
Başkan Topbaş’tan iki dev yatırım müjdesi!
• Eyüp Meydanı ve Çevresi Ulaşım Projesi
• 12,7 km’lik Alibeyköy - Eyüp - Bayrampaşa - Eminönü Tramvayı





Sevgili
İstanbullular
Göreve geldiğimiz günden itibaren daha hızlı, daha 
konforlu ve daha güvenli toplu ulaşım imkanına 
kavuşmanız için 365 gün 24 saat prensibiyle dur durak 
bilmeden çalışıyoruz. Geride bıraktığımız 11 yılda dev 
ulaşım yatırımlarının altına imza attık. İstanbul’u ilçe ilçe, 
mahalle mahalle metroya kavuşturma hedefiyle raylı 
sistem yatırımlarımıza hız ve öncelik verdik. Şehrin pek 
çok noktasında yerin altında gece gündüz devam eden 
çalışmalarımız, emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda; 
inşası süren 18 km uzunluğundaki Mecidiyeköy - 
Kağıthane - Alibeyköy - Mahmutbey Metro Hattı da kent 
içi ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak dev bir metro hattı 
olma özelliği taşıyor. Metro hattı hizmete girdiğinde, 
Mahmutbey-Mecidiyeköy arasındaki yolculuk süresi 
26 dakikaya düşecek. 

İstanbulluların nefes almalarını sağlamak ve ortak 
yaşam alanlarını ferahlatmak için İstanbul’a yeni projeler 
kazandırıyoruz. Yapımını projelendirdiğimiz 12,7 km’lik 
Alibeyköy - Eyüp - Bayrampaşa - Eminönü Raylı Sistem 
Hattı’nı en kısa sürede İstanbulluların kullanımına sunmayı 
planlıyoruz. Diğer bir yandan Eyüp Meydanı ve Çevresi 
Ulaşım Projesi ile de tarihi meydanı yayalaştırmayı ve ulaşım 
kolaylığı sağlamayı hedefleniyoruz. İstanbul’u hak ettiği 
yatırım ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğimizden 
şüpheniz olmasın. Çünkü biliyoruz ki; medeniyetlerin çeyiz 
sandığı konumundaki İstanbul ve siz değerli İstanbullular 
her şeyin en güzeline ve en iyisine layıksınız.

Gelecek sayıda birbirinden güzel hizmet ve etkinliklerin 
haberleri ile yeniden karşınızda olmak ümidiyle hepinize 
sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, inşası hızla 
süren Mecidiyeköy - Kağıthane - 
Alibeyköy - Mahmutbey Metro 
Hattı’na basın gezisi düzenledi. 
18 km’lik metro hattı ile 
Mahmutbey-Mecidiyeköy 
arasındaki yolculuk süresinin 
26 dakikaya ineceğini belirten 
Başkan Topbaş, metronun 
Kabataş’a, ardından da 
Bahçeşehir’e kadar 
uzatılacağını müjdeledi. 

Mahmutbey - Mecidiyeköy 
26 dakikaya iniyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
inceleme gezisinde, 11 yıldan beri İstanbul’a 
68 milyar lira yatırım yaptıklarını ve bu yatırımların 

yüzde 55’ini ulaşım yatırımlarının oluşturduğunu söyledi. 
Ulaşım yatırımlarının önemli bir kısmını da metro 
yatırımlarının oluşturduğunu ifade eden Başkan Topbaş, 
“Dünyada bu kadar yoğun metro yapan tek belediyeyiz. 
İstanbul’da her mahalleye yarım saat uzaklıkta bir metro 
istasyonunun olmasını arzu ediyoruz, planlıyoruz. 
Göreve geldiğimizde 45 kilometre raylı sistem vardı. 
Şu anda 142 kilometreye eriştik. Ulaştırma Bakanlığı’mızın 
yapacağı 72 kilometrelik bir sistem var. Bizim
 110 kilometre daha planladığımız metro hattı var. 
Şuanda ise 109 kilometre raylı sistem inşaatı sürüyor. 
2019’a vardığımızda 430 kilometreye ulaşacağız.” 
diye konuştu.

18 km uzunluğundaki Mecidiyeköy - Kağıthane - 
Alibeyköy - Mahmutbey Metro Hattı’nın, Kabataş’tan 
gelecek metro ile birleştiği zaman 7 kilometrelik bir hat 
daha katılmış olacağını belirten Başkan Topbaş, “Bağcılar- 
Mahmutbey istikametinde Gaziosmanpaşa’dan 

4



insanlarımız rahatlıkla Kabataş’a 
erişebilecekler. İnşallah Kabataş’tan 
Karaköy’e oradan Şişhane Metrosu’na 
bağlamayı düşünüyoruz.” dedi.

Dünyanın en teknolojik metroları 
İstanbul’da…
Mecidiyeköy - Mahmutbey 
Metrosu’nun 5 istasyonunda inşaat 
çalışmalarının yoğun şekilde devam 
ettiğini anlatan Başkan Topbaş, sadece 
bu metroda yüzlerce kişinin 
24 saat esaslı çalıştığına dikkat çekti. 
İstanbul’un dünyanın en teknolojik 
metrolarına sahip olduğunu ve 
firmalar için dünyada tercih edilen 
İstanbul’a iş yapmış olmanın çok 
önemli olduğunu anlatan Başkan 
Topbaş, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin metro inşaatlarında ileri 
teknoloji kullanmanın yanı sıra 
dünyanın birçok şehrine metro 
yapmayı öğrettiğini de söyledi. 

Bahçeşehir’e metro müjdesi…
18 kilometrelik Mahmutbey - 
Mecidiyeköy Metro Hattı ile iki semt 
arasındaki yolculuğun 26 dakikaya 

ineceğini müjdeleyen Başkan Topbaş, 
“Kağıthane-Mecidiyeköy 4,5 dakika. 
Ümraniye’den Kağıthane’ye gelmek 
isteyenler 39 dakikaya gelecek. Buradan 
müjdesini vereyim; Mahmutbey’e 
geldiğimiz zaman metroyu Bahçeşehir’e 
uzatacağız. Bahçeşehir’de metro ile 
ilgili çok ciddi bir talep var. Böylece 
Bahçeşehir’de oturanlar rahatlıkla 
Kabataş’a gelebilecek. Bu yıl içinde 
ihalesini yapıyoruz. 2019 başında 
tamamlanmış olacak.” dedi.

“Verdiğimiz hedefleri bir bir 
tutturmanın gururunu yaşıyoruz.” diyen 
Başkan Kadir Topbaş, “Bu da bizim en 
büyük gururumuz. 2019 sonrası için 
‘İstanbul Metrosu 776 kilometreye 
ulaşacak’ dedik. Ama herhalde 
800 kilometreyi geçecek.” diye konuştu.

Kabataş’a, ardından Bahçeşehir’e 
kadar uzatılacak…
Tünellerin yanı sıra viyadüklerin de yer 
alacağı yeni metro hattı, delme, 
aç-kapa ve viyadük tipinde toplam 
15 adet istasyondan oluşacak. 
Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro 

Hattı’nın hizmete girmesi ile 
Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, 
Nurtepe, Alibeyköy, Yeşilpınar, Veysel 
Karani, Akşemsettin, Kazım Karabekir, 
Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi, 
Tekstilkent, Yüzyıl Mahallesi, Göztepe 
ve Mahmutbey İstasyonları arasında 
kesintisiz ulaşım sağlanacak. Yeni 
metro hattının, Mecidiyeköy’den 
Kabataş’a, ardından da Bahçeşehir’e 
kadar uzatılması planlanıyor. 

Saatte tek yönde 70 bin yolcu…
Mecidiyeköy - Kağıthane - Alibeyköy - 
Mahmutbey Metro Hattı, saatte tek 
yönde 70 bin kişi taşıyacak. Metro hattı 
tamamlandığında; Mahmutbey’den 
metroya binen bir yolcu, Mecidiyeköy’e 
26 dakikada, Sarıyer Hacıosman’a 
45 dakikada, Yenikapı’ya 39,5 dakikada, 
Marmaray ile Üsküdar’a 48,5 dakikada, 
Kadıköy’e 52 dakikada ve Sabiha 
Gökçen Havalimanı’na 95,5 dakikada 
ulaşabilecek. Mecidiyeköy - 
Mahmutbey Metro Hattı ile Çağlayan 
ve Gaziosmanpaşa arası 13 dakikaya, 
Mecidiyeköy ve Alibeyköy arası 
7,5 dakikaya inecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbulluların nefes almalarını 
sağlamak ve ortak yaşam 
alanlarını ferahlatmak için 
yatırımlarına hız kesmeden 
devam ediyor. Bu kapsamda; 
yapımı projelendirilen 
12,7 km’lik Alibeyköy - Eyüp - 
Bayrampaşa - Eminönü Raylı 
Sistem Hattı’nın, Avrupa 
Yakası’nın trafiğini 
rahatlatması planlanıyor. 
Eyüp Meydanı ve Çevresi 
Ulaşım Projesi ile de tarihi 
meydanın yayalaştırılması
 ve ulaşım kolaylığı 
sağlanması hedefleniyor.  

İstanbul’a yakışacak projeler!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “her yerde metro, 

her yere metro” hedefi ile raylı sistem yatırımlarına hız 
kesmeden devam ediyor. Yapımı planlanan Alibeyköy - 

Eyüp - Bayrampaşa - Eminönü Raylı Sistem Hattı, 
toplamda 12,7 km uzunluğa sahip olacak. Eminönü 
İstasyonu’ndan başlayacak metro hattı, Küçükpazar-Haliç, 
Cibali, Fener, Balat, Feshane İstasyonlarını takip ederek, 
Eyüp’te teleferik ile entegre olacak. Oradan da Eyüp 
Devlet Hastanesi, Silahtar Mahallesi, Sakarya Mahallesi, 
Alibeyköy Merkez ve Alibeyköy Metro İstasyonlarından 
geçerek, Alibeyköy Cep Otogar İstasyonu’nda son 
bulacak.

Saatte 15 bin yolcu…
Ayrıca Eminönü’nden başlayarak Alibeyköy Cep 
Otogarı’na kadar devam edecek olan raylı sistem hattı; 
Bayrampaşa’dan gelen ve Metro, Demirkapı, Belediye, 
Meydan İstasyonlarından geçen hat ile de Feshane 
İstasyonu’nda entegre olacak. Hat tamamlandığında; 
saatte tek yönde 15 bin yolcu taşıyacak.

3 farklı hat ile entegre olacak…
Yapımının 30 ayda tamamlanması planlanan hat; 
İstanbullulara hizmet veren Haliç Metro Geçiş Köprüsü; 
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inşası süren Mecidiyeköy - Kağıthane - Alibeyköy - 
Mahmutbey Metro Hattı ve yapımı planlanan Eyüp - Piyer 
Loti - Miniatürk Teleferik Hattı ile entegre olacak şekilde 
tasarlandı.  

Tramvay hattı tamamlandığında; 
• Eminönü - Alibeyköy Cep Otogarı 29 dakika
• Bayrampaşa - Feshane 10 dakika

İstanbul’da dakikalarla yolculuk zamanı…
Türkiye’nin ilk metro geçiş köprüsü olan Haliç Metro Geçiş 
Köprüsü, bir mühendislik harikası olarak İstanbullulara 
hizmet veriyor. 3,5 km uzunluğundaki Şişhane - Haliç 
Metro Geçiş Köprüsü - Yenikapı Metro Hattı, İstanbul 
Metrosu’nu Marmaray ile bağladı. Taksim-Yenikapı arasını 
metroyla sadece 7,5 dakikaya indiren hat ile Taksim’den 
Kadıköy’e 24,5 dakikada, Taksim’den Kartal’a ise 
52,5 dakikaya ulaşılabiliyor. 

Trafik sorununa çözüm olacak…
Temeli atılan ve inşası hızla süren 17,5 km’lik Mecidiyeköy 
- Mahmutbey Metro Hattı’nın ise 2017 yılında 
tamamlanması hedefleniyor.  Mecidiyeköy-Mahmutbey 
arasını 26 dakikaya indirecek olan metro hattı, Şişli, 
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Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar 
ilçelerinin trafik sorununa çözüm olacak. Tünellerin yanı 
sıra viyadüklerin de yer alacağı yeni metro hattı, delme, 
aç-kapa ve viyadük tipinde toplam 15 adet istasyondan 
oluşacak.

Eyüp - Miniatürk 7 dakika…
1,9 km uzunluğa sahip Eyüp - Piyer Loti - Miniatürk 
Teleferik Hattı, 3 istasyondan oluşacak. Eyüp ile Miniatürk 
arasındaki yolculuk süresini 7 dakikaya düşürecek olan 
hattın, saatte tek yönde 1.500 yolcu taşıması planlanıyor.

Miniatürk - Vialand 11 dakika…
3,5 km’lik Miniatürk - Alibeyköy - Vialand Teleferik Hattı 
ise 4 istasyondan oluşacak. Miniatürk ile Vialand 
arasındaki yolculuk süresini 11 dakikaya indirecek olan 
teleferik hattının, saatte tek yönde 2 bin yolcu taşıması 
planlanıyor.

Eyüp Meydanı yayalaştırılıyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve turistik öneme 
sahip Eyüp Meydanı çevresinde ulaşım açısından yaşanan 
sorunların çözümüne yönelik olarak hazırladığı “Eyüp 
Meydanı ve Çevresi Ulaşım Projesi” kapsamında; ilçeye 
yaya yolu ve bisiklet yolu kazandırıyor. 
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Rahat ve güvenli hareket alanları 
oluşturuluyor…
Proje; yayaların kullanabileceği daha 
geniş bir alan ve daha fazla yürüme 
yolları meydana getirilen, öncelikle 
yayalar için daha rahat ve güvenli 
hareket alanları oluşturulan, motorlu 
araçların kullanacağı altyapı 
düzenlenerek bütün trafiğin daha 
emniyetli akmasının gerçekleştirildiği, 
yayaların daha geniş alanda rahat ve 
konforlu bir şekilde metro ve diğer 
ulaşım sistemlerine erişimlerinin 
sağlandığı kapsamlı bir çalışma olma 
özelliğini taşıyor.

Sahil tarafından raylı sistem hattı 
geçecek…
Dev çevre ve ulaşım projesi ile Eyüp 
Meydanı’nın Haliç tarafında; Eyüp 
iskelesi ile Eyüp Anadolu Lisesi 
arasındaki yol boyunca ek tabliye inşa 
edilerek, yolun sahil tarafında 
Alibeyköy - Eyüp - Bayrampaşa - 
Eminönü Raylı Sistem Hattı’nın 
yapılması planlandı. 
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Tarihi meydan rahatlıyor…
Proje kapsamında; Haliç kıyısı ile Eyüp 
Meydanı arasındaki yaya geçişlerinin 
rahat, konforlu ve güvenli yapılabilmesi 
için Silahtarağa Caddesi’nin 75 metrelik 
bölümü yeraltına alındı. Yapılan 
düzenlemeler ile Eyüp Camii ve 
etrafındaki tarihi meydan dokusu 
ortaya çıkarıldı ve bölgeyi kullanan 
yayaların, bölge halkının ve 
ziyaretçilerin rahat edebileceği geniş 
bir alan oluşturuldu. 

Tarihi doku ortaya çıkıyor…
Ayrıca yoğun yaya trafiği bulunan 
Hz. Halit Caddesi yayalaştırılarak; yaya 
geçiş güvenliğinin sağlanması ve 
yayaların gitmek istedikleri yerlere 
daha rahat erişebilmesi için, motorlu 
araç ulaşımının Eyüp Mezarlığı altından 
geçecek bir tünel ile yapılması planlandı. 
Motorlu araçların yoğunluğunun Eyüp 
Meydanı’ndan uzaklaştırılarak, tarihi 
doku üzerinde oluşan yoğun zararlı 
gaz etkisinin azaltılması hedefleniyor. 
Yapılan düzenlemeler ile Eyüp Camii 
ve etrafındaki tarihi meydan dokusu 
ortaya çıkarılıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
gazetecilerin gündeme dair 
sorularını cevaplandırdı. 
Mevcut Büyükşehir Belediye 
Kanunu’nun İstanbul’a dar 
geldiğini belirten Başkan 
Topbaş, “15 milyonluk 
İstanbul’un biraz daha 
farklı bir yasal düzenlemeyle 
diğer büyükşehirlerden 
ayrıştırılmasını arzu 
ediyoruz.” dedi.

Başkan Kadir Topbaş: 
“İstanbul yasası olmalı…”

28. Uluslararası Anne Bebek Çocuk Ürünleri 
Fuarı’nın açılışına katılan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, gazetecilerin 

gündemle ilgili sorularını cevaplandırdı. Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun açıkladığı ve hazırlıkları süren yeni İmar 
Kanunu hakkında konuşan Başkan Kadir Topbaş, “İmar 
rantlarını kamuya aktaracak ve halk menfaatini ön planda 
tutacak bir yasa yapılacağını görüyorum ve Sayın 
Başbakanımıza çalışmalarımızı dikkate aldığı için teşekkür 
ediyorum.” dedi.

“Geçmişin değerlerini, geleceğe taşıyan bir anlayış…”
Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
olarak ilgili bakanlarla yapılan toplantılarda gündeme gelen 
İmar Yasası’nın belirli bir noktaya getirildiğini ifade eden 
Başkan Topbaş, “Bu kanunun ortaya koyduğu İmar Planı’nın 
anayasa niteliğinde olması gerekiyor. İmar kentlerin 
geleceğinin tasarlanması demektir. Bu plan günlük yaşamın 
standardını yükseltecek ve gelişim sürecine de katkı 
sunacak bir düzenleme olmalıdır. Geçmişi saygı duyan 
geçmişin değerlerini geleceğe taşıyan bir dizayna ihtiyaç 
duyulmaktadır.” diye konuştu.
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“İstanbul’u ayrıştırmak lazım…”
Türkiye’de 30 büyükşehir belediyesi 
olduğunu ve hepsinin aynı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 
yönetildiğini belirten Başkan Kadir 
Topbaş, şunları söyledi: “İstanbul için 
istediğimiz yetkiler Diyarbakır’ı, 
Malatya’yı, Erzurum’u, diğer şehirleri 
olumsuz etkiliyor. Diğer şehirlere göre 
yapılan yasa da İstanbul’a ters geliyor. 
O bakımdan İstanbul’u ayrıştırmak 
lazım.” diye konuştu.

İstanbul’un, Türkiye’yi taşıyan ve 
ekonomik açıdan dünyanın 
127 ülkesinden daha büyük bir şehir 
olduğuna dikkat çeken Başkan 
Topbaş; “Paris, Londra, New York’ta 
nasıl yetkiler varsa İstanbul’da da bu 
olmalı. İstanbul bu kentlerle rekabet 
ediyorsa, yönetimde de farklı bir 
noktayı ortaya koyması lazım. 
Özellikle trafiği denetleme yetkilerini 
de alma gibi İstanbul’a bir başka statü 
arzu ettiğimizi dile getirdik. Sayın 
Başbakanımız da buna sıcak 
bakıyor.” dedi. 

Yerel yönetimlerin kaynakları 
genişletilecek…
“Bir plan bütünlüğü içinde olaya 
bakmak gerekir. 2014’te tekrar göreve 
geldiğimizde hastane, okul, otel gibi 
kamu menfaati dışında kalan bireysel 
plan değişikliği yapmayacağımızı 
açıklamıştık.” diyen Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Plan bütünlüğü 
içerisinde oluşacak bir rant varsa onunda 
kamuya aktarımı konusundaki bazı 
düzenlemeleri de talep ettik. Tarla 
niteliğindeki alanlar planlarda imara 
dönüştüğünde oluşacak rant kamuya 
aktarılmalı, kişilere değil. Bu özellikle 
kamu vicdanını rahatlatacak bir adımdır.”
 
“Yarınları düşünüyoruz, geleceği 
hazırlıyoruz…”
Kanuna TBMM’deki tüm siyasi partilerin 
de destek vereceğine inandığını 
belirten Başkan Topbaş, “Çünkü yarınları 
düşünüyoruz, geleceği hazırlıyoruz. 
Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken 
koruma kullanma dengesini dikkate 
alan, tarihi çevre başta olmak üzere 
geleceği hazırlayacak bir düzenleme 

yapmak gerekiyor. Kamusal alandaki 
şeffaflık adına plan değişikliklerinin 
belirli bir sisteme oturması adına yerel 
yönetimlerin de işini kolaylaştıracak ve 
kamu vicdanını rahatlatacaktır. Bizim de 
imar kanunu konusundaki 
çalışmalarımız ve arzularımız yapılacak 
kanuna yansımış oldu.” diye konuştu.

“Bölgenin altyapısı, geleceği 
düşünülmeli…”
Başkan Topbaş, hazırlanan İmar 
Kanunu’nun kentsel dönüşümü nasıl 
etkileyeceği yönündeki bir soruya ise şu 
cevabı verdi: “Bu kanun, master planlar 
çerçevesinde hazırlanacak, münferit 
parsellerde parsel bazında bir 
değerlendirme yerine bütüncül 
bakılacak. Bir ilçe, kent parçası, ilçenin 
bir mahallesi boyutunda da olabilir. 
Burada yaparken o bölgenin 
etkileşimini, altyapısını, geleceğini 
düşünerek bir düzenleme yapmak 
gerekiyor. Sizin oraya getireceğiniz yeni 
yerleşim mantığının, kentsel 
dönüşümün kentin diğer noktalarını 
rahatsız etmemesi lazım.”
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Dünya Başkanlığı’nı İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın yaptığı Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler 
Dünya Teşkilatı (UCLG) ile 
Avrupa Birliği stratejik bir 
anlaşmaya imza attı. 
Başkan Topbaş, anlaşmanın 
“sürdürülebilir kalkınma” 
konusunda önemli bir açılım 
desteği vereceğini söyledi. 

“Sürdürülebilir kalkınma”ya 
destek…

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı 
(UCLG) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katıldığı imza töreninde, Avrupa 

Komisyonu Kalkınma ve İşbirliği Genel Müdürü Fernando 
Frutuouso de Melo, Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma 
Komiseri Neven Mimica, Paris Belediye Başkanı ve UCLG Eş 
Başkanı Anne Hidalgo, Dakar Belediye Başkanı Khalifa Saal 
ve Almera Belediye Başkanı Annemaria Jorristma Lebbink 
de yer aldı. 

UCLG ile BM arasında stratejik ortaklık…
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, 
“UCLG Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak aranızdayım. Bundan büyük bir onur ve mutluluk 
duyuyorum. Bugün hepimiz için özel bir gün. Sadece bu 
salonda bulunan katılımcılar ve temsil ettiğimiz üyeler için 
değil, aynı zamanda Dünya’daki bütün yerel ve bölgesel 
yönetimler ile için önemli. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde 
uzun bir yol kat ettik. Bunu daha da ileri noktalara 
taşıyacağız. Bugün imzalayacağımız stratejik ortaklık 
bunun bir göstergesi.” dedi.
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Küresel sorunların çözümünde destek…
Yerel ve bölgesel yönetimlerin, insanlık ve dünya için son 
derece önemli olduğunu ifade eden Başkan Topbaş, 
“Anlaşma, ‘sürdürülebilir kalkınma’ konusunda önemli bir 
açılım desteği verecek, küresel sorunlara üreteceğimiz 
çözümlere destek unsuru olacak ve uluslararası politika 
süreçleri için sağlam bir işbirliği ortamı hazırlayacaktır.” 
diye konuştu. 

Başkan Topbaş’ın aktif çalışmaları büyük rol oynadı…
Avrupa Komisyonu, “İşletme Hibeleri Programı” uyarınca; 
Avrupa Birliği’nin insan hakları, eşitlik, kalkınma gibi ana 
hedefleri ile aynı doğrultuda yaptığı çalışmalar nedeniyle 
5 milyon euroluk hibeyi UCLG Teşkilatı’na veriyor. Başkan 
Kadir Topbaş’ın yoğun girişimleri ve UCLG’deki aktif 
çalışmaları bu kredinin alınmasında önemli rol oynadı. 
Hibe kredi, UCLG’ye garanti istenmeksizin verildi. Bu 
durumun AB’nin UCLG’ye duyduğu güvenin göstergesi 
olduğu belirtiliyor.
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İstanbul’da “Kış soğuktur 
üşütür. İstanbul’un kardeşliği 
ısıtır” diyerek toplanan yardımlar 
Suriyeli mağdur vatandaşlara 
ulaştırılmak üzere yola çıktı. 

İstanbul’un kardeşliği ısıtır

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın “Üşüyorum, 
yardım edin” sloganıyla düzenlediği yardım 
kampanyasında toplanan battaniye, elektrikli 

ısıtıcı, ayakkabı, kışlık giysi, hijyenik malzeme, kuru gıda ve 
oyuncaklar, Şanlıurfa’da hazırlanan 4 bin m2’lik lojistik 
merkezine gönderilmek üzere yola çıktı. 150’den fazla 
TIR’ın Maltepe Yeni Meydan’daki uğurlama törenine, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı 
sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, ilçe belediye 
başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uğurlama töreninde konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
“İnsanlığın katledildiği bir dönemde yaşamaktayız. İnsani 
değerlerin yok olduğu bir dönemdeyiz. Bizler, zor 
durumda olan, yardım isteyen insanların yanındayız. 
İstanbul da üzerine düşeni yaptı. Şu anda bunun 
yansımasına şahit oluyoruz.” diye konuştu. 

İnancına ve ırkına bakmadan yardım elini ihtiyacı olan 
herkese uzattıklarını dile getiren Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu zulme artık yeter diyoruz. Bu dünya 

hepimize yeter. Bu dünyanın kaynakları da hepimize 
yeter. Niçin insanlar acı ve gözyaşına sevk ediyoruz? 
Nedir bölüşülemeyen? Tarih herkesi yazıyor. Bir insanlığa 
zulmeden bir de insanlığa yardım edenler var. İnancı ne 
olursa olsun, ırkı ne olursa olsun yardım etmekle 
mükellefiz. Mensup olduğumuz dinimiz de bunu 
emrediyor. Netice de bir can ve bir hayat var ortada.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Güney Kore’de 
düzenlenen “İstanbul Kore’de 
2014” etkinlikleri, 
ESKADER tarafından yılın 
“Kültür Projesi” ödülüne 
layık görüldü.

Yılın Kültür Projesi; 
İstanbul Kore’de 2014 

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
(ESKADER) 2014 Ödüllerinde, bu yıl kültür- sanat 
alanında 28 dalda 30 ayrı kişi ve kurum ödüllendirildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye ve Güney 
Kore arasında kültürel bir bağ oluşturmak için geçtiğimiz 
Eylül ayında düzenlenen “İstanbul Kore’de 2014” etkinlikleri 
de, 2014 Yılının Kültür Projesi Ödülü’ne layık görüldü.

Başkan Topbaş’a, Devlet Nişanı verildi…
Kore’nin Gyeongju, Seul ve Busan şehirlerinde düzenlenen 
etkinlikler kapsamında; İstanbul’un kültürü, geleneksel ve 
modern sanatları, müziği, folkloru, edebiyatı, tiyatrosu, 
sineması ve sahne gösterileri Korelilerle buluştu. Aynı 
zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’a; kültür ve sanat değerlerinin korunması alanında 
gerçekleştirmiş olduğu işbirliği, ulusal kültürün 
gelişmesine sağlamış olduğu destek ve faydalar nedeniyle 
12.09.2014 tarihinde Devlet Kültür Nişanı takdim edildi.

Turist sayısı yüzde 33 arttı…
Güney Kore’de düzenlenen ve İstanbul’un kültür-sanatını 

Korelilere tanıtma imkanı bulan İstanbul Kore’de 2014, 
İstanbul’un ev sahipliğinde yapılan İstanbul - Gyeongju 
Dünya Kültür Expo 2013’ün devamı niteliğinde idi. 
“Yol-buluşma-birliktelik” sloganıyla İstanbul’da düzenlenen 
expo sayesinde İstanbul’a gelen Güney Korelilerin sayısı 
yüzde 33,72 arttı. Güney Kore, organizasyon sonrasında ilk 
6 ayda Türkiye’yi en çok ziyaret eden ülkeler arasında 
20’nci sıradan, 13’üncü sıraya yükseldi.
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Dünyanın en büyük turizm 
fuarlarından biri olan Doğu 
Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı EMITT, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katılımıyla açıldı. 
Anadolu’nun adeta İstanbul’a 
taşındığını ifade eden Başkan 
Topbaş, “Ortadoğu ve 
Anadolu kültürünün 
medeniyetlerin beşiği 
İstanbul’da sergilenmesini çok 
önemsiyorum.” dedi.

Anadolu İstanbul’a taşındı…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

71 ülke, 4 bin 500’ü aşkın kurum, kuruluş ve beldenin 
katılımlarıyla Beylikdüzü Tüyap Fuar Merkezi’nde 

düzenlenen 19. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı EMITT’in açılışına katıldı. Açılış törenine, 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, TYD Başkanı Murat Ersoy, 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili, TÜROFED 
Başkanı Osman Ayık, Turizm Atölyesi Direktörü Tülin Ersöz, 
TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün ile yabancı 
ülkelerden gelen turizm bakanları ve çok sayıda turizm 
profesyoneli katıldı.

Medeniyetler beşiği İstanbul…
Başkan Kadir Topbaş, açılışta yaptığı konuşmada, turizmin 
insanlığın ortak lisanı olduğunu ifade ederek, “Dünyanın 
en etkili fuarlarından biri olan EMITT vesilesiyle 
medeniyetlerin beşiği İstanbul’da insanların biraraya 
gelmesi farklı bir anlam taşımaktadır. Her bireyin dünya 
barışına katkı sunması gerekiyor.” dedi. 
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Anadolu’nun özeti İstanbul…
İstanbul’un dünya kentleriyle yarışan 
bir şehir olduğunu belirten Başkan 
Topbaş, “Anadolu’nun özeti ve 
medeniyetlerin beşiği olan 
İstanbul’da Ortadoğu ve Anadolu 
kültürünün sergilenmesini çok 
önemsiyorum. Valiliklerimizi, 
belediyelerimizi, vakıf ve 
derneklerimiz ile özel sektörümüzü 
buluşturan uluslararası EMITT Turizm 
Fuarı, ülkemizin kültürel değerlerini 
de gün yüzüne çıkartarak dünyaya 
taşıyor. Adeta Anadolu İstanbul’a 
taşındı.” diye konuştu.

İstanbul, turizmde büyük ivme 
kazandı…
Günümüz dünyasından ülkelerin 
değil de şehirlerin yarıştığını ama 
bunun da artık sona erdiğini ifade 
eden Başkan Topbaş, şunları söyledi: 
“Artık odak şehirler var. Şehirlerin 

yaşadığı dönemi kapattık. Yükselen 
sektör ve bireylerin buluştuğu şehirler 
var. Şehirler artık temaları ile gündem 
oluşturmakta. Göreve geldiğimiz 
günden bu yana yaptığımız 
yatırımlarla ve çalışmalarla İstanbul’u 
değerleri ile öne çıkarmaya çalıştık. 
İstanbul, turizm alanında büyük ivme 
kazandı. 2004’te 2 buçuk milyon turist 
sayısından bugün 10 milyonu aşma 
seviyesine geldik. Kendiliğinden 
olmadı bu. Turizm yatırımcıları bilirler. 
2004’te göreve geldiğimde ilk 
toplantımı turizmcilerle yaptım. 
Sorunları masaya yatırdık. Gelecek 
hedeflerimizi belirledik. Sektör 
temsilcileri ile biraraya gelerek 
İstanbul için Turizmi Geliştirme 
Platformu’nu kurduk.”

EMITT, dünyanın buluşma yeri…
Gelişen teknoloji ile birlikte şehirlerin 
kendilerini dünyanın başka bir 

köşesine çok daha kolay 
tanıtabildiğini belirten Başkan 
Topbaş, “İnternet dünyayı küçülttü. 
Medeniyet ve kültürel özelliklerimizi 
dünyaya aktarabilme özelliğimiz var. 
Her bir kenti ayrı bir ülke özelliğinde. 
EMITT adeta dünyanın buluşma yeri. 
Hem kendi bölgelerimizi tanıtma 
hem de dünyada olup biteni anlamak 
için önemli bir fuar.” diye konuştu.

Başkan Topbaş’a “teşekkür 
plaketi…”
Konuşmaların ardından protokol 
hep birlikte kurdele keserek EMITT 
Fuarı’nın açılışını yaptılar. Başkan 
Topbaş, açılışın ardından fuar alanını 
gezerek yerli ve yabancı katılımcılarla 
sohbet etti. Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, 
Başkan Kadir Topbaş’a İstanbul 
turizmine katkılarından dolayı 
teşekkür plaketi verdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
2. Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf 
Yarışması ile İstanbul’un semt 
kimliği bir kez daha gözler önüne 
serildi. “Benim İstanbul’um; 
İstanbul’un Semtleri” konulu 
yarışmada dereceye giren eser 
sahiplerine ödüllerini veren 
Başkan Kadir Topbaş, 
sergilenen fotoğrafların 
tarihteki yerini alacağını 
söyledi.

Dünden bugüne 
İstanbul’un semtleri… 

Benim İstanbul’um; İstanbul’un Semtleri” konulu 
2. Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması’nda 
dereceye giren eserler, Cemal Reşit Rey Konser 

Salonu’nda düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törene, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı 
sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü 
Yalçın Karayağız, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat 
Hazinedar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şen, İFSAK Yönetim 
Kurulu Başkanı Serkan Turaç ile yarışmada dereceye giren 
fotoğrafların sahipleri katıldı.

Gelecek kuşaklara iz bırakılıyor…
Fotoğraf yarışmalarıyla birlikte tarihe iz bırakıldığını ve 
gelecek nesiller için de bu fotoğrafların önemli birer 
kaynak olacağını ifade eden Başkan Topbaş, “Biz, gelecek 
kuşaklara iz bırakacak belgelerin peşindeyiz. Deklanşöre 
basıldığı zaman o kare gelecek kuşaklar için kaydedilmiş 
oluyor. İstanbul öyle bir şehirdir ki, bu şehre nasıl 
bakarsanız sizi öyle etkiler. Her yönüyle insanlığa yansıması 
olan bir kent. Bu yarışmanın konusunun semtlerle ilgili 
sıralı bir değerlendirme olmasını istedik.” dedi.
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Yarışma, uluslararası bienale 
çevrilecek…
İstanbul’un her noktasından farklı bakış 
açıları elde edilen bir şehir olduğunu 
ifade eden Başkan Topbaş, “Bu kadar 
güzelliği, zenginliği ve farklılığı bir 
arada tutan kent, dünya fotoğrafçıları 
için de ayrı bir güzellik taşıyor. Her bir 
semtin ayrı güzelliği var. Bu yönüyle bu 
şehri fotoğraflayarak ölümsüzleştirme 
sorumluluğumuz var. Yarışmayı 
ilerleyen yıllarda uluslararası bienale de 
çevireceğiz. Ben de bienale 
katılacağım.” diye konuştu.  

Önemli olan bakış açısı…
Başkan Topbaş önemli olanın bakış 
açısının olduğunun altını çizerek, şunları 
söyledi: “En iyi fotoğrafı en iyi makine 
çekemiyor. En iyi yazıyı da en iyi 
bilgisayar yazmıyor. Şöyle bir düşüncem 
de var: İstanbul’da çok fotoğraf çeken 
basın mensuplarımız var. Onların 
arşivlerinden de bir yarışma yapmamız 
lazım. O kadar çok çekiyorlar ki, onların 
kayıtlarında ne var görmek gerekiyor.”

Ödüller törenle sahiplerini buldu…
Başkan Kadir Topbaş daha sonra 
Başkan Murat Hazinedar, MSGSÜ 
Rektörü Yalçın Karayağız ve Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanı 
Abdurrahman Şen ile birlikte dereceye 
giren eser sahiplerine ödüllerini verdi. 
Ödül töreni sırasında Beşiktaş Belediye 
Başkanı Murat Hazinedar’ın 
fotoğrafçısının makinesini alan Başkan 
Kadir Topbaş, ödül alan katılımcıların 
ve ödül verenlerin fotoğrafını çekti. 

607 seri eser değerlendirildi…
Toplam 644 kişinin katıldığı ve 607 seri 
eserin değerlendirildiği yarışmada, 
Nebiha Bacıoğlu, Ahmet Turan Kural, 
Memduh Emrah Tuluk ve Sebahattin 
Özveren 1’incilik ödülüne layık 
görüldü. Gülten Akıncı Engin, Mustafa 
Bülent Yılmaz, Sami Uçan ve Kürşat 
Bayhan 2’cilik; Süreyya Güler, Mustafa 
Karakoç, Damla Atak ve Ali Suat 
Kızıltaş da 3’üncülük ödülünü aldılar. 
1’incilere 5’er, 2’ncilere 4’er, 3’üncülere 
de 3’er bin TL para ödülü verildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
daha güzel, daha yaşanılabilir ve 
daha renkli bir kent bilinciyle 
yatırımlarına hız kesmeden 
devam ediyor. Bu kapsamda 
kent genelinde 79,3 km 
bisiklet yolu yapılırken; 
1.050 km daha bisiklet yolu 
yapılması hedefleniyor.

İstanbul’a yeni bisiklet yolları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yollarını kent 

geneline yaymak için çalışmalarını yürütüyor. Çalışmalar 
kapsamında; Sarıyer’de 6,5 km uzunluğunda yeni bir 

bisiklet yolu daha hayata geçiriliyor. Bisiklet yolu, Sarıyer 
Hacıosman Metro İstasyonu’ndan başlayarak, Büyükdere 
Bahçeköy Yolu-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Valide 
Sultan Caddesi-Bahçeköy Orman Fakültesi güzergahını 
takip edecek ve Belgrad Ormanı girişine kadar devam 
edecek. 

Belgrad Ormanı girişinden sonra da, halen orman içinde 
mevcut bisiklet yolu ile entegre olabilecek olan bisiklet 
sürücüleri; isterlerse kendi bisikletleri ile ya da 
istasyondaki İSPARK bisiklet kiralama sistemi ile bu 
güzergahta rahat ve konforlu bir biçimde bisiklet 
kullanabilecek.
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Avrupa Yakası’nda 19,7 km bisiklet yolu…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa 
Yakası’nda 19,7 km bisiklet yolu kullanıma sunuldu. 
• Bakırköy, İstanbul Caddesi/Küçükçekmece
  Atatürk Köşkü Arası 0,67 km
• Bakırköy, Florya Sahil-Polat Otel 4,66 km
• Bakırköy-Zeytinburnu-Fatih, Kennedy Caddesi/Bakırköy 
  İskele-Yenikapı 7,97 km
•Bakırköy, Ekrem Kurt Bulvarı/Taşhan Kavşağı-Zeytinburnu 
  Aktarma Merkezi 3,2 km
• Avcılar, Avcılar Belediye Ek Hizmet Binası Arıtma Tesisi 
  Arası Peyzaj Düzenleme Projesi 3,2 km

Anadolu Yakası’nda 59,6 km bisiklet yolu…
Anadolu Yakası’nda ise toplam 59,6 km bisiklet yolu 
İstanbulluların hizmetine sunuldu.
• Maltepe-Kartal-Pendik, Bostancı Vapur İskelesi- Pendik 
  İDO İskelesi 42,7 km
• Maltepe, Maltepe Dolgu Alanı 7 km
• Pendik, Aydos Yahya Kemal Beyatlı Caddesi 1,7 km
• Sancaktepe, Mimar Sinan Bulvarı 3 km
• Kadıköy, Bostancı-Fenerbahçe 5,2 km
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
son 11 yılda dev çevre yatırımları 
yaparak İstanbul’un çehresini 
yeniledi. Lalesi ile buluşturulan 
İstanbul’un sadece yeşil değil 
sürekli çiçekli, sürekli renkli 
olması sağlandı. Bir renk 
senfonisine dönüştürülen 
İstanbul’a, park ve yeşil alan 
düzenlemelerinin yanı sıra 
peyzaj çalışmaları ile “çevre 
kültürü” yeniden kazandırıldı.   

Daha yeşil bir İstanbul için...
Son 11 yılda milyonlarca ağacın yanı sıra İstanbul’a 

20 milyon 761 bin m2 aktif yeşil alan kazandıran 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan miktarını 

%71 artırdı. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı da Avrupa 
Birliği standartlarının üzerine çıktı. Park, bahçe ve kent 
ormanlarının sayısı artırılırken, ağaçlandırma-peyzaj 
çalışmaları ve dikey bitkilendirme uygulamaları ile kent 
görünümüne estetik bir değer katıldı. 
 
142 köye 142 park…
Kent genelinde 442 park projesini tamamlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 142 köye 142 park yaptı. Parklara, 
çocuklar için 1.305 adet çocuk oyun grubu yerleştirildi. 
Yenikapı Sahili, Maltepe Sahili Yaşam, Spor, Kültür ve 
Eğlence Parkı, Zeytinburnu Çırpıcı Kent Parkı 1. Etap, 
Topkapı Kültür Parkı, Sultangazi Cebeci Şehir Parkı, 
Sultangazi Gazi Şehir Parkı, Sultanbeyli Göleti Parkı, 
Maltepe Başıbüyük Parkı, Arnavutköy Şehir Parkı, Göztepe 
Parkı, Sancaktepe Şehir Parkı, Tuzla Botaş Parkı, Marmara 
Parkı (Osmanlı Bahçesi), Atakent Mahallesi Parkı, 
Başakşehir Onurkent Parkı, Sancaktepe Osmangazi 
Mahallesi Semt Parkı, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Parkı 
ve Esenler Bölge Parkı hizmete açıldı.
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Sancaktepe Safa Tepesi Rekreasyon Alanı yeniden 
düzenlendi. Tarihi mekanlarının ve kamu binalarının 
bahçelerini düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, “50 Tepeye 
50 Bayrak Projesi” ile İstanbul’u, milli birlik ve beraberliğin 
simgesi olan Türk bayraklarıyla donattı. Bu çalışmaların 
yanı sıra şehir genelinde 56 adet Çiçek Durağı kuruldu.

47 meydan yeniden düzenlendi…
İstanbulluların nefes almalarını sağlamak ve ortak yaşam 
alanlarını ferahlatmak için kent meydanları yeniden 
düzenlendi. Aralarında Bahçelievler Şirinevler, Bakırköy 
Özgürlük, Beşiktaş Barbaros, Büyükada, Esenler, Fatih 
Ayasofya, Fatih Yenikapı, Maltepe, Sultanbeyli Fatih 
Bulvarı, Şile Ağva Meydanlarının bulunduğu 
47 meydanı yeniden düzendi. 

İstanbul’da tatil yapma imkanı…
İki kıtanın arasında denizler üstünde bir şehir olan 
İstanbul’da, denize girilebilir sahillerin uzunluğu 
421 km’ye çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbulluların nefes almalarını sağlamak ve ortak yaşam 
alanlarını ferahlatmak için sahilleri yeniden düzenledi. 
Böylece İstanbulluların yaşadıkları şehirde tatil yapmaları 
sağlandı. Yapılan düzenlemeler ile İstanbul’un 
515 km olan sahil şeridinin 220 km’si halkın kullanımına açıldı. 
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İstanbul lalesiyle buluştu…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 
11 yılda yaptığı çiçek ve ağaç 
dikimleriyle İstanbulluların doğayla 
olan bağını güçlendirdi. Her yıl 
28 milyon 230 bin adet lale dikilen 
İstanbul, bir gelin gibi süslendi. Sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında 
İstanbul’un çiçeği, lalesi ve gülü şehrin 
köylülerine ürettirildi. Şile, Beykoz, 
Silivri, Çatalca’da ve İzmir Bayındır’da 
2006 - 2014 yılları arasında 
1.214 üretici köylü, toplam 119 milyon 
adet mevsimlik çiçek üretti. Silivri’de 
ve Arnavutköy’de 32 üretici köylüye 
yılda 5 milyon adet lale soğanı ürettirildi.  

Dünyaca ünlü Meilland Gülleri 
Türkiye’de… 
İstanbul’a 7 milyon 817 bin 
260 adet Meilland Gülü diken İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Pamukova, 
Geyve, Akyazı, Yenişehir, Kestel ve 
Çınarcık’ta 63 üretici aileye yıllık
 2 milyon 50 bin adet Meilland Gülü 

ürettiriyor. Türkiye’nin en büyük 
“Bahçe Marketi” açılan İstanbul’da, ilk 
Akredite Toprak ve Su Laboratuvarı 
kuruldu. Anadolu ve Avrupa 
Yakalarında Bahçıvanlık Eğitim 
Merkezleri açıldı. Türkiye’de ilk olan 
Bitkisel Toprak Üretim Tesislerinde 
bitkisel toprak üretiliyor. 

Kent dokusuna uygun mobilyalar…
İstanbul’un çevre kültürüne; kent 
dokusuna uygun olarak üretilen kent 
mobilyaları ile katkı sağlandı. 
Uluslararası akreditasyona sahip 
laboratuvarlarda yapı sektörüne özgün 
tasarımlar ve teknoloji ile yeni ürünler 
kazandırılıyor. Tasarlanan modern taksi 
durakları ile İstanbullulara daha kaliteli 
bir hizmet veriliyor. 

Gündüzün aydınlığı İstanbul 
gecelerine taşındı…
İstanbul’un eşsiz güzellikleri, 
gündüzün aydınlığı gecelere taşınarak 
daha görünür kılındı. Avrupa 

Yakası’nda 320 ana arterde, Anadolu 
Yakası’nda 185 ana arterde 2 bin 
240 km yol ve sahiller aydınlatıldı. 
210 caddede otomasyonlu aydınlatma 
sistemleri kuruldu. İstanbul kent 
genelindeki 11 milyon 500 bin m2’lik 
alan içerisinde yer alan park ve 
bahçeler, mezarlıklar, metrobüs hattı 
ve sosyal tesisler aydınlatıldı. 

İstanbul’da elektrikli araçlar için şarj 
alt yapısını hazırlayan Büyükşehir 
Belediyesi, belediyenin enerji tüketimi 
başta olmak üzere üretim ve diğer 
enerji faaliyetlerini takip etmek 
amacıyla Enerji Yönetim Sistemi’ni 
(EYS) kurdu. Sıkıştırılmış Doğalgaz 
(CNG ) Dolum Tesisleri kurmayı 
planladı.

İstanbul nefes alıyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent 
genelinde yaptığı altyapı yatırımları ile 
doğalgaz kullanımı yaygınlaştırarak 
İstanbul’un havasını temizledi. 
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Silivri’den Tuzla’ya kadar Adalar da dahil olmak üzere 
%97’sine doğalgaz ulaştırılan İstanbul, dünyanın havası en 
temiz şehirleri arasına girdi. 3 milyon 324 bin  yeni abone 
alarak, 5 milyon 636 bin aboneye ulaştı. 8 bin 454 km yeni 
hat yatırımı yapılarak, toplam yatırım miktarı 
16 bin 532 km’ye çıktı. İstanbul’un havasını kirleten 
kükürtdioksit oranı, Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) ve 
AB standartlarının altına indi. 

Daha temiz ve daha sağlıklı bir İstanbul için…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın içinden deniz 
geçen tek şehri olan İstanbul’da yaptığı çalışmalar ile 
sahilleri ve plajları hem temizliyor hem de kesintisiz bir 
şekilde denetliyor. Haliç’te yapılan dip tarama çalışmaları 
ile 677 bin 458 m³ teressubat çıkarıldı. İstanbul Boğazı ve 
deniz sınırlarındaki gemilerin atıklarını toplayarak 
denizlerin kirlenmesi engelleniyor. Gemilerden 
kaynaklanan petrol türevli atıklar Haydarpaşa Atık Kabul 
Tesisi’nde arıtılıp, 160 bin m³ atık yağ ekonomiye geri 
kazandırıldı. 

Daha temiz ve daha sağlıklı bir kent için ana arterlerden 
meydanlara, caddelerden parklara kadar her gün 
İstanbul’un çöpünü toplayan Büyükşehir Belediyesi, 
toplanan çöpten elektrik enerjisi üreterek aynı zamanda 
ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Günde 17 bin ton 
çöp bertaraf ediliyor. Atık yönetimi konusunda 15 yeni 
tesis yapıldı ve 3 laboratuvar kuruldu. Tüm sosyal 
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alanlarda vatandaşların daha temiz, 
daha güvenli ve herkesin 
erişebileceği mekanlarda hizmet 
alabilmesi için 109 adet tuvalet 
hizmete alındı. 

İstanbul’un karbon ayak izi 
küçülüyor… 
Çağın en büyük felaketi olan küresel 
ısınmaya karşı temiz, yenilenebilir ve 
çevre dostu enerji kullanımına 
yönelen Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbul’da birçok çevre dostu projeyi 
hayata geçiriyor. İstanbul’da, toplu 
ulaşım, ağaçlandırma, enerji 
verimliliği, led’li trafik ışıkları ve 
aydınlatma, atıktan enerji üretimi ile 
küresel ısınmaya neden olan sera 
gazları azaltılıyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Metrobüs Projesi’ni hayata 
geçirerek karbondioksit salınımının 
günde 613 ton azalmasını sağladı. 
Toplu taşıma özendirilerek sera gazı 
emisyonları da 200 bin ton azaltıldı. 
2 milyon 910 ağaç dikilerek, 
İstanbul’un havasının temizlemesine 
katkıda bulunuldu. Trafik 

sinyalizasyonunda akkor lambalar 
yerine 7 kat daha az enerji tüketen ve 
10 kat daha uzun ömürlü led’li ışıklar 
kullanıldı. Şehir aydınlatmasında 
enerji verimliliği sağlandı. 

“Park Et Devam Et”…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kurulan “Park Et Devam Et” 
otoparkları ile toplu ulaşımın ana 
akslarına yakın 36 noktada, günde 
ortalama 10 bin araca hizmet 
veriliyor. Her gün 75 km araç konvoyu 
trafikten çekiliyor. Böylece ekonomiye 
yıllık ortalama 15 milyon TL 
kazandırılıyor. 

CNG ile çalışan otobüsler İstanbul 
caddelerinde…
İstanbul’da doğalgazın 
yaygınlaştırılması ile 10 milyon ton 
kömür kullanımı engellendi. Kömür 
ve küllerin taşınması için gereken 
kamyon trafiği azaltılarak, İstanbul’un 
havası temizlenirken aynı zamanda
 3 milyon ton sera gazı salınımı da 
düşürüldü. Sıkıştırılmış doğalgaz 

(CNG) ile çalışan çevre dostu yeni 
otobüsler İstanbulluların hizmetine 
sunuldu. 

Atık yönetimde iklim dostu 
projeler…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin atık 
yönetimi, enerji, ulaşım, ağaçlandırma 
konularında yaptığı çalışmalarla 
800 bin aracın bir yıllık emisyonuna 
karşılık gelen 4 milyon 800 bin ton 
karbondioksite eşlenik sera gazı 
azaltımı sağlandı. Depolanmış evsel 
atıklardan çıkan çöp gazından elektrik 
üretiyor. Yılda 1 milyon 200 bin ton 
karbon emisyonu azaltımı sağlanıyor.  

Atıksular ileri teknolojiyle 
arıtılıyor… 
Atıksu arıtma ve çamursuzlaştırma 
ünitelerindeki birleşik ısı ve güç 
kazanımından (kojenerasyon) 
300 bin ton eşlenik sera gazı emisyonu 
azaltıldı. Atıklardan üretilen 7 bin 
300 ton alternatif yakıt malzemesi,  
çimento fabrikalarında enerji kaynağı 
olarak geri kazandırıldı. 
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından eş 
zamanlı başlatılan çalışmalar 
kapsamında kent genelinde 
40 farklı türde 115 bin yeni 
ağaç dikiliyor.

İstanbul’a 115 bin ağaç daha!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

talimatıyla başlatılan ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden 
sürüyor. Çalışmalar Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile 

AĞAÇ A.Ş. tarafından kent genelinde sürdürülüyor. Yeni 
ağaçların büyük bir bölümünün su havzalarına dikilerek, 
böylece su alanlarının korunması amaçlanıyor.

300 ayrı alanda dikim…
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. Özellikle TEM Karayolu güzergahında dikilen 
ağaçlar ile araçların karbon monoksit salınımından dolayı 
oluşan kirliliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Meyveli ağaçlar da dikilecek…
İstanbul genelinde dikilen 40 farklı ağaç türü arasında 
Elma, Dut, Süs Eriği, Zeytin, Huş, Fıstık Çamı, Alıç, İğde, 
Atkestanesi, Süs Armudu, Dişbudak, Kiraz, Vişne, Ihlamur, 
Karayemiş, Kızılcık, Akçaağaç gibi meyve ağaçları ağırlıklı 
olmak üzere Ligustrum, Çınar, Mavi Servi, Gladiçya, Söğüt, 
Erguvan, Hatmi, Lale Ağacı, Sığla, Demir Ağacı, Mezarlık 
Servisi, Meşe, Gürgen, Leylandi, Çitlenbik, Defne, Ilgın, 
İleks, Akasya, Manolya ve Oya ağaçları bulunuyor.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, peyzaj ve süs 
bitkiciliği sektörüne yönelik 
olarak bu yıl ilki düzenlenen 
Plant Ödülleri’nde, farklı 
dallarda aldığı ödüllerle 
başarılı çalışmalarını 
taçlandırdı.

Büyükşehir’e 5 ödül birden!
Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörüne yönelik olarak 

düzenlenen 1. Plant Ödülleri 2013-2014, sektör 
temsilcileri ve üst düzey bürokratların katılımı ile 

Ankara’da yapıldı. Bu kapsamda; İstanbul Ağaç ve 
Peyzaj A.Ş., Sektöre Katkı ve Satın Alma Dalı’nda 2 ödüle 
layık görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe 
ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ise Sektöre Katkı, 
Uygulama ve Bakım Alanı’nda 3 ödül birden aldı. 

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan 
Şimşek ile İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Murat 
Ermeydan, Sektöre Katkı Ödülü’nü Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu’nun elinden aldılar.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Murat 
Ermeydan, ödüle ilişkin olarak; “İstanbul Ağaç ve Peyzaj 
A.Ş. olarak üreticinin yanındayız. Üretici ile çalışıyoruz. 
250 tedarikçi ve yaklaşık 2 bin üretici ile birlikte 
çalışıyoruz. İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş., İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla sektörün 
büyümesine yön vermiş, kaliteli ürünlerin yetiştirilmesine 
öncülük etmiş ve başarılı peyzaj projelerine imza atmıştır. 
Bundan sonra da böyle olacaktır.” diye konuştu. 
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin “Tarihi 
Ceneviz Sur’u Geçiş Projesi”, 
Uluslararası Tünelcilik 
Ödüllerinde 1’inci oldu. 
Proje, uluslararası jüriden de 
büyük övgü aldı.

Tarihi projeye
dünya çapında ödül!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Avrupa Yakası Raylı Sistem 
Müdürlüğü, Dünya Tünelcilik 

Kongrelerini düzenleyen Uluslararası 
Tünelcilik Birliği (ITA) tarafından 
verilen Uluslararası Tünelcilik 
Ödüllerinde “Tarihi Ceneviz Sur’u 
Geçiş Projesi” ile 1’ inciliğe layık 
görüldü. Ödül, “Yılın Çevresel 
Etkileşimi” kategorisinde, “Tarihi 
Korumak” başlığıyla kazanıldı. Ödül 
kazanılan proje, uluslararası jüriden de 
büyük övgü aldı. 

Tarihi Ceneviz Sur’u Geçiş Projesi; 
Taksim - Yenikapı Metro Hattı’nın 
Şişhane İstasyonu’nu Haliç Metro 
Geçiş Köprüsü’ne bağlayan kısmında 
bulunuyor. İlk projelere göre tamamen 
aç-kapa yöntemiyle yapılması gereken 
çalışma, tarihi surun yerinde 

korunması amacıyla özel geçiş 
projesine çevrildi. Tünelin, sur ile 
kesiştiği alanda, bilim kurulu görüşleri 
ile birlikte surun restorasyonu 
gerçekleştirildi ve sur, çelik destek 
sistemleri ile desteklendi. Destekler 
sayesinde tarihi Ceneviz Sur’u,  havada 
tutularak altından tünel imalatı 
gerçekleştirildi. Yapılan araştırma 
kazılarında temeli olmadığı tespit 
edilen tarihi yapıya böylelikle temel de 
kazandırıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 
düzenlenen törende, Yılın Çevresel 
Etkileşimi kategorisinde ödül alan 
Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, 
ayrıca uluslararası jüri tarafından “Yılın 
Tünelcilik İdarecisi kategorisinde de 
aday gösterildi ve “En Çok Tavsiye 
Edilen” olarak dünya 2’ncisi oldu.
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Dünyanın en eski ikinci 
metrosu olan Tünel, 
140’ıncı yılını kutluyor. 
Yeraltı Asansörü, Tahtelarz gibi 
isimlerle de anılan Tünel, Karaköy 
ile Beyoğlu arasında günde 
15 bin yolcuya hizmet veriyor.

Tünel 140 yaşında!

Londra Metrosu’ndan 12 yıl sonra hizmete giren 
dünyanın ikinci metrosu Tünel, 140’ıncı yaşını 
kutluyor. İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci, 

İETT yönetimi ve vatandaşların katılımıyla yapılan törende, 
Tünel’in yükünü taşıyan dev makaraların bulunduğu Cer 
Atölyesi binasında “ulaşım müzesi” açılışı yapıldı. 
İETT Kültür Sanat Durağı adı verilen müzenin açılışında 
konuşma yapan Genel Müdür Kahveci, “İstanbul 
ulaşımında kullanılan tarihi materyalleri görmek için 
İstanbulluları kültür sanat durağımıza davet ediyorum. 
Cer Atölyemizin ikinci katında ise kültür-sanat atölyeleri ve 
etkinliklere yer vereceğiz. İstanbul’un tarihine iz bırakan 
İETT, bu etkinliklerle iz bırakmaya devam edecek.” dedi. 

Tören sonunda günün anısına yolculara tarihi delikli 
jetonlardan hediye etti. Ayrıca Tünel’in 140’ıncı yılına özel 
TÜNEL Dergisi hazırlandı. Dergide; Tünel’in tarihi, Tünel’le 
ilgili bilinmeyen gerçekler, efsaneler ve tarihi fotoğraflara 
yer verildi.

Günde 15 bin yolcu taşıyor…
Eski adıyla Galata ile Pera, bugünkü adıyla Karaköy ile 
Beyoğlu’nu en kısa yoldan birbirine bağlayan Tünel, 
1875 yılından bu yana olağanüstü durumlar ve günlük 
bakım süreleri dışında İstanbullulara aralıksız hizmet 
veriyor. Karaköy ile Beyoğlu arasındaki 573 metrelik 
mesafeyi 90 saniyede alan Tünel, günde ortalama 
181 sefer yaparak 15 bin dolayında yolcu taşıyor. 

Yeraltı Asansörü, Tahtelarz...
Tünel, hizmete alındığı ilk zamanlarda İstanbul Tüneli, 
Galata-Pera Tüneli, Galata Tüneli, Galata-Pera Yer Altı Treni, 
İstanbul Şehir Treni, Yeraltı Asansörü ve Tahtelarz gibi 
çeşitli isimlerle anıldı. II. Dünya Savaşı yıllarında bazı 
malzemeleri satın alınamadığı için bir süre yolcularından 
ayrı kalan Tünel, 1971 yılında tamamen yenilenerek 
elektrikli hale getirildi. Tünel’in yıllık yolcu sayısı 
5,5 milyonu buluyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren İETT, 
başarılı çalışmalarını ödüllerle 
taçlandırıyor. İETT, 12. E-Türkiye 
(eTR) Ödüllerinde, “İnteraktif 
Yolcu Bilgilendirme Sistemi” 
Projesi ile ödüle layık görüldü.

İETT’ye bir ödül daha!

TBMM himayesinde gerçekleşen 12. E-Türkiye (eTR) 
Ödülleri sahiplerini buldu. TBMM Tören Salonu’nda 
yapılan ödül töreni ile devlette örnek uygulamalara 

dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna 
tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenmesi ve 
özendirilmesiyle bu yöndeki uygulamaların 
yaygınlaşmasına katkıda bulunulması hedeflendi.  

İETT Yolcu Bilgilendirme Sistemi’ne ödül…
Törende, 6 kategoride yarışarak finale kalan 20 kamu 
kurumu arasında 1’inci olan 6 kurum, jürinin yaptığı final 
oylamasının ardından belli oldu. Yapılan oylamanın 
sonucunda; Yerel Yönetimlere Yönelik Kategorilerde “Büyük 
Ölçekli Belediye” kategorisinde, İETT İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’nün “İnteraktif Yolcu Bilgilendirme Sistemi” 
ödüle layık görüldü. Ödülü İETT adına Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet Bağış aldı. 

MobİETT’yi 1 milyonu aşkın kişi kullanıyor…
Bağış, her gün 15 milyondan fazla yolculuğun yapıldığını 
hatırlatarak, İstanbul’da toplu taşımada yapılacak bir 
birimlik konfor artışının çarpan etkisiyle çok büyük 
memnuniyet oluşturduğunu söyledi. Bağış, proje 
kapsamında İETT’nin mobil uygulamaları MobİETT’in 
1 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldığını, bununla 
birlikte Akıllı Duraklar, Nasıl Giderim? Uygulaması, Engelli 
Bilgilendirme Web Sitesi, Engelli Bilgilendirme Dış Anons 
Sistemi, İşitsel Döngü Sistemi, Yardım İETT Sistemi, Çağrı 
Merkezi ve Sosyal Medya ile bütünleşik bir bilgilendirme 
altyapılarının bulunduğunu ifade etti. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi, 5’inci döneminde 
de çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Gençlik Meclisi, 
düzenlediği 14 ayrı etkinlik ve 
organizasyonla 2015 yılının ilk 
ayında 8 bin 700 gence ulaştı.

Gençler 
etkinliklerde buluşuyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Samed 
Ağırbaş’ın başkanlığında 5’inci dönemini etkinlik ve 
organizasyonlarla dolu dolu geçiriyor. Gençlik Meclisi 

Başkanı Samed Ağırbaş’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaretiyle start alan 2015 yılı meclis 
faaliyetleri kapsamında 14 ayrı etkinlik düzenlendi.

Etkinliklerle 8 bin 700 gence ulaşıldı…
Gençlim Meclisi üyeleri etkinlikler kapsamında Musevi, 
Ermeni ve Rum öğrencilerle biraraya geldi. Yurt dışından 
gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nde eğitim alacak gençlere 
ev sahipliği yapıldı. Karne alan gençlere çeşitli hediyeler 
dağıtılırken; AKOM ve Zeytinburnu Spor Kompleksi’nde 
ağırlanan evsiz vatandaşlar ziyareti edildi ve Robert 
Koleji’nin ev sahipliğinde yapılan Avrasya Liselerarası 
Münazara Yarışması’na destek verildi. Böylelikle kent 
genelinde 8 bin 700 gence ulaşıldı. 

Üyelerinin tamamının gönüllülük esasına göre çalıştığına 
dikkat çeken Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, 
Gençlik Meclisi Ocak ayında da tüm hızıyla çalışmalarını 
sürdürdü. Gençlerimizi topluma karşı duyarlı, milli değer 
ve kültürüne ve tarihine bağlı, erdemli ve ahlaklı gençler, 
girişken, yaratıcı bireyler haline getirmeyi hedefliyoruz. 5. 
Dönemin başından itibaren sürdürülen çalışmalar bundan 
sonrada Gençlik Meclisi üyeleriyle birlikte tüm hızıyla 
devam edecektir.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Çocuk Meclisi, 
Mardin’den gelen 
misafirlerini ağırladı. 
Kültür gezisine çıkan Mardinli 
çocuklar, hem İstanbul’u 
yakından tanıma fırsatı buldular 
hem de doyasıya eğlendiler. 

Çocuklar İstanbul’u gezdiler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Mardin 

Nusaybin’den gelen kardeşlerini ağırladı. 
8-15 yaşlarındaki 40 çocuk bir hafta boyunca çeşitli 

programlara katıldı. Çocuklar Miniatürk, Seyir Terası, 
Boğaz Turu, Adalar Gezisi, Hayvanat Bahçesi, Köşkler, 
Parklar, Saraylar ve Müzeler gibi yerleri gezdiler. 

Maçta “dostluk” kazandı…
Mardinli küçük misafirler, İstanbul’daki yaşıtlarıyla dostluk 
maçına da çıktılar. Maçların ilkinde Zeytinburnu Damla 
Sporla karşılaşan minikler, İstanbul gezilerinin ilk gününde 
İstanbul Ağaç A.Ş.’nin Alibeyköy’de bulunan Bahçe 
Market’ini gezdiler. Çeşitli bitkiler ve yetişme şekilleri 
hakkında bilgilendirilen çocuklara günün anısına fidan ve 
kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye setleri verildi.  

İstanbul’un güzelliklerini keşfettiler…
Misafir çocuklar gezi ile İstanbul’u ve İstanbul’un güzelliklerini 
keşfetmenin dışında, hiç görmedikleri ve tanımadıkları 
yeni yaşıtlarıyla tanışma, kaynaşma ve sosyalleşme gibi 
imkanına sahip oldular. Meclis Başkanı Semagül Çakır, şehir 
dışından gelen yaşıtlarına İstanbul’un tarihi, doğal ve kültürel 
zenginlerini gezdirmekten memnun olduklarını belirtti.
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İstanbul Büyükşehir  Belediyesi 
iştiraklerinden Kültür A.Ş., 
çocukların İstanbul’a olan ilgi 
ve merakını artırmak, şehrin 
tarihi ve kültürel mirasını 
sevdirmek amacıyla Geze 
Toza İstanbul isimli 5 kitaplık 
bir proje hazırladı.

Geze toza İstanbul…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş., 

çocukların İstanbul’a olan ilgi ve merakını artırmak, şehrin 
tarihi ve kültürel mirasını sevdirmek amacıyla Galata Kulesi, 

Sultanahmet, Süleymaniye, İstanbul Boğazı ve Taksim’i gezi 
tadında tanıtan 5 kitaplık yepyeni bir proje hazırladı. Üsküdar 
Üniversitesi tarafından desteklenen Geze Toza İstanbul isimli 
5 kitaplık projeyi, Fatma Çağdaş Börekçi kaleme aldı. Resimlerini 
ise İbrahim Çiftçi çizdi. İlköğretim çağındaki öğrencilerin yarıyıl 
tatillerini daha keyifli geçirmelerini sağlayacak olan Geze Toza 
İstanbul isimli kitap projesinde renkli, eğlenceli illüstrasyon 
çizimlerinden oluşan her kitapta doksan sayfa bulunuyor.

İstanbul gezgini Melike…
Serideki macera; ana karakter olan Melike’nin öğretmenine 
gelen bir mektupla başlıyor. Melike ve sınıf arkadaşları bir 
anda hem İstanbul gezgini hem de İstanbul rehberi olup 
çıkıyor. Türkmenistan’dan gelen bir grup öğrenciye 
İstanbul’u tanıtıyor, geze toza şehrin tadını çıkarıyorlar.
 
İlk hedef Galata Kulesi… 
Serinin ilk kitabı İlk Hedef Galata Kulesi’nde kitabın 
kahramanları Galata Kulesi’nden İstanbul’u seyrediyor, 

36



Eminönü’nde meşhur balık ekmeğin 
tadına bakıyorlar. Yeni Camii’yi, Mısır 
Çarşısı’nı, Topkapı Sarayı’nı hayranlıkla 
geziyorlar. Gülhane Parkı’nda piknik 
yapıyor, Sarayburnu’nda nefis deniz 
manzarasının tadını çıkarıyorlar.
 
Bekle bizi Sultanahmet… 
Serinin 2’nci kitabı Bekle Bizi 
Sultanahmet’te; Melike ve sınıf 
arkadaşları Sultanahmet, Beyazıt ve 
Eyüp Sultan’daki birbirinden değerli 
eserleri tek tek inceliyorlar. Ayasofya’nın 
muhteşem kubbesine, Sultanahmet 
Camii’nin mavi yüzüne hayran 
kalıyorlar. Kapalı Çarşı’da keşfe çıkıyor, 
masal diyarı Yerebatan Sarnıcı’nda 
hayallere dalıyorlar.
 
Rotamız Süleymaniye… 
Rotamız Süleymaniye serinin 3’üncü 
kitabı... Kahramanlarımız Süleymaniye 

Camii’nin sırlarını araştırıyor, Mimar 
Sinan’a hayran kalıyorlar. Şehzadebaşı 
Camii’nin bahçesinde koşturuyor, Vefa 
sokaklarında geziyorlar. Yorulunca da 
soluğu tarihi bozacıda alıyorlar.
 
Boğaz’da macera… 
Serinin 4’üncü kitabı Boğaz’da Macera’ da; 
uzaklardan gelen misafirlerine 
İstanbul’u gezdiren neşeli sınıfımız, 
Boğaziçi’nde keşfe çıkıyor; denize 
komşu saraylara, yalılara hayran 
kalıyorlar. Martılara simit atıyor, denizin 
beyaz köpüklerini seyretmeye 
doyamıyorlar.
 
Cıvıl cıvıl Taksim… 
Serinin son kitabı Cıvıl Cıvıl Taksim’de 
ise İstiklal Caddesi’nin renkli dünyasına 
dalan kitabın kahramanları, Galata 
Mevlevihanesi’ne uğramayı da ihmal 
etmiyorlar.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kadın 
Koordinasyon Merkezi 
tarafından verilen kurslarda 
eğitim gören kursiyerler, el 
emeği göz nuru ürünlerini 
Evlilik Dünyası, Evlilik 
Hazırlıkları Fuarı’nda 
sergilediler.

KKM Evlilik Fuarı’nda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon 

Merkezi (KKM), İstanbul genelinde gerçekleştirdiği 
yardım çalışmalarının yanı sıra Eğitim ve İstihdam 

Atölyesi ile de kadın istihdamına katkı sağlıyor. Kadın 
Koordinasyon Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen eğitim 
programlarına katılan kadınlar, çeşitli fuar ve sergiler 
vasıtasıyla ürünlerini sergileme imkanı buluyor.

Kadın Koordinasyon Merkezi, Son olarak;  Lütfi Kırdar 
Kongre ve Sergi Sarayı Salonu’nda düzenlenen 13. Evlilik 
Dünyası, Evlilik Hazırlıkları Fuarı’na katıldı. Bu sayede 
İstanbullu kadınların çalışmalarının sergilenmesi ve 
tanıtılması sağlandı. Kadın Koordinasyon Merkezi Eğitim 
Birimi’nde gerçekleştirilen “Kasnakta Tığla Boncuk İşleme” 
ve “Yapay Çiçek” kurslarında eğitim gören kursiyerler, bir 
yandan ürünlerini sergilerken diğer yandan sektörün önde 
gelen firmalarıyla buluştular. 

Her yıl 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuar, gelinlikten 
davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekanından 
organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri 
biraraya getirdi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
sağlık hizmetlerini ihtiyaç 
sahiplerinin ayağına götürüyor. 
Kendisine bakamayan ve 
yardıma muhtaç yaşlı, yatalak 
ve engelli vatandaşlara 
yaşadıkları ortamda sağlık 
hizmeti veriliyor.

Büyükşehir’in evde sağlık 
hizmeti devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha 
Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık 
Hizmetleri ekipleri, her gün 600 hasta ile bakıma 

muhtaç bireylere; bakım, Fizik Tedavi, psikolojik destek, 
ev temizliği ve refakatçi hizmeti götürüyor. Yapılan 
başvurulara, sosyal ön değerlendirme ekiplerince en kısa 
sürede cevap verilerek, başvuru adresleri ziyaret edilip 
hastanın sosyal durumu tespit ediliyor. Uygun görülen 
bireylere, doktorlar tarafından evde muayene yapılıyor. 
Doktor ön muayenesinin ardından uygun görülen 
hastalara; yara bakımı, psikolog takibi, evde fizik tedavi, ev 
temizliği, kişisel bakım, hastaneye nakil gibi hizmetler 
sunuyor. Hizmetten yararlanmak isteyen hastaların 
ALO 153’ü arayarak veya www.ibb.gov.tr web adresinden 
talepte bulunabilirler.

Bu güne kadar; Evde Sağlık Hizmetleri’ne başvuru yapan 
196 bin 91 kişi adreslerinde ziyaret edilerek, yaşadığı 
ortamda sağlık ve sosyal açıdan değerlendirmeleri yapıldı. 
224 bin 385 kez evde doktor muayenesi, 631 bin 763 kez 
yara bakımı, serum, açlık kan şekeri ölçümü, sonda, 
tansiyon ölçme, enjeksiyon gibi hemşirelik hizmeti verildi. 

Yatalak ve bağımlı hastaların ev ortamlarında 152 bin 
881 seans fizik tedavileri yapılarak, rehabilitasyonları
sağlandı. 12 bin 635 kez ev temizliği - kişisel bakım 
hizmeti ile 27 bin 729 seans psikolojik danışmanlık 
hizmeti verildi.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Mobil Büfeler, 
ihtiyaç duyulan her an 
İstanbullulara hizmet 
sunmaya devam ediyor. 
Mobil Büfeler, özellikle kış 
aylarında hastane önleri ile iskele 
ve köprü girişlerinde ücretsiz çay 
ve çorba ikramı yapıyor.  

Mobil Büfelerden  7/24 hizmet!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İdari İşler 
Müdürlüğü’ne bağlı Lojistik Destek Merkezi bünyesinde 
hizmet veren Mobil Büfeler, geçtiğimiz yıllarda olduğu 

gibi bu kış da zor durumda kalan İstanbulluların imdadına 
yetişiyor. Her türlü acil durumda “yardım dağıtım 

istasyonları” şekline 7 gün 24 saat İstanbullulara hizmet 
vermek üzere tasarlanan Mobil Büfeler, zorlu kış şartlarının 
yaşanmasıyla birlikte özellikle halkın yoğun olarak 
bulunduğu noktalarda ücretsiz olarak sıcak yiyecek ve 
içecek servisi yapıyor. 

Mobil Büfeler özellikle Kanuni Sultan Süleyman, 
Bezmialem, Bayrampaşa, Haydarpaşa Numune ve Kartal 
Araştırma gibi büyük devlet hastanelerinin acil servisleri 
önünde bekleyen hasta yakınları ile vatandaşların yoğun 
olarak kullandığı ulaşım noktaları olan Boğaz Köprüsü giriş 
ve çıkışlarında, Kavacık Kavşağı, Marmaray Üsküdar girişi 
ile Kadıköy ve Sirkeci İskeleleri’nde halka ücretsiz olarak 
ikramlarda bulunuyor.

Lojistik Destek Merkezi, yürütülen kış çalışmaları 
kapsamında, çalışmalarda görevli tüm personelin yiyecek 
ve içecek gereksinimini de karşılıyor. Ayrıca İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin iki ayrı noktada misafir ettiği 
evsiz vatandaşlarına da 24 saat boyunca kahvaltı, sıcak 
yemek, çay, çorba, su ve her türlü lojistik malzeme 
ihtiyacına katkı sağlanıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden İGDAŞ, kış 
aylarında yükselen kullanım 
nedeniyle artan doğalgaz 
faturalarına ödeme kolaylığı 
sunuyor. Uygulanan “Sabit 
Ödeme Sistemi” ile fatura 
ödemeleri tüm yıla yayılıyor. 

İGDAŞ’tan ödeme kolaylığı… 

Türkiye’nin lider doğalgaz dağıtım şirketi İGDAŞ, 
uyguladığı bir sistem ile abonelerinin kış aylarında 
artan doğalgaz tüketimi nedeniyle yükselen 

doğalgaz faturalarına ödeme kolaylığı sunuyor. “Sabit 
Ödeme Sistemi” adı verilen bu ödeme kolaylığı ile 
abonelerin doğalgaz faturası tüm yıla yayılarak daha küçük 
parçalar halinde ödenebiliyor.Sabit Ödeme Sistemi’nde 
İGDAŞ aboneleri, son ödeme tarihini kendisi belirliyor ve 
bütçesini ödeme tarihine göre planlayabiliyor. Sistem 
başvurularında öncelikle doğalgaz kullanımına geçmiş 
olan abonenin varsa geçmiş tüketimine bakılıyor. Eğer 
abone yeni ise kendi sınıfındaki diğer abonelere göre 
tüketim miktarı belirleniyor.

Bu sisteme geçerken yapılan sözleşmede abone tarafından 
belirlenen son ödeme tarihine göre aylık olarak sabit 
tüketimli fatura tahakkuk ediliyor. Sabit Ödeme Sistem 
Sözleşmesi, belli bir süreyi kapsıyor. Abonenin sözleşme 
bitiminde herhangi bir başvuruda bulunmaması halinde 
sözleşme kendiliğinden yenileniyor. Abonenin sistemden 
çıkmak veya sözleşmeyi feshetmek istemesi durumunda 
mahsuplaşma yapılarak sözleşme sona erdiriliyor.

Sabit Ödeme Sistemi’nden, doğalgaz kullanımına geçmiş olan, 
fatura borcu bulunmayan ya da ödenmiş faturası varsa son 
ödeme tarihi henüz geçmemiş olan ve kendi adına başvuruda 
bulunan tüm aboneler faydalanabiliyor. Başvurular, www.
igdas.com.tr sayfasından, 444 36 36 no’lu İGDAŞ Çağrı 
Merkezi’nden ya da İGDAŞ Hizmet Binalarından yapılabiliyor.
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu Gaziosmanpaşa’nın 
başarılı Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta… Yaptıkları 
çalışmalarla ilçede değişimi 
başlattıklarını ifade eden 
Başkan Usta, “Hedefimiz; 
şehirde dönüşüm, yaşamda 
gelişimi gerçekleştirmek.” dedi.   

Gaziosmanpaşa’da 
değişim başladı!  

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

bahseder misiniz?
Gaziosmanpaşa’mızı içinden geldiğimiz bu medeniyetin 
ışığında, merkezinde insan olan bir bakış açısı ve 
bugünün şehircilik anlayışıyla yeniden inşa etmeyi 
hedefliyoruz. İlçemizin öncelikle kültür merkezlerine, 
semt konakları yatırımına, spor merkezlerine ihtiyacı var. 
Bunlarla ilgili projelerimiz yapıldı, yakın bir gelecekte 
hayata geçirilecek. İlçemizin en önemli sorunlarından 
biri ulaşımdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
hazırlamış olduğu Arnavutköy - Vezneciler Metro Hattı, 
Gaziosmanpaşa ilçesi ulaşım sirkülasyonunu tamamlayıcı 
nitelikte bir projedir. Bununla birlikte 5 tane çevre 
düzenleme ve yol projemiz söz konusu olacaktır. Yine 
bisiklet yollarımız ile köprülü kavşak ve altgeçit 
projelerimiz var. İlçemizin önemli problemlerinden 
otopark sorununu çözmek için de 6 adet zeminaltı 
otopark projemizi gündemimize almış durumdayız. 

Gaziosmanpaşa son dönemde kentsel dönüşüm 
projeleri dikkat çekiyor. Bu projeler ilçeye nasıl bir 
katkı sağlayacak?  
Gaziosmanpaşa, İstanbul’da kentsel dönüşüm 
çalışmalarının yürütüldüğü en büyük alana sahip ilçe 
konumunda. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın odağında 
öncelikle ilçemizin İstanbul’un merkezi konumdaki 
bölgelerine entegrasyonunu sağlamak bulunmaktadır. 
Bu anlamda daha önce bahsettiğim ulaşım projelerimiz 
büyük önem arz etmektedir. Bu konuda dikkat ettiğimiz 
bir diğer önemli husus yerinde kentsel dönüşüm 
gerçekleştirmektir. İlçemiz yüzölçümünün yaklaşık 
yüzde 38’inde kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek. Kentsel 
dönüşüm çalışmalarımız ilçemizdeki toplam 
13 mahallemizde devam etmektedir. Kentsel dönüşüm 
kapsamındaki alanlarda toplam 105 bin insanımız yaşıyor. 
İlçemizdeki ilk kentsel dönüşüm projesi Sarıgöl-Yenidoğan 
Mahallelerinde hayata geçirilmiştir. Bu alanda 400 adet 
bina tahliye edilerek yıkılmış olup, 725 konutluk inşaat 
devam etmektedir. Kentsel dönüşüme ciddi, planlı ve 
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programlı yaklaşımımız yatırımcıların da ilçemize 
yönelmesini sağlamıştır. Yeni projeler yavaş yavaş ortaya 
çıkmıştır. Geçtiğimiz Kasım ayında Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Sayın İdris Güllüce’nin de katılımıyla bir kentsel 
dönüşüm projesinin temel atma törenini gerçekleştirdik. 

Başkanım, çevre konusunda başta yeşil alanlar olmak 
üzere yürüttüğünüz ve planladığınız çalışmalarınız 
hangileri?
Gaziosmanpaşa’mızın yeşil alanlarını artıracak 
projelerimizi tek tek hayata geçiyoruz. Çocuk oyun 
parkları, macera parkı, basketbol ve futbol sahaları, 
yürüyüş alanı, göletleri ve binlerce ağacıyla 80 dönümlük 
bir arazi üzerine kurulu Recep Tayyip Erdoğan Gençlik 
Parkı’mızın açılışını geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı’nda 
güzel bir konserle gerçekleştirdik. Ardından da ilçemizin 
değişik mahallelerinde 6 yeni parkımızın açılışını 
gerçekleştirdik. Bununla birlikte 700’ün üzerindeki 
personelimizle ilçemizin evsel atıklarını topluyor, cadde ve 
sokaklarımızı yıkayıp süpürüyor, cami ve okullarımızın 
temizliğine destek veriyoruz. Her ay tonlarca atık 
toplarken, su tasarrufu ve atık pil kampanyalarıyla 
halkımıza çevre bilinci aşılıyoruz.

Başkanım, sosyal belediyecilik alanındaki 
çalışmalarınızdan kısaca bahseder misiniz? 
Cenaze, düğün, gezi gibi durumlarda halkımıza araç temin 
ederken, sosyal yardımlarımızla ihtiyaç sahibi 
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kardeşlerimize destek oluyoruz. İlçemizdeki çeşitli sosyal 
gruplar ve derneklerin taleplerini geri çevirmiyor, sık sık 
biraraya gelerek ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Kadın 
Koordinasyon Merkezimiz toplam 5 merkezimizde 
2 bin kadınımıza eğitim fırsatı sunuyor. Merkezimizde, Aile 
Eğitimi, Çeyiz Hazırlama, Kuran-ı Kerim, İş Hayatında 
İletişim gibi toplam 20 alanda kurslar veriliyor. 
Kurslarımızda eğitim alan hanım kardeşlerimiz El Sanatları 
Satış Ofisimizde yaptıkları ürünleri satarak, aile bütçelerine 
de katkı sağlıyor. Aile Danışma Merkezlerimiz aile içi 
iletişim sorunlarının çözümüne katkı sunarken, 
Kadın Sığınma Evlerimiz ihtiyaç sahibi kadın 
kardeşlerimize destek oluyor.

Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezimizde, 110’dan fazla 
kardeşimize hizmet veriyor ve onların istihdam edilmesini 
sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Hali hazırda engelli 
kardeşlerimize 12’şerli gruplar halinde takı, ahşap ve çanta 
yapımı kursu veriyoruz. Merkezimiz vasıtasıyla engellilere 
hasta bezi, hasta yatağı, tekerlekli sandalye, akülü 
sandalye, işitme cihazı, baston yardımı yapılıyor. 
İlçemizdeki tüm inanç ve mezhep gruplarına saygı ve 
sevgiyle yaklaşıyoruz. Belediye olarak vatandaşın hakkını 
korumaya da çalışıyoruz. Belediye bünyesinde kurulan 
Tüketici Hakları Masası sadece 2014 yılı içinde vatandaşın 
yaklaşık 1 milyon TL’sini bankalardan tahsil etti.  
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Yoğun bir genç nüfusa sahip Gaziosmanpaşa’da eğitim 
alanındaki çalışmalarınız hangileri? 
Gaziosmanpaşa’da hali hazırda 100 bine yakın çocuğumuz 
ve gencimiz eğitim görüyor. Göreve geldiğimiz ilk günden 
bu yana çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürel ve sosyal 
olarak yeni imkanlara kavuşmasını sağladık. İlçemizde 
tamamladığımız 3 yeni okul, 10 adet Bilgi Evi ve 1 adet 
anaokulu için toplamda yaklaşık 21 milyon TL’lik yatırım 
yaptık. Bugüne kadar Bilgi Evlerimizde eğitim görmek için 
yapılan toplam 5 bine yakın başvuru sahibi gencimize 
20’yi aşkın alanda eğitim veriyoruz. 35’e yakın spor 
kulübüne destek oluyor, ilçemize bir kapalı spor salonu ile 
bir de yarı olimpik yüzme havuzu kazandırıyoruz. Başta 
Gaziosmanpaşa Stadımız olmak üzere sportif tesisleri 
yeniliyoruz. Uluslararası organizasyonlarda başarılı olan 
Gaziosmanpaşalı genç sporculara 45 bin TL ödül verdik.

Başkanım, kültür-sanat alanındaki etkinlikleriniz nasıl 
karşılanıyor? Bu alanda hayata geçirmeyi 
planladığınız çalışmalar var mı?  
Dinamik ve yoğun bir nüfusa sahip Gaziosmanpaşa’mızda 
gerçekleştirdiğimiz söyleşi, panel, konferans, sergi ve 
kültür-sanat programlarımızla insanımızın her alanda 
gelişmesine fırsat sağlıyoruz. İlçemizde özellikle tarihi günler 
bağlamında düzenlediğimiz konferans ve paneller halkımızın 
yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Bununla birlikte İstiklal Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un Cumhuriyetin ilk yıllarında nasıl bir 
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takibata uğradığını anlatan Kod Adı: 
İrtica-906 adlı eserimizin tarihi ve 
kültürel olarak büyük önem taşıdığını 
düşünüyorum. Özellikle dini 
günlerimizde gerçekleştirdiğimiz 
konferanslar yüzlerce kişinin salonları 
tıka basa doldurduğu birer ortama 
dönüşüyor. 

Başkanım son olarak ne söylemek 
istersiniz? 
Sadece yaşadığımız binaları değil, 
çevremizi ve yaşam koşullarımızı da 
değiştireceğimiz, çocuklarımızın ve 
gençlerimizin kültürel ve sosyal yeni 
imkanlara kavuşacağı, herkesin 
mutluluğunun ve refahının sağlandığı 
bir Gaziosmanpaşa’yı kurmak için ilk 
adımlarımızı attık ve en kısa zamanda 
bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Biz 
yaptığımız bu çalışmalarla 
Gaziosmanpaşa’da “değişim başladı” 
diyoruz. Hedefimiz; “şehirde dönüşüm, 
yaşamda gelişim”i gerçekleştirmek. 
Bu çalışmalarımızı anlatma fırsatı 
sunan sizlere teşekkür ediyor, 
halkımızın bizlere verdiği desteğin 
devamını temenni ediyorum. 

46



Hasan Tahsin Usta kimdir?
1959 yılında Trabzon’da doğan Hasan 
Tahsin Usta, 1985 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
Usta, “kentsel dönüşüm” üzerine 
yüksek lisans eğitimi aldı. İstanbul 
metro projelerinde proje mühendisi 
olarak görev yaptı. Ulaşım, Trafik, 
Kentsel Dönüşüm, GİS, İmar ve 
Planlama ile yurt içi-yurt dışı teknolojik 
gelişmelerin ülkemize entegrasyon 
çalışmalarının yapılmakta olduğu özel 
bir şirkette yönetim kurulu başkanlığı 
yaptı. 1994 yılında Yerel Yönetimler 
Eğitimi alan Başkan Usta, 1994-1999 
yılları arasında Gaziosmanpaşa 
Belediye Meclis Üyeliği ve İmar 
Komisyon Başkanlığı yaptı. 1999-2003 
yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi 
Bayındırlık Kom. Başkanlığı ve AK Parti 
Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde 
bulundu. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan 
yerel seçimlerde, Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanlığına seçildi. Hasan 
Tahsin Usta, evli ve dört çocuk babasıdır.
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Spor’un başkenti İstanbul’da 
oryantiring rüzgarı esti. İstanbul 
Üniversitesi Avcılar 
Yerleşkesi’nde düzenlenen 
Okul Sporları Oryantiring 
Gençler İl Birinciliği
Yarışları’nda 137 sporcu 
şampiyonluk için mücadele 
etti.

İstanbul’da oryantiring rüzgarı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün desteği ile 
İstanbul Oryantiring İl Temsilciliği tarafından 

düzenlenen Oryantiring Gençler İl Birinciliği Yarışları, 
İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nde yapıldı. 
Yarışlarda 18 hakem ve saha zemin görevlisi yer alırken; 

137 öğrenci, belirlenen hedeflere ulaşmak için kıyasıya 
yarıştı. Gençler A ve B Kategorilerinde yapılan yarışlarda,
A Kategorisi’nde 1997-1998-1999 doğumlular, 
B Kategorisi’nde ise 2000 ve 2001 doğumlular mücadele etti. 

1’inciler ödüllendirildi…
Yarışmalar sonunda düzenlenen törende dereceye giren 
takımlara kupa, sporculara ise madalyaları verildi. Takım 
bazında erkeklerde yarışmayı A ve B kategorilerinde 1’incilikle 
bitiren takım Kuleli Askeri Lisesi olurken; bayanlarda her iki 
kategoride Kandilli Kız Anadolu Lisesi yarışmayı şampiyon 
olarak tamamladı. Bireysel sonuçlarda ise A Kategorilerinde 
Talha Günday ile Berrinnur Saatçi, B Kategorilerinde ise 
Aycan Çolak ve Samet Özbilgin 1’inci oldular. 

Zamana karşı bir yarış...
Oryantiring (yön bulma), harita yardımıyla yön bulmayı 
içeren ve zamana karşı yapılan bir spor dalıdır.  Farklı arazi 
koşullarında yapılabilse de, genellikle ormanlık arazide 
yapılması tercih ediliyor. Sporcular, kendilerine verilen 
yarışma bölgesinin haritasında belirtilmiş hedeflere 
(kontrol noktaları) sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışırlar. 

48



Spor organizasyonlarının 
vazgeçilmez adresi olan İstanbul, 
Vodafone İstanbul Yarı 
Maratonu’na hazırlanıyor. 
26 Nisan tarihinde tarihi 
Yarımada’da koşulacak olan 
maraton için kayıtlar başladı. 

Yarı Maraton heyecanı başlıyor
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, bu sene Marmara 

Denizi’nin eşsiz manzarasında Yenikapı Miting 
Alanı’nda başlayıp, Balat istikametinden dönüşle 

yine Yenikapı’da son bulacak. 21 km alanda düzenlenecek 
olan maraton, aynı zamanda dünyanın en düz ve en hızlı 
parkurlarından birine sahip olacak.
 
Farklı bir yarışmaya da sahne olacak maraton, bireysel 
yarışmanın yanı sıra il, İstanbul ilçe ve kurumlar arasında 
düzenlenecek olan tasnifle yeni bir boyut kazanacak. 
26 Nisan 2015 Pazar günü organize edilecek İstanbul Yarı 
Maratonu; bireysel kalifikasyonun yanı sıra kulüp 
seçeneğine şehri adına koşanlar şehir ismi, İstanbul ilçesi 
adına koşanlar ilçe ismi, kurum adına koşanlar da firma, 
şirket, kamu, dernek gibi ismi belirtebilecekler. 

Takımların değerlendirmeye alınabilmesi için en az 
3 sporcu ile yarışmaya iştirak etmeleri gerekiyor. 
Kategorilerde puanlama; yarışı bitiren ilk üç sporcunun 
zamanlarının toplamıyla hesaplanacak. Kontenjanın 
10 bin kişi ile sınırlandırıldığı organizasyona katılmak 
isteyen sporseverlerin www.istanbulyarimaratonu.org 
web sitesinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. 
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Sporun ve sporcunun yanında 
olan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, amatör spor 
kulüplerine düzenli olarak yaptığı 
malzeme desteğini sürdürüyor. 
2014 yılında 862 spor 
kulübüne destek olan 
Büyükşehir Belediyesi, 
20 farklı branşta binlerce 
malzemeyi sporcularla 
buluşturdu. 

Amatör spora dev destek!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

talimatıyla başlatılan ve her yıl 1.000’e yakın amatör spor 
kulübüne sağlanan malzeme desteği 2014 yılında da hız 

kesmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 
yürütülen proje kapsamında, İstanbul’da faaliyet gösteren 
amatör spor kulüplerine ve bu kulüplerin bünyesindeki 
lisanslı amatör sporculara, malzeme yardımında 
bulunuldu. Yıl içinde 20 farklı branşta yapılan 
yardımlardan 862 amatör spor kulübü faydalandı.  

Sporun ve sporcunun yanında olan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, amatör spor kulüplerinin mali yüklerini 
hafifletmek, yeni sezonda da performanslarına destek 
olmak ve motivasyonlarını artırmak amaçlarıyla 
geçtiğimiz yıl da 39 ilçede yardımlarını sürdürdü.

20 farklı branşta binlerce malzeme…
2014 yılında; futbolda 679, basketbolda 27, voleybolda 20, 
tekvandoda 45, karatede 52, judoda 17, güreşte 22 olmak 
üzere 862 amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapıldı. 
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Malzeme desteği 52 ayrı çeşitte futbol, voleybol, 
basketbol, hentbol, karate, judo, tekvando, kickboks, 
muay thai, wushu, kort tenisi, satranç, masa tenisi, 
badminton, jimnastik, atletizm, okçuluk, futsal, yüzme ve 
güreş malzemesinden oluşan 20 farklı spor branşını 
kapsayacak şekilde sağlandı. 

İBB, sporun ve sporcunun yanında…
İstanbul’a açık ve kapalı spor tesisleri kazandıran, toprak 
sahaları sentetik çim yapma dahil bakım ve onarımlarını 
gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, amatör spor 
kulüplerinin yanı sıra yaklaşık 587 okul spor kulübüne de 
malzeme desteği sağladı. Amatör futbol müsabakalarının 
oynandığı 15 futbol stadı inşa ederek ilçe belediye 
başkanlıkları eliyle amatör kulüplerin hizmetine sunuldu. 
Ayrıca amatör spor kulüplerinin idari ve sosyal hizmet 
binaları ile spor tesisleri yenilendi. 

Hep destek, tam destek…
Her yıl yapılan yardımların, amatör spor kulüplerinin spor 
malzemesiyle desteklenmesinin yanı sıra İstanbul’da 
sporun yaygınlaştırılması, kulüpler arası dayanışmanın 
geliştirilmesi ve ortak bir platform oluşturulması 
noktalarında da önemli katkıları bulunuyor. Yardımlar 
kapsamında antrenmanlarda ve müsabakalarda 
kullanılmak üzere 2004 yılından bu yana 20 milyon TL’nin 
üzerinde spor araç-gereç ve malzeme yardımı yapıldı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
engelli bireylerin gelişimi için 
kültürden sanata, spordan 
sağlığa yaşamın her alanında 
hizmetler sunmaya devam ediyor. 
Belediyeye ait spor alanları 
engelli kullanımına uygun 
hale getirilirken; bu hizmetten 
yararlananların sayısı her 
geçen gün artıyor. 

Engelsiz spor için…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Engelliler 
Müdürlüğü (İSEM) ve Spor A.Ş. koordinasyonunda 

yapılan çalışmalarla 2004 yılında 8 bin 383 seansla 
başlayan hizmet maratonu, bugün seans bazında 
112 bin kişiye ulaşarak, sosyal belediyecilik anlamında 
önemli bir işlevi yerine getiriyor.

Engellilerin erişimine uygun spor alanları…
2004 yılından bu yana mevcut tesisler engelli 
vatandaşların ve sporcuların kullanabileceği şekilde 
yeniden düzenlenirken; yeni tesisler de engelli sporcuların 
ihtiyaçları doğrultusunda inşa ederek spor tesislerinden 
engelli sporcu ve vatandaşların daha fazla 
yararlanabilmesi sağlanıyor. 

Anadolu Yakası’nda; Beykoz Spor Kompleksi, Çakmak Yüzme 
Havuzu, Çekmeköy Spor Kompleksi, Haldun Alagaş Spor 
Kompleksi, Hasan Doğan Spor Kompleksi, Kurtköy Yüzme 
Havuzu ve Spor Tesisleri, Tuzla Kafkale Spor Kompleksi ve 
Yenidoğan Yüzme Havuzu’nda engelli vatandaşların 
kullanımına uygun olarak spor hizmeti veriliyor.
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Avrupa Yakası’nda ise Bayrampaşa Spor Kompleksi, 
Beyoğlu Spor Kompleksi, Beyoğlu Yüzme Havuzu, Cemal 
Kamacı Spor Kompleksi, Esenler Hakkı Başar Spor 
Kompleksi, Fatih Spor Kompleksi, Halkalı Çamlık Spor 
Salonu, Halkalı Yüzme Havuzu, Hamza Yerlikaya Spor 
Kompleksi, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi, Sefaköy 
Yüzme Havuzu, Silivri Kapı Buz Pisti ve Yeşilpınar Yüzme 
Havuzu’nda engellilere yönelik yüzme ve salon sporları 
hizmetleri bulunuyor. 

Fizyoterapist ve psikolog gözetiminde eğitim…
Bedensel engelli ve zihinsel engelli sporcu adaylarına 
fizyoterapist ve psikolog denetiminde verilen 
programlarla havuz bulunan tüm spor tesislerinde yüzme 
eğitimi veriliyor. Her yıl düzenlenen izci kampında engeli 
bulunmayan izci gruplarıyla ile engelli izcilere kaynaştırma 
metodu uygulanıyor. Kamplardaki eğitimlerde tüm engelli 
izciler, diğer izcilerle aynı ortamlarda yer alıyor.

Tesisleri kullanan engelli sporcu sayısı 13 kat arttı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili federasyonlarca 
engellilere yönelik yapılan ulusal ve uluslararası 
organizasyonlara da destek veriyor. Bu desteğin yanı sıra 
2004 yılından itibaren yaklaşık 300 engelliyle 8 bin 
383 seansla başlayan hizmet maratonunda 2011 yılında 
217 bin 509 seansla 28 bin 566 engelli vatandaşa, 2012 

yılında 78 bin 369 seansla 28 bin 496 engelli vatandaşa, 
2013 yılında ise 61 bin 986 seansla 14 bin 341 engelli 
vatandaşa ve sporculara spor tesislerinde hizmet verildi.  

Havuzlarda özel seanslar…
2014 yılında ise bütün havuzlarda engelliler için özel seanslar 
uygulanmaya başlandı. Bu şekilde 21 spor tesisinde görme, 
zihinsel, bedensel ve işitme engelli sporcu adaylarına ağırlıklı 
olarak yüzme ve salon sporları eğitimi verildi. 2014 yılında 
spor tesislerinden kişi/seans bazında faydalananların sayısı 
112 bin 610 oldu. Tesislerden yararlanmak isteyen engelli 
vatandaşlar, 0212 449 96 00 no’lu telefondan İSEM ile ya da 
0212 453 30 00 ve 0212 621 38 48 numaralı telefonlardan da 
Spor A.Ş. ile irtibat kurabilirler.
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İzcilik faaliyetlerinde yerel 
yönetimlerde dünya birincisi olan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kış kamplarını aralıksız 
sürdürüyor. Bolu Aladağ’da 
düzenlenen kampta, 
700 izci ağırlandı.

Kış kampında sıcak dostluklar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
büyük önem verdiği ve 2008 yılından bu yana 
gerçekleştirilen faaliyetlerle yerel yönetimlerde dünya 

1’inciliğine layık görülen izcilik faaliyetleri, hız kesmeden 
devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve 
Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde organize edilen İleri 
Düzey Kış Kampı, Bolu Aladağ’da yapıldı. Kampa, daha önce 
Ümraniye Yaz İzci Kampı’na en az 2 kez katılıp ardından 

Çanakkale Milli Bilinç Kampı’nda birer kez yer almış 
deneyimli izciler katıldı. 

İlk olarak tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor 
Kulübü izcilerinden oluşan 350 kişilik ilk izci kafilesi kampa 
uğurlanırken; daha sonra da 2’nci kafile kampa katıldı. 
Tecrübeli izcilerin ağır kış şartları altında kamp yapma ve 
hayatını idame ettirme becerilerini kazanma amacı ile 
yapılan kampta eğitimlerin geneli arazide gerçekleştirdi. 
Zorlu kış koşullarında Bolu Aladağ’da zirveye çıkarak 
burada çadır kuran ergin izciler, muhteşem manzaranın ve 
doğanın tadını çıkardılar.  

Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı’na katılan ergin 
izcilere; temel izcilik bilgileri, kızak istasyonu, kayak 
istasyonu, ilk yardım istasyonu, gece hayk yürüyüşü, karda 
yürüme şekilleri, karda çadır kurma ve kalma, kar 
mağarası yapımı ve kullanma, tesis bakımı ve tesis yapımı, 
dağcılık, ateş çeşitleri öğrenme ve yakma, kamuflaj, kış 
şartlarında giyinme, beslenme ve yaşam (giyecekleri kar 
geçirmez hale getirme vb.), kar barınakları, kar oyunları, 
soba yakma, odun kırma, balta ve bıçak kullanımı, karda 
vahşi hayvan izi takibi ve oryantiring (pusula ile yön 
bulma) gibi pek çok konuda eğitim verildi. 
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İstanbul İtfaiyesi, toplumun her 
kesiminde afet bilinci oluşturmak 
amacıyla yangın eğitimi ve 
tatbikatlarına aralıksız devam 
ediyor. Avcılar’da yapılan 
tatbikatta, minik öğrencilere 
eğitim verildi.

Minik öğrencilere
“yangın ve kurtarma” eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 
olası afetlere hazırlık kapsamındaki eğitim tatbikatlarına 
hız kesmeden devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

ile koordineli yürütülen eğitim çalışmalarında ilköğretim 
okullarında eğitimler veriliyor. İstanbul İtfaiyesi son olarak 
Avcılar Gümüşpala Mahallesi Güzelbakan Sokak üzerinde 
bulunan Yasemin Yuva Anaokulu’nda uygulamalı bir 
eğitim gerçekleştirdi.

Minik öğrencilere uygulamalı eğitim…
Avcılar İtfaiye ekibi tarafından düzenlenen 
uygulamalı eğitimlerde, minik öğrencilere, 
yangın ve kurtarma eğitimleri kapsamında; yangın ve 
yanma bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, yangın 
söndürme cihazları ve kullanımı, yangın ve afetlerde 
doğru hareket yöntemleri hakkında eğitim verildi. Afet 
öncesi, anı ve sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiği 
detaylı bir şekilde anlatıldı. Başarıyla gerçekleştirilen 
tatbikatlar, öğrencilerden gelen istek üzerine birkaç kez 
tekrar edildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Batman’a eğitim alanında 
yardım yaptı. İnternet ve Bilgi 
Erişim Merkezleri (BELNET) 
aracılığı ile toplanan kitaplar, 
Kayadüzü Ortaokulu’na 
gönderildi.

Büyükşehir’den Batman’a 
eğitim desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyet gösteren İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri 

(BELNET), düzenlediği kitap toplama kampanyası ile 
Batmanlı öğrencilere kitap yardımında bulundu. 
Kampanya kapsamında, İstanbul’un dört bir noktasındaki 
BELNETlerden toplanan kitaplar, Batman’ın Sason 
ilçesinde bulunan Kayadüzü Ortaokulu’na gönderildi. 

15 bine yakın kitap toplandı…
BELNET şubeleri aracılığı ile bugüne kadar 15 bine 
yakın roman, hikaye, ansiklopedi, sınavlara hazırlık için 
yaprak test gibi kitap ve kitapçıklar, okullara ve 
öğrencilere ulaştırıldı. Kampanyalara destek olmak 
isteyenler, herhangi bir BELNET şubesine giderek, 
ellerindeki kitapları teslim edebilirler. BELNET 
şubelerinin iletişim bilgileri için ise www.belnet.com.tr 
web adresinden bilgi alınabilir.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ücretsiz internet 
hizmeti sunmak amacıyla açılan 
BELNET İnternet ve Bilgi Erişim 
Merkezleri’ne İstanbullular yoğun 
ilgi gösteriyor. Kent genelinde 
68 şubeyle hizmet veren 
BELNETlere üye sayısı 
162 bini aştı.  

BELNET’te üye sayısı 
her geçen gün artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet 
veren BELNET İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri’nden 

yararlanan vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. 
28 ilçede 68 şubeyle İstanbul halkına ücretsiz ve güvenli 
internet hizmeti sunan  BELNETler, son teknoloji ile 
donatılmış, içinde 10 bilgisayar ve uzman personellerden 
oluşan gezici bir otobüsle de İstanbul’un birçok 
meydanında 3G hızıyla internet hizmeti sunuyor.

Her gün hizmet,  BELNET’le temiz internet…
BELNET, internetin çocuklar için de güvenilir olması 
amacıyla tehlikeli, zararlı bilgi ve görüntülere ulaşılmasını 
engelleyen güçlü filtreleme sistemiyle “Temiz İnternet” 
döneminin başlamasını sağladı. Bu yapısıyla her yaştan 
kullanıcının ve ailelerin güvenini kazanan BELNET’in 
2007 yılında 36 bin 891 olan üye sayısı bugün 
162 bin 500’ün üzerine çıktı. İlk olarak 50 şube ile hizmet 
vermeye başlayan  BELNET’in şube sayısı Avrupa Yakası’nda 
41, Anadolu Yakası’nda 27 şubeyle birlikte 68’e ulaştı. 

BELNET’le ailelerin içi rahat…
Haftalık ortalama 44 binin üzerinde kullanıcının 
yararlandığı BELNETlere üye olmak için herhangi bir şubeye 

giderek T.C Kimlik Numarası ile online kayıt yaptırmak 
gerekiyor.  BELNET şubelerinin kapıları 18 yaşın altındaki 
kullanıcılara da açık. Bu yaş grubunun altındaki çocukların 
ve gençlerin Belnet’ten yararlanmak istemesi durumunda 
ailelerinin cep telefonlarına SMS yoluyla bilgi gönderiliyor. 
Bu şekilde, üyelerin yüzde 60’lık grubunu oluşturan genç ve 
çocukların aileleri haberdar edilerek gözleri arkada 
kalmamış oluyor.
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Engelli bireyler, İstanbul Sosyal 
Darüşşifaları Dezavantajlı 
Grupların Rehabilitasyon 
Modellerinin Geliştirilmesi 
Projesi kapsamında verilen 
sanat eğitimleri ile sosyal 
hayata tutunuyorlar.  

Sanatla hayata tutunuyorlar

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı’nın hayata geçirdiği İstanbul Sosyal 

Darüşşifaları Dezavantajlı Grupların Rehabilitasyonu 
Modellerinin Geliştirilmesi Projesi”, geleneksel 
rehabilitasyon teknikleri ile çağdaş rehabilitasyon 
yöntemlerini yeni bir eğitim sentezi ile biraraya getirerek 
pek çok engelli bireyin sanat eğitimi almasını sağladı. 

Sergi, büyük beğeni topladı…
Proje dahilinde İstanbul’un 7 ilçesinde ipek halı 
dokumacılığı, kitre bebek-kukla yapımı, çini işlemeciliği, 
resim (kara kale-eskiz-yağlı boya çalışmaları), model gemi 
yapımı ve ritm kursları düzenlendi. Yaklaşık 300 engelli 
bireyin aldığı sanat eğitimleri sonrasında, ortaya çıkan 
çalışmalar, Taksim Metrosu Sanat Galerisi’nde düzenlenen 
özel bir sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 
Engelli ve ailelerinin de hazır bulunduğu sergiye, 
sanatseverler ve turistler büyük ilgi gösterdi.

9 bin 757 bireye sporla rehabilitasyon hizmeti…
Proje faaliyetleri içinde engelli, engelli aileleri ve sokak 
çocuklarının desteklenmesi amacıyla, yasal haklar 
danışmanlığı, sporla rehabilitasyon, sosyal bilinçlendirme 
ve eğitici pek çok sosyal organizasyon düzenlendi. 
1. 266 engelli ve ailesi yasal ve sosyal haklar konusunda 
bilinçlendirilirken; 9 bin 757 engelli birey ve ailesi de 
sporla rehabilitasyon hizmetinden faydalandı. 
Proje kapsamında ayrıca yeni neslin bilinçlendirilmesi 
amacıyla üniversitelerin sağlık bilimleri alanlarında sosyal 
farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına başlandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatroları, tiyatro severleri 
Şubat ayında 3’ü yeni 34 oyunla 
buluşturuyor. “Kısasa Kısas”, 
“Üzgün Ağaçlar Ülkesi” ile 
“Alaaddin’in Sihirli Lambası” 
adlı oyunlar, 100’üncü yılını 
kutlayan Şehir Tiyatroları’nın 
repertuarına katılıyor.

Şubat’ta 3’ü yeni 34 oyun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni ve 
dopdolu bir repertuarla 100’üncü yılını kutluyor. Şubat 
ayında William Shakespeare’ın yazdığı, Zişan Uğurlu’nun 

yönettiği “Kısasa Kısas” adlı oyun ile Gökçe Yaşar’ın yazdığı, 
Yeşim Koçak ve Selin Türkmen’in yönettiği “Üzgün Ağaçlar 
Ülkesi” ve Turgay Yıldız’ın yazdığı, Özgür Atkın’ın yönettiği 
“Alaaddin’in Sihirli Lambası” adlı yeni oyunlar Şehir 
Tiyatroları’nın repertuarına katılıyor. Kısasa Kısas oyunu, 
4-5-6-7-11-12-13-14 Şubat tarihlerinde Harbiye Muhsin 
Ertuğrul Sahnesi’nde olacak.

Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu Üzgün Ağaçlar Ülkesi’nde, 
tüm ağaçlar kocaman meyveler vermektedir. Kral da, 
yemeğe düşkün kraliçe de bu işten pek memnundur. Ama 
büyücü’nün daha büyük meyveler yetiştirmek için 
hazırladığı iksirler, aslında bütün ağaçları kurutmaktadır. 
Günün birinde kraliçe de prenses de iksirli meyvelerden 
yiyerek uykuya dalar. Şimdi kral, çok sevdiği kızı ve 
kraliçesini uyandıracak bir çare bulmak zorundadır. Can 
Alibeyoğlu, Gülşah Bayar, Melisa Demirhan, Zeynep Ceren 
Gedikali, Buğra Can Ildırışık, Emre Karaoğlu ve Can 
Tarakçı’nın rol aldığı oyun, 22 Şubat- Mart tarihlerinde 
Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde minik tiyatro 
severlerin karşısına çıkacak.

Alaaddin’in Sihirli Lambası adlı oyununda ise iyi niyetli, 
sevgi dolu, müziği çok seven bir genç olan Alaaddin’in, 

rüyalarında gördüğü prensesle evlenmektir hayali... Bir 
gün çok uzaklardan, şarkılarını dinleyen güzeller güzeli 
prensesle karşılaşır ve birbirlerine aşık olurlar. Kralın kötü 
yürekli veziri ise sihirli lambanın Alaaddin’in evinde 
olduğunu öğrenmiştir. Bakalım Alaaddin cinin de 
yardımıyla önüne çıkan zorlukları aşabilecek mi? Ceysu 
Aygen, Serkan Bacak, İbrahim Can, Hamit Erentürk, Samet 
Hafızoğlu, Cihan Kurtaran ve Nilay Yazıcıoğlu’nun rol aldığı 
oyun, 1 Mart’ta Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde seyirciyle 
buluşacak.
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI:  İSTANBUL YENİ YILA HAZIR
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine 

gönderen ilk dört kişiye, Miniaturk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...

İLK DÖRT OKURUMUZ: GÖKHAN ÖZKAYA, SELÇUK EMRE YILMAZ, ESEN AÇIKGÖZ, AYDIN DEMİR

BULMACA 

ANAHTAR KELİME:
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15

14

12

11
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22

25

24

23

13

Bir Yalancı 
Peygamber

Feridüddin ‘.....’ 
(Şair) Eğitim İşleri

Borç Karşıtı, 
Matlup

Mitolojik Bir 
Çalgı

‘.........’ 
Mahmud 

Ekrem

Bir Tekne TürüEngel, Mania

Almanya’da Bir 
Nehir

Immanuel ‘....’ 
(Filozof)

Bir Zırhlı Araç

Kötüleme

Anlak

Atın Bir 
Yürüyüşü

İhsan Oktay 
‘....’ (Yazar)

Film Gösterim 
Salonu

Lanetlenmiş

Bir Tür Geyik

Dogma

Emile Zola’nın 
Bir Romanı

Eziyet Etme

Birdenbire

Tomar

Efsanevi Kayıp 
Kıta

Yerine Getirme

Bayağı

Uzaklık 
Anlatır

Kerem 
Sahipleri

New York 
(Kısaltma)

Bir Bağlaç

Çoban

Mektup

Utanma 
Duygusu

Kil’in Ünlüsü

Ok

Kural Dışı 
Olan Bisiklet Hollanda 

Plakası

Kuzu Sesi

Vilayet

Bir Ünlü Harf

İngilizcede 
‘Sahte’

YerSöz, Konuşma

Çayın Tavı

Trafikte Geri 
Dönüş

Sodyumun 
Simgesi

Demirin 
Simgesi Kanın Akması

Bir Haber 
Ajansı

Ayak

Birleşmiş 
Milletler 
(Tersi)

Tanrı

Bir Nota

Bebek

Alıntı

Şifalı Suyla 
Tedavi Merkezi

Yazılı Kağıt

Çıban

Karışık Renkli

Namaz ÇağrısıÖncesizlik

Ormanlar 
Kralı

Beklenti

Açıklama

Savaş 
Sanatlarında  

Bir Rütbe
İsimler Donuk Renkli

‘.......’ Katibin 
(Yazıcı 

Melekler)

Su

Bir Hint 
DestanıYarın (Eski)

Lokal

Süs

‘...’ ve Yang

Vücutta Kan 
Kanalı

Bir Yılan TürüMiratKaba Baston

Duman Kiri

Bitiş

Endonezya 
Plakası (Teri)

Halk Dilinde 
Yılan Derisi

Radonun 
Simgesi Matematikte 

Sabit Sayı

Nota’nın 
Ünsüzleri

İlave

Tibet Öküzü

Kedigillerden 
Bir Yırtıcı

Eski Türkçede 
Şiir

Hücum

Geçmiş Zaman 
Eki

Yerine Koyma

Ay (Tersi)

Kibarca 
Olmayan

Osmanlı 
Alfabesinde 

Bir Harf



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.02.2015 - 28.02.2015

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

YAYIN KURULU C. Sarp Çağıldak, Merve Uğuz, Tolga Kutlu
ADRES: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/SARAÇHANE TEL: (0212) 455 14 50 istanbulbulten@ibb.gov.tr

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

02.02.2015 10.00     Ulaşım Planlama Müdürlüğü  

02.02.2015 10.30     Satınalma Müdürlüğü  

02.02.2015 11.30     Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü  

03.02.2015 10.30     Bilgi İşlem Müdürlüğü   

03.02.2015 11.30     Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü  

09.02.2015 10.00    AKOM  

09.02.2015 10.30     Atık Yönetimi Müdürlüğü  

10.02.2015 10.00     Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü  

11.02.2015 10.00     Satınalma Müdürlüğü  

11.02.2015 10.30     AKOM  

12.02.2015 10.00     Satınalma Müdürlüğü  

12.02.2015 10.30     Satınalma Müdürlüğü  

12.02.2015 11.00     Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü  

16.02.2015 11.30     Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü  

19.02.2015 11.30     Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü  

23.02.2015 10.00    Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Tuzla Havaray Projesi

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Muhtelif Köprü Güçlendirme, Yapım ve Heyelan Önleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Veri Ambarı Projesi 2015 Yılı Lisans Güncellemesi Ve Destek İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Muhtelif İBB Binaları Cephe Aydınlatması ile Ses Düzeni Yapılması ve Bakım Onarım İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Binasının Ekipman, Cihaz Ve Sistemlerinin Yıllık 
Periyodik Bakım-Onarımı ve İşletilmesi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2015-2018 İstanbul Geneli Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların, Geçitlerin Süpürülmesi, Yıkanması ve Çıkan 
Teressubatların Taşınması Hizmeti

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
9 Kalem Spor Tesisi Mobilyası Alımı

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Sayısal Telsiz İle Afetlerde Kesintisiz Haberleşme, Ekip Yönetimi ve Şiddet Haritası Üretimi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İtfaiye Hortumu Tamir Alet Ve Malzeme

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
37 Kalem Toner Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
6.000 Çift Spor Ayakkabısı Alımı

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

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
İstanbul Anadolu Yakası Genelinde Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal 
(Fidan, Toprak, Mevsimlik Çiçek ve Soğanlı Bitki) Alım İşi




