kısa ve uzun mesafede
kullanan vatandaşlar da seyahat rahatlığına kavuşup,
diledikleri yere gidebilecek.
Günün her saatinde bisikletli ulaşım mümkün…
Bisikletli yolcular bisiklet aparatlı otobüsleri gün boyu,
diğer tüm otobüslerde ise 09.00-16.00 ve 22.00-07.00
saatleri arasında; Metrobüslerde 10.00-16.00 ve 22.0006.00 arasında; metro ve tramvaylarda 06.00-07.00,

09.00-16.00 ve 20.00-00.00 arasında; Tünel’de 07.00-22.45
arasında; Şehir Hatları’nda 06.00-00.00 arasında; deniz
otobüsünde 07.00-21.00, Dentur ve Turyol’da 06.00-01.00
arasında; araba vapuru ve hızlı feribot ile 07.00-22.30
saatleri arasında ek ücret ödemeden yararlanabiliyor.
Mavi Marmara’da ise bir ek bilet karşılığında 07.00-01.00
saatleri arasında bisiklet alınıyor. Katlanır bisikletler ise
günün her saati, her araçta ücretsiz şekilde taşınabiliyor.
Şoförler broşürler ile bilgilendirildi…
İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci, bisikletli yolcuların
kurallara uyma konusunda azami hassasiyet
göstermelerini gerektiğini belirterek, “Bisiklet kullanımını
özendirmek adına başlatılan bu uygulamanın uzun
süredir üzerinde çalışıyoruz. Bisikletli yolcularımızın da
uygulama döneminde, üzerlerine düşen sorumluluğu
yerine getirecekleri ve kurallara uyacakları inancını
taşıyoruz. Bisikletli yolcularımız için planlama yaparken,
araçlarımızdaki yoğunluğu öncelikli olarak dikkate aldık.
İstanbul’da bisiklet kullanıcı sayısının hızla artmasını
sevindirici bir gelişme olarak takip ediyoruz. Ayrıca
şoförlerimize bilgilendirici broşürler dağıtarak bisikletli
yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmalarını istedik.” dedi.
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İSBAK yine zirvede!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştirak şirketlerinden İSBAK, akıllı
ulaşım sistemleri mimarisinde
öncü kuruluş olmaya devam
ediyor. İSBAK, katıldığı
4. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri
Zirvesi ve Fuarı’nda “Türkiye’nin
AUS Alanındaki İlk Lisanslı
Ar-Ge Merkezi” belgesini aldı.
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B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde
gerçekleştirilen 4. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri
Zirvesi ve Fuarı, Ankara’da gerçekleştirildi. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık’ın katılımıyla
düzenlenen zirve kapsamında; İstanbul Büyükşehir
Belediyesi iştiraki İSBAK, Türkiye’nin AUS alanındaki ilk
lisanslı Ar-Ge Merkezi belgesini aldı. Belge, Bakan Fikri Işık
tarafından İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük’e
takdim edildi.
Akıllı ulaşım sistemleri mimarisinde öncü kuruluş olan
İSBAK, yeni nesil ar-ge projeleriyle fuar alanındaki yerini
aldı. Stantta; Erişilebilir Yaya Butonu, Kablosuz Manyetik
Sensör, İSMOBİL gibi ürünler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Ayrıca ziyaretçiler, Yeni Nesil ITS Uygulaması Adaptif Trafik
Yönetim Sistemi (ATAK) ve Akıllı Otobüs Sistem Bileşenleri
gibi akıllı ulaşım sistemlerine dair birçok proje hakkında
İSBAK ar-ge yöneticilerinden bilgi alarak, ürünleri
yakından inceleme fırsatı buldu.

İBB ALO 153’e ödül!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
başarılı çalışmalarını bir
ödülle daha taçlandırdı.
ALO 153 Çağrı Merkezi,
Akademi Projesi ile
“En Övgüye Değer Eğitim
Programı” ödülüne layık
görüldü.

H

aliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 10. Türkiye
Çağrı Merkezi Ödülleri ve Fuarı kapsamında
12 kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu.
En İyi Çağrı Merkezi Eğitim Programı kriterinde “En
Övgüye Değer Ödülü” İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ALO 153’ün oldu.
Çağrı Merkezi sektörünün ilk ve tek ödül töreninin yanı
sıra Çağrı Merkezi Fuarı ziyaretçileriyle buluştu. Konuklar
arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Mevlüt Bulut ve İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire
Başkanı Ferrah Şarman, İBB ALO 153 Beyazmasa standını
ziyaret etti. Standı ziyaret edenlere yapılan çalışmalar
konusunda bilgi verildi.
Fuar boyunca yenilikçi yaklaşımlar çerçevesinde İBB Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı’nın da desteğiyle İBB ALO 153
Çağrı Merkezi’ne görüntülü olarak ulaşıldı. Ayrıca ALO 153
sanal asistanıyla katılımcıları bilgilendirerek taleplerine
anında çözüm bulundu. Görme ve işitme engelli
vatandaşlar için çağrı merkezine bağlanılarak işaret dili ile
görüntülü konuşma gerçekleştirildi.
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Şehir planlamaya tam not!

İ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
şehir planlama çalışmaları,
uluslararası arenada da takdir
görüyor. İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı, 8. ATRANS-Asya
Ulaşım Araştırmaları Birliği’nde
dünyaya örnek olacak
çalışmaları ile katılımcılardan
tam not aldı.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı, Tayland’ın Başkenti Bangkok’ta düzenlenen
8. ATRANS-Asya Ulaşım Araştırmaları Birliği çalışmalarına
katıldı. Teknolojik yenilikleri kullanarak şehir planlama
konularında bilimsel yaklaşımlar ortaya koyan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, uzun vadeli çözüm önerileri ile
çocukların ve yayaların sokakları daha rahat ve efektif
olarak kullanabileceği modeller üzerine yaptığı çalışmalar
hakkında, ATRANS-Asya Ulaşım Araştırmaları Birliği
Sempozyumu’nda bilgi paylaşımında bulundu.
Japonya Nagoya Üviversitesi’nden Prof. Yoshitsugu Hayashi
ve Nihon Üniversi’nden Prof. Atsushi Fukuda gibi alanın
önde gelen akademisyenlerinin katıldığı ATRANS-Asya
Ulaşım Araştırmaları Birliği tarafından gerçekleştirilen
sempozyumun “Ulaşım Enerji ve Çevre İlişkisi” oturumunda,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire
Başkanı Gökhan Yılmaz bir sunum gerçekleştirdi. Gökhan
Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dünyanın en
büyük metropollerinden biri olan İstanbul ile alakalı
yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında konuştu. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, dünyaya örnek olacak çalışmaları
ile katılımcılardan tam not aldı.

İSKİ’den engellilere %50 indirim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
“erişilebilir ve engelsiz bir İstanbul”
için hizmet üretmeye ve yatırım
yapmaya devam ediyor.
Hane halkı içerisinde engelli
birey bulunan vatandaşlar,
İSKİ Şube Müdürlüklerinden
veya İSKİ web sayfasından
müracaat yaparak,
konutlarındaki suyu
%50 indirimli kullanıyorlar.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların yaşam
standartlarını yükseltmek için ulaşımdan altyapıya, çevreden
kültür-sanata, eğitimden spora, bilgi teknolojilerinden
itfaiye hizmetlerine kadar tüm sektörlerde yatırım yapmaya
ve hizmet üretmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi,
2004 yılından bu yana “erişilebilir ve engelsiz bir İstanbul”
için çalışıyor; engelli vatandaşların daha iyi, konforlu ve
daha güvenli bir şehirde yaşaması için yatırımlar yapıyor.

faydalanabilmeleri için İSKİ Şube Müdürlüklerinden
veya İSKİ web sayfasından müracaat yapmaları yeterli.

Bu kapsamda; Aralık 2011 tarihinde uygulamaya koyulan bir
yenilik ile İstanbul’da yaşayan engelli vatandaşlar,
konutlarındaki suyu yüzde 50 indirimli kullanma imkanına
kavuştular. Bu hizmetten kent genelindeki tüm engelli
bireylerin haberdar olması ve faydalanabilmesi için de
çeşitli duyuru çalışmaları yürütülüyor. Hane halkı
içerisinde engelli birey bulunan vatandaşların; su
faturalarında yapılacak %50 indirimden
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Kosovalı öğretmenler
İstanbul’da
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Gençlik Meclisi ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün ortaklaşa
yürüttüğü bir organizasyon ile
Kosova’dan gelen Türk
öğretmenlere İstanbul’daki
okullar gezdirilerek Türk eğitim
sistemi hakkında bilgi verildi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi,
Kosova’dan gelen Türk öğretmenleri ağırladı. Okulları
gezen öğretmenlere eşlik eden Gençlik Meclisi üyeleri,
öğrencilere kitapların devlet tarafından verildiğini ve Fatih
projesi ile teknolojinin dersleri daha da kolaylaştırdığını
anlattılar. Konuk öğretmenler de fen ve laboratuvar
sınıflarını, kütüphaneleri, ders çalışma odalarını, resim ve
müzik sınıfları ile spor salonlarını dolaşarak izlenimlerde
bulundular. Gelişen Türk eğitim sistemini incelemek
istediklerini belirten öğretmenler, gezi esnasında notlar
aldılar.
Meclis üyeleri, öğretmenlere daha sonra Sütlüce’de
yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yatırım ve
Hizmetleri Bilgilendirme Merkezi’ni gezdirdiler. İstanbul’da
yapılan yatırım ve hizmetler hakkında bilgi alan
öğretmenler, İstanbul’un gelişim sürecini izlediler. Ayrıca
Gençlik Meclisi çalışmaları hakkında da bilgi sahibi oldular.

Arama-kurtarma
eğitimleri başladı
İlk yardım, yangın kurtarma ve
izcilik eğitimleri ile düğüm atma
teknikleri derslerinden oluşan
Gençlik Meclisi Arama Kurtarma
Timi Eğitim Programı başladı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Arama
Kurtarma Timi Eğitim Programı, Kocasinan Kurs
Merkezi’nde verilen ilk yardım ve yangın kurtarma
eğitimleri ile başladı. Gençler, eğitimin ilk haftasında
yangının yapısı ve gelişimi, yanma, yanıcı maddeler,
yanma çeşitleri, tutuşturma kaynakları ve kontrol
edilmeleri, yangın ve yangın sınıfları hakkında bilgi aldılar.
İlk yardım dersinde ise hayat kurtaran etkili teknik ve
yöntemleri öğrenen gençler, kaza esnasında neler
yapılması gerektiğini, ilk yardım nasıl yapılabileceği
konusunda bilinçlendirildiler.
Eğitimler 4 ayda tamamlanacak…
6 hafta sürecek olan ilk yardım ve yangın kurtarma
eğitimlerini tamamlayan gençler, Fatih Ali Emiri Kültür
Merkezi’nde düzenlenecek olan izcilik ve düğüm atma
eğitimlerine katılacaklar. Toplam 4 aylık eğitim süreci
sonunda programa katılanlara sertifikaları verilecek.
Alınan eğitimler sayesinde gençler olumsuz bir durum
karşısında neler yapılabilecekleri hususunda eğitilerek
hem kendi hayatlarını hem de başka hayatları kurtaracak
bilgi düzeyine ulaşacaklar.
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İSMEK’ten 412 branşta eğitim
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Hayat Boyu Öğrenme Merkezi
(İSMEK), her yıl olduğu gibi bu
yıl da İstanbullulardan yoğun
ilgi görüyor. İSMEK, yeni
dönemde kent genelindeki kurs
merkezlerinde binlerce kursiyere
toplam 412 branşta ücretsiz sanat
ve meslek eğitimi verecek.
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Y

etişkin eğitiminde 20’nci yılına giren ve bugüne
kadar 2 milyonun üzerinde mezun veren İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme
Merkezi’nin 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Dönemi’ne
İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Kayıtların başladığı
1 aylık süreçte, İSMEK’ten eğitim almak için başvuranların
sayısı 310 bini aştı.
412 branşta ücretsiz eğitim…
Branş çeşitliliğini, kurs merkezi sayısını her eğitim
döneminde daha da ileriye taşıyan İSMEK, geçtiğimiz yıl
28 olan alan sayısını 33’e, 348 olan branş sayısını ise
412’ye yükseltti. İsteyen herkesin kendisine göre bir
eğitim bulabileceği İSMEK’te bu yıl ‘Moda Tasarımı’,
‘Moda Tasarımı İllüstratör’, ‘Stil Danışmanlığı’, ‘Üç Boyutlu
Karakter Tasarımı’, ‘Butik Pastacılık’, ‘Suşi Yapımı’, ‘Mortgage
Brokerlığı’, ‘Bilgisayarda Ayakkabı ve Çanta Tasarımı’,
‘Keçe Yapımı’, ‘Temel Perakendecilik’, ‘Farsça’, ‘Korece’ gibi
İstanbulluların öğrenmekten keyif alacağı pek çok
branşın eğitimi verilecek.

Perakende sektöründe İSMEK deneyimi…
İSMEK bu yıl, fırıncılık alanına özel bir eğitim merkezi ile
perakende sektörüne eleman sağlayacak Perakendecilik
Okulu’nu hizmete açtı. İSMEK bu kapsamda sektörün
önde gelen markalarının yer aldığı Kategori Mağazacıları
Derneği (KMD) ve Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) ile
yapılan işbirliği kapsamında perakende sektörüne yönelik
ücretsiz eğitimler vermeye başladı.

Adaylar, KMD ve GPD üye işyerlerinin belirlediği sürelerde
İşbaşı Eğitim Programı’na dahil edilebileceği gibi,
‘Doğrudan İşe Alım’ yoluyla da istihdam edilebilecek.
İşbaşı Eğitim programına dahil olan adayların Genel Sağlık
Sigortası yapılacak ve işbaşı eğitimi süresince günlük
38,48 TL cep harçlığı İŞKUR tarafından karşılanacak.

11 ayrı branşta perakende eğitimi…
Sektörün, eğitimli personel ihtiyacını karşılayacak olan ve
kayıtları halen devam eden İSMEK Perakende Okulu’nda;
‘Reyon Görevlisi’, ‘Satış Görevlisi’, ‘Mağaza Elemanı’,
‘Depo Görevlisi’, ‘Kozmetik Satış Danışmanı’, ‘Teknoloji
Market Satış Danışmanı’, ‘Market Satış Danışmanı’
(Et ve Et Ürünleri Satış Elemanı, Su ve Deniz Ürünleri Satış
Elemanı, Şarkütör, Meyve ve Sebze Satış Elemanı, Pastacı,
Yaş Pasta Yapımı) olmak üzere 11 ayrı branşta eğitim
verilecek.
Eğitimlerini tamamlayanlar işyeri temsilcileri ile
buluşturulacak…
72 saat ile 248 saat arasında değişen eğitimlerini
tamamlayan adaylar istihdam olanakları için KMD ve
GPD’ne bağlı üye işyeri temsilcileri ile buluşturulacak.
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İGEM yeni döneme hazır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
çocukları ve gençleri topluma
kazandırmaya devam ediyor.
İstanbul Darülaceze Müdürlüğü
bünyesinde hizmet veren İGEM,
Sultanbeyli Kültür Merkezi’nde
düzenlenen açılış programı ile
yeni dönem eğitimlerine
başladı.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü ve
Sultanbeyli Belediyesi işbirliği ile yürütülen İstanbul
Gençlik Eğitim ve Rehberlik Merkezi (İGEM), 2015-2016
eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Sultanbeyli
Kültür Merkezi’nde açılış programı düzenledi. Programa
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Nihat Macit, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı
Abdullah Uçan, İstanbul Darülaceze Müdürü Reşit Taşkın
ile çok sayıda öğrenci, veli ve misafir katıldı.
İGEM, çocukların gelişimine katkı sunuyor…
Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, programda yaptığı
konuşmada, “Siz çocuklar geleceğimizsiniz. Sizlere eğitim,
öğretim, spor ve sosyal aktivitelerle ufak bir destek
sunabilmiş isek ne mutlu bizlere. Çocuklarımızın okul
dışında boş vakitlerini sokaklarda geçireceklerine,
burada İGEM’de sunduğumuz imkanlardan yararlanarak
eğitimlerine ve gelişimlerine katkı sağlamak amacımızdır.”
dedi. Program daha sonra tanıtım ve öğrencilerin
gösterileri ile son buldu.

Büyükşehir’den öğrencilere
bilgisayar desteği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
yeni eğitim-öğretim yılında da
öğrencilerin yanında olmaya
devam ediyor. Gençlik ve Spor
Müdürlüğü tarafından köy
okullarında kapalı halde olan
bilgisayar sınıfları yenilenerek
öğrencilerin hizmetine açıldı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim alanında
gerçekleştirdiği yatırımlara bir yenisi daha eklendi.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İstanbul’da bilgisayar sınıfı
olmayan veya kapalı halde olan köy okullarında bilgisayar
sınıfı oluşturarak hizmete açtı. İlk etapta Silivri, Çatalca ve
Arnavutköy’de bulunan üç okula yapılan 66 adet
bilgisayar desteği ile bu okullarda okuyan 680 öğrenciye
bilgisayar sınıfı kazandırıldı.

şekilde bilgiye ve teknolojiye ulaşmış olacak. Daha önce
de İstanbul’un köy okullarına Mobil Belnet Otobüsleri ile
17 bin adet kırtasiye seti yardımı yapılmıştı.

Öğrencilerden İBB’ye teşekkür…
Yeni bilgisayar sınıflarıyla tanışan öğrenciler, okullarda
teorisi verilen bilgisayar derslerini artık pratik olarak da
geliştirme imkanına kavuştular. Okullara kazandırılan
bilgisayar sınıfları için öğrenciler ve okul müdürleri
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a
teşekkürlerini ilettiler.
Eğitim desteği devam edecek…
Önümüzdeki dönemlerde de 40 köy okuluna daha
yapılacak olan bilgisayar desteğiyle öğrenciler rahat bir
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Büyükşehir’den İstanbul’a
dev spor ve eğitim yatırımları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İstanbulluların çağdaş ve modern
mekanlarda spor yapabilmeleri
için 2004 yılından bu yana pek çok
yatırımın altına imza attı.
“Eğitime destek, geleceğe
hizmet” anlayışıyla da Gençlik
Meclisi’nden izcilik kamplarına,
Tercih Danışma Hizmetlerinden
BELNET’lere, online akıllı
dershane hizmetlerinden
kariyer eğitimlerine kadar her
alanda gençlerin geleceğine
yatırım yapıldı.
42

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul halkına spor
sevgisi ve bilincini kazandırarak çağdaş ve kaliteli
yöntemlerle spor yapma alışkanlığını yaygınlaştırmak
için yüzlerce spor tesisini hizmete açtı. Dünya ölçeğinde
ses getiren yüzlerce uluslararası organizasyona başarıyla
ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İstanbul’a 2012 Avrupa Spor Başkentliği payesini
kazandırarak başarısını ortaya koydu. Spor komplekslerinden
statlara, kapalı yüzme havuzlarından buz sporları
salonuna kadar İstanbul’a onlarca tesis kazandırıldı.
İstanbulluların hizmetine sunulan spor tesisleri ile İstanbul,
Avrupa’nın sayılı spor merkezlerinden biri haline geldi.
Spor tesisi sayısı 98’e çıkarıldı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 olan spor
tesisi sayısı, 75 yeni spor tesisi daha yapılarak 98’e çıkarıldı.
5 spor tesisinin yapımına devam edilirken; 15 spor
tesisinin de yapımı planlandı. Okmeydanı Atıcılar-Okçular
Tekkesi inşa edilerek, İstanbul’a yeniden kazandırıldı.
Fatih Silivrikapı Buz Sporları Salonu’nu tamamlayan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bayrampaşa Arda Turan
Spor Tesisleri, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi, Pendik
Kurtköy Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, Fatih Spor
Kompleksi, Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi, Kartal
Hasan Doğan Spor Kompleksi, Başakşehir İkitelli Spor
Kompleksi, Pendik Çamlık Stadı - Spor Kompleksi ve
Beyoğlu Spor Salonu’nu İstanbulluların hizmetine sundu.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu hizmete açıldı.
Beyoğlu Recep Tayyip Erdoğan Stadı, Silivri Stadı,
Küçükçekmece Halkalı Stadı, Sultangazi Cebeci Stadı ve
Mimar Sinan Stadı ile Ümraniye Çakmak, Küçükçekmece
Sefaköy ve Halkalı, Eyüp Yeşilpınar ve Beyoğlu Yüzme
Havuzları İstanbul halkının kullanımına sunuldu.
144 okula 144 spor salonu…
144 okul bahçesine 144 spor salonu yapılarak, öğrencilerin,
sporcuların, spor kulüplerinin ve çevre halkının hizmetine
açıldı. 2012-2013 sezonunda okul spor salonlarından
yararlanan öğrenciler, 4 Dünya Şampiyonluğu,
2 Dünya İkinciliği, 2 Balkan Şampiyonluğu, 15 Türkiye
Şampiyonluğu, 9 Türkiye İkinciliği, 7 Türkiye Üçüncülüğü
kazandı. Amatör futbol müsabakalarının oynandığı
15 futbol stadı inşa edilerek ilçe belediye başkanlıkları
eliyle amatör kulüplerinin hizmetine sunuldu.
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2012 Avrupa Spor Başkenti
İstanbul…
2012 Avrupa Spor Başkentliği payesini
alan İstanbul, uluslararası alanda
ismini ön plana çıkartan ve kimliğini
daha da güçlendiren dev
organizasyonlara başarıyla ev
sahipliği yaptı. Spor Başkentliği
boyunca 49 ulusal ve uluslararası
spor organizasyonu, 8 kongre ile
birçok sempozyum, şura ve genel
kurul düzenlendi. Tenisin Yıldızları
WTA Tenis Cup’ta İstanbul’da
buluşturulurken; Dünya Satranç
Olimpiyatlarında, dünyanın en iyileri
de İstanbul’da biraraya geldi.
İstanbul, 14. Dünya Salon Atletizm
Şampiyonası’na da başarıyla
ev sahipliği yaptı.
İstanbul’un spor envanteri
oluşturuldu...
28 branşta 126 ulusal ve uluslararası
organizasyona imza atan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından
İstanbul spor envanteri kitabı ve
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internet sitesi hazırlanarak İstanbul’un
spor haritasını çıkarıldı ve spor hafızası
oluşturuldu. Sinan Erdem Spor Salonu;
Dünya Basketbol Şampiyonası, FINA
Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası,
Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası
(WTA) ve Euroleague Final Four
Organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.
İstanbul Maratonu “Altın Kategori”ye
yükseldi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
dünyanın kıtalararasında koşulan
ilk ve tek maratonu olan İstanbul
Maratonuyla Asya ile Avrupa kıtalarını
buluşturuyor. İstanbul Maratonu,
2011 yılında yapılan başarılı
organizasyonla, New York, Boston,
Londra, Berlin, Chicago gibi dünyanın
en prestijli maratonlarının yer aldığı
“Altın Kategori”ye yükseldi.
Sporla sağlıklı nesillere doğru…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
başlattığı “Sporla Sağlıklı Nesillere
Doğru” projesiyle açık ve kapalı

alanlarda uzman eğitmenler
nezaretinde, farklı spor branşlarında,
her yıl 7,2 milyon seans spor hizmeti
veriyor. “Sağlıklı ve Zinde Yaşamak İçin
Spor Yapın” sloganıyla parklarda, yeşil
alanlarda, piknik alanı ve plajlarda
eğitmenler nezaretinde spor yapma
imkanı sunuluyor. Sporu, İstanbul’un
açık alanlarına taşıyan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 340 parka 3 bin
757 spor aleti yerleştirdi. Ve bu sayıyı 5
bin adete çıkarmayı programladı.
Şampiyon sporcular
ödüllendiriliyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
sporcuları 2004 Atina Olimpiyatları’nda
2 gümüş, 1 bronz; 2008 Pekin
Olimpiyatları’nda 1 altın, 1 gümüş;
2012 Londra Olimpiyatları’nda 1 altın
madalya kazandı. Olimpiyatlarda
madalya kazanarak Türk spor tarihinde
yerini alan şampiyonlar, “Bayrağımızı
Taşıyanlar” projesiyle biraraya getirilerek,
geçmişle gelecek arasında motivasyon
bağı kuruldu.

Türkiye’nin en büyük spor kulübü…
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 15 branşta
1.493 faal lisanslı sporcu, 84 takım ve 15 bin 500 lisanslı
izci ile Türk sporuna hizmet veriyor. İstanbul genelindeki
900 amatör kulübü sporcularına spor malzemesi desteği
verilirken; 400’ü aşkın okula da spor malzemesi desteği
sağlanıyor. Ayrıca amatör spor kulüplerinin idari ve sosyal
hizmet binaları ile spor tesisleri yenilenerek, gençlerin ve
amatör sporun hizmetine sunuldu.
Gençliğin geleceğine yatırım yapılıyor…
Çocukların ve gençlerin gelişimine destek veren İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, izcilik kamplarından BELNET’lere,
online akıllı dershane hizmetlerinden kariyer eğitimlerine
kadar her alanda gençlerin geleceğine yatırım yapıyor.
Yerel yönetimlerde dünya 1’incisi olan İBB izcilik kamplarında
150 bine yakın çocuk ve gence izcilik eğitimi verildi.
68 adet BELNET İnternet ve Bilgi Erişim Merkezi’nde
1.400 bilgisayarla güvenli, sağlıklı ve modern ortamlarda
internet ve bilgi erişim hizmeti sunuluyor. ONLİNE AKILLI
DERSH@NE üzerinden eğitim hizmetleri ile Tercih
Çadırlarıyla üniversite adaylarına tercih danışmanlık
desteği veriliyor. Kariyer eğitimleri ile üniversite
öğrencilerinin kişisel gelişimine katkı sağlanırken;
ilköğretim ve ortaöğretimde her yıl başarılı olan öğrencilere
spor, eğitim ve kültür içerikli hediye paketi veriliyor.
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Gençler, İstanbul’un yönetiminde
söz sahibi oluyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından kurulan Gençlik Meclisi’nin
10 farklı alandaki komisyonu,
310 üyesi ve 10 bin gönüllüsü ile
gençler yarınlara hazırlanıyor.
25 farklı üniversiteden 50 takımın
katılımıyla Üniversiteler Arası Spor
Festivali gerçekleştiriliyor.
Üniversite ve Öğrenci kulüplerinin
organizasyonlarına destek olan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Anadolu Kongresi ile 2 yılda
70 ülkeden 400 kişiyi İstanbul’da
ağırladı, kültürel tanıtımlar
gerçekleştirdi. Türk & Arap Gençlik
Kongresi ile Avrupa, Amerika ve
Asya’dan gençler dünyanın çeşitli
ülkelerinden akademisyen, gazeteci ve
yazarlarla biraraya getirildi. Türkiye’nin
ilk ve tek Graffiti Festivali, yurtiçi ve
yurtdışından graffiti çizerlerinin de
katılımı ile her yıl gerçekleştiriliyor.
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Çocuk Meclisi ile İstanbul Gençlik
Eğitim ve Rehberlik Merkezi (İGEM)
kuruldu. Böylece çocukların boş
vakitlerini verimli ve olumlu
aktivitelerle geçirmesi sağlanıyor.
İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve
Meslek Edindirme Merkezi (İSMEM) ile
sokakta yaşayan ve sokağa düşme riski
olan 1.405 çocuk ve gence barınma,
beslenme, sağlık, eğitim, meslek
eğitimi ve psikolojik danışmanlık
alanlarında hizmet verildi.
131 genç işe yerleştirildi, 795 gence
ise mesleki sertifika verildi.
Eğitime destek, geleceğe hizmet…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
“eğitime destek, geleceğe hizmet”
anlayışı ile herkese yeterli seviyede
eğitim alanı oluşturmak için hız
kesmeden çalışıyor. 2004 yılından
bu yana kente 31 okul kazandıran
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent
genelindeki 345 okulun bakım ve
onarımı yaptı. 1.178 okula, fizik - fen -

kimya laboratuvarları, Atatürk Köşeleri,
uygulamalı sosyal etkinlik ve müzik
sınıfları, bilgisayar sınıfları, atölyeler,
akıllı tahtalar, yangın ve elektrik
tesisatları ile perde projeksiyon
sistemleri kuruldu.
İlköğretimden üniversiteye eğitim
desteği…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından 202 bin 750 üniversite
öğrencisine eğitim desteği verildi.
420 bin 899 şehit çocuğu, yetim,
öksüz ve engelli ilk ve ortaöğretim
öğrencisine eğitim yardımı yapıldı.
467 bin adet eğitim seti dağıtıldı.
Topkapı Trafik Eğitim Parkı kuruldu.
Böylece çocuklara erken yaşta trafik
bilinci kazandırılması hedefleniyor.
Maltepe Trafik Eğitim Parkı’nın da
yapımına devam ediliyor. İslam Bilim
ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Yerebatan
Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi,
Gülhane Parkı ve Miniatürk’e gezi
düzenleniyor.

Dünyanın en büyük “halk
üniversitesi”…
Eğitim verdiği yüz binlerce kursiyeri ile
dünyanın en büyük “halk üniversitesi”
haline getirilen İSMEK, hayat boyu
eğitim anlayışı ile İstanbullulara
modern ve kaliteli eğitim imkanları
sunuyor. İstanbullulara artı değer
kazandıran İSMEK’lerde 7 ceza ve
tutukevinde 14 bin 352, 3 engelli
merkezinde 7 bin 173, 4 huzurevi ve
Darülaceze’de 2 bin 83, 6 hastane ve
rehabilitasyon merkezinde 8 bin
294 kişiye eğitimler verildi.
Bahçelievler Yenibosna, Şişli
Mecidiyeköy, Fatih Yavuzselim,
Üsküdar Ahmediye, Küçükçekmece
Yeşilova ve Gaziosmanpaşa’da
Mesleki Uzmanlık Merkezleri açıldı.
Dünyanın en büyük el sanatları sergisi
olarak gösterilen İSMEK Genel
Sergisi’ni her yıl düzenliyor.
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Küçükçekmece
“ulaşım üssü” oluyor
İstanbul Bülteni’nin bu ayki
konuğu, Küçükçekmece’nin
başarılı Belediye Başkanı
Temel Karadeniz…
İlçede ciddi anlamda ulaşım
yatırımları yapıldığını ifade eden
Başkan Karadeniz, “Küçükçekmece,
İstanbul’un yeni ulaşım üssü
olmaya hazırlanıyor.” dedi.

S

ayın Başkanım, Küçükçekmece’de halkın yaşam
kalitesini yükseltecek yatırımlarınızdan ve
projelerinizden bahseder misiniz?
Küçükçekmece Belediyesi, 750 bini geçen nüfusuyla
İstanbul’un en büyük ikinci ilçesi. Projelerimizle, yüksek
yaşam standardını her vatandaşımıza sunmak için
çalışıyoruz. Belediye olarak, verimliliği ve hizmet kalitesini
sürekli artırmayı hedefliyoruz. Sorunları en kısa sürede
çözmeyi hedefleyen belediyecilik anlayışıyla hizmet
veriyoruz. Bu çerçevede; yatırım zincirlerine sürekli yeni
halkalar ekleyen de bir belediyeyiz. Muharrem ayında
Atakent Mahallesi 3. Etap’taki Zülfikar Parkımızı açtık.
Çocuk Sokağı, Menekşe Anaokulu Altı Parkı, Trafik Eğitim
Parkı ve Nurettin Şen Parklarını da Küçükçekmecelilerle
buluşturduk. İlçemizdeki en büyük meydanlardan biri
olan Halkalı Meydanı’nı çevre yolları ile birlikte düzenledik.
10’uncu bilgi evimiz olan Yarımburgaz Bilgi Evi de kısa bir
süre önce eğitime başladı. 11’inci bilgi evimizin temelini ise
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Kanarya Mahallemizde attık. Her alanda yaşam kalitesini
yükseltecek projelerimiz devam ediyor.
Başkanım, ilçenizde ulaşım alanında ciddi yatırımlar
yapılıyor. Bu yatırımlar tamamlandığında
Küçükçekmece’de ne gibi değişimler yaşanacak?
Bu konuda öncelikle, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’a Küçükçekmece’ye verdiği
desteklerinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz.
İBB projeleriyle Küçükçekmece, İstanbul’un yeni ulaşım
üssü olmaya hazırlanıyor. Küçükçekmece’ye kadar gelecek
Marmaray, Havaray, yeni metro hatları ve Köseköy 3. Havalimanı Hızlı Tren Hattı ile Küçükçekmeceli
vatandaşlar çok rahat ve hızlı bir şekilde İstanbul’un her
yerine çok rahat bir şekilde seyahat edebilecek. Yüksek
Hızlı Tren bağlantılarıyla şehirlerarası ulaşımı da en etkin bir
şekilde kullanabilecek. Bu bağlantılar, Küçükçekmece’nin
değerine değer katacak.

Bilindiği gibi İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Kadir
Topbaş, geçtiğimiz Mayıs ayında
İstanbullulara 5 yeni raylı sistem hattı
müjdesini vermişti. Bu hatların ikisinde
Halkalı, adeta bir merkez nokta
konumunda bulunacak. 33 kilometrelik
Halkalı - Arnavutköy - 3. Havaalanı Raylı
Sistem Hattı ile 33 kilometrelik Halkalı Çatalca Metro Hatlarıyla bölge çok
daha değerli bir hale gelecek. Proje
tamamlandığında, banliyö hatları ile
metro hatları Marmaray’a entegre
edilmiş olacak. Halkalı-Gebze arasında
kesintisiz işletmeciliğe geçilecek.
Halkalı’dan Gebze’ye yolculuk süresi
105 dakikaya inecek.
Halkalı - Kirazlı Metro Hattı da önemli
rahatlık sağlayacak projelerden. İBB’nin
planlanan Halkalı - Kirazlı Metrosu, aktif
olan M1B Aksaray - Otogar - Kirazlı
Hattı’nın bir uzantısı olacak. Metro;
Kirazlı - Metrokent - Olimpiyat Parkı
Metro Hattı, Mimar Sinan İstasyonu’nda
tasarım aşamasındaki Havalimanı İkitelli Metro Hattı ile Halkalı

İstasyonu’nda düzenleme aşamasındaki
Marmaray ile bağlantılı olacak.
Küçükçekmece’de yaşayan biri
İstanbul’un herhangi bir yerine kısa
sürede ulaşacak. Ayrıca hızlı tren hatları
bağlantılarıyla da birkaç saat içerisinde
Türkiye’nin birçok önemli şehrine
ulaşma imkanı da bulacak.
Başkanım çevre konusunda
yaptığınız yatırımlar ilçeye nasıl bir
katkı sağladı?
İlçemizde yapımı devam eden çevre
yatırımlarımız mevcut. Atakent
Mahallesi Eda Camii Karşısı Parkı ile
Soğuksu Ormanı Macera Parkı
bunlardan bazıları. Macera Parkı,
Cumhuriyet Mahallesi, Aşık Veysel
Caddesi üzerinde bulunan Soğuksu
Çamlığı’nın yeniden düzenlemesi
çalışmasıdır. Bu projeyle amacımız;
yeşil alanlarımızın daha verimli ve
birden fazla aktiviteye hizmet verecek
şekilde kullanılmasını sağlamak.
Bu park tamamlandığında gençlerimiz,
kaya tırmanışı yapabilecek, skate parkta
patenleriyle eğlenebilecek, spor
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aktivitelerini açık alanda ağaçların
arasında yapabilecek. Ayrıca Menekşe
Deresi Çevresi Rekreasyon Projesi
yatırımımız da devam ediyor.
Bu kapsamda, Yarımburgaz ve Atakent
Mahalleleri arasında kalan toplu konut
alanları arasından geçen ve daha önce
ıslahı yapılmış olan Menekşe Deresi ve
çevresi yeni bir yaşam alanına çevrilmiş
olacak.
Yaşanabilir, yeşil ve temiz bir
Küçükçekmece hedefliyoruz.
Bu anlamlı liderliğini çevreyle ilgili diğer
alanlarda da sürdürüyoruz. Sahil
düzenlemeleri, Küçükçekmece ve
Tepeüstü Meydan düzenlemeleri ile
ilçemiz çok daha modern bir görünüm
kazanmış durumda. Küçükçekmece
Belediyesi, geri dönüşüm ve atık
toplama konusunda da örnek
diyebiliriz. Atık dönüşümünde İstanbul
belediyeleri arasında birinci olan
Küçükçekmece Belediyesi, ayda 5 bin,
yılda ise 60 bin ton ambalaj atığı
toplayarak, yılda ortalama 800 bin
ağacın kesilmesini önledi. Bunun milli
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ekonomimize karşılığı ise ayda 2 milyon
110 bin, yılda da 25 milyon TL oldu.
Başkanım, sağlık alanında ne gibi
çalışmalar yürütüyorsunuz?
Belediyemiz sağlık hizmetleri
anlamında önemli avantajlara sahip bir
ilçe. Türkiye’de alanında ilkleri barındıran
Mehmet Akif Ersoy ve Kanuni Sultan
Süleyman Hastaneleri bölgemizde
hizmet veriyor. Şu an Sağlık Bakanlığımız,
Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nin hemen
arkasına 300 yataklı bir ek bina yapıyor.
Neredeyse 3’üncü bir hastane diyebiliriz.
Yine Halkalı’da Sağlık Bakanlığımıza ait
diş hastanemizin inşaatı bitti. İçinin
tefrişatı yapılıyor. Kanarya Mahallemizde
Bilgi Evi, Muhtarlık ve Aile Sağlığı
Merkezimizin yer alacağı yatırımımız
devam ediyor. Ayrıca Kemalpaşa
Mahallemizde sağlık ocağı ve belediye
hizmet binası inşa edilmesi planlanan
projeler arasında yer alıyor.
Diğer taraftan geçtiğimiz yıl “Hayata
Sağlıkla Gülümse” projesiyle ilçe sınırları

içindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında
ağız ve diş sağlığı taramaları gerçekleştirdik.
19 bin 295 öğrencinin diş taramalarını
yapıp, tedavi gerektiren öğrencilerin diş
tedavisini gerçekleştirdik. Aynı zamanda
bu taramaları yaparken, diş sağlığı
konusunda da bilgilendirmelerde
bulunduk. Obezite konusunda özellikle
çocuk ve gençlere yönelik konunun
önemini anlatan çeşitli projeleri hayata
geçirdik. Madde bağımlılığı konusunda
bilgilendirici, eğitici prodüksiyonlara ve
seminerlere destek olduk. Ayrıca her ay
sağlıkla ilgili önemli konularda
vatandaşlarımıza çeşitli seminer ve
konferanslar da düzenliyoruz. Sağlık
konusundaki yatırımlarımız da hız
kesmeden devam edecek.
Başkanım, özellikle spor alanında
yaptığınız yatırımlardan kısaca
bahseder misiniz?
Küçükçekmece Belediyesi sınırları
içerisinde 102 spor tesisini
vatandaşlarımızın hizmetine
sunuyoruz. Belediye olarak, 22 farklı
branşta, 63 amatör spor kulübüne

çeşitli malzeme yardımlarında bulunuyoruz. Yarının büyükleri
için hayata geçirdiğimiz bir başka önemli proje de ‘’Yaz ve
Kış Spor Okulları’’. Sadece 2014 yılında, ‘’Yaz ve Kış Spor
Okulları’’ndaki 25 tesisten, 13 farklı branşta toplam 4 bin
918 öğrenci faydalandı. Bu okullardan bu zamana kadar
yararlanan öğrencilerin toplam sayısı ise 30 bini buldu.
Küçükçekmece Gölü’nde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen
2015 Üniçek Su Sporları Festivali’nde 800 sporcu biraraya geldi.
Ayrıca bu yaz 6 mahalledeki 8 okul havuzuna portatif havuz
yerleştirerek, profesyonel hocaların verdikleri eğitimle,
8 bine yakın öğrencimize yüzmeyi öğrettik. Halkalı
Mahallesi’nde yeni spor kompleksinin yapımı çok yakında
başlayacak. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezimizin
yanında planlanan yatırımın toplam alanı 44 bin metrekare
olacak. Burada futbol sahası, buz pisti, basketbol sahası,
savunma sporları salonları, mağazalar, kafeler ve 475 araç
kapasiteli kapalı 3 katlı otopark bulunacak.
Başkanım, kültür-sanat alanında yaptığınız etkinlikler
nasıl karşılanıyor?
Küçükçekmece, kültür ve sanatın adresi niteliğinde bir ilçe.
İlçemizde Avrupa ve Türkiye’nin en büyük gösteri merkezi
olan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi bulunuyor.
Cennet, Atakent ve Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezlerimizde
de sinemadan söyleşiye, tiyatrodan sergilere ve konserlere
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kadar pek çok etkinliği vatandaşlarımızın
hizmetine sunuyoruz. Sadece geçtiğimiz
yıl 150 bine yakın vatandaşımızı
etkinliklerimizle buluşturduk.
Küçükçekmeceliler kültürü ve sanat
etkinliklerini önemsiyor, ilgiyle takip
ediyorlar. Yeni sezonda da birbirinden
farklı ve özel etkinlikleri halkımızın
hizmetine sunmaya devam edeceğiz.
Başkanım, Türkiye’nin ilk yeşil
sertifikalı kamu binasında hizmet
veriyorsunuz, bu hem bir ilk hem de
iyi bir örnek teşkil ediyor. Binanın
ilçeye kazanımları neler oldu?
Sürdürülebilir enerji, ülkemizin refahı ve
enerji güvenliği için çok önemli.
Küçükçekmece Belediye Binası,
‘’Türkiye’nin İlk Yeşil Sertifikalı Kamu
Binası’’. Enerji verimliliği en yüksek
seviyede olan konforlu bir bina. Binanın
ısıtma, soğutma ve elektrik enerjisinin
bir kısmı trijenerasyon sistemi ile
karşılanıyor. Bu şekilde doğalgaz
motorları ile hem elektrik enerjisi
üretiliyor hem de atık ısının enerjisinden
faydalanılarak bina ısıtma ve soğutma
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ihtiyacı karşılanıyor. Bu da toplam ısıtma
ve soğuma gücünün 4’te birine denk
geliyor. Bina soğutmasında ise gece
düşük tarifeden alınan elektrikle buz
depolama tanklarında üretilen enerji
kullanılıyor. Sıcak su ihtiyacını ise terasta
100 metrekarelik alana konumlandırılan
39 adet güneş panelleri ile sağlıyor.
Binada atık sular da wc rezervuarlarında
kullanılıyor. Yağmur sularından ise
bahçe sulama ve peyzaj alanlarında
faydalanılıyor. Ülkemizde enerji
tüketiminin yüzde 20’sinin
aydınlatmaya gittiğini
düşündüğümüzde aydınlatma
otomasyonu ile de enerji tüketiminin
azaltılması sağlanmış durumda. Yurtiçi
ve yurt dışından mimarlar, mühendisler
ve yöneticiler binamızı ziyaret ediyorlar.
Böyle bir binada kamu hizmeti
vermekten gurur duyuyoruz. Ayrıca
binamızda ‘’engel’’ yok. İlk olarak binanın
çeşitli noktalarına yerleştirilen “şu anda
buradasınız” uyarıları ile görme ve
duyma engelliler için özel sesli uyarı
sistemleri, engelli vatandaşların işini
oldukça kolaylaştırıyor. Bina içerisindeki

asansörlere yerleştirilen ses sistemi
engellilere yönelik kolaylık sağlarken,
kitaplarda kullanılan ve Braille
(kabartma) Alfabesi ile oluşturulan
tabelalar bina içerisine uygun yerlerde
hizmet veriyor. Binamızdaki her noktaya
engelsiz bir şekilde ulaşılabilsin
istiyoruz. Ayrıca engelli personelimiz de
mevcut. Onların rahatlığını da
vatandaşlarımız gibi çok önemsiyoruz.
Başkanım, Küçükçekmece Belediye
Binası kısa bir süre önce uluslararası
bir ödül kazandı. Bu konu hakkında
duygularınızı öğrenebilir miyiz?
Küçükçekmece Belediye binası ile
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin ilk
BREEAM, yeşil sertifikalı kamu binası
olma özelliğine sahip Küçükçekmece
Belediyesi hizmet binamız, “Uluslararası
Aydınlatma Tasarım Yarışması”nda
dünya üçüncüsü oldu. Dünya aydınlatma
sektörünün önemli yayın kuruluşlarından
‘MondoArc’ dergisi önderliğinde yapılan
yarışmada, binamız; ‘Düşük Bütçeli Cephe
Aydınlatması Tasarımı‘ kategorisinde

dünya üçüncüsü oldu. Böyle bir ödüle layık görülmekten
ülkemiz adına büyük gurur duyduk.
Başkanım, son olarak Küçükçekmecelilere ve
okurlarımıza neler söylemek istersiniz?
Bizler, tamamen bütünsellik içinde ele aldığımız ve ilçemizi
bir yıldız haline getiren projelerimizi vatandaşlarımızla
paylaşmanın gururunu ve huzurunu yaşıyoruz. Değişim ve
dönüşümün en çok yakıştığı ilçemize hizmet bizim için bir
görev. Hizmet ve çözüm odaklı, insanlara dokunan, onların
meselelerine kısa sürede çözüm bulmayı hedefleyen sosyal
ve ileri bir belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Hiçbir
vatandaşımıza uzak değil, hepsinin hemen her an yanlarındayız.
Bunu hissedip, her fırsatta destek bizlere destek vererek güç
kazandıran çok değerli Küçükçekmeceli vatandaşlarımıza
teşekkürü bir borç biliyorum.
Temel Karadeniz kimdir?
1967 yılında İstanbul’da doğan Temel Karadeniz, İstanbul
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunudur. Karadeniz,
Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclis Üyeliği, Küçükçekmece Belediyesi Meclis
Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. 2007-2013
yılları arasında 2 dönem İlçe Başkanlığı yapmıştır. 2014 Mart
Yerel Seçimleri’nde Küçükçekmece Belediye Başkanı seçilen
Temel Karadeniz, evli ve iki çocuk babasıdır.

53

Minderde Cumhuriyet coşkusu
Cumhuriyet’in 92’nci yıl dönümü
etkinlikleri kapsamında
düzenlenen 31. Cumhuriyet
Kupası Uluslararası Güreş
Turnuvası, nefes kesen
mücadelelere sahne oldu.
3 gün süren turnuvada, 12 ülkeden
400 sporcu madalya için ter döktü.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş
Federasyonu ve Spor A.Ş. işbirliğinde Cumhuriyet’in
92’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen
31. Cumhuriyet Kupası Uluslararası Güreş Turnuvası,
Üsküdar Burhan Felek 50. Yıl Spor Kompleksi’nde yapıldı.
Üç gün süren turnuvaya, çok sayıda İstanbullu yoğun ilgi
gösterdi.
400 sporcu minderde ter döktü…
Grekoromen ve Serbest Stil’de düzenlenen turnuvada,
2015 Gençler Türkiye Şampiyonası’na katılmış olan,
17 ve 19 yaş arasındaki gençler mindere çıktı. 8 farklı
kiloda gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye ile birlikte
12 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katıldı. Genç güreşçilerin
50, 55, 60, 66, 74, 84, 96 ve 120 kiloda verdikleri madalya
mücadelesi İstanbullular tarafından da büyük bir
heyecanla takip edildi.

Kürek Yarışlarında
1’incilik mücadelesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
desteği ile Türkiye Kürek Federasyonu
tarafından düzenlenen Türkiye
Kupası Finali Kürek Yarışları büyük
bir heyecana sahne oldu. Maltepe
Orhangazi Şehir Parkı’nda
gerçekleştirilen yarışlarda,
16 kulüpten 175 sporcu 1’incilik
mücadelesi verdi.

T

ürkiye Kürek Federasyonu’nun 2015 faaliyet
takviminde yer alan ve yılın son kürek yarışı
olan Türkiye Kupası Finali Kürek Yarışları,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Orhangazi
Şehir Parkı alanında bulunan Kano-Kürek Parkuru’nda
yapıldı. Yarışlarda 16 kulüp, 175 sporcu ile mücadele etti.
1.000 metrelik parkurda gerçekleştirilen Türkiye
Kupası Finali Kürek Yarışları; Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler,
Genç Kızlar, Genç Erkekler, Kadınlar, Erkekler, Deniz
Küreği ve Federe Üniversite Kulüpleri kategorilerinde
düzenlendi.
Yarışların sonunda dereceye giren takım ve sporcular
için kupa ve madalya töreni düzenlenirken; Türkiye
Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven final
müsabakalarını İstanbul’da gerçekleşmesinde
desteği bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
teşekkür etti. Konuşmaların ardından Federasyon ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve
Spor Müdürlüğü yetkilileri sporculara kupa ve
madalyalarını takdim etti.
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Su Sporları Festivali’ne
yoğun ilgi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen
Su Sporları Festivali,
İstanbulluları Maltepe
Orhangazi Şehir Parkı’nda
biraraya getirdi.
Yarışların oldukça çekişmeli
sürdüğü festival, İstanbullulara
çok renkli ve keyifli anlar yaşattı.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor A.Ş.
işbirliği ile düzenlenen Su Sporları Festivali Dragon
Yarışları, İstanbullulara oldukça renkli ve keyifli anlar
yaşattı. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda organize edilen
yarışlar, 25 takımdan oluşan 400 sporcunun kıyasıya
mücadelesine ev sahipliği yaptı. Yarışlar, özellikle bu
branşlarda yer almak isteyen genç katılımcılar ve
izleyenler için de oldukça ilham verici oldu.
İBB, sporun her alanında…
Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yatırımlar ve düzenlediği
organizasyonlarla sporun her branşına olduğu gibi su
sporlarına da katkıda bulunmaya devam ediyor. Son
yıllarda düzenlenen gerek ulusal, gerek uluslararası, resmi
ve özel yarışların birbiri ardına gerçekleştirilmesi ve buna
bağlı olarak her yaşta sporseverin ilgisinin artması su
sporları branşının da daha çok benimsenmesini sağlıyor.

Yüzmede engel tanımadılar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen Spor
Şöleni, engel tanımayan yaklaşık
250 sporcuyu Cebeci Spor
Kompleksi’nde buluşturdu.
4 ayrı kulvar ve 4 ayrı dalda
gerçekleştirilen şampiyona,
nefes kesen mücadelelere
sahne oldu.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı
Engelliler Müdürlüğü (İSEM), İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İstanbul

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Spor A.Ş.
ortaklığında İstanbul genelinde düzenlenen Spor Şöleni
kapsamında Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası
gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci
Spor Kompleksi’nde düzenlenen şampiyona, engel
tanımayan 250 yüzücünün mücadelelerine sahne oldu.
Nefesleri kesen şampiyona, 50 metre serbest,
50 metre kurbağa, 50 metre kelebek, 50 metre sırt üstü
ile 100 metre serbest, 100 metre sırt, 100 metre
kurbağa ve 100 metre kelebek olmak üzere 4 ayrı kulvar
4 ayrı dalda gerçekleştirildi. Bedensel Engelliler
Yüzme Şampiyonası’nda istenen olimpik değerleri
yakalayan ve fiziksel anlamda hedeflenen baraj
yeterliliği ortaya koyan sporcular, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Spor Kulübü tarafından lisanslandı.
Yarışma sonunda başarılı olan sporculara Şile Kaymakamı
Salih Yüce, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube
Sorumlusu Adnan Kuzu, İSEM Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek
ve İBB Spor Kulübü Şube Sorumlusu Mustafa İpek
madalyalarını verdi.
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Eğitim kampı
yüzücüleri buluşturdu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ile Sırbistan Niş Üniversitesi
Spor Akademisi’nin işbirliğiyle
organize edilen 3. Uluslararası
Bedensel Engelliler Yüzme
Eğitim Kampı ve Yarışları,
Cebeci Spor Kompleksi’nde
yapıldı. Kampta 16 ülkeden
150 sporcu hünerlerini sergiledi.

T

ürkiye adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev
sahipliği yaptığı organizasyona Sırbistan,
Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Belçika, Malta,
Slovakya, KKTC, Karadağ, Bosna Hersek, Slovanya, İrlanda,
Romanya, Çek Cumhuriyetleri ve Kanada olmak üzere 16
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ülkeden 150 sporcu, 25 antrenör ile 20 üniversitenin
öğretim üyeleri ve spor camiasının önemli isimleri katıldı.
Bedensel Engelli Türk Milli Takım sporcularının yanı sıra
yabancı ülkelerin milli sporcu ve antrenörleri, bilgi ve
becerilerini bir hafta süren kamp süresince paylaşma
imkanına sahip oldular. Katılımcı ülke akademisyenleri,
program kapsamında sporcularıyla ile ilgili yapılan test ve
gelişimlerle ilgili sunumlar yaparken; Paralimpik
Komite’nin eğitim ve klasifikasyon birimlerinde görev
yapan akademisyenler, sporculara seminerler vererek,
bilgilendirmelerde bulundular.
Rio 2016 Paralimpik Oyunları öncesi teknik adam ve sporcular
için hazırlık niteliği taşıyan ve bu yıl 3’üncüsü gerçekleşen
Uluslararası Bedensel Engelliler Yüzme Eğitim Kampı’nın
son günü, yüzme yarışlarına sahne oldu. S1 ve S10 engel
grubundaki bedensel engelli yüzücüler, bir haftalık kamp
süresince edindikleri becerilerini Kelebek, Sırt, Kurbağalama
ve Serbest Kategorilerinde yarışma ortamında sergilediler.

12. Gece oyunu sahnede…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu
12. Gece’nin galası Harbiye
Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde
gerçekleştirildi. Shakespeare’in
en sevilen komedilerinden biri olan
oyun, tiyatro severlerin büyük
beğenisini kazandı.

S

erdar Biliş’in çağdaş bir yorumla sahneye koyduğu
12. Gece oyununun galasına İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen,
Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu,
Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Handan Ertuğrul,
Zafer Ergin, Erdal Özyağcılar, Aslı Tandoğan, Suna Keskin
ve Üstün Akmen’in de içinde bulunduğu pek çok sanatçı,
gazeteci, eleştirmen, akademisyen ve bürokrat katıldı.
Gecede ayrıca Ekim ayının “Meme Kanseri Bilinçlendirme
Ayı” olması nedeniyle izleyicilere pembe kurdele dağıtıldı.

Cümbüşlü bir kimlik yanılması…
Shakespeare’in en sevilen komedilerinden biri olan
12. Gece’de, ikiz kardeşler Viola ve Sebastian, bir gemi
kazasından sonra birbirlerini öldü sanıp ayrı düşerler.
Viola, Illyria dükü Orsino’nun hizmetine girebilmek için
erkek kılığına girer. Orsino adına güzel Olivia’ya kur
yapmakla görevlendirilir. Olivia ise kardeşinin ölümünden
sonra yastadır ve ayağına gelen herkesi geri çevirmektedir,
ta ki şimdi erkek kılığındaki Viola’ya aşık olana dek.
Bu sırada, Olivia’nın dayısı Tobi, tutucu hizmetkar
Malvolio’ya şamatalı bir oyun oynayarak, bu cümbüşlü
kimlik yanılması ve karşılıksız aşk hikayesini iyice kızıştırır.
12. Gece’de geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyor…
Çevirisini Zeynep Avcı’nın, müziğini Çiğdem Erken’in,
sahne ve kostüm tasarımını Gamze Kuş’un, ışık ve video
tasarımını Cem Yılmazer’in, hareket yönetimini Candaş
Baş’ın, ses çalıştırıcılığını Susan Main’in, efekt tasarımını
Gökçe Selim ve Serkan Yavşan’ın yaptığı oyunda; Bennu
Yıldırımlar, Levend Öktem, Senan Kara Tutumluer,
Özge Özder, Mana Alkoy, Pınar Aygün, Seda Fettahoğlu,
Berk Samur, İsmet Şahin, Erkan Sever, Doğan Şirin,
Kubilay Penbeklioğlu, Eylül Soğukçay, Ersin Umulu ve
Tolga Yeter rol alıyor.
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BULMACA
Ülkemizin
Yönetim Şekli
“........” Savaşı

Belirti,
İm

Özen, İlgi
23

Karışık Renkli

Radonun
Simgesi

Kazak Lideri

Öğütülmüş
Tahıl

İstenç

Trenyolu

Ok (Eski)
2
Mavi (Eski)

Sermaye

‘..’ Mine’l-Aşk

Olanak

4

Nikelin
Simgesi

Kaba Bir
Ünlem

Ayak

6

Bİr Haber
Ajansımız

26

Tanrıtanımaz
25
Bir Nota

Ata’nın
Ünsüzü

İsim
17

Kiloamper
Kısaltması
Eski Mısır’da
Güneş Tanrısı

18

Tayin

Bir Hint
Destanı

Bir Ünlem

Tatlı Bir Çörek

Hafifçe Açma

Seciye,
Karakter

İlave

Esnek,
Sentetik
Kumaş

Çocuklu Kadın

Yüzün Bir
bölümü

Zendost,
Kazanova

10

Özgür
Bırakma

Adet
15

Tesbih Başlığı

3
Çin Para Birimi

Yüzmede Bir
Kulaç Stili

Fakat
Vücut İfrazatı
Uluslararası
Yazarlar
Birliği

Bir Tür Yılan

Yerine Koyma

En Kalın
Erkek Sesi

At Ayaklığı

Görüntü Kaydı
19

Kır’ın Ünlüsü

Asya’da Bir göl

1. Tekil Şahıs
28

Küçük Bir Tür
Kartal

Matematikte
Bir Sayı

22

İngilizce’de
Kral

Yeni Evli Kadın

Oy

Kobaltın
Simgesi

7

Adaletli

Erler (Çoğul)

Futbolda Bir
Vuruş
Uzun, Lüks
Otomobil

1
Bir Nota

Oyuncunun
Yaptığı

Olağandan
Büyük

Eski Bir Silah

Doğum,
Doğuş

Kale Duvarı

Yakarış

Torun Sahibi
Erkek

21

Bir Uzvumuz

Rusça’da Evet

Kurutulmuş
Meyve

Üye

13

Elçi

Kuzu Sesi
Son Hak Din

Hayati Sıvımız
(Tersi)

14

9

27

Osmanlı’da
Hafif Süvariler

Kraliçe

R

Sodyumun
Simgesi

16
Balkanlar’da
Bir Nehir

İyiden İyiye
İnanılar Kişi

11

Bir Ünlem
12

Bir Bağlaç
(Tersi)

Büyükler,
Ulular

Yüz, Sima

Çok Karşıtı
(Tersi)

Tibet Öküzü
(Tersi)

Endonezya
Plakası

Eşek Sesi

Boru sesi

Davet Eden,
Çağıran

‘..’ Büyücüsü
(Kitap)
Emin,
Güvenilir

5

Telli Bir Çalgı

Yeni, Bayat
Değil

Öç
20

24
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Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine
gönderen ilk dört kişiye, Miniaturk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...
İLK DÖRT OKURUMUZ: MESUT GÜLTEKİN, ZEYNEP EDA GÜLTEKİN, ASLI BÜLBÜL, EMRULLAH ÇETİN

Hayvan
Yiyeceği

8

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ
01.11.2015 - 31.11.2015
İHALE TARİH/SAATİ

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

03.11.2015 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü
03.11.2015 10.30 Satınalma Müdürlüğü
03.11.2015 11.00 Dış İlişkiler Müdürlüğü
03.11.2015 11.30 Dış İlişkiler Müdürlüğü
04.11.2015 10.00 Şehir Tiyatroları Müdürlüğü
04.11.2015 10.30 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü
04.11.2015 11.00 Satınalma Müdürlüğü
04.11.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü
05.11.2015 10.00 İşletmeler Müdürlüğü
05.11.2015 10.30 İşletmeler Müdürlüğü
05.11.2015 11.00 İşletmeler Müdürlüğü
09.11.2015 10.00 İşletmeler Müdürlüğü
09.11.2015 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü
09.11.2015 11.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü
09.11.2015 11.30 Eğitim Müdürlüğü
10.11.2015 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü

İHALE USULÜ
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2.000 Adet İtfaiye Kurtarma Bareti Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Solüsyon Tankeri Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

Üç Yıl Süreli Diplomatik, Konsüler ve Misyon, Tercüme, Tercümanlık, Yurtdışı Refakat Tercümanlığı Ve Ar-Ge Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

2016 Yılı İçin Karşılama, Konaklatma, Uğurlama, Mihmandarlık, Rehberlik ve Şehir İçi Ulaşım Hizmet Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

Şehir Tiyatroları Müdürlüğü’nün Restorasyonu ve Konservasyonu Yapılacak Eserlere Ait Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

Avrupa Yakası Geneli Belediye ve Kamu Binaları Bakım ve Onarım İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Kişisel Koruyucu Malzeme Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi Şehir Parkı Düzenleme ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Kokteyl Masası ve Kare Masa Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

Muhtelif Mutfak Ekipmanları İçin Yedek Parça Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2016 Yılı Dondurma Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2016 Yılı 1. Dönem Sebze ve Meyve Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2 Kalem İtfaiye Kurtarma Melbusatı Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İbb Bünyesinde Görev Yapan Personele Yönelik Yerel Yönetimlerde İnovatif Yaklaşımlar Konulu İl Dışı Eğitim Programı Organizasyonu Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

Erzurum 1.000 Kişilik Çevik Kuvvet Hizmet Binaları İnşaatı

10.11.2015 10.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

10.11.2015 11.00 Şehir Tiyatroları Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

10.11.2015 11.30 Şehir Tiyatroları Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

11.11.2015 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

11.11.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

12.11.2015 10.00 Şehir Planlama Müdürlüğü
12.11.2015 10.30 İşletmeler Müdürlüğü
12.11.2015 11.00 İşletmeler Müdürlüğü
16.11.2015 10.00 İşletmeler Müdürlüğü
16.11.2015 10.30 İşletmeler Müdürlüğü
16.11.2015 11.00 İşletmeler Müdürlüğü
16.11.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü
17.11.2015 10.00 İşletmeler Müdürlüğü
17.11.2015 10.30 İşletmeler Müdürlüğü
17.11.2015 11.00 Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
17.11.2015 11.30 Satınalma Müdürlüğü
18.11.2015 10.00 Satınalma Müdürlüğü
18.11.2015 10.30 Zabıta Tedbir Müdürlüğü
18.11.2015 11.00 Yapı İşleri Müdürlüğü
19.11.2015 10.00 İşletmeler Müdürlüğü

7 Kalem İlkyardım Çantası Ve Seti Alımı

407 Kalem Muhtelif Dekor, Kostüm ve Aksesuar Malzemesi Alımı
2016 Yılı Sanatçı ve Teknik Destek Hizmet Alımı
114 Kalem Tıbbi Sarf Alımı

Adana 1.500 Kişilik Çevik Kuvvet Hizmet Binaları İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

1/100.000 Ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Çalışmalarına Altlık Oluşturacak Veri Toplama, Analiz, Sentez Ve Mekansal Projeksiyonlar İle Senaryoların Oluşturulması ve İstanbul İli Ve Çevresinde, Hizmet ve
Sanayi Sektörünün Mevcut Durumu ve Mekansal Gelişim Süreci İle Geleceğe Dönük Eğilim ve Potansiyellerinin Araştırılması ve Belirlenmesi; Planlama Odaklı Modellerin Tanımlanması, Senaryo Ve Stratejilerinin Hazırlanması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2016 Yılı Temizlik Maddeleri Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2016 Yılı Gözleme ve Kumpir Grubu Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2016 Yılı Su ve Maden Suyu Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

2016 Yılı Süt ve Süt Ürünleri İle Peynir Grubu Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

2016 Yılı Unlu Mamuller Ve Pastörize Sütlü Tatlı Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Şile Engelliler Yaz Kampı İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2016 Yılı Piliç ve Piliç Ürünleri Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2016 Yılı Dondurulmuş Gıda Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Denizde Toplu Taşıma Hizmeti Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Switch ve Access Point Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2 Adet Hidrolik Personel Yükseltici Platform Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Büyükşehir Belediye Sınırları Dahilinde Bulunan 204 Adet Yapının Nüfus Ve Eşyadan Tahliyesi, Yıkılması ve Molozların Kaldırılarak Moloz Nakli Yapılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Şile Dolgu Alanı (Spor Parkı) Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2016 Yılı Pastane Malzemeleri Alımı

19.11.2015 10.30 İşletmeler Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

19.11.2015 11.00 Şehir Tiyatroları Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü

2016 Yılı Muhtelif Plastik, Kağıt Mamulleri ve İhtiyaç Malzemeleri Alımı İşi
Elektrik Efekt Malzemeleri Alımı

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

