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Antik Çağ’dan 21. Yüzyıla
“Büyük İstanbul Tarihi” Eseri Törenle Tanıtıldı

"Her Yerde Metro, Her Yere Metro"
İstanbul'a Yeni Bir Metro Hattı Daha!





Dünya kenti İstanbul’umuzun marka değerini artırmaya yönelik 
yatırım ve hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. 
Geride bıraktığımız ay, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları 
Merkezi’nin işbirliği ile hazırladığımız “Antik Çağdan 
XXI.Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi” isimli 10 ciltlik dev eseri, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 
törenle kamuoyuna tanıttık. Cumhurbaşkanımız, eserin şehir 
tarihi kitapları arasında İstanbul’un geçmişine ve büyüklüğüne 
uygun zenginliğiyle ön plana çıkacağını söyledi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı 
döneminde Türkiye’deki kentsel dönüşüm seferberliğini 
başlattığı Esenler Havaalanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm 
Konutlarını, yine Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle hak 
sahiplerine teslim ettik. Esenler’de yaşanan dönüşümün, çarpık 
yapılaşmanın yeniden şekillenmesi ve insani yaşam alanları 
oluşturulması adına ortaya koyduğunuz iradenin bir yansıması 
olduğunu ifade ettik. 

“Her yerde metro, her yere metro” hedefi ile İstanbul’a yeni bir 
metro hattı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
9 km’lik Bakırköy - Bahçelievler - Kirazlı Metro Hattı’nın temelini 
Başbakanımız Binali Yıldırım’ın katıldığı bir törenle attık. 
İstanbul’un en önemli akslarını birbirine bağlayacak olan metro 
hattını 2018 yılında hizmete almayı hedefliyoruz.

Medeniyetler şehri İstanbul’da, on bir ayın sultanı Ramazan’ı 
bir kez daha hep birlikte karşıladık. İstanbul’un farklı 
meydanlarında kurulan iftar sofralarında buluştuk. Ramazan’ın 
duygu yüklü atmosferini başta Yenikapı ve Maltepe 
Sahillerindeki şehir parkları olmak üzere şehrin dört bir 
köşesinde düzenlediğimiz etkinlikler ile yaşatmaya çalıştık. 
Zira medeniyetlerin çeyiz sandığı konumundaki İstanbul ve siz 
değerli İstanbullular her şeyin en güzeline layıksınız.

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

Sevgili  
   İstanbullular
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Antik Çağ’dan 21. yüzyıla
“Büyük İstanbul Tarihi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ile Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nin 
işbirliği ile hazırlanan “Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi” isimli 10 ciltlik dev eser 

törenle kamuoyuna tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserin şehir tarihi kitapları arasında İstanbul’un 
geçmişine ve büyüklüğüne uygun zenginliğiyle ön plana çıkacağını söyledi. 

Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın’ın alanında uzman dev 
bir kadro ile uzun ve titiz bir çalışma ile hazırladığı 
“Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi” 

isimli eser, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen 
bir törenle kamuoyuna tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın da yer aldığı tanıtım törenine yerli ve 
yabancı bilim adamları ile çok sayıda tarihçi katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitapta yer alan 
yazıların ve görsellerin her birinin ayrı bir kıymete sahip 
olduğunu ifade ederek, eserin ortaya çıkmasında başta 
Mehmet Akif Aydın olmak üzere İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş, editör Coşkun Yılmaz ve 
katkısı olanlara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
eserin hazırlanmasına 300 bilim insanının destek 
vermesinin, eserin gücünü, içerik itibarıyla ne kadar güçlü 
olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, eserin şehir tarihi 
kitapları arasında İstanbul'un geçmişine ve büyüklüğüne 
uygun zenginliğiyle ön plana çıkacağına inandığını 
vurguladı.

Tarih, geleceğimize yön veren bir pusuladır…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un dünyanın en kadim 
şehirlerinden biri olarak bu tür çalışmaları, araştırmaları, 
eserleri hak ettiğini ifade ederek, şunları söyledi: 
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“Ülkemizde şehir tarihi çalışmaları alanında maalesef çok 
ciddi eksiklerimiz var. Artık Kültür Bakanımız da şöyle art 
arda Türkiye tarihini hazırlarsa çok isabetli olur diyorum. 
Çünkü ülkemizi de dünyanın çok iyi tanıması, bilmesi 
lazım. Dünya ve Bölge Tarihi, İslam Tarihi, Genel Türk 
Tarihi, Selçuklu Tarihi, Osmanlı Tarihi hatta henüz 92 yıllık 
bir geçmişe sahip olmasına rağmen Cumhuriyet Tarihi gibi 
alanların hepsinde de mevcut birikimimizi ileriye taşıyacak 
çalışmaları süratle hayata geçirmeliyiz. Çünkü tarih, sadece 
geçmişin hikayesi değildir. Aynı zamanda geleceğimize yön 
veren bir pusuladır. Yaşadığımız olayları, ülkemizdeki, 
bölgemizdeki gelişmeleri, tarihin bize tuttuğu ışık 
doğrultusunda sürekli yeniden yorumlamak, yeniden 
değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımızı tarih 
bilinciyle, çok daha güçlü bir şekilde yetiştirmemiz 
gerekiyor.”

Kültürel değerler ortaya çıkarılıyor… 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı döneminde başlattığı hizmet anlayışını devam 
ettirdiklerini dile getiren Başkan Kadir Topbaş da, 
“Böylesine bir şehre hizmet etmekte başka bir duygu. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şehrin kültürel değerlerini 
bulup ortaya çıkarsın ve korusun diye kurmuş olduğu 
Kültür A.Ş.’nin çıkarmış olduğu bir eserin tanıtımı için 
buradayız.” dedi.

Kentle ilgili çok sayıda eser hayata geçirildi… 
Başkan Topbaş, ulaşımdan altyapıya kadar kentin 
sorunlarını çözerken, ihmal edilen alanlarda da hizmet 
vermeye çalıştıklarını anlatarak, “Kentle ilgili çok sayıda 
eser hayata geçirdik. Bu şehrin güzelliklerini herkes bilsin 

istedik. Şimdi de böyle bir esere imza attık. Bu eser, İngilizce 
ve Arapça’ya da çevrilecek. Başka çalışmalarımız da devam 
ediyor. Bu şehir dünya çapında tekrar kendini hissettirmeye 
başladı. Bunu bu eserlerle devam ettirmek istiyoruz.” 
diye konuştu. 

Bu büyük medeniyet kentine hizmet etmeye devam…
Eskiden kendi derdine düşmüş bir İstanbul olduğunu 
kaydeden Başkan Topbaş, “Büyük sorunlar nedeniyle bu 
alanlara eğilmeye zaman yoktu. Artık bu sorunları 
çözerken, hem geçmiş hem de gelecek adına önemli 
hizmetler yapıyoruz. İhmal edilen bu alanlara da gereken 
önemi verip, her yönüyle bu büyük medeniyet kentine 
hizmet etmeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

4 bin görsel, 10 ciltlik eser… 
Törende konuşan proje yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Akif 
Aydın ise “Çok önemli bir esere imza attık. İstanbul’u her 
yönüyle tanıtacak güzel bir eser oldu. Tematik yöntemle 
hazırlandı. Ele alınan 13 konuyla, 8 bin 500 yıllık tarihi 
işleyen bir eser oldu. Eserde 4 bin civarında görsel materyale 
yer verildi. 10 ciltten oluşan bir eser. Bu eserin, büyük bir 
eksikliği kapatacağına inanıyorum. Sayın Başkan Kadir 
Topbaş’ın destekleri olmasa bu işin altından kalkamazdık. 
Kendisini çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sahneye çıkarak 
10 ciltlik eseri yakından inceledi. 2 bin TL olarak belirlenen 
eserin fiyatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Herkesin 
faydalanması için fiyatı aşağıya çekelim” demesiyle 
1.500 TL olarak belirlendi. Programın sonunda Başkan 
Topbaş, Koreli bir sanatçının ipekten dokuduğu porteyi, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti.
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İstanbul’da örnek kentsel dönüşüm!

İstanbul’da kentsel dönüşümün başladığı Esenler Havaalanı Kentsel Dönüşüm Konutları, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle sahiplerine teslim edildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Başbakanlığı döneminde Türkiye’deki kentsel 
dönüşüm seferberliğini başlattığı Esenler Havaalanı 

Mahallesi Kentsel Dönüşüm Konutları, yine 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bir törenle hak 
sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, projenin hayata geçmesini sağlayan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, TOKİ, Esenler Belediyesi 

ile Emlak Konut ve Eskon şirketlerini tebrik etti. Tapularını 
ve anahtarlarını teslim alan vatandaşların evlerinde huzurla, 
güvenle ve konforla yaşamaları temennisinde bulunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Deprem öldürmez, ihmal 
öldürür’ anlayışıyla afetlere karşı gereken tedbirleri süratle 
hayata geçirme kararı aldıklarını, hemen gereken yasal 
altyapıyı oluşturup hazırlıklara başladıklarını söyledi.
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“Can ve mal güvenliği sağlayacak büyük dönüşüm…" 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bundan 4 yıl önce, 5 Ekim 
tarihinde, yine burada kentsel dönüşüm kapsamındaki ilk 
yıkımları başlattığımızda bir söz vermiştik. ‘İstanbul'u da 
Türkiye'yi de bu kamburdan kurtaracağız.’ demiştik. 
Amacımızın bir binayı yıkıp, yerine bir başka bina yapmak 
değil sizlerin can ve mal güvenliğini sağlayacak büyük bir 
dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu söylemiştik.  
Rant değil, insan odaklı bir proje üreteceğimizi ifade 
etmiştik. Hamdolsun, bugün burada sözlerini yerine 
getirmiş olan kişilerin gönül huzuruyla karşınızda 
bulunuyoruz.” diye konuştu.

“Esenler'e yakışan yeşil alanlar oluşturduk…” 
Kimseyi mağdur etmeden yaklaşık 140 bin metrekarelik 
inşaat alanına sahip İstanbul’un en güzel yerleşim 
alanlarından birini kurduklarını anlatan  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Burası Silahlı 
Kuvvetler'e ait devasa bir alan. Şimdi de inşallah bu bölgede, 
Esenler'e yakışan yeşil alanlarından tutunuz, diğer dev bir 
projenin hayata geçtiğini göreceksiniz. Bu yeşil alanlarda, 
Esenler bugüne kadar beton yığınlarının arasında 
kayboluyordu ama şimdi beton yığınlarının arasında 
olmaktan çok artık yeşil alanda da ailece hayatını 
geçirebilecek, pikniklerini yapabilecek ve böylece modern 
bir yaşamı burada yaşayacak.” 
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“6,5 milyon yapıyı dönüştürmeyi hedefliyoruz…” 
“Afet riski taşıyan alanların dönüştürülmesi konusunda 
hedefimiz çok büyük.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu: “Türkiye genelinde 20 yılda 6,5 milyon yapıyı 
bu şekilde dönüştürmeyi hedefliyoruz. Modern, insanca 
yaşayabileceğimiz yapılar kuruyoruz. Yola çıktığımızda bu 
projeyi sadece rant projesi olmakla itham edenler, gelsinler 
buraya, Havaalanı Mahallesi’ne baksınlar. Eğreti binaların, 
çarpık yapıların, sokakların yerlerinde şimdi nasıl modern 
bir örnek yerleşim alanının yükseldiğini, oluştuğunu 
gözleriyle görsünler.”

“Hizmet belediyeciliği yaptık…” 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de,  
Türkiye’de yerel yönetim anlayışında bir değişim ve 
dönüşüm gerçekleştiğini belirterek, “Belediyecilik 
anlayışında 1994’te bir değişim ve dönüşüm yaşandı. 
AK Partili belediyeler olarak, hizmet belediyeciliği yaptık. 
Mazeret üretmedik. Hiç kimseyi dışlamadık. Kimsenin 
partisine, dinine, mezhebine bakmadık, herkese eşit bir 
şekilde hizmet ettik. Bu hizmetin yanı sıra insanların 
gönlünü ve duasını aldık.” dedi.

Türkiye'nin 48 ilinde 180 yerin riskli alan ilan edildiğini, 
geçtiğimiz 3 yıl içinde 2 milyar lira kira yardıma sübvanse 
edildiğini aktaran Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümün 
mutlaka yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Plansız gelişmeyi aşmaya çalışıyoruz…” 
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş ise Türkiye'de sanayileşme sürecinde yaşadığı 
plansız bir gelişmeyi aşmaya çalıştıklarını belirterek, 
kentlere göç başladığında herkesin başını sokacak bir yer 
bulmaya çalıştığını ve devletin vatandaşı yönlendirmediğini 
söyledi. Bu süreçte köyden kente göç eden insanların 
altyapıdan yoksun ve ulaşımı olmayan bir hayat ile karşı 
karşıya kaldığını hatırlatan Başkan Topbaş, “Bu durumun 
bir kader olmadığını göstermek için Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı iken KİPTAŞ’ı kurdu. 
Gelir düzeyi düşük insanlara kira öder gibi av sahibi 
olma imkanı sağladı. O dönemden itibaren haklı bir 
yürüyüş başladı.” dedi.



9www.ibb.istanbul

“İstanbul her alanda dönüşüm başlattı…” 
Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 1996 yılında 
depremle ilgili müdürlük kurduğunu aktaran Başkan 
Topbaş, şöyle konuştu: “Deprem riski taşıyan geçmiş 
belediyelerin yönetiminde böyle bir algı yoktu. Bunu ilk defa 
Cumhurbaşkanımız ortaya koydu. Bugün Esenler’de yaşanan 
dönüşüm de çarpık yapılaşmanın yeniden şekillenmesi ve 
insani yaşam alanları oluşturulması adına ortaya 
koyduğunuz iradenin bir yansımasıdır. Artık İstanbul her 
alanda bir dönüşümü başlattı. İstanbul 15 milyonluk 
nüfusuyla ulaşımdan altyapıya kadar her alanda sizin ön 
gördüğünüz bir anlayışla gelişmesine devam etmektedir. 
Esenler’de şu anda bir kaç metro hattı var. İstanbul, daha bir 
çok metro hattı ile buluşacak. Hedefimiz, İstanbul'un en 
fazla yarım saat yürüme mesafesinde metroya erişilen bir 
kent olmasıdır.”

“Projenin yüzde 70’i donatı alanı…” 
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da, 1.435 hak 
sahibine konutlarını teslim edeceklerini belirterek, “Her 
türlü spekülasyonu bitiren projeyi bugün bitirmiş 
bulunuyoruz. Yeni bir şehir inşa ettik. Bu alanda daha önce 
yollar dışında bir metrekare donatı alanı yoktu. Dönüşümle 
birlikte alanın yüzde 70’i donatıya terk edildi. Proje 
alanındaki ilköğretim tesis alanı 2 kat, dini tesis alanı 
2 kat arttırıldı.” diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından hak sahiplerinin tapu ve 
anahtarları, Türkiye’deki kentsel dönüşüm seferberliğini 
Esenler Havaalanı Mahallesi’nden başlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile Bakan Özhaseki ve Başkan Topbaş 
tarafından verildi.
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İstanbul’a yeni bir metro hattı daha!

Bakırköy - Bahçelievler - Kirazlı Metro Hattı’nın temeli, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı 
Ahmet Arslan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle atıldı. 

9 km uzunluğa ve 8 istasyona sahip olacak metro hattı, 2018 yılında hizmete girecek.

Bakırköy - Bahçelievler - Kirazlı Metro Hattı Temel 
Atma Töreni; Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katılımıyla yapıldı. Törende, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Özkan Poyraz’ın yanı sıra 
çok sayıda milletvekili de yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım, 
törende yaptığı konuşmada, mübarek bir ayda, mübarek bir 

şehre güzel bir hizmetin başlangıcında vatandaşlarla 
birarada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “2018'in 
en geç sonunda, Bakırköy İDO İskelesi'nden Bakırköy 
Özgürlük Meydanı, Bahçelievler ve Kirazlı'ya kadar 
40-50 dakika yerine artık 10 dakikada ulaşılabilecek.” dedi. 

“İstanbul’a daha çok eser kazandıracağız…” 
Osmanlı’nın planladığını Marmaray’ı gerçeğe 
dönüştürdüklerini ve Marmaray’dan bugüne kadar 
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142 milyon yolcunun geçtiğini ifade eden Başbakan 
Yıldırım, “Bununla bitmiyor. İstanbul'a ne yaparsak ne 
projeler kazandırırsak azdır. Çünkü İstanbul'a borcumuz 
var. Gençliğimiz, en güzel yaşlarımız ve hatıralarımız bu 
şehirde geçti. Onun için İstanbul'a daha çok ama çok eser 
kazandıracağız. İstanbul, Türkiye’nin özetidir ve mozaiğidir. 
İstanbul'a hizmet etmek adeta ibadet gibidir. Halka hizmet 
Hakk'a hizmettir. İstanbul medeniyet, kültür, tarih, ilim, 
irfan ve ticaret şehridir. Yedi tepeli İstanbul'a, yedi yıldız 
gibi eser yapıyoruz.” diye konuştu.

“İstanbul’a dünya çapında projeler…” 
Marmaray’ın hemen yanına arabalar için bir tünel 
yaptıklarını belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: 
“20 Aralık’ta da tünelin açılışını Cumhurbaşkanımızla 
beraber yapacağız. Ayrıca üzerinden tren yolu da geçen 
dünyanın en geniş köprüsünü, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nü İstanbul’a kazandırdık. 26 Ağustos'ta da büyük 
bir coşkuyla açılışını yapacağız. İstanbul ve İzmir'i komşu 
kapısı yapacak İstanbul-İzmir Otoyolu ile dünyanın 4’üncü 
büyük köprüsü olan Osmangazi Köprüsü’nün açılışını da bu 
ayın 30’unda yapacağız. İstanbul-Ankara Hızlı Treni’ni 
yaptık ve hizmete aldık. 26 Şubat 2018'de de dünyanın en 
büyük havalimanını İstanbullulara kazandırıyoruz. İstanbul, 
ikinci boğaza kavuşuyor. İstanbul'a bir boğaz yetmez. İkinci 
boğaz da, Kanal İstanbul geliyor.”

“İstanbul trafiği ciddi bir rahatlama yaşayacak…” 
“İstanbul'da trafik sıkışıklığını rahatlatmak için İstanbul 
Büyükşehir Belediyesiyle beraber önemli bir eylem planını 
yakında açıklayacağız.” diyen Başbakan Yıldırım, “Temeli 
atılan yeni hatla birlikte metro örümcek ağı gibi 
önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde 400 kilometreyi bulacak. 
Raylı sistemlerde hedefimiz 1.000 km. Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, Avrasya Tüneli ve İzmit Osmangazi Köprüsü 
tamamlandığında İstanbul trafiği ciddi bir rahatlama 
yaşayacak.” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'un dünyanın en güzel 
şehri olduğunu, Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da 
İstanbullulara çok güzel hizmetler sunduğunun altını 
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çizerek, metro, metrobüs, tünel çalışmalarını örnek 
gösterdi. Şehrin sokaklarına, ana caddelerine bakılınca her 
tarafın yemyeşil ve çiçeklerle bezendiğini, bunun dünyanın 
hiçbir yerinde olmadığını vurgulayan Yıldırım, temeli atılan 
metronun kent için ne ilk ne de son olacağını, bir yandan 
raylı sistemlerin tamamlanacağını, diğer yandan akıllı 
ulaşım sistemlerinin daha fazla devreye gireceğini söyledi. 

“Dev projeler bir bir hizmete açılıyor…” 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 
da, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
ortaya koyduğu vizyon ve Başbakanımızın millete hizmet 
yolunda gösterdiği büyük azimle Türkiye’nin her yerinde 
olduğu gibi İstanbul'da da büyük projeleri bir bir hayata 
geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Her yerde metro, her yere metro…” 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise 
bugün itibarıyla İstanbul'da 146 kilometre raylı sistem hattı 
ile hizmet verdiklerini belirterek, 76 kilometre metro 
inşaatının devam ettiğini ve toplam 102 kilometrelik 8 ayrı 
hat ihale aşamasına geldiğini açıkladı. “Arzumuz, 2019'a 
vardığımızda raylı sistemde 400 kilometreyi geçmek. Nihai 
olarak İstanbul'daki raylı sistemler toplamı uzunluk olarak 
1.000 kilometreye varacak. Böylelikle İstanbul, dünyanın en 

uzun raylı sistemine sahip kentlerinden birisi olacak.” diyen 
Başkan Topbaş, bütün dünya kentlerinin ulaşımla ilgili 
mücadele ettiğine dikkat çekti ve “her yerde metro, her yere 
metro” diyerek İstanbul’daki raylı sitsem ağlarını 
45,1 kilometreden 146 kilometreye çıkardıklarını söyledi. 
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“İBB bütçesinin %50’den fazlası ulaşıma ayrıldı…” 
Başkan Topbaş, Ulaştırma Bakanlığı’nın verilerine göre 
İstanbul'daki günlük hareketliliğin 28,5 milyon olduğunu ve 
gelecekte İstanbul’da 40-50 milyon günlük hareketi 
yaşayacağını ifade ederek, “İBB olarak yıllık yatırım 
bütçemizin yüzde 50'den fazlasını ulaşıma harcadık. Bu yıl 
bütçeden ulaşıma ayırdıkları payın 8 milyar lira civarında. 
Maaş ödeyemeyen belediyeden bu noktaya gelen bir yerel 
yönetim var İstanbul’da. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı belediyecilik anlayışının 
yansımasıdır.” diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım, 
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile diğer protokol üyeleri 
butona basarak Bakırköy - Bahçelievler - Kirazlı Metro 
Hattı’nın temelini attılar.

BAĞCILAR

BAHÇELİEVLER

KİRAZLI

Molla Gürani

Yıldıztepe

İlkyuva

Haznedar

İncirli

Özgürlük Meydanı

BAKIRKÖY
İDO

BAKIRKÖY

GÜNGÖREN

7 HATTIN GEÇTİĞİ İLÇELER

Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar7

4 YOLCU KAPASİTESİ

5

1 UZUNLUĞU
9 KM

İSTASYON SAYISI
8 ADET

YOLCULUK SÜRESİ 
13,5 DAKİKA

2

3

70 BİN YOLCU (Saatte tek yön)

HİZMETE ALINACAĞI YIL
2018

MALİYETİ

273 Milyon €6
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İstanbul UNESCO Oturumu’na hazır!

UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 40. Oturumu’na ev sahipliği yapacak olan İstanbul’da tüm 
hazırlıklar tamamlandı. Toplantıya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanı 

Nabi Avcı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, toplantının İstanbul’un tanıtımına 
büyük katkı sağlayacağını ifade ettiler.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Nabi 
Avcı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, 10 - 20 Temmuz tarihleri arasında 

İstanbul'da düzenlenecek UNESCO Dünya Miras 
Komitesi’nin 40. Oturumu’na ilişkin basın toplantısı 
düzenledi. Yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi 
gösterdiği basın toplantısı, Ortaköy’de bulunan Esma Sultan 
Yalısı’nda yapıldı.

“UNESCO Toplantısı tarihe geçecek…” 
Toplantıda konuşan Bakan Nabi Avcı, Temmuz ayı başında, 
İstanbul’a çok yakışan uluslararası bir toplantının 
yapılacağını ifade ederek, “UNESCO, Birleşmiş Milletler 

kuruluşları içinde, hatta tüm uluslararası kuruluşlar içinde 
Türkiye’ye, özellikle İstanbul’a en yakışan uluslararası 
kuruluş. Hangi fonksiyonu açısından bakarsanız bakın, ister 
eğitim, ister bilim, ister kültür açısından UNESCO 
Türkiye’ye, Türkiye de UNESCO'ya göre. İnşallah 40. Dünya 
Miras Toplantımız da İstanbul'da gerçekten istisnai bir 
toplantı olarak tarihe geçecek.” diye konuştu. 

“İstanbul'un tanıtımına büyük katkı…” 
Türkiye'nin Dünya Miras Komitesi Toplantısı için çok fazla 
ön hazırlık yapıldığının altını çizen Bakan Avcı, şunları 
kaydetti: “Bu toplantının sadece Dünya Miras Listesi’ndeki 
eserlerin tanıtımına değil, ülkemizin ve İstanbul'un 
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tanıtımına da bir katkıda bulunacağını ümit ediyorum. Bu 
toplantıda Dünya Miras Listesi’ndeki alanlardan 156'sının 
durumu gözden geçirilecek. Yani hemen hemen her ülkenin 
bu listede yer alan eserlerinden birilerinin durumları 
gözden geçirilecek. Tehlike altındaki Dünya Miras 
Listesi’nde bulunanların son durumları gözden geçirilecek. 
Ayrıca ülkemiz açısından sevindirici bir şey, geçici listeye de 
ülkemiz adına 17 alan kaydedilecek. Dünyada bu yeni geçici 
listeye 29 yeni adaylık başvurusu var. Bunları da 
inceleyeceğiz. Ayrıca ülkemizin daimi listeye sunduğu Ani 
Arkeoloji Alanı da bu 29 eserden biri olacak.”

Nabi Avcı, Dünya Miras Listesi’nde bin 31 varlığın 
olduğunu belirterek, “Bunlardan 15'i Türkiye'de. Bu bizim 
için bir övünç kaynağı ama yeterli mi, değil. Daha da 
inşallah bunları artıracağız. 163 ülke arasında Türkiye 
Dünya Miras Listesi’ndeki sırası itibarıyla 17’nci sırada.” 
ifadelerini kullandı.

“İstanbul kendini gösterdi…” 
Basın toplantısında konuşan Başkan Kadir Topbaş da, 
İstanbul’un son yıllarda kongre ve büyük çaplı oturumlar 
için akla gelen ilk şehirlerden biri olduğunu söyledi. 
İstanbul’un her yönüyle dünya tarafından yakından takip 
edildiğini de ifade eden Başkan Topbaş, “Önemli bir 
toplantının arifesindeyiz. İstanbul esasında bunu hak ediyor. 
Bu konuda gerçekten yoğun bir çaba sarf edildi ve İstanbul 
kendini gösterdi.” diye konuştu. 

“Üç büyük imparatorluğun İstanbul’un katmanlarında 
izleri var…” 
Avrupa Birliği tarafından 2010 yılında İstanbul'un Kültür 
Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Başkan Topbaş, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “İstanbul için tarihin çeyiz 

sandığı diyoruz. Üç büyük imparatorluğun İstanbul’un 
katmanlarında izleri var. Her bir noktası çok farklı 
güzellikler yansıtmakta, dünyaya ve heyecan verici bir 
kimliğe sahip. 9 bin 500 kilometrelik İpek Yolu'yla, 
16 bin kilometrelik antik Roma Yolu'nun kesiştiği bir kent. 
Doğuyla batının buluştuğu kent. Her sabah Asya ve 
Avrupa'ya güneşin aynı anda doğduğu bir şehirde bu 
güzelliklerin medeniyetin izlerini taşımakta." 

“İstanbul bambaşka bir güzelliğe sahip…” 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof Dr. Öcal 
Oğuz ise İstanbul'un kültürel miras, zenginlik ve yaşayan 
şehir olmak açısından dünyanın hiçbir şehriyle 
kıyaslanamayacak kadar mükemmel bir şehir olduğunu 
söyleyerek, “Her şehrin güzelliği var. Hiçbirini 
reddetmeyelim ama İstanbul bambaşka bir güzelliğe sahip. 
Böyle bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, 
belediyenin bütün imkanlarıyla bu toplantının arkasında 
olması, bizi bu bakımdan da gururlandırıyor.” dedi. 

UNESCO Dünya Miras Komitesi 40. Oturum Başkanı 
Büyükelçi Lale Ülker de toplantıya katılmaktan büyük onur 
duyduğunu belirterek, görevin kendisine verilmesinden 
ötürü teşekkür etti. Toplantının başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilmesi için ekip olarak ellerinden gelen gayreti 
göstereceklerini dile getiren Ülker, “Ülkemizin, kurucu 
20 devletten biri olduğu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü UNESCO’da, kültür, en görünür ve önemli 
etkinlik alanıdır. UNESCO’nun kültür alanındaki amiral 
gemisi konumundaki 1972 tarihli UNESCO Dünya Kültürel 
ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi, uluslararası 
toplumda ve ülkemiz kamuoyunda bilinirliği en yüksek 
UNESCO Sözleşmesi’dir.” diye konuştu.
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İBB teknolojik yeniliklerin öncüsü!

Kongreler şehri İstanbul, uluslararası ölçekte dev bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. 
Smart City Expo İstanbul 2016 Akıllı Şehirler Fuar ve Kongresi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş’ın katılımıyla açıldı. Başkan Topbaş, İBB olarak teknolojiyi çok yakından 
takip ettiklerini ve yeniliklerin öncüsü olduklarını söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 
ev sahipliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür A.Ş.’nin Fira Barcelona ile organize ettiği “Smart 

City Expo İstanbul 2016 Akıllı Şehirler Fuar ve Kongresi” 
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. “Martı Gözüyle 
İstanbul” adlı kısa filmle başlayan kongrenin açılış 
konuşmasını yapan Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un 
kıtaları buluşturan bir şehir olduğunu söyledi. Kongrenin 

yapıldığı Haliç Kongre Merkezi alanının geçmişte hayvan 
kesim ve et pazarlama merkezi olduğunu hatırlatan Başkan 
Topbaş, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla alanın bir kongre merkezi olmasını 
düşünüldü. Biz de kendi dönemimizde yapılan çalışmalar 
sonucunda bu alanın Haliç Kongre ve Fuar Merkezi haline 
dönüştürdük. Bu alan İstanbul’daki değişim ve gelişimin 
simgelerinde biri oldu.” dedi. 
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Dünyada bilgi ve deneyim paylaşımı bir mecburiyet…
Günümüz dünyasında değişim ve dönüşümün artık 
kaçınılmaz bir olgu olduğuna vurgu yapan Başkan Topbaş, 
“Artık insanların kaderleri birbirine bağlı. Bilgi ve 
deneyimlerimiz paylaşmamız artık kaçınılmaz bir 
mecburiyet. 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 70’inden 
fazlasının şehirlerde yaşayacağı belirtiliyor. Bu durum 
Büyükşehirlerde ekonomiyi etkileyecek. Şehirler de insanlar 
için çekim merkezi. Çekim merkezi olması da aynı zamanda 
toplumsal sorumluluğu da beraberinde getiriyor. İşsizlik ve 
suç sorunu bunların başında geliyor.” diye konuştu. 

Akıllı şehirler dijital bir yaşam hedefliyor… 
Hükümetlerin yerel yönetimler, konut sektörü, teknoloji 
üreten firmalarla birlikte hareket etmesi gerektiğinin 
önemine vurgu yapan Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam 
etti: “Akıllı şehirler her alanda tasarruf sağlayan dijital bir 
yaşam hedeflemekte. Şehirleşme konusunda ortak 
hedeflerin belirlenmesi gerekiyor. Akıllı şehirleşme için 
sadece teknik dönüşüm değil toplumsal dönüşüme de 
ihtiyaç var.” 

Akıllı şehir uygulamaları yaygınlaştırılmalı… 
Başarının alınan kararların kalitesi ve uygulanış şekliyle de 
doğrudan orantılı olduğuna dikkat çeken Başkan Topbaş, 
konuşmasını şöyle tamamladı: “Şehirlerin, akıllı şehirler 
hareketi içerisinde, 2021 yılına kadar 1.5 trilyon dolarlık 

kaynak ayırması bekleniyor. Akıllı toplu taşıma sistemleri, 
enerji tasarrufu sağlayan binalar, bu hamlelerle, 2050 yılında 
kadar 22 trilyon dolar tasarruf sağlanacak. Bu 
uygulamaların tarafları olarak hepimize önemli görevler 
düşüyor. Bilgi ve tecrübe paylaşımı önemli. Akıllı şehir 
uygulamalarını daha fazla şehirlere ulaştırıp, 
yaygınlaştırmalıyız. Vatandaşlar arasında farkındalık 
oluşturmak önemli. Kongre ve fuarların da akıllı şehir 
uygulamalarına da önemli katkı sağlayacağını 
düşünüyorum.”

İstanbul, büyük şehirlerden çok daha önde… 
Programda konuşan İspanya Eski Başbakanı Jose Luis 
Rodriguez Zapatero da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile birlikte Medeniyetler İttifakı Projesi’ni 
başlattıklarını hatırlatarak, ittifaktan dolayı memnuniyetini 
dile getirdi. Akıllı şehirler fuarı için İstanbul’da 
bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Zapatero, 
şunları söyledi: “İstanbul diğer büyük şehirlerden çok daha 
ötesi. Her şehir, her bölge ve her ülke beraberinde tarih ve 
coğrafi özellikleri getirir. Çok az şehir İstanbul’un 
yapabildiklerine ve coğrafyasına sahiptir. İstanbul birçok 
dünyanın şehri ve ülkesi için referans şehir. Türkiye, 
kültürleri biraraya getiren köprü ülkedir. Medeniyetleri 
biraraya getiren noktadır. İspanya da medeniyet açısından 
Türkiye’ye benziyor.”
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Akıllı şehirler barış mücadelesi vermeli… 
Türkiye’nin barışa yaptığı katkılardan dolayı da teşekkür 
eden Zapatero, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortadoğu’da 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ön planda olduğunu görüyoruz. 
Türkiye savaştan kaçan Suriyelilere kapılarını açtı. 
Ortadoğu’da barış esas görevimiz olmalı. Akıllı şehirlerin 
barış mücadelesi vermesi gerekir. Hoşgörüye açık olan, 
medeniyetler ittifakının başını çeken akıllı şehirler olmalı. 
Örnek de İstanbul’dur. Dünyanın böyle bir medeniyetler 
ittifakına takdirlerini iletmesi gerekir.”

Türkiye ile AB bütünleşmeli… 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
projelerini yakından görme fırsatı bulduğunu belirten 
Zapatero, “Sayın Kadir Topbaş'ı tebrik etmek istiyorum. 
Toplu taşıma projelerini gördük. Akıllı şehirlerde toplu 
taşıma, kültür ve çevre konuları ele alınmalı. Tarihi güçlü 
Türkiye’yi, bu dinamik ve genç nüfusu olan bu ülkeyi, 
AB’nin üyesi olarak görmek istiyorum. Her zaman bunu 
savundum. Barış için 21. yüzyılda Türkiye ile AB 
bütünleşmeli. İspanya her zaman bu bütünleşmenin 
destekçisi.” diye konuştu.

Teknolojiye ulaşmak erişilebilir olmalı… 
Habitat Genel Sekreter Yardımcısı Aisa Kirabo Kacyira ise 
teknolojinin sürdürülebilir kalkınmayı kolaylaştırdığını 
ifade ederek, şunları söyledi: “Şehirler ekonomik büyümenin 
motorudur. Teknolojinin artmasıyla şehirler de gelişecek. 
Herkesin teknolojiye ulaşması erişebilir olmalı. Dünyada 
1 milyardan fazla kişi gecekondu ve benzerlerinde yaşıyor. 
Temiz suya ulaşamayan milyonlarca insan var. Şehirlerin 
akıllı olması, teknolojinin artması için, herkes için kapsayıcı 
ve adil bir şekilde erişebilir olması gerekir. Şehirler doğru bir 
şekilde tasarlanmalı. Kapsayıcı olmasının yanı sıra gençlere 
istihdam yaratılmalı.”

Açılış konuşmalarının ardından Ekonomist Ali Çağatay’ın 
moderatörlüğünde Başkanlar Oturumu gerçekleştirildi. 
Oturuma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın yanı sıra Helsinki Belediye Başkan Yardımcısı 
Pekka Seuri, Casablanca Belediye Başkan Yardımcısı 
Lakehayli Abdelmalek, Tebriz Belediye Başkanı Sadegh 
Najafi, Budapeşte Belediye Başkanı Istvan Tarlos konuşmacı 
olarak katıldı. 
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Belediye Başkanı CEO gibi olmalı… 
Panelde insansı robot teknolojilerinin tanıtımının yapıldığı 
videoyu izleyen Başkan Topbaş, “Geçmişte İstanbul’da atlı 
tramvaylar vardı ama şimdi metrolar hatta insansız 
metrolara geçtik. Talepler bizi bu yönde zorladı. Belediye 
başkanlarının birer CEO gibi davranması gerektiğini 
düşünüyorum. Bir işadamı gibi sadece rutin bir belediyecilik 
değil bunu yerel yönetimde görev alan herkesin yapması 
gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojiyi 
çok iyi takip ediyoruz ve yeniliklerin de öncüsü oluyoruz.  
İBB Simultane Uygulaması’nı geliştirdik ve patentini de 
aldık. Artık büyük çaplı organizasyonlarda gelen konuklar 
kendi dillerindeki çeviriyi cep telefonlarından 
dinleyebilecek.” dedi. 

Konuşmaların ardından Başkan Topbaş ve diğer protokol 
üyeleri Smart City Expo İstanbul 2016’nın açılış kurdelesini 
kestiler. Fuarda stant açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
şirketlerini ziyaret eden Başkan Topbaş, yeni teknolojilerle 
ilgili olarak misafirleriyle birlikte bilgi aldı. 

Diğer oturumlarda da Hareket Kabiliyeti (Sürdürülebilir 
Kentsel Mobiliteye Sahip Bir Geleceği Düşlemek), 
Yenilikçilik ve Teknoloji (Açık Veri Vasıtasıyla Daha İyi 
Politikalar), Enerji (İklim Değişikliğini Hafifletici 
Stratejiler), Akıllı Toplum (Yaşanılabilir Yaratıcı Şehirler), 
Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme (Açık Veri ve 
Girişimcilik), Büyük Veri ve Kent Yönetimi (Yeni Şehir 
Bilimi), Yenilikçilik ve Teknoloji (Dijital Toplumda 
Yönetimlerin Değişen Rolü) konuları ele alındı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen 
Çevre Projeleri Açılış Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı 
döneminde başlattığı çevre vizyonunu devam ettirdiklerini belirten Başkan Topbaş, İBB bütçesinin 

yüzde 36’sını çevreye ayırdıklarını söyledi.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen Dünya Çevre Günü’nde Çevre Projeleri 
Açılış Töreni, Haliç Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirildi. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan katıldı. Törende konuşan Başkan 
Kadir Topbaş, dünya nüfusunun 2050’li yıllarda 9 buçuk 
milyar olacağını ve bu nüfusun 100’de 70’nin kentlerde 
yaşayacağını belirterek, “Kentler, nüfus hareketliliğin en 
yoğun olduğu yerler. Bundan dolayı da çevre kirliliğinde 

önemli bir paya sahipler. Bu yüzden de çözümün yerel de, 
şehirlerde olması gerekiyor.” dedi.

Atık yönetimi konusunda önemli projelere imza attık…
“Sürdürülebilir bir şehir ve sürdürülebilir bir yaşam için 
şehirlerin mutlaka çevreci bir hassasiyet göstermesi 
gerekiyor.” diyen Başkan Topbaş, “Bizi biz yapan 
değerlerimizde bu zaten var. Bir ekolojik restorasyon 
yapmak zorundayız. Tüketirken çevreyi kirletmeme 
hassasiyetini göstermek zorundayız. Biz, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde 

Bütçenin yüzde 36’sı çevrenin…
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başlattığı çevre vizyonunu devam ettiriyoruz. Atık yönetimi 
ile ilgili olarak önemli projelere imza attık. Bertaraf 
konusunda hassasiyeti olmayanların yılarca bu şehirde 
‘Vahşi Depolama’ ile çöpleri depoladığını gördük.” 
diye konuştu. 

Bütçenin yüzde 36’sı çevrenin… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bütçede çevre 
yatırımlarına ciddi pay ayırdıklarını belirten Başkan Topbaş, 
şöyle konuştu: “Bütçemizden 5 milyar 800 milyon lira çevre 
yatırımlarına ayırdık. Yani bütçemizin yüzde 36’sını çevre 
yatırımlarına ayırmış bulunmaktayız. İstanbul tek başına 
pek çok ülkeden daha fazla çöp üretiyor. Buna rağmen 
yaptığımız yatırımlar neticesinde de İstanbul dünyanın en 
temiz şehirleri arasında yer almaktadır. Ulaşımda da temiz 
yakıt kullanımının önünü açtık. Fosil yakıtlardan hızla 
uzaklaşılması gerekiyor. Elektrikli araçları 
yaygınlaştırmamız gerekiyor.” 

Haliç’te biyolojik çeşitlilik arttı… 
Haliç Kongre Merkezi’nin bulunduğu yerin eskiden 
kokudan yanaşılmaz bir yer olduğunu hatırlatan Başkan 
Topbaş, şunları söyledi: “Haliç, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatıyla kültür merkezi haline dönüştürüldü. Bizler de 
yerin 30 metre altından 4 km’lik mesafeden Boğaz’ın 
sularını buraya getirdik. Günde 260 bin ton Haliç’e akıyor. 
50 çeşit deniz canlısı yaşıyor. Diğer yandan 
Cumhurbaşkanımızdan önce İstanbul’da günlük su 
kullanımı 900 bin metreküptü. Bu oranın ancak yüzde 4-5'i 
arıtılıyordu. Biz bu oranı yüzde 97’lere çıkardık.  

Yüzde 55 oranında ileri biyolojik arıtma noktalarına 
geldik. İstanbul’un pek çok yerindeki tesislerimizi 
adım adım açıyoruz.”

Çevre için yaptıklarımızdan kitaplar yazılır… 
Geçmişte alınan yanlış kararlarla İstanbul’daki derelerin 
kirlendiğini ifade eden Başkan Topbaş, “Yaptıklarını, çevreyi 
pisletmelerini biz temizliyoruz. Milyonlarca ağaç diktik ve 
dikmeye devam ediyoruz. Dünya Çevre Günü’nde 
yaptıklarımızı gururla anlatabiliriz. Bizim çevre için 
yaptıklarımızdan kitaplar yazılır.” dedi.

Günde 500 ton çöp bertaraf edilecek… 
Tören kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Silivri’de yaptırılan Seymen Düzenli Depolama ve 
Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin de açılışı yapıldı. 33 milyon liraya 
mal olan tesiste günde 500 ton çöp bertaraf edilecek.
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Sürdürülebilir bir çevre için
“İstanbul Deklarasyonu” yayınlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen UCLG-MEWA Toplantısı, Türkiye ve 
yurtdışından çok sayıda belediye başkanı ve yerel yönetim temsilcisini İstanbul’da biraraya getirdi. 

Toplantıda konuşan Başkan Kadir Topbaş, herkes için erişilebilir, sürdürülebilir enerji sağlamak ve iklim 
değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için hayati kararları içeren UCLG-MEWA İstanbul 

Deklarasyonu’nun yol haritası olarak çevreye katkı sunacağını söyledi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı 
Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-
MEWA) 2. Çevre Komitesi Toplantısı, “Paris 

Anlaşması Sonrası ve Habitat 3 Yolunda Yerel Yönetimler” 
konusuyla İstanbul’da toplandı. Dünya Belediyeler Birliği ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
başkanlığında düzenlenen toplantıya, Türkiye ve 
yurtdışından çok sayıda belediye başkanı ve yerel yönetim 
temsilcisi katıldı.

Yerel yönetimler çözüm ortağı olmalı… 
Açılışta konuşan Başkan Topbaş, geçmişteki hızlı 
sanayileşme sürecinde çevrenin ihmal edildiğini ve sadece 

yaşam hedeflendiğini belirterek, yaşam mücadelesinin 
çevreye olan hassasiyeti unutturduğunu söyledi. Kendi 
başkanlığı döneminde UCLG’nin ilk defa AB ile bir stratejik 
anlaşma imzaladığını da hatırlatan Topbaş, şehirlerin ve 
sorunların merkezinde olan yerel yönetimlerin mutlaka 
BM’nin ve AB’nin ve merkezi hükümetlerin çözüm ortağı 
olması gerektiğini söylediklerinin altını çizdi.

İstanbul’da çok ciddi çevre yatırımları yapılıyor… 
Savaşlar, açlık ve terör nedeniyle çok ciddi yüzergezer 
nüfusun oluştuğu dünyada çevreyle ilgili hassasiyetlerin çok 
daha fazla dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Başkan 
Topbaş, “Kaybettiğimiz çevreyi yeniden kazanmak adına bir 
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ekolojik restorasyona ihtiyaç var. Hükümetler, yerel 
yöneticiler ve hatta vatandaşlar ve firmalar bu hassasiyeti 
mutlaka düşünmesi gerekiyor. Üretici ve tüketici 
bilinçlendirmesi yapılması da önemli. İstanbul’da çok ciddi 
çevre yatırımları yapıyoruz. ‘Daha neler yapabiliriz?’ 
düşüncesiyle çevreci yatırım ve hizmetlere büyük önem 
veriyoruz.” diye konuştu.

“İstanbul’daki çalışmaları yakından takip ediyoruz…” 
İran Tebriz Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Çevre 
Komitesi Eş Başkanı Sadegh Najafi de, Türkçe yaptığı 
konuşmasında İstanbul’da bulunmaktan büyük memnuniyet 
duyduğunu belirterek, “İstanbul benim şehrim. Kadir 
Topbaş kardeşimin İstanbul’daki çalışmalarını yakından 
takip ediyoruz. UCLG-MEWA’nın 2018 yılı toplantısının 
İstanbul’un kardeş şehri olan Tebriz’de yapılmasını arzu 
ediyoruz.” dedi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri ve Başkan Topbaş’ın 
Danışmanı Mehmet Duman, Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı UCLG-MEWA Çevre Komitesi Eş Başkanı Ahmet 
Çakır, AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel ile 
Seferihisar Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Çevre 
Komitesi Eş Başkanı Tunç Soyer de toplantıda birer 
konuşma yaptı.

Çevre için “İstanbul Deklarasyonu” yayınlandı… 
Toplantının kapanışında konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern 
enerji sağlamak ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele 
etmek gibi çok hayati kararları içeren UCLG-MEWA 

İstanbul Deklarasyonu’nun her maddesinin yol haritası 
olarak çevreye katkı sunacağını söyledi.

Kent yaşamında çevreci mantık oluşmalı… 
Katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla çözüm konusunda 
atım atmak zorunda olduklarını vurgulayan Başkan Topbaş, 
şöyle konuştu: “Dünyada merkezi yönetimler başta olmak 
üzere bütün yönetimler çevre konusunda farkındalık 
içerisinde. Bu gidişatın gelecekte bizi ciddi tehditlerle karşı 
karşıya bırakacağı aşikar. Geç kalacağımız her an bizi, 
telafisi mümkün olmayan şartlarla karşı karşıya getirebilir. 
Bunun için kent yaşamında her şeyden önce bireylerin 
bilinçlenmesi, çevreci mantığın oluşması gerekiyor.”

Küresel ölçekte insanlık tehdit altında… 
Sorumluluğun kent ölçeğinde kalmadığını, küresel ölçekte 
bütün insanlığı etkilediğini belirten Başkan Topbaş, “Şunu 
söyleyebiliriz; araçlar, uçaklar, trenler, metrolar olmasa 
insanlar yine yaşayabiliyor ama çevre olmasa insan 
yaşayamayacak. Teknolojik gelişmeler belki bizi rahatlattı, 
hızlandırdı, dünyayla daha çok temas ettirdi ama yaşam 
kalitemizi düşürüyorsa, gezegenin geleceğini tehdit ediyorsa 
orada durmak, düşünmek lazım.” diye konuştu.

Başkan Kadir Topbaş, Hazreti Muhammed’in (S.A.V) 
“Kıyamet koptuğunu da görseniz, elinizde fidan varsa 
dikiniz” diye buyurarak çevrenin önemini ortaya 
koyduğunu ifade ederek, şehirlere imar verilirken çevreye 
etkilerinin düşünülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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UCLG, BM’de temsil edilmeli…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da 
düzenlenen UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. 

UCLG’nin tüm dünyayı temsil edecek bir yapıda olduğunu ifade eden Başkan Topbaş, 
“BM’de söz söyleme ve temsil etme hakkımız olması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği 
(UCLG) Kurulu Toplantısı, Tataristan 
Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da yapıldı. 

Toplantıya, UCLG ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 
Başkanlığı’nı da yürüten Kadir Topbaş ile birlikte 115 UCLG 
üyesi katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Kadir Topbaş, her 
geçen gün yerel yönetimlerin dünya gündeminde etkin rol 
oynadıklarını söyledi. Bu etkin rolün oluşmasında merkezi 
hükümetlerin büyük rol oynadığını ifade eden Başkan 
Topbaş: “UCLG’nin artık herkes tarafından biliniyor 
olmasında Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler’in 

(BM) yerel yönetimleri, yönetimde paydaş olarak görmek 
istemelerinde büyük rolü var. Bunu siz değerli UCLG 
yönetimi olarak başardığımızı ifade etmek istiyorum. Bunu 
görev sürelerimiz olan 6 yıl içerisinde ortaya çıkardığımızı 
ifade etmek istiyorum.” dedi.

Dünya İnsani Zirvesi, 172 ülkeyi İstanbul’da buluşturdu… 
BM tarafından 23-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da Dünya 
İnsani Zirvesi düzenlendiğini hatırlatan Başkan Topbaş, 
“Dünyanın her hangi bir köşesinde yaşanan bir olay artık 
yaşandığı yerle sınırlı kalmıyor. Son yıllarda buna daha çok 
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tanıklık eder olduk. Burada gururla ifade etmek isterim ki, 
İstanbul’da BM’nin hazırladığı Dünya İnsani Zirvesi yapıldı 
ve 172 ülkeden katılım sağlandı. BM’nin geçmişiyle 
mukayese ettiğimiz zaman yerele verdiği desteği gördük. 
Yani yereli kabul etmelerini gördük. Gençleri kabul 
etmelerini gördük.” diye konuştu.

UCLG, dört milyar insanı temsil ediyor… 
UCLG’nin dünya nüfusunda önemli bir kısmı temsil 
ettiğine vurgu yapan Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam 
etti: “UCLG olarak 4 milyar insanı temsil ettiğimiz 
düşünülürse bizim de BM’de söz söyleme hakkı ve temsil 
etme hakkımız olması gerektiğini düşünüyoruz. İnanıyorum 
ki, gelecekte bu da sağlanacaktır. Önümüzdeki aylarda 
Kolombiya Bogota’da yapılacak olan UCLG Genel Konsey 
Toplantısı’nda yeni UCLG Başkanı seçilecek. Tüzüğümüze 
göre iki dönem üst üste UCLG Başkanlığı yaptığım için ben 
başkan olamayacağım. Yeni başkanımız gelecek adına 
önemli. Zannediyorum 3 yıl da bana onursal başkanlık 
verilecektir.”

Yerel yönetimler BM’de söz sahibi olmalı… 
“Biz arzu ediyoruz ki, UCLG tüm dünyayı kapsayan BM gibi 
bir yapıya kavuşsun.” diyen Başkan Topbaş, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Kuruluştaki hedefimiz, BM’nin yerel 
misyonunu yerine getirmek olarak düşünülmüştü. BM, 
siyasi bir birlikteliktir, hükümetleri temsil ediyor. UCLG 
yerel halkları temsil edecek bir misyonda tüm dünyayı 
temsil edecek şekilde kuruldu. Bu bakıma 4 milyar insanı 
değil, 7.8 milyar insanı temsil eden bir ağ olmamız gerekiyor 
ve bu yönde adım atmamız gerekiyor.”

Ülkelerin iç işlerinin ve politik kararlarının UCLG olarak 
ilgi alanlarında olmadıklarını belirten Başkan Topbaş, 
şunları söyledi: “Bizi ilgilendiren sadece insandır. Ve 
insanların yaşadığı alanlardır. İnsanların geleceğidir, 
mutluluğudur. Bir yerde kan ve gözyaşı varsa biz kaygı 
duyarız, üzülürüz. Bizler politika yapmadığımız için insani 
değerleri güçlü tutmaya çalışırız. Biz büyük bir sorumluluk 

taşıyoruz. Politika ve siyaset yapamayız. Bizim bütün 
meselemiz insanlık. Ve bütün insanlara eşit mesafede olmak 
zorundayız. Kaliteli ve iyi bir yaşam tarzı hazırlamak 
zorunluluğumuz var.”

Kadir Topbaş, 4’üncü kez TBB Başkanı… 
UCLG’nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı da yürüttüğünü 
ifade eden Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Geçtiğimiz gün, yeniden TBB Genel Başkanı seçildim. 
TBB, 1945’te kurulmuş çok basit bir dernekti. Çok dikkate 
alınmıyordu. Şu anda TBMM’de iktidarın yerel kanunlar 
çıkarmasında aktif rol oynuyoruz. Bize danışılıyor, 
görüşlerimiz alınıyor veya tekliflerimize dikkat ediyorlar. 
Anayasa Mahkememiz bizi bazı konularda bilgi almak için 
davet ediyorlar. Bu da bir başarı.” 

“Sayın Başkan Topbaş’ı örnek alıyorum…” 
Toplantıda konuşan Kazan Belediye Başkanı Ilsur Metshin 
de, Başkan Topbaş’ı örnek alarak İstanbul’daki metrobüs 
sistemini Kazan’da hayata geçireceklerini söyledi. UCLG 
Başkanlığı için aday olduğunu ve Başkan Topbaş’tan 
kendisine destek olmasını istediğini ifade eden Metshin, 
“Sayın Topbaş’ı örnek alıp onun gibi yoğun çalışmalıyız. 
Geçmişteki başarılara bakıp daha iyisini yapmak için çaba 
sarf etmeliyiz. Sayın Topbaş sayesinde UCLG’nin itibarı 
yükseldi. BM’de kilit oyuncu olduk.” diye konuştu.
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Çinli işadamlarından 
Başkan Kadir Topbaş’a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosu ve 
Çinli işadamlarıyla biraraya geldi. İstanbul’da dünya çapında projeler gerçekleştirildiğini belirten 

Başkan Topbaş, Çinli firmaları İstanbul’a yatırım yapmaya davet etti.

Başkan Kadir Topbaş’ın ev sahipliğinde, Emirgan 
Beyaz Köşk’te düzenlenen kahvaltıya, Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosu GU Jinqqi, 

17 farklı şirketten 18 Çinli işadamı ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi bürokratları katıldı. Türkiye ile Çin arasındaki 
ticari ve turizm ilişkilerine değinen Başkan Topbaş, 
“Türkiye’de 360 civarında Çinli firma var. Türk 
işadamlarının Çin’de yaptığı yatırımlar 150 milyon dolar 
civarında iken, Çin işadamlarının Türkiye’de yaptıkları 

yatırımlar 100 milyon dolar civarında. İşadamlarımızın 
arasındaki ilişkileri geliştirirsek bu rakamların artacağını 
düşünüyorum.” dedi.

İstanbul, ekonomik bir dev… 
Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını 
ve her alanda iyi bir ilişki kurduklarını ifade eden Başkan 
Topbaş, 2012 ile 2013 yıllarında karşılıklı olarak iki ülke 
arasında Çin Yılı ve Türk Yılı ilan edildiğini hatırlattı. 
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İstanbul’un, Türkiye’nin iktisadi başkenti olduğunu ifade 
eden Başkan Topbaş, “2015 yılından itibaren de Çin’den 
Türkiye’ye 60 bin civarında turist geldi. Türkiye’den de Çin’e 
90 bin civarında turist gitti. İstanbul, konum olarak 
dünyanın merkezi olabilme özelliğine sahip. Türkiye 
ekonomisinin 100’de 43 İstanbul’dan dönüyor. 49 bankanın 
ve 795 bin şirketin merkezi İstanbul ‘da bulunuyor. 
İstanbul dünyanın 124 ülkesinden büyük. Ekonomi olarak 
da dünyanın 117 ülkesinden daha büyük. Bu yönleri 
itibariyle İstanbul başlı başına bir ülke özelliği göstermekte.” 
diye konuştu.

Dünyada yankı uyandıran projeler… 
Türkiye’nin büyüyen ve güçlenen ekonomisiyle dünyanın 
büyük ilgisini çeken yatırımlara imza attığını dile getiren 
Başkan Topbaş, şunları ifade etti: “Biz büyük yatırımlar 
yapıyoruz. Bunlardan biri de Ağustos’ta inşaatı bitecek olan 
3. köprü. Diğeri ise 150 milyon yolcu kapasitesine sahip 
olacak olan 3. havalimanımız. Bu havalimanımızı da 
2018 - 2020 yılları arasında hizmete almayı planlıyoruz. 
Kanal İstanbul’da da çalışmalarımız devam ediyor. Proje 
ihale aşamasına geldi. Çevre yapılanmalarıyla birlikte 
yüz milyar dolarlık bir yatırım.” 

Çinli işadamlarına davet… 
Çinli firmaları İstanbul’da yatırım yapmaya davet eden 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Üsküdar – 
Kabataş arasında yürüme tünelleri yapacağız. Bu projemizin 
de ihalesini hazırlıyoruz. İnsanlar yüzeye çıkmadan 
istasyonlar arası yürüyebilecekler. Bisikletle de 

geçebilecekler. Unkapanı Köprüsü’nü de yer altına alıyoruz. 
İBB olarak metrolar başta olmak üzere çok ciddi 
yatırımlarımız var. Bu yıl yine bin adet vagon alacağız. 
120 km devam eden metro inşaatımız var.”

İstanbul sürekli bir gelişim içinde… 
Başkan Topbaş’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosu GU Jinqqi 
de, şunları söyledi: “Sayın Başkanın böylesine önemli bir 
kentte nasıl gururlu bir iş yaptığını ve nasıl çalışkan biri 
olduğunu görüyoruz. 15 milyonluk bir kenti yönetiyor. 
İstanbul, ulaşımda olduğu gibi her alanda çok ciddi 
mesafeler aldı. Ve ben inanıyorum ki devam eden 
yatırımlarla her şey çok daha güzel olacak."
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İstanbul ve Batum
sanatta buluştu…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul-Batum Sanat Buluşması kapsamında 
Batum’da açılan resim sergisine katıldı. Başkan Topbaş, dünyanın ortak lisanı olan kültürel aktivitelerin 

Türkiye ile Gürcistan’ın iyi ilişkilerini daha da geliştireceğine inandığını ifade etti. 

İstanbul - Batum Sanat Buluşması isimli yağlı boya 
sergisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın yanı sıra Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti 

Başbakanı Archil Khabadze, Türkiye’nin Batum 
Başkonsolosu Yasin Temizkan, Batum Belediye Başkanı 
Robert Chkhaidze, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen’in 
katılımıyla Batum’da açıldı. 

Batumlu sanatçılar, İstanbul’u resmettiler… 
Sergi açılışında konuşan Başbakan Khabadze, Kadir 
Topbaş’ı, Batum’da ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyduğunu ifade ederek, “Serginin iki şehir arasındaki güzel 
ilişkilerin devamı olarak görüyoruz. Batumlu ressamların 
yaptığı İstanbul’un muhteşem manzaralarından oluşan sergi 
çok başarılı ve kültürler arası ilişkilere farlı bir boyut 
kazandırdı. Türkiye’nin birçok şehriyle pek çok alanda bilgi 
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ve deneyim paylaşımında olduk ve İstanbul ile daha yakın 
işbirliği içinde olmak istiyoruz.” dedi.

Dost ülke Gürcistan görülmeye değer… 
Sergi açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş da, sergi açılışının Gürcistan’ın 25. Bağımsızlık Yıl 
Dönümü olan 26 Mayıs gününe gelmesinin anlamlı 
olduğunu kaydetti. Gürcistan halkına kedersiz, refah içinde 
bir gelecek dileyen Başkan Topbaş, “Dost ülkemiz 
Gürcistan’a İstanbulluların selamlarını getirdim. Artvin 
doğumlu bir belediye başkanı yani bu coğrafyanın insanı 
olarak bu bölgenin görülmeye değer özellikler taşıdığını çok 
iyi biliyorum.” diye konuştu.

Batum’la ilişkiler daha da gelişecek… 
Türkiye’nin Gürcistan ile ortak kültür ve değerleri 

olduğunun altını çizen Başkan Kadir Topbaş, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Bu değerler iki komşu ülkeyi çok daha 
yakın kılmaktadır. Gürcistan ve Batum’un gelişmesini 
memnuniyetle takip ediyorum. Geçen yıl, 12 Batumlu 
sanatçının 140 eseri İstanbullularla buluştu. Açılışını 
yaptığımız sergiyle de Batumlu sanatçıların gözüyle 
İstanbul’a bakacağız. Dünyanın ortak lisanı olan kültürel 
aktivitelerin Türkiye ile Gürcistan’ın iyi ilişkilerini daha da 
geliştireceğine inanıyorum. Batum’la kültürel ilişkilerle 
başlayan ilişkilerimizin ileride çok daha iyi sonuçlarını 
göreceğimize inanıyorum. İstanbullular ile Batumluları 
dostluk ve güzel duygularda buluşturmak istiyoruz. Yerel 
yöneticiler olarak ne kadar çok yan yana gelirsek, 
ülkelerimizin geleceği de o kadar düzgün ve istikrarlı olur. 
Sanatçıların açtığı pencereden tüm güzel duyguların 
buluşmasını sağlayacağız."
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İstanbul’un büyük iftar sofrası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, siyaset, sanat ve iş dünyasından 
pek çok ismi iftar sofrasında biraraya getirdi. Yenikapı Sahili Etkinlik Alanı’nda düzenlenen 

iftarın onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptıkları yatırımlar ile 
İstanbul’un güzelliğine güzellik kattıklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Yenikapı Sahili Etkinlik Alanı’nda İstanbul protokolüne 
iftar verdi. Siyaset, sanat ve iş dünyasından pek çok ismi 

biraraya getiren iftarın onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’dı. Programa, 
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Veysi 
Kaynak, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kültür ve Turizm Bakanı 
Nabi Avcı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa 
Şentop, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Müftüsü Rahmi 

Yaran ile sanat dünyasından Orhan Gencebay, Muazzez 
Ersoy, Hakan Peker, Emel Sayın ve Yonca Evcimik'in de 
aralarında bulunduğu 3 bin 200 davetli katıldı.

İstanbul bir dünya şehri… 
Konuşmasına, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi 
azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerefi tebrik 
ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tutulan 
oruçların, yapılan ibadetlerin hayır ve hasenatın kabul 
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olması temennisinde bulundu. İstanbul gibi bir dünya 
şehrine hizmet etmenin her fanin ulaşabileceği bir ayrıcalık 
olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İstanbul’da kayıtlarda 14 milyon 650 bin olarak geçen ancak 
17-18 milyonluk bir nüfusa hizmet verildiğine dikkat çekti. 
Sadece sayısal olarak dahi bakıldığında dünyada İstanbul’un 
fiili nüfusunu geçen sadece 60 ülkenin var olduğunu 
anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birleşmiş Milletlere 
üye 194 ülke olduğunu düşündüğümüzde, İstanbul’un 
büyüklüğü çok daha iyi anlaşılacaktır” dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un öneminin sadece 
nüfus büyüklüğünden ibaret olmadığının altını çizdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Başbakan 
olarak ve şu anda da Cumhurbaşkanı olarak İstanbul’a 
hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın aynı şekilde bu bahtiyarlığı, bu aşkı 
ve sorumluluğu taşıdığını kaydetti.

Dev projeler hizmete açılıyor… 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte boğaz köprülerine 
yapılan muhalefetin hafızalarda olduğunu, Marmaray için 
de aynısını yaptıklarını kaydetti. 29 Ekim 2013 tarihinden 
bugüne kadar Marmaray’ı kullanan yolcu sayısının 
142 milyonu geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Şimdi 30 Haziran’da Osman Gazi Köprüsü’nü açıyoruz, 
Osman Gazi Köprüsü’nden Orhan Gazi’ye 40 kilometre dört 
dörtlük otoyol bitmiş vaziyette. Geçenlerde Sayın Davutoğlu 
ve Sayın Binali Beyle birlikte o yola gittik, şimdi de oranın 
açılışını yapacağız inşallah 30 Haziran’da. Ardından 
26 Ağustos’ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışını 

yapıyoruz. Ardından Kınalı’dan Akyazı’ya kadar olan 
bölgelerin de ihalesi yapıldı, inşallah oralar da süratle 
bitecek ve böylece Kınalı’dan arabasına binen Akyazı’ya 
kadar, Sakarya’ya kadar ‘non-stop’ gidebilecek.” şeklinde 
konuştu.

MİLGEM projesinde 4 tane gemi tamamlanacak… 
Avrasya Tüneli’ni de bu yılın sonunda bitireceklerini ve 
Marmaray gibi Boğaz’ın altından herkesin aracıyla rahatlıkla 
geçebileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık 
dakikalara indirilmiş olan ulaşım sürecinin başlayacağını 
bildirdi. “İş bilenin, kılıç kuşanın” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bugün hamdolsun yeni bir adım attık ve Silahlı 
Kuvvetler’de yeni bir gemimizi denize indirdik. Ardından 
Kınalıada’nın da bugün ilk kaynağını yaptık, inşallah onu da 
kısa zamanda bitirecek ve böylece MİLGEM projesinde 
4 tane gemimizi tamamlamış olacağız” dedi.

Restore edilen Boğazkesen Fetih Mescidi açıldı… 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sona ermesinin 
ardından canlı bağlantıyla Boğazkesen Fetih Mescidi’nin 
açılışını da gerçekleştirdi. Boğazkesen Mescidi’nin Fatih 
Sultan Mehmet döneminden İstanbul’a kalmış bir yadigâr 
olduğunu, Rumeli Hisarı’nın içindeki bu mescit tamamen 
harap olduğu, geriye sadece yıkık minaresi kaldığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyükşehir Belediyemiz bu eseri 
mevcut kısımlarını restore ederek, yıkılmış olan bölümlerini 
aslına uygun şekilde inşa ederek ihya etti, ayağa kaldırdı. 
Boğazkesen Mescidi’nin uzun bir aradan sonra yeniden 
İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum, bu eserin 
yeniden şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi 
kutluyorum.” diye konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İBB Meclis üyeleri ve ailelerine Haliç Kongre 
Merkezi’nde iftar verdi. İftarda davetlilere hitap eden 

Başkan Kadir Topbaş, Ramazan-ı Şerif ’in manevi ikliminin 
İstanbul’da bir başka yaşandığını belirterek, vatandaşların ve 
İslam aleminin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. 
İstanbul’un menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak hizmet 
etmeye özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Topbaş, 
yerel yönetimlerin vatandaşla devlet arasındaki bağı 
kurduğunu hatırlattı.

“Hep birlikte İstanbul’a güzel hizmetler veriyoruz…” 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleriyle birlikte 
İstanbul’a çok güzel hizmetler verdiklerini ifade eden 
Başkan Topbaş, “İnsanların umutlarını ve yarınlarını 
emanet almışız. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri var.” 

dedi. İstanbullulara daha güzel bir şehir ve daha güzel bir 
gelecek hazırlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını 
vurgulayan Başkan Topbaş, meclis üyelerine işbirliği içinde 
sürdürdükleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İstanbul için hep daha iyisi…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Meclis üyeleri ile iftarda biraraya geldi. 
Verimli bir meclis dönemini geride bıraktıklarını belirten Başkan Topbaş, “İstanbullulara daha güzel bir 

şehir ve daha güzel bir gelecek hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” dedi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul’daki 959 mahallenin muhtarları ve aileleriyle 
iftarda buluştu. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 

gerçekleştirilen iftarda, muhtar derneklerinin başkanları, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan 
Vekili Temel Başalan, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 
genel sekreter yardımcıları ve bürokratlar da yer aldı.

Muhtarlar, vatandaşların sorunlarını en iyi bilen noktadır…
Ramazan ayının manevi atmosferinde devletin kılcal 
damarları olarak nitelendirdiği muhtarlarla buluşmaktan 
büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Kadir 
Topbaş, İstanbul'un nüfus olarak dünyanın 124, ekonomik 
olarak da 117 ülkesinden büyük olduğunu söyledi. Başkan 
Topbaş, devasa yapısıyla ve yatırımlarıyla bir ülke ölçeği 
gösteren şehrin mahallelerini en iyi orada yaşayan 
muhtarların bildiğine dikkat çekerek, “İnsan vücudunun 
sinir uçları gibi devletin en uç noktasında seçimle işbaşına 
gelen muhtarlarımız, vatandaşların sorunlarını en iyi bilen 
bir noktadadır.” dedi.

İstanbul’a 98 milyar lira yatırım… 
Kendilerinin de aynı anlayışla 12,5 yıldır İstanbul'a gururla 
hizmet ettiklerini ve bu yılla birlikte şehre tam 98 milyar lira 
yatırım yaptıklarını vurgulayan Başkan Topbaş, “İstiyoruz 
ki, İstanbul kendi değerlerinin farkına vararak bir odak 
şehir olsun. Yaptığımız yatırım ve hizmetlerle İstanbul’un 
adından söz edilir hale geldi. Girdiğimiz yarış medeniyet 
yarışıdır ve İstanbul dünyanın en önemli kongre, fuar ve 
toplantılarına ev sahipliği yaparak dünyada adından söz 
ettiriyor.” diye konuştu.

Muhtarlıklar Müdürlüğü kuruldu… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin muhtarların taleplerini 
karşılamak için Muhtarlıklar Müdürlüğü kurduğunu, bu 
kapsamda kendilerine gelen taleplerin tamamını ilgili 
birimlere aktararak çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını 
anlatan Başkan Topbaş, İstanbul’un geleceğine yatırım için 
yeraltında binlerce kişinin metro ve tünel projelerinde 
çalıştığının altını çizdi.

İstanbul’a 98 milyar lira yatırım…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’daki muhtarlarla iftarda biraraya geldi. 
12,5 yıldır İstanbul’a gururla hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Topbaş, 

şehre 98 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi.
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İstanbul’da Ramazan bir başka...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan’ın duygu yüklü atmosferini başta 
Yenikapı ve Maltepe Sahillerindeki şehir parkları olmak üzere şehrin dört bir köşesinde yaşattı. 

Tasavvuf Müziği’nden şiir dinletilerine, geleneksel gösteri sanatlarından sohbetlere kadar 
onlarca etkinlik İstanbullularla buluştu. 

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

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

Ramazan’ın manevi coşkusu Yenikapı’da… 
Yenikapı Sahili’nde 700 bin metrekare alan üzerine kurulan 
Yenikapı Sahili ve Etkinlik Alanı, Avrupa Yakası’ndaki 
Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yaptı. İstanbullular iftar 
öncesi, iftar sonrası ve teravih sonrası düzenlenen Tasavvuf 
Müziği Dinletileri ile Ramazan’ın maneviyatını doyasıya 
yaşadı. Tiyatrodan yazlık sinemaya, sahne gösterilerinden 
Orta Oyunlarına ve Hacivat - Karagöz gösterilerine kadar 
pek çok etkinlik Yenikapı’da yer aldı.
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Türk kültürünün geleneksel tatları bu çarşıda…
İstanbullular, Yenikapı Sahili’ndeki etkinlik alanında 
kurulan Çarşı’da; sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı 
Şerbeti’ne kadar geleneksel tatların yanı sıra el sanatları 
ürünlerinden giyime, kitaptan hediyelik eşyaya kadar 
ihtiyaç duydukları her şeye rahatlıkla ulaşabildiler. 

2 bin kişilik namaz alanı Yenikapı’da… 
İstanbulluların huzur içinde ibadet edebilmeleri için 
Yenikapı Sahili’nde özel çadır kuruldu. Kadın ve erkekler 
için ayrı olarak oluşturulan namaz alanlarında yaklaşık 

2 bin kişi Teravih Namazı kılabildi. Ayrıca ücretsiz kablosuz 
internet erişimi, Sağlık Odası, İletişim Noktası, Bahçe 
Market ve daha fazlası Yenikapı’da yer aldı.

Ramazan’ın duygu yüklü atmosferi Maltepe’de… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe 
Sahili’nde 1 milyon 200 bin metrekare alan üzerine kurulan 
Avrupa’nın en büyük yaşam, spor ve eğlence merkezi, bu yıl 
da Anadolu Yakası’ndaki Ramazan etkinliklerine ev 
sahipliği yaptı. İstanbullular iftar öncesi, iftar sonrası ve 
Teravih Namazı sonrası düzenlenen Tasavvuf Müziği 
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Dinletileri ile Ramazan’ın maneviyatını gönüllerince yaşadı. 
Tiyatrolardan sahne gösterilerine, Orta Oyunlarından 
Hacivat - Karagöz gösterilerine kadar pek çok etkinlik 
Maltepe’de yer aldı.

Türk İslam Sanatlarına ait ürünler bu çarşıda… 
İstanbullular, Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkı’ndaki etkinlik 
alanında kurulan Çarşı’da; sıcak yemekten tatlılara, simitten 
Osmanlı Şerbeti’ne kadar geleneksel tatların yanı sıra el 
sanatları ürünlerinden giyime, kitaptan hediyelik eşyaya 
kadar ihtiyaç duydukları her şeye rahatlıkla ulaşabildiler. 

İstanbullular cemaatle namaz kılmanın huzurunu yaşadı…
Maltepe’de 200 m2 alana inşa ettiğimiz ve 2016 yılında 
hizmete açtığımız Maltepe Camii’de misafirlerimiz gerek 
vakit namazlarını gerekse Teravih Namazlarını cemaatle 
birlikte rahatlıkla kıldılar. Ayrıca ücretsiz kablosuz internet 
erişimi, Sağlık Odası, İletişim Noktası, Bahçe Market ve 
daha fazlası Maltepe’de yer aldı.

Feshane ve Beyazıt’ta sahne etkinlikleri…  
Feshane Bahçesi ve Beyazıt Meydanı, Ramazan İstanbul 
Etkinlikleri kapsamında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
Ramazan’ın manevi atmosferinin yaşandığı yerlerin başında 
geldi. Tarihi Feshane Bahçesi, Ramazan ayı boyunca, 
Beyazıt Meydanı ise Kadir Gecesi’ne kadar iftar öncesi, iftar 
sonrası ve Teravih Namazı sonrasında Tasavvuf 
Müziği’nden şiir dinletilerine, sema gösterilerinden 
geleneksel gösteri sanatlarına kadar pek çok etkinliğe 
ev sahipliği yaptı. Çocuklar, gösteri sanatlarının en güzel 
oyunlarında biraraya geldi.

Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı Sultanahmet’te… 
Ramazan ayı, bambaşka bir manevi atmosfere bürünen 
İstanbul’un her bir köşesinde bir başka güzel yaşandı. 
İstanbulluların Ramazan ayında yoğun ilgi gösterdiği tarihi 
Sultanahmet Meydanı, bu yıl da Asırlık Tatlar ve Sanatlar 
Çarşısı’na ev sahipliği yaptı. Sultanahmet Meydanı’nda, oruç 
ayı boyunca, İstanbul’la özdeşleşen firmaların ürünlerinin 
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sunumları ve unutulmaya yüz tutmuş eski mesleklerin 
tanıtımı yapıldı. Ziyaretçiler, ebru, çini, tezhip gibi geçmişi 
eskilere dayanan sanatların inceliklerini maharetli ellerden 
görme şansına sahip oldular.

Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Beyazıt’ta… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Kitap ve 
Kültür Fuarı, ziyaretçileriyle bu yıl da Beyazıt Meydanı’nda 
buluştu. 35. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, ziyaretçilerine 
dünyaca ünlü yazarların kitaplarını büyük indirimlerle, 
uygun fiyatlara sahip olma imkanı sağladı. Fuarda, aşinası 
olunan ve geniş okuyucu profiline hitap eden birçok 
yayınevi iştirak etti. Edebiyat, tarih, kültür, medeniyet, 
felsefe ve din alanında yaklaşık 100 bin ayrı başlıkta kitap 
kitapseverlerle buluştu. Fuarda 180 yayınevinin her 
okuyucu profiline hitap eden kitaplarını bulmak 
mümkün oldu.

Beyazıt Ramazan Sohbetleri… 
35. Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında ilki 2011 yılında 
yapılan Ramazan Sohbetleri, geçen yıl gibi bu yıl da Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi’nde İstanbulluları ağırladı. Ramazan’ın 
ilk günü başlayan Beyazıt Ramazan Sohbetleri, Kadir 
Gecesi’ne kadar birbirinden değerli 26 yazarın katılımı ile 
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gerçekleştirildi. Türkiye Diyanet Vakfı ve ESKADER işbirliği 
ile yapılan, her geçen yıl büyük ilgi gösterilen ve artık 
gelenekselleşen etkinlik, bu yıl da Kitap ve Kültür Fuarı’nın 
vazgeçilmez bir parçası oldu. 

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

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

Sosyal Tesisler ve köşkler misafirlerini ağırladı… 
İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde nezih, ferah ve sıcak 
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bir aile ortamında hizmet veren Sosyal Tesisler, Ramazan 
ayına özel iftar menüleriyle bu yıl da misafirlerini ağırladı. 
İstanbullulara daha ekonomik ve daha kaliteli hizmet 
etmeyi ilke edinen tesislerde, Ramazan ayı boyunca iftar 
sofralarını renklendiren geleneksel tatlar sunuldu. 
İstanbul’un en güzel noktalarında hizmet veren Sosyal 
Tesisler ve tarihi köşklerde, Ramazan ayına özel menü 
seçenekleriyle iftar sofraları şenlendi.

İstanbullular iftar sofralarında buluştu… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Ramazan ayında İstanbul halkını iftar sofralarında 
buluşturdu. 2010 yılından bu yana gelenekselleşen açık hava 
iftarları ile Ramazan ayı boyunca 14 ilçede 20 binin 

üzerinde İstanbulluya iftar verildi. Ayrıca Mecidiyeköy - 
Şişli iftar çadırlarında ile Ramazan ayı boyunca her gün 
9 bini aşkın kişi iftar yaptı. Kadıköy - Bakırköy - Beşiktaş- 
Aksaray Meydanlarında iftar saatinde yolda kalan 
vatandaşlar için iftariyelik paketler dağıtıldı.

Mobil Büfe ile iftariyelik hizmeti… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 
Mobil Büfeler, Ramazan ayı boyunca iftar vaktinde 
yoğunlaşan trafikte bekleyen sürücülerin yiyecek-içecek 
ihtiyacını karşıladı. Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi 
Köprülerinde iftar vaktinde trafikte olan sürücüler, 
oruçlarını mobil büfelerin dağıttığı iftariyelik ile açtılar.
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Geçmişten günümüze
Ramazan mahyaları…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının geleneklerinden biri olan  
“mahya”ları düzenlediği fotoğraf sergisi ile gözler önüne serdi. 

Karaköy Tünel’de yer alan Ramazan Mahyaları konulu sergi, İstanbullulardan tam not aldı. 

Dört yüz yıldır süregelen bir gelenek olan “Ramazan 
Mahyaları”, fotoğraf sergisi ile Karaköy Tünel’de 
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışını 

İETT Genel Müdürü Arif Emecen ile Tuzla Belediye 
Başkanı Şadi Yazıcı yaptı. Serginin açılışında konuşan Arif 
Emecen, Tuzla Belediye Başkanı’nın katkılarıyla bu sergiyi 
açtıklarını belirterek, “Umarım geçmişten geleceğe bir 
köprü oluşturabiliriz. Her ne kadar eskisi gibi artık 
mahyalar olmasa da bu geleneği yaşatmalıyız.” dedi.

Asırlık gelenek, mahyacılık… 
“Ramazan Mahyaları’’ konulu fotoğraf sergisi Ramazan ayı 
boyunca Tünel’in Karaköy İstasyonu’nda İstanbulluların 
ziyaretine açık kaldı. Asırlardır yaşayan bir gelenek olan 
mahyalar, özellikle Osmanlı döneminde Ramazan 
coşkusunun, rahmete şükrün bir ifadesi olarak çok 
önemsenirdi. Mahya kurmak, bir caminin iki minaresi 

arasına gerilen bir halattan küçük lambalar sarkıtarak gece 
karanlığında okunabilen sözcükler yazmak, tasvirler 
yapmaktır. Bu geleneğin amacı, Allah’a şükür yanında, 
insanları iyiliğe yöneltmek, sevaplara teşvik etmek ve 
çocuklara Ramazan ayını sevdirmektir.

Mahya seyirleri saatler sürerdi… 
Mahyacılık sanatı, günümüzde teknikleri ve uygulamaları 
farklılaşsa da devam etmektedir. Çünkü artık yağlarla 
yakılan kandiller yerine elektrik lambaları kullanılmaktadır. 
Eskiden mahyalarda sadece sözler değil hünkar kayığı, savaş 
topu, kız kulesi ve köprü gibi şekiller de ipler arasında 
yakılan kandillerle resmedilirdi. Şerefelerden yanlara doğru 
açılan iplerdeki kandillerden minarelerin renkli kaftanları 
gökyüzünü ve şehri aydınlatır; büyük küçük herkesi başka 
alemlere taşıyan mahya seyirleri saatler sürerdi. 
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Büyükşehir’den çocuklara
iftar sevinci

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yetim ve öksüz çocuklara yönelik düzenlediği 
iftar organizasyonu ile erken bayram sevinci yaşattı. Programda Hacivat-Karagöz’den palyaço 

gösterilerine kadar pek çok eğlendirici etkinlik yer aldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Miniatürk’te 
düzenlenen iftar organizasyonuna İBB Destek 

Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş, Halkla İlişkiler 
Müdürü Atakan Yılmaz ile İstanbul'un dört bir yanından 
gelen 450 yetim ve öksüz çocuk katıldı. Çocukları 
sevindirecek her tür ayrıntının titizlikle düşünüldüğü iftar 
programında çocuklar bulundukları kurumlardan 
İBB uzmanları eşliğindeki araçlarla alınarak getirildiler.

Program çerçevesinde iftar öncesi Hacivat ve Karagöz ile 
Orkestralar Müdürlüğü’ne bağlı Mehter Takımı’nın 
gösterilerine yer verildi. İftar vaktinde minik ellerin semaya 
açıldığı dualar eşliğinde Kur’an-ı Kerim okundu. 
Çocukların damak zevkine uygun olarak ikram edilen iftar 
menüsünün yanı sıra geleneksel tatlar da etkinlik alanında 
yer aldı. Kağıt helva, pamuk şeker, patlamış mısırla sevinen 
çocuklar manevi atmosfere ayrı bir renk kattı.

İftar sonrası gönüllerince eğlenen çocuklar için Çocuk 
Tiyatrosu da sahne aldı. Etkinlik alanındaki balon havuzu, 
palyaçolarla eğlenen çocuklara günün anısına çeşitli 
hediyeler sunuldu. Nostaljik bayram setleri, satranç 
takımları, top, balon, çanta gibi hediyelerin tek tek 
dağıtıldığı gece yetim ve öksüzlerin gönlünü fethetti.
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Gençlik çalışmaları masaya yatırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik Meclisi, 
New York’ta düzenlenen Habitat III Hazırlık Toplantılarına katıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı 
Samed Ağırbaş, ABD’nin New York kentinde 
gerçekleştirilen Habitat III Hazırlık Toplantılarına 

katıldı. BM Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda 
konuşan Samed Ağırbaş, 1996 yılında İstanbul’da 
gerçekleştirilen Habitat II’nin gençlik çalışmaları açısından 
önemli sonuçlarının görüldüğünü, 1994 yılında temelleri 
atılan Gençlik Meclisi’nin, 1996 yılında yapılan Habitat II 
sonucunda daha da anlamlı hale geldiğini belirtti.

Ağırbaş, Habitat III ile birlikte bu dönemden en büyük 
beklentilerinin toplumsal sivil alanların yaygınlaşması 
olduğunu, bu açıdan en önemli sivil alanın ise gençlik 
merkezleri olduğunu vurguladı.

Gençlik merkezlerinin genel olarak dünyada yerel 
yönetimlerin gençlik politikalarını uygulama alanı olarak 
kullandıkları yegane fiziksel alanlar olduğunu belirten 
Ağırbaş, küresel gençlik ağı için merkez niteliği taşıyan bir 

gençlik merkezinin İstanbul’da kurulmasını önemli bir fırsat 
olarak değerlendirdi.

Habitat II ile birlikte kurulan Gençlik Konseylerinin yeni 
dönemde daha aktif ve verimli çalışmak için 
uluslararasılaşma ve gençlik konularının yanı sıra yeni 
şehirleşme modellerinde belirleyici olacağını ifade eden 
Ağırbaş, konuşmasının sonunda katkılarından dolayı 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a, 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a, UN Habitat’a ve UN Habitat Gençlik Birimi’ne 
teşekkür etti. 

Konuşmasında efsane boksör Muhammed Ali’yi de 
unutmayan Ağırbaş, gençler olarak “Rüyaları 
gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır.” diyen 
Muhammed Ali’den aldıkları ilhamla çalışmaya devam 
edeceklerini belirtti.
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İETT’ye bir ödül daha!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İETT, başarılı çalışmalarını 
ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. 

İETT, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’nde Türkiye 1’incilik ödülüne layık görüldü.

Uluslararası bir kuruluş olan Bölgesel Çevre Merkezi 
(REC) tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Çevre 
Ödülleri, Ankara düzenlenen törenle sahiplerini 

buldu. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 
Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Müsteşarı Rauf Engin Soysal, 
AB Türkiye Delegasyon Yardımcısı Bela Szombati, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, REC Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman 
ve çok sayıda davetli katıldı. 

İETT’ye “Yönetim Ödülü”… 
Ödüller, yönetim, süreç, ürün ve hizmet kategorilerinde 
verildi. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ödül töreninde 
yönetim alanında 1’incilik ödülüne layık görüldü. Yönetim 
alanında kurumlar ekoloji, enerji, etkinlik ve ekonomik 
olmak üzere 4 kriterde değerlendirildi. Ulusal programda 
finalist olmaya hak kazanan İETT, Avrupa Komisyonu 
Çevre Birimi tarafından düzenlenecek ödül sürecinde 
Türkiye’yi temsil edecek. 
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Daha yeşil bir İstanbul için…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “daha güzel, daha yeşil ve daha renkli” bir İstanbul bilinciyle çevre 
yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Eş zamanlı süren çalışmalarla kent genelindeki 

300 noktaya, 65 farklı türde yeni ağaç dikiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
talimatıyla geçen yıl başlatılan ağaçlandırma seferberliği 
bu yıl daha büyük bir çalışma ile devam ediyor. İBB Park 

Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ve Ağaç A.Ş. 
işbirliğinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarında geçen yıl 
110 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi. Bu yıl sayı daha da 
artırılarak, eş zamanlı çalışmayla kent genelinde 65 farklı 
türde yeni ağaç dikiliyor.

300 farklı noktada ağaç dikimi yapılacak… 
Ağaç dikimleri Avrupa ve Anadolu Yakası’nda İSKİ Su 
Koruma Havzaları ve Tesisleri, Tem Karayolu güzergahı, 
sahil ve iç parklar başta olmak üzere 300 farklı alanda 
yapılıyor. Ağaçlandırma çalışmalarının büyük bölümü su 

havzalarında yapılıyor. Böylece su alanlarının korunması ve 
kaçak yerleşimlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. 
TEM Karayolu güzergahında dikilen ağaçlar ile araçların 
karbonmonoksit salınımından dolayı oluşan kirliliğin 
engellenmesi hedefleniyor.

İklime uygun uzun ömürlü ağaçlar… 
Dikilen ağaçların uzun ömürlü olması ve nesilden nesile 
sağlıklı bir şekilde ulaşması için İstanbul’un iklimine uygun 
ağaç ve bitki türleri seçiliyor. “İstanbul’un ağaçları” adı 
altındaki bu ağaçlar yüzyıllar boyu kentin yeşil dokusunu 
oluşturacak. İstanbul’un sınırlarından itibaren dikilmeye 
başlanan ağaçlar ile kente girişlerde yemyeşil bir görüntü 
ortaya çıkacak.
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Çocuklar, 
Çevre Günü’nde biraraya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi, Dünya Çevre Günü 
dolayısıyla Sarıyer Kısırkaya Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı’nda etkinlik düzenledi. 

Çevre kirliliği ile mücadele etmek ve doğayla uyum içerisinde yaşamak gibi konulara dikkat çekmek 
için organize edilen etkinlikte çocuklar keyifli anlar yaşadılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul’un 
Avrupa Yakası’ndaki tüm ilçe belediyelerine hizmet 
vermek üzere dev bir kompleks şeklinde inşa edilen 

Sarıyer Kısırkaya Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı, 
Dünya Çevre Günü’nde İBB Çocuk Meclisi’ne ev sahipliği 
yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü bünyesinde birçok faaliyete imza atan Çocuk 
Meclisi, Dünya Çevre Günü’nü unutmayarak çeşitli 
etkinliklerle kutladı. 

Doğayla uyum içerisinde yaşamak için… 
Çevre kirliliği ile mücadele etmek ve doğayla uyum 
içerisinde yaşamak gibi konulara dikkat çekmek amacıyla 
düzenlenen etkinlikte çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. 
Kısırkaya Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı’nda 
kurulan oyun ve etkinlik alanı ile gönüllerince eğlenen 
çocuklar, Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı 
bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi’nden gelen özel 
eğitimli K9 köpeğinin gösterisi ile heyecan dolu anlar 

yaşadılar. Ardından hayvan bakım evinde bulunan 
hayvanları severek elleriyle yem verdiler. 
Alandaki tüm hayvanları tek tek seven çocuklar, etkinlik 
sonunda kuşlar için hazırladıkları yuvaları alanda bulunan 
ağaçların üzerine bıraktılar.
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Büyükşehir’den İstanbul’a 
dev içmesuyu yatırımları 

Avrupa’nın 23 ülkesinden daha fazla nüfusa sahip olan İstanbul’da, son 12 yılda Türkiye’nin en batısı 
ile en doğusunda bulunan Edirne ile Kars arasındaki mesafenin 3 katı uzunluğunda içmesuyu hattı 

inşa edildi. Düşen yağış miktarına ve artan nüfusa rağmen su kesintisi yapılmayan İstanbul’da, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ile bugün köyler dahi 24 saat kesintisiz, kaliteli ve sağlıklı 

içmesuyuna kavuşturuldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılından bu yana 
yaptığı dev yatırımlar ile İstanbul’u dünya 
standartlarında kaliteli ve kesintisiz sağlıklı içmesuyuna 

kavuşturdu. İsale hatlarından pompa istasyonlarına, 
kuyulardan içmesuyu arıtma tesislerine kadar yapılan 
yatırımlarla içilebilir kalitedeki su en ücra köşeye kadar 
ulaştırıldı.

İstanbul susuz kalmadı... 
2007 - 2008 ve 2014 yıllarında büyük kuraklık yaşanmasına 
rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı 
tedbirlerle İstanbul susuz kalmadı. Bu yıllarda, son 50 yıllık 
yağış ortalamasının yarısı kadar yağış düştü. 1993 yılında 
8 milyon 200 bin olan İstanbul’un nüfusu, 2014 yılında 

14 milyon 377 bine çıktı. Yağış miktarının düşmesine ve 
nüfus artışına rağmen İstanbul’da su kesintisi yapılmadı. 

İstanbul’a dev yatırımlar... 
Son 12 yılda 6 adet içmesuyu arıtma tesisini hizmete alan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, günlük içmesuyu arıtma 
kapasitesini 4 milyon 395 bin 600 m3’e çıkardı. 4 adet 
içmesuyu arıtma tesisi daha yapmayı planladı. Terkos Gölü 
mevkiinde 1 adet denizsuyu arıtma tesisi yapımı planlandı. 
Ayrıca 729 bin 100 m3 kapasiteli 55 adet su deposu yapıldı. 
13 adet daha yapılıyor, 45 adet daha yapılması planlandı. 
94 adet kuyu ve 25 adet kaynak suyu ile günlük 48 bin 981 m3 
ilave içmesuyu sağlandı. Terkos Gölü mevkiinde 1 adet 
denizsuyu arıtma tesisi yapımı planlandı.
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İçmesuyu şebekesinin %99’u yenilendi... 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul hizmet alanına yeni 
katılan, susuz olan ilçe - köylere yatırımlar yaparak kaliteli 
ve kesintisiz su götürdü. İstanbul’da yenilenen içmesuyu 
şebekesinin %99’a ulaşması sağlandı. 5 bin 724 km 
içmesuyu şebekesi döşendi. 921 km isale hattı döşendi. 
Bu çalışmalar sonunda 2004’ten sonra 184 köye ilk kez 
içmesuyu götürüldü. 

Melen Suyu İstanbul’da... 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 14 milyonu aşan nüfusu ile 
günlük ortalama 2 milyon 500 bin m³ su tüketiminin 
gerçekleştiği İstanbul’da, ihtiyacı karşılamak için Türkiye’de 
bir ilk olan Melen Projesi ile 189 km mesafeden su getiriyor. 
İstanbul’un uzun vadeli su ihtiyacını karşılamak amacıyla 

geliştirilen Melen Projesi ile İstanbul’a yılda 1 milyar 
77 milyon m³ su temin edilmesi hedefleniyor. Melen 
Projesi’nden daha fazla su alabilmek için Melen İsale 
Hattı’ndan Darlık Barajı’na ve Ömerli Barajı’na bağlantılar 
yapıldı. 

Melen Projesi’ne kaynak sağlayarak, 2007 yılında suyun 
İstanbul’a ulaşması sağlandı. 189 km uzunluğundaki 
1. Aşama İsale Hattı hizmete alındı. Böylece İstanbul’a yıllık 
268 milyon m³ su temini sağlandı. 145 km uzunluğundaki 
2. Aşama İsale Hattı’nın inşaatı tamamlandı. İstanbul yıllık 
307 milyon m³ ilave su kaynağına kavuşturuldu. 2 aşamanın 
tamamlanmasıyla Melen Sistemi’nden alınan su miktarı 
yılda 575 milyon m3’e ulaştı. 167 km uzunluğunda 
3. Aşama İsale Hattı’nın inşaatı devam ediyor. 
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Melen Barajı inşa ediliyor… 
Boğaz Geçiş İsale Hattı inşa edilerek, Melen Suyu’nun 
Bakırköy ve Sarıyer’e kadar ulaşması sağlandı. 6 Mart 2014 
tarihinde Melen Barajı’nın temeli atıldı, 2016 yılı sonunda 
hizmete alınması planladı. Barajlar arasında tam entegrasyon 
sağlandı. Barajlar arasında enterkonnekte sistem kurularak 
havzalar arasında bütünleşik su yönetimi sağlandı.

Dünyanın en gelişmiş SCADA Sistemi İstanbul'da! 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da musluklardan 
akan suyun daima kaliteli, temiz, içilebilir ve sağlıklı olması 
için 7/24 prensibiyle hizmet veriyor. Bu hedef 
doğrultusunda ileri teknolojiyle donatılmış uluslararası 
sertifikalı bir laboratuvar da kuruldu.

İçmesuyu dağıtımında kullanılan SCADA (Veri Tabanlı 
Kontrol ve Gözetleme) Sistemi, artan nüfusun taleplerini 
daha hızlı karşılamak için dünyanın en gelişmiş 
teknolojileriyle yenilendi. Uydu sistemi üzerinden sağlanan 
haberleşme yöntemi ile Istrancalar'dan Melen'e kadar geniş 
ve farklı arazi şartlarına sahip bir alandaki su dağıtım 
sistemi, saniyede bir değişen bilgi akışıyla kontrol 
edilebiliyor. Güvenilir, yüksek performanslı, karasal 
hatlardan bağımsız, geniş kapsama alanı sağlayan uydu 
haberleşmesiyle yönetilen sistem, yeni teknolojilere de 
entegre olabiliyor.
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Planlı İşler Haritası yayında…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde süren yol çalışmaları hakkında İstanbulluları 
bilgilendirmek için Planlı İşler Haritası’nı hayata geçirdi. 

Haritada, asfalt kaplamadan yaya alanı çalışmalarına kadar her türlü bilgi yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yol Bakım ve Altyapı 
Koordinasyon Daire Başkanlığı Bilgi İşlem ekipleri 
tarafından yazılımı gerçekleştirilen “Planlı İşler Haritası” 

faaliyete geçti. Dünyanın odak şehirleri arasında olan 
İstanbul’un, idari sınırları içinde 39 ilçe ve 174 köy ana 
ulaşım yolu dahil olmak üzere toplam 4 bin km’lik yol 
ağında hizmetlerini sürdüren Yol Bakım ve Altyapı 
Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerinin yapmış olduğu 
çalışmaları gösteren harita, bilgilendirme amaçlı olarak 
hizmete girdi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığı’na ait; asfalt 
kaplama, tretuar yapımı ve sökümü, bordür sökme ve 

döşeme, beton duvar yapımı, engelli vatandaşlara yönelik 
çalışmalar, kışla mücadele, korkuluk onarımı ve yapımı, 
yağmur suyu, baca ızgara temizleme, hafriyat toplama ve 
yaya alanı gibi çalışmalar, haritada tek tek gösteriliyor.

İstanbul genelindeki yol çalışmaları hakkında bilgiler veren 
Planlı İşler Haritası’nda, yapılan iş, işin başlangıç ve bitiş 
tarihi, bölge sorumlusu ve telefonu ile cadde adı yer alıyor. 
9 farklı bölgeden gelen bilgiler her gün düzenli olarak 
sisteme girilerek yolbakim.ibb.gov.tr internet adresinde 
güncelleniyor. Yapılan iş gruplarında karışıklığa neden 
olmaması için harita üzerinde farklı renklerde gösteriliyor.
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Anadolu Yakası’nın 
gözde merkezi; Pendik…

İstanbul Bülteni’nin bu ayki konuğu, Pendik’in başarılı Belediye Başkanı Kenan Şahin. 
Ulaşımdan altyapıya, çevreden spora kadar hayatın her alanındaki yatırımlarıyla ilçede büyük bir 

değişime imza atan Başkan Şahin ile Pendik’in dününü, bugününü ve yarınını konuştuk.

Sayın Başkanım, Pendik’te halkın yaşam kalitesini 
yükseltmek için hayata geçirdiğiniz ve planladığınız 
başlıca projelerinizden bahseder misiniz? 

Pendik Belediyesi olarak katılımcı yönetim anlayışıyla 
ilçemizi her alanda  geliştirmeye çalışıyoruz. Bu noktada, 
ilçedeki kurumlarla birlikte uyum içinde çalışarak değer 
katacak yatırımlar yapıyoruz. Şehrin çehresini değiştirecek 
projelerimizden biri Pendik Sahil Projesi. Büyükşehir 
Belediyesi işbirliğiyle yapımı süren projede; Pendik 
Sahil’deki  122 dönüm alana kafeteryalar, havuzlar, 
restoranlar, spor alanları ve çocuk parkları inşa edilecek. 
Proje, Pendik Sahil Cami ile Pendik Marinturk arasındaki 
alan üzerinde hayat bulacak. Tamamlandığında ise ilçe 
merkezinin çehresi gerçek anlamda değişmiş olacak. 

Daha çağdaş ve modern bir kentleşme sağlamak üzere 
Pendik’in birçok yerine binlerce araç kapasiteli kapalı 
otopark yapılacak. Özellikle metro istasyonlarının 
bulunduğu alanlarda hayata geçirilmesi planlanan katlı 
otoparklar, trafiğe de büyük bir çözüm sağlayacak. 
İlk etapta açılması hedeflenen katlı otopark projeleri 
arasında Yeşilbağlar, Tavşantepe ve Pendik Metro 
İstasyonları bulunuyor.

Özellikle son iki yılda, Pendik’te sosyal, kültürel ve sportif 
alanlarda hizmet vermek üzere çok sayıda tesisin açılışını 
gerçekleştirdik. Fevzi Çakmak Mahallesi’ne spordan sağlığa 
pek çok hizmeti götüren Arif Nihat Asya Kültür Merkezi, 
Dumlupınar Mahallesi’nin hayatına kültürel zenginlik katan 
Hamid Aytaç Kültür Merkezi, Ahmet Yesevi Mahallesi’ne 
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hizmeti kadar geleneksel tarzda etkileyici mimarisiyle de 
değer kazandıran Ahi Evran Kültür Merkezi’ni açtık. 
Kavakpınar Mahallesi’nde modern görünüşüyle büyük 
beğeni toplayan Ahmedi Hani Kültür Merkezi ve Velibaba 
Mahallesi’nde de Akşemseddin Kültür Merkezi, bölgede 
yaşam kalitesini yükselten merkezler olarak yoğun talep 
görüyor. Bu tesislerimizin içinde aile sağlığı merkezi, çocuk 
ve gençler için etüt merkezleri, özellikle bayanlara yönelik 
spor salonları, kurslar için İSMEK sınıfları, konferans 
salonları, kütüphane ve daha pek çok birim yer alıyor. 
Bunun yanı sıra gençlerimiz için Velibaba, Yenişehir,  
Güllübağlar ve Yenişehir Mahallelerinde açtığımız dört bilgi 
evi ve spor merkezi sosyal, eğitim ve spor anlamında pek 
çok ihtiyaca tek çatı altında cevap veriyor. 

Pendik’te sporu bir yaşam biçimi haline getirmek üzere 
büyük yatırımlar yaptık. İçinde iki kapalı yüzme havuzu 
bulunan Sülüntepe Spor Kompleksi, yanında biri FIFA 
standartlarında olmak üzere üç futbol sahasıyla birlikte inşa 
edilen Dolayoba Spor Kompleksi ile özellikle basketbolda 
öne çıkan Yeşilbağlar Novi Pazar Spor Kompleksi, her 

yaştan Pendikliyi sporla buluşturuyor. Projesi Belediyemiz 
tarafından çizilen kapalı yüzme havuzlu Esenler Spor 
Kompleksi de yakında tamamlanarak hizmete açılacak. 

Bunların yanı sıra Pendik’e olası bir afetle mücadele için tam 
donanımlı bir Afet Koordinasyon Merkezi kazandırdık. 
İçinde olağanüstü durumlarda 20 bin kişiye yemek 
verebilecek kapasitede bir de aşevi bulunuyor. Yine 
Pendik’te, gecekondu tasfiyesinde kullanılmak üzere sosyal 
konutlar inşa ediyoruz. 126 dairelik Velibaba Sosyal 
Konutları, hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı. İkinci 
konut projemiz de 3 blok halinde Harmandere’de yükseliyor. 
Kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz yatırımların 
yanı sıra kamu yatırımlarını da ilçemize çekmek üzere 
büyük bir gayret içindeyiz. İlçemizde, kaymakamlık başta 
olmak üzere diğer tüm kamu hizmet binalarının tek çatı 
altında toplanması için sürdürdüğümüz çabalar sonuç verdi. 
Pendik geçtiğimiz yılsonunda 16 bin metrekarelik 
Hükümet Konağına kavuştu. Çok şükür Pendikliler artık 
yorulmadan ve zaman kaybetmeden pek çok hizmete 
tek merkezden ulaşabiliyor.
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Başkanım, ilçe halkına daha iyi hizmet verebilmek için 
ulaşım alanında ne gibi projeler gerçekleştirdiniz? 
İlçemizde, trafik akışını düzenlemek amacıyla kavşaklar, 
alt ve üst geçitler, kilometrelerce yeni yol ve yol genişletme 
çalışması yaptık. Sahil yolundan gelen sürücüleri doğrudan 
D-100 Karayolu’na bağlayan 120 metre uzunluğundaki araç 
altgeçidi ile yine çift araç geçişli Temenye Alt Geçidi’ni 
tamamladık, 7 gün gibi kısa sürede inşa edilen Güzelyalı 
Tren Yolu Üstgeçidi ile kentin tren yolu hattındaki ulaşım 
geçişlerini sağladık. Çalışmaları devam eden Kavakpınar 
Mahallesi Dere Yolu ve Kurtköy’den geçen Kemiklidere 
projeleri ile ilçemiz trafik yoğunluğunu azaltacak iki ana 
arterin yapımına devam ediyoruz. İlçemizde, ulaşımın 
kalitesini artırmak adına 65 km yeni yol ve 14 km’lik yol 
genişletme çalışmasını tamamladık. Bununla birlikte cadde 
ve sokaklarımızı da yeniliyoruz. 2014 yılında 7 cadde 
2015’te ise 16 cadde ve sokak prestij görünümüne kavuştu. 

Pendik’in ulaşımına büyük katkı sağlayacak metro 
çalışmalarında, güzergahı ve istasyon noktaları konusundaki 
talebimizi dikkate alan Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Kadir Topbaş’ın talimatıyla gereken değişiklikler 
yapıldı. D-100 istikametinde ilerlemesi planlanan Kaynarca-
Tuzla arasındaki metro hattı kuzeye kıvrılarak mahalle 
içlerinden Tuzla’ya ulaşacak. Böylece Kartal-Kaynarca, 

Tavşantepe-Tuzla ve Kaynarce-Sabiha Gökçen Metro 
Projeleri ile Pendikliler yürüme mesafesinde 20 metro 
istasyonuna kavuşacak. 

Başkanım, çevre konusunda tamamlanan ve devam eden 
projeleriniz nelerdir? 
“Yaşanılabilir Bir Çevre, Yeşil Pendik” sloganıyla  6,6 milyon 
karelik yeşil alanı ilçemize kazandırdık.  Sağlık Bakanlığı ile 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın işbirliğiyle Yenişehir 
Mahallemizde GARD Ormanı kurduk. Bunun dışında, yine 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’yla birlikte Ihlamur Eylem 
Planı kampanyasıyla Pendik’te binlerce ıhlamur fidanını 
toprakla buluşturduk. 600 bin ağaç ve bitkiyi  cadde ve 
sokaklarımıza diktik. 

Son 7 yılda ilçemize 333 adet park kazandırdık. Bunların 
dışında görüntü ve koku kirliliği oluşturmayan 674 yer altı 
çöp konteynırını hizmete koyduk. Türkiye’de ilk defa 
randevulu moloz alımı gerçekleştiriyoruz. Bu sistemle, 
7 bin 500 moloz alım başvurusuyla 1.700 kamyon dolusu 
molozu adreslerden aldık ve almaya devam ediyoruz. Çevre 
konusunda en önemli projelerimizden biri de, Türkiye’de 
tek bakanlık onaylı atık getirme merkezimiz. 
3 bin metrekarelik alana kurulu merkezde son 3 yılda 
50 bin atık eşya toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. 
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Başkanım, sosyal belediyecilik alanındaki 
çalışmalarınızdan bahseder misiniz? 
İlçemizdeki yaşlıların beklentilerini ve ihtiyaçlarını 
öğrenmek amacıyla 65 yaş üstü 35 bin vatandaşımızın 
kapısını tek tek çaldık. Yaptığımız anket sonucu veri 
analizini değerlendirerek hizmetlerimizi ona göre planladık. 
Bu çalışmamızla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından “Yaşlı Dostu Kent Teşvik Ödülü”ne layık 
görüldük. Obezite ile mücadele kapsamında binlerce liseli 
gencimizin faydalandığı “Sağlıklı Yaşam Merkezi” 
uygulamamız da Sağlıklı Kentler Birliği’nden ödül alan bir 
başka sosyal projemiz oldu. Sosyal yardımlarda da, yeni 
düzenleme getirerek ayni yardım yerine ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın alışverişlerini kendilerinin yapmalarına 
imkân sağlayan banka kartı veriyoruz. 

Yetim çocuklarımız bizim en özel ve hassas olduğumuz bir 
diğer konu.  Hizmete kazandırdığımız Tenzile Erdoğan 
Sevgi Evi, 68 kız çocuğumuza yuva oldu. Ayrıca 4 sevgi 
evinde de gönüllülerimizle birlikte 20 kimsesiz çocuğun aile 
ortamında yaşamalarına imkan sağlanıyor. Pendikli engelli 

vatandaşlarımızın her konuda yanında olan Engelli 
Koordinasyon Merkezimizin çalışmalarına ilaveten engelli 
çocuk ve gençlerimiz için Gedik Üniversitesi ile ortaklaşa 
yürüttüğümüz “Aktifim Toplumun İçindeyim” projemiz de 
bulunuyor. İstihdama destek noktasında ise İŞKUR 
işbirliğiyle işçi ve işvereni buluşturan “İş’te Pendik 
Buluşmaları”nı düzenliyoruz. 

Başkanım, kültür, sanat ve spor alanlarında yaptığınız 
çalışmalar ilçeye nasıl bir katkı sağladı? 
Pendik başta kültür-sanat ve spor alanında her geçen gün 
gelişen bir ilçe. Bunun sadece kente yaptığımız fiziki 
yatırımlardan değil, düzenlenen kültür-sanat 
etkinliklerinden de görebilirsiniz. Her yıl  geleneksel olarak 
düzenlediğimiz 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, yerli 
ve yabancı sanatçıların buluştuğu Uluslararası Geleneksel El 
Sanatları Festivalimiz Pendik’in kültür sanat hayatına 
önemli ölçüde değer katıyor. Yetişkin ve çocuklarımız için 
vizyonda iken ilgi görmüş filmleri kültür merkezlerimizde 
ücretsiz olarak yayınlıyoruz.
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Sporda ise özellikle son birkaç senedeki yatırımlarımızla 
birlikte kent büyük bir ivme kazandı. Son 7 yılda yaptığımız 
4 spor kompleksi, 38 futbol sahası, 20 basketbol sahası 
yaptığımız yatırımların başında yer alıyor. Bunlardan farklı 
olarak Çamlık Mahallesi’ne 2 bin 250 metrekarelik bir 
skatepark inşa ediyoruz. Burada kaykay ve patenciler 
deneyimlerini birbirleriyle paylaşabilecek ve 
geliştirebilecekler. Fiziki binaların yanında 44 bin 650 
çocuğa 17 ayrı spor branşında eğitim verdik. Her yıl 
düzenlediğimiz ve artık geleneksel hale gelen Pendik 
Yıldızlarını Arıyor, Okul Spor Şenlikleri, Pendik Gençlik 
Günleri, Belediye Başkanlığı Atletizm Kros Yarışları gibi 
birçok etkinlikte on binlerce gencimiz, 11 ayrı branşta 
yarıştı. Okulların kapanmasıyla birlikte açtığımız spor 
okulları ile her yıl 10 bin gencimize yüzmeden taekwondoya 
kadar çeşitli branşlarda ücretsiz eğitim sağlıyoruz. Bu yıl 

branşlar arasına tırmanma, okçuluk ve jimnastik sporunu 
da ekledik.  Hedefimiz, bu sporları sevdirerek ülkemizde 
gelişmesini ve yeni sporcuların yetişmesini sağlamak. 

Başkanım, çocukların ve gençlerin eğitimi konusunda 
yürüttüğünüz ve planladığınız çalışmalar hangileri? 
Her şeyin başı eğitim. Bunun bilincinde bir yönetim olarak 
çocuk ve gençlerimizin eğitim hayatına katkı sağlayacak ve 
onların kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek yüzlerce 
çalışmalara imza attık. Fiziki eğitim yatırımlarımızdan 
bahsetmek gerekirse Son 6 yılda Pendik’e 1.210 yeni derslikli 
53 yeni eğitim binası inşa ettik. Okullarımıza 40 kütüphane, 
31 konferans salonu, 11 spor salonu 2 kapalı spor salonu ve 
8 müzik sınıfı  kurduk.  Fiziki yatırımların yanında standup 
gösterilerinden kariyer seminerlerine her yıl ortalama 
280 etkinlik düzenliyoruz. Ayrıca TEOG’a hazırlanan 
öğrencilere Bilgi Evlerimizde ücretsiz ders veriyoruz.   
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Belediye hizmetleri konusunda vatandaşların hayatını 
kolaylaştıran uygulamalarınız hakkında bilgi verir 
misiniz?  
Pendiklilerin memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı 
hedefleyen vatandaş odaklı uygulamalarınız, kısa bir süre 
önce Türk Standartları Enstitüsü’nden  Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistem Belgesi ile tescillendi. Daha 
önce yine Türk Standartları Enstitüsü’den Kalite Yönetim 
Sistem Belgesi ile birlikte hizmet kalitemizi tescillemiş 
olduk. Vatandaşların ihtiyacını doğru tespit etmek ve doğru 
bilgilendirmek, hem güveni  hem de memnuniyeti  
arttırıyor.  İşini seven ve konularına hakim çalışanlar da  
memnuniyeti etkileyen en önemli faktörlerden biri.  Bir 
diğer unsur ise tüm belediyecilik hizmetlerinde en ileri 
teknolojinin kullanımı. 2011 yılından bu yana tüm 
evraklarımızı dijital ortama taşıdık, kağıdı ortadan 
kaldırdık. Böylece her konuda ölçülebilir bir belediyecilik 
geliştirdik. Yaptığımız çalışmalarda başarımızı ölçerek,  
vatandaştan önce eksiklerimizi tespit edip gideriyoruz. Bize 
ulaşamayan vatandaşlarımızın ayağına da alan ekibimizle 
biz gidiyoruz.  Bütün bu bileşenler biraraya geldiğinde şehre 
ve şehir halkına hizmet etme noktasında arzu ettiğimiz 
başarıda  bir belediyeyiz.

Son olarak ilçe sakinlerine ve okuyucularımıza neler 
söylemek istersiniz? 
Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif ’e 
hep birlikte ulaştık. İnşallah bu mübarek günler birliğimizi 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi artırmaya vesile olur. On bir 
ayın sultanı Ramazan, tüm insanlığın huzur ve güven içinde 
geleceğe umutla bakabilmesine aracı olacaktır inşallah. Biz 

Pendik Belediyesi olarak ilgili kamu kurumlarımızla sivil 
toplum kuruluşlarımızla her zaman olduğu gibi bu 
Ramazan ayında da vatandaşlarımızla dayanışma içinde 
olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla düzenlediğimiz iftar 
sofralarında bir araya geliyoruz. Şehit yakınlarımız, 
gazilerimiz, engellilerimiz, yaşlılarımız, çocuklarımızla 
çeşitli vesilelerle buluşuyoruz. Ulaşabildiğimiz tüm 
mağdurlara ve mazlumlara, hiçbir ayrım yapmaksızın, 
yardım eli uzatmanın çabası içinde oluyoruz. Bu yöndeki 
dayanışma ve çabalarımızın artarak süreceğini ifade ederek, 
bu manada tüm vatandaşlarımızın da sofralarını yardıma 
muhtaç ve mazlumlarla paylaşmasını dilerim. 
Ve şimdiden tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın 
bayramını kutlarım. 

Kenan Şahin kimdir? 
1967 yılında Erzurum’da doğan Kenan Şahin, 1990 yılında 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. SSK 
Amasya Suluova Dispanseri’nde mecburi hizmetini, Kartal 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları 
Kliniğinde Uzmanlığını, Gebze Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Milli 
Gençlik Vakfı Pendik Temsilciğinin ardından Fazilet Partisi 
Pendik Kurucu İlçe Başkanı olan Başkan Şahin, 2000 - 2004 
yılları arasında Pendik Belediye Başkan Danışmanlığı 
görevinde bulundu. 2005 yılında SSK İstanbul Sağlık İşleri 
Bölge Müdürü olan Dr. Kenan Şahin, Genel Sağlık 
Sigortası’nın kuruluş çalışmalarına katıldı. Mart 2009 
tarihinden bu yana Pendik Belediye Başkanlığı görevini 
yürüten Şahin, evli ve üç çocuk babasıdır.
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İstanbul İtfaiyesi’nden 
Avrupa’da 82 madalya!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul İtfaiyesi, 6. Avrupa Polis ve 
İtfaiye Oyunlarında fırtına gibi esti. Türkiye’yi temsil eden 27 itfaiyeci, İspanya’da düzenlenen 

yarışlarda 29 altın, 27 gümüş ve 26 bronz madalya kazandı.

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

6. Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları’na (Europen Police & 
Fire Games 2016) katıldılar. Dünyanın en önemli 
organizasyonlarından biri olan Avrupa Polis ve İtfaiye 
Oyunları’nda 25 ülkeden yaklaşık 5 bin polis ve itfaiyeci 
mücadele verdi. İstanbul İtfaiyesi de 27 itfaiyeci ile 
Türkiye’yi yarışlarda temsil etti.

İstanbul İtfaiyesi yarışlarda; Muster 1 (çıkrık oyunu), 
Muster 2 (su taşıma), Ultimate (bireysel), Ultimate (takım), 
Yüksek atlama, 400 mt. Koşu, 3000 m engelli koşu, 3 adım 

atlama, Cirit atma, Çekiç atma, Disk atma, Gülle atma, 
Karate, Karate (kata), Judo, Jiu Jitsu, Bilek Güreşi, Squad 
Deadlift, Vücut Geliştirme, 400 m Karışık Yüzme, Dalış/
Nefes Tutma, Halter branşlarında mücadele etti.

Şampiyonaya damga vurdular... 
Avrupa Oyunları’nın son gün yarışlarında Squat branşında 
İstanbul İtfaiyesi 4 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya aldı. 
Jıu-jıtsu yarışmalarında ise ekibimiz 1 altın 2 gümüş 3 bronz 
madalya ile müsabakaları tamamladı. İstanbul İtfaiyesi, 
27 sporcu ile katıldığı Avrupa Oyunları’nı toplam 
82 madalya ile tamamlayarak adeta tarih yazdılar.
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İstanbul Spor Kulübü
madalyaları topladı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taekwondocuları, Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nda 
fırtına gibi esti. İBB Spor Kulübü sporcularından Servet Tazegül ve İrem Yaman Avrupa Şampiyonu 

olurken; toplamda 7 madalya kazanan millilerimiz genel klasmanda 2’nci sırayı aldılar.

İsviçre’nin Montrö kentinde düzenlenen 22. Avrupa 
Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nda 2 altın, 3 gümüş 
ve 2 bronz madalyanın sahibi olan millilerimiz, 

toplamda 7 madalya ile genel klasmanda ikinci sırayı aldılar. 
Turnuvada, Milli Takım kadrosunda yer alan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ise turnuvaya 
damga vuran isimler oldular.

Üst üste 5’inci şampiyonluk… 
Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli 
tekvandocumuz Servet Tazegül 22. Avrupa Büyükler 
Taekwondo Şampiyonası’nda da aynı başarıyı göstererek 
Avrupa şampiyonu oldu. 2008, 2010, 2012 ve 2014’te Avrupa 

şampiyonu olan Servet Tazegül, 2016’da bu unvanını 
koruyarak üst üste beşinci şampiyonluğuna ulaştı.

İBB Spor Kulübü madalyaları topladı… 
Şampiyonanın bir diğer yıldız ismi ise İrem Yaman oldu. 
62 kiloda tatamiye çıkan sporcumuz İrem Yaman da, 
turnuvayı Avrupa şampiyonu olarak tamamladı. 67 kiloda 
mücadele veren diğer sporcumuz Nur Tatar ise Avrupa 
2’ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün bir diğer sporcusu 
Rukiye Yıldırım da şampiyonada Avrupa 3’üncüsü olarak 
bronz madalya kazandı.
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Çocuklar spor okulunda buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda spor bilincinin oluşmasına yönelik hizmetlerine 
devam ediyor. Çocuklar, Yaz Spor Okullarında jimnastikten yüzmeye, tenisten okçuluğa kadar 

13 farklı branşta eğitim alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları 
kapsamında 2016 yılı yaz döneminde çocuklara 

Anadolu Yakası’nda 4, Avrupa Yakası’nda 7 olmak üzere 
toplam 11 tesis hizmet veriyor. Yaz Spor Okullarında 
6 ila 12 yaş aralığındaki çocuklara jimnastik, futbol, futsal, 
basketbol, voleybol, yüzme, tenis, masa tenisi, atletizm, 
taekwando, karate, okçuluk ve buz pateni olmak üzere 
toplam 13 farklı branşta eğitim veriliyor. Ayrıca çeşitli 
eğitsel oyunlarla çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde 

değerlendirmeleri ve spor yaparak yetişen bireyler olmaları 
hedefleniyor.

Spor, eğlence, aktivite birarada… 
Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Yaz Spor Okullarında ilk 
dönem 29 Temmuz’da sona erecek. 1 Ağustos’ta başlayacak 
olan ikinci dönem ise 2 Eylül tarihine kadar devam edecek. 
Her iki dönem boyunca öğrenciler için sportif faaliyetlerin 
dışında geziler, eğlenceler ve çeşitli sosyal aktiviteler de 
düzenlenecek.
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İzci kampı başlıyor

İzcilik faaliyetlerinde yerel yönetimlerde dünya birincisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
yaz kamplarını aralıksız sürdürüyor. Ümraniye Kent Ormanı’nda düzenlenecek olan ve birer haftalık 

periyotlarla sürecek “2016 Yaz İzci Kampı” için ön kayıtlar başladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İBB Spor 
Kulübü ve Türkiye İzcilik Federasyonu’nun işbirliği ile 

organize edilen 2016 Yaz İzci Kampı’nda ön kayıtlar başladı. 
11 Temmuz'da başlayacak olan ve 11 Eylül'e kadar birer 
haftalık periyotlarla yapılacak olan kampa katılmak 
isteyenlerin, www.ibb.istanbul ya da izcilik.ibb.gov.tr 
internet adresinden ön kayıt yaptırmaları gerekiyor. 

İzciler, kampta sosyalleşiyor… 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
büyük önem verdiği izcilik faaliyetleri, hem eğlendiren hem 
de öğreten eğitim programları ile çocukların kişisel 
gelişimine olumlu katkı sunuyor. Her yıl düzenlenen yaz izci 

kampı ile çocuk ve gençlerin sosyalleşmeleri, ekip halinde 
çalışma becerilerini geliştirmeleri, öğrenme şevki, keşfetme 
duygusu, doğayı ve çevreyi sevmeleri, doğaya uyum 
sağlayarak şartlara uygun yaratıcı fikirler ortaya 
koyabilmeleri, analitik düşünme becerisine sahip olmaları 
gibi pek çok konuda bilinçlenmeleri ve gelişmeleri 
sağlanıyor.

12 yılda 170 bin izciye hizmet verildi… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 2004 yılından 
bu yana sürekli artan ilgi ve heyecanla devam eden ve Yerel 
Yönetimlerde Dünya Birinciliği Ödülü’ne layık görülen 
İBB İzci Kampı’ndan bugüne kadar 170 binin üzerinde 
izci adayı yararlandı.
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Kaz Dağları 
(Eski)

Tıklama Sesi

Esas, Temel
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Bir Ünlem
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Ama, Fakat
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İnce, Dayanıksız
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Kakım

Hayati Sıvı

Etkin, Çalışır 
(Tersi)

Türk Lirası

Dogma

Sodyumun 
Simgesi

Bir Haber Ajansı

Bir Bağlaç

İsim

Vida veya 
Namlu Oluğu

‘......’ Beğendi 
(Yemek)

Müstahkem 
Mevki

Ekili Ürün
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Beyaz Irk
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.07.2016 - 31.07.2016

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ADINA

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

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

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE TARİH/
SAAT

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK 4734 S. K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE USULÜ
İŞİN ADI

11.07.2016 10.30 Satınalma Müdürlüğü 8 Kalem Spor Merkezi Oyun Aletleri Alımı

11.07.2016 11.00 Fotokopi Makinesi Ve Yazıcı Alımı Fotokopi Makinesi ve Yazıcı Alımı

11.07.2016 11.30 Satınalma Müdürlüğü 75 Adet 7 Kefeli Terazi Alımı İşi

12.07.2016 10.00 Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri

12.07.2016 14.00 Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 119 Kalem Veteriner Malzemeleri ve İlaç Alımı İşi

13.07.2016 10.00 Ulaşım Planlama Müdürlüğü İstanbul Geneli (Kentsel Dönüşüme Yönelik-3) Yol Ve Kavşak Ön Projeleri

13.07.2016 10.30 Ulaşım Planlama Müdürlüğü İstanbul Geneli Köprü ve Yol Ön Projeleri

13.07.2016 11.00 Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 2016 Yılı 2. Etap Muhtelif Okul Ve Yurt Binaları Bakım Ve Onarım İşi

13.07.2016 11.30 Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 2016 Yılı İtfaiye Binaları 1. Grup Bakım Ve Onarım İnşaatı

14.07.2016 10.00 Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü Çekmeköy – Sancaktepe - Sultanbeyli Metrosu İle Sarıgazi (Hastane)-Taşdelen-Yenidoğan Metrosu İnşaat Ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye 
Alma İşleri

14.07.2016 14.00 Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Teknesi Alımı

14.07.2016 14.30 Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Adalar Belediyesine Ait Şehit Nadir Güneş, Heybeliada, Horoz Reis Ve Hızır Reis Teknelerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması Hizmeti Alımı

15.07.2016 10.00 Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu İnşaat Ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri

18.07.2016 10.00 Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü Kirazlı-Halkalı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri, Yer Altı Aktarma Merkezi (Otopark) ve Depo Alanı İnşaatı

18.07.2016 10.30 Satınalma Müdürlüğü İSMEK Konfeksiyon Makine Techizatları Alımı

18.07.2016 11.00 Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Muhtelif Elektrikli Ev Eşyası Alımı İşi

18.07.2016 11.30 Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü İstanbul Tarihi Yarımada Dünya Miras Alanları Tanıtım-Eğitim Ve Bilinçlendirme Hizmet Alım İşi

19.07.2016 10.00 Elektronik Sistemler Müdürlüğü Elektronik Haberleşme Yönetim Sisteminin Kurulması

19.07.2016 10.30 Yol Bakım Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kış Şartları (Kar, Buzlanma, Sel Baskını ve Göllenme) İle Mücadele Çalışmaları

19.07.2016 11.00 Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mahalle Bazlı Stratejik Veri Oluşturma Hizmet Alım İşi

20.07.2016 10.00 Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri

21.07.2016 10.00 Satınalma Müdürlüğü Muhtelif Trafik İşaretlerine Ait Figürlü Malzeme Alımı

21.07.2016 10.30 Satınalma Müdürlüğü 3 Kalem Kauçuk İtfaiye Hortumu Alımı

21.07.2016 11.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Arnavutköy İlçesi Nene Hatun - Genç Osman Caddeleri Zeminaltı Otopark İnşaatı

25.07.2016 11.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Bağcılar Yenimahalle Mahallesi Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

26.07.2016 10.30 Anadolu Yakası Park Ve Bahçeler Müdürlüğü İstanbul Genelinde Bulunan Cadde, Koru Ve Yeşil Alanlardaki Ağaçların Silvi Kültürel Bakımı, Restorasyonu İle Akustik Tomografi Yöntemiyle Ağaç Sağlığı, Devrilme 
Riskinin Belirlenmesi Hizmet Alım İşi

27.07.2016 10.00 İsmek Vrf Klima Sistemi Alımı İşi İSMEK Vrf Klima Sistemi Alımı İşi

27.07.2016 10.30 Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 2.000 Çift Kurtarma Postalı (Kurtarma Botu) Alımı

28.07.2016 11.00 Yapı İşleri Müdürlüğü EÜAŞ Lojman ve Sosyal Tesis İnşaatı

28.07.2016 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Şile İlçesi Geneli Köy Binaları Bakım Onarım ve Ek Hizmet Yapıları İnşaatı




