
İstanbul’a 3 Katlı Tünel Müjdesi!
3’üncü Boğaz Geçişi ile İncirli-Söğütlüçeşme arası metroyla 40 dakika; 
Hasdal-Ümraniye arası ise karayoluyla 14 dakika olacak.





Sevgili
İstanbullular
İstanbul’umuzun marka değerini artırmaya yönelik 
yatırım ve hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. 
Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, İstanbul’un ulaşım 
sorununa ciddi bir rahatlama getirecek 3 Katlı Büyük İstanbul 
Tüneli Projesi’ni açıkladı. 2020 yılında hizmete girmesi 
planlanan mega proje ile İstanbul Boğazı, Marmaray ve 
Avrasya Tüneli’nden sonra 3. Boğaz Geçişi’ne kavuşacak. 
Proje sayesinde metroyla İncirli-Söğütlüçeşme arası 
40 dakikaya, karayoluyla Hasdal ile Ümraniye arası ise 
14 dakikaya inecek.

Dev yatırımlarla dünyanın merkezi olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen İstanbul’da, 3. Havalimanı hızla 
yükseliyor. Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ile havalimanı 
inşaatı alanında incelemelerde bulunduk.
 3. Havalimanı ile İstanbul’un merkezi konumu uluslararası 
havacılık anlamında da önemli bir hat haline dönüşecek. 
Başbakan Davutoğlu, tamamlandığında dünyanın en 
büyük havalimanı niteliği kazanacak olan projenin 
29 Ekim 2017’de hizmete açılacağını müjdeledi. 

Şahsım ve ekibim, siz değerli İstanbullular ve İstanbul için 
dur durak bilmeden çalışıyoruz. 39 ilçemizde ulaşımdan 
altyapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden spora, bilgi 
teknolojilerinden itfaiye hizmetlerine kadar tüm sektörlerde 
yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. 
Çünkü medeniyetlerin çeyiz sandığı konumundaki İstanbul 
ve siz değerli İstanbullular her şeyin en güzeline ve en 
iyisine layıksınız. İstanbul’u hak ettiği yatırım ve hizmetlerle 
buluşturmaya devam edeceğimizden şüpheniz olmasın.

Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli hemşerilerimi Şubat 
ayı bültenimizle baş başa bırakırken hepinize sağlıklı, mutlu 
ve huzur dolu günler diliyorum. 
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın da yer 
aldığı toplantıda, 3 Katlı 
Büyük İstanbul Tüneli 
Projesi’ni açıkladı. Başbakan 
Davutoğlu, çevre dostu projenin 
orta katından metro, diğer 
katlardan ise karayolu geçişleri 
olacağını söyledi. 

3 katlı büyük tünel
İstanbul’a değer!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul’un ulaşım 
sorununa ciddi bir rahatlama getirecek mega 
projeyi açıkladı. İstanbul Kongre Merkezi’nde 

düzenlenen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç ile Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan katıldı.  

Başbakan Davutoğlu, İstanbul Boğazı’nın Marmaray ve 
Avrasya Tüneli’nden sonra 3. Boğaz Geçişi’ne 
kavuşacağını; mega projenin 3 katlı olacağını söyledi. 
Projenin İstanbul’un ruhunu rahatlatacağını belirten 
Başbakan Davutoğlu, hem metro hem karayolu geçişinin 
bulunacağı tünelin 3,5 milyar dolara mal olacağını ve 
2020 yılında hizmete girmesini planlandıklarını söyledi.

“9 raylı sistemle entegre olacak…”
Orta kattan metro, diğer katlardan ise karayolu geçişi 
olacağını belirten Başbakan Davutoğlu, proje sayesinde 
İncirli-Söğütlüçeşme arasının metroyla 40 dakikaya, 
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Hasdal ile Ümraniye arasının ise karayoluyla 14 dakikaya 
ineceğine dikkat çekti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
projenin bütüncül bir proje olduğunu kaydederek, mega 
projeyle 9 raylı sistemin ve Boğaziçi, Fatih Sultan 
Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprülerinin birbirine 
bağlanacağını dile getirdi.

“İstanbul’a lider olmak yakışır…”
Yap-işlet-devret modeliyle yapılacak projenin 
5 yıl içinde tamamlanacağını ifade eden Başbakan 
Davutoğlu, şunları söyledi: “Üç Katlı Büyük İstanbul 
Tüneli Projesi, sembolik bir anlam da taşıyor. 
3 kat demek, 3 imparatorluk demek. 3 kattan oluşacak 
6,5 kilometrelik bu tünel, iki karayolu, bir metro yoluyla 
Boğaz’ın altında geçecek. İstanbul’a lider olmak yakışır. 
İstanbul’a bütün mega projeler değer.”

“4. Küresel güç Türkiye…”
“Yepyeni bir İstanbul’a, bir mega projeyle hep birlikte 
yürüyoruz. Bu yeni İstanbul’da İstanbulluya saygı var, 
mekana saygı var, çevreye saygı var.” diyen Başbakan 
Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama en önemlisi, 
İstanbul üzerinden yeni Türkiye’nin işaret fişeği var. Yeni 
Türkiye’nin işaret fişeği hayırlı olsun. Daha nice 
projelerle, yeni Türkiye’nin omurgalarını, sütunlarını ve 
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en önemlisi insan dokusuyla birlikte 
yeni Türkiye’nin yeni nesillerini 
geleceğe hazırlıyoruz. 3 imparatorluğa 
başkentlik yapmış bu şehir, dünyanın 
en büyük havalimanı ile kıtaları 
birleştiren Marmaray ile bu büyük 
mega projeyle, dünyada ilk olacak bu 
projeyle, 3 imparatorluktan sonra 
4’üncü küresel güç olan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin habercisidir.”

İstanbul, dünyanın en büyük 
projelerinin merkezi…
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
İstanbul’da Marmaray ve Yüksek Hızlı 
Tren projelerini hizmete açtıklarını; 
3. Köprü ve dünyanın en büyük 
havalimanı olacak 3. Havalimanı 
inşaatlarının sürdüğünü belirterek, 
şöyle konuştu: “Dünyada her gittiğimiz 
yerde bize üçüncü havalimanını 
soruyorlar. İlk fazı 29 Ekim 2017’de 
bitecek. 4 fazı bittiğinde 150 milyon 
yolcu kapasitesine ulaşacak. İstanbul’a 
doğru gelen her uçak, o uçağın 
içindeki her insan, İstanbul’un 
feyzinden, bereketinden istifade 
edecek. Asya’dan Avrupa’ya, 
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Avrupa’dan Afrika’ya giden hiç bir uçak, 
İstanbul’a inmeden, İstanbul’un 
huzurunda selam durmadan yoluna 
devam etmeyecek. Bu aşkla çalışıyoruz. 
Birçok önemli projeyle İstanbul’u tekrar 
dünyanın öncü şehri haline 
getiriyoruz.”

“Zaman tasarrufu sağlayan çevre 
dostu proje…”
Projenin çevre dostu bir proje 
olduğuna dikkat çeken Başbakan 
Davutoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 
“İstanbul’un siluetine hiçbir zarar 
vermeyecek. Aksine, trafik üzerinden 
İstanbul’a oluşturacak zararı ortadan 
kaldıracak. Bu projeyle sera gazı yıllık 
115 bin ton azalacak. Havayı zehirleyen 
gazların hacmi 29 bin ton azalacak. 
Yeni bir arazi kullanımına ihtiyaç 
hissedilmeden İstanbul trafiği 
rahatlayacak. Yıllık yaka geçişleri 
1 milyon 600 binden 4 milyona 
çıkacak. Güvenliğin en ince detayına 
kadar düşünüldüğünü projede yangın 
algılama, kamera sistemleri, 
500 metrede bir duraklama alanları, 
3 kat arasında geçişler, otomatik 
sinyalizasyon sistemleri bulunacak.” 
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Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
3. Havalimanı’nda süren 
çalışmaları yerinde incelediler. 
3. Havalimanı’nın, Türkiye için 
gurur verici bir proje olduğunu 
belirten Başbakan Davutoğlu, 
projenin 29 Ekim 2017’de 
açılacağını müjdeledi.

İstanbul’un 3. Havalimanı 
29 Ekim 2017’de açılacak!

Dev yatırımlarla dünyanın merkezi olma yolunda 
emin adımlarla ilerleyen İstanbul’da, 3. Havalimanı 
hızla yükseliyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu, 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile 
birlikte 3. Havalimanı inşaatı alanında incelemelerde 
bulundu. 3. Havalimanı’nın, Türkiye için gurur verici bir 
proje olduğunu belirten Başbakan Davutoğlu, projenin 
29 Ekim 2017’de açılacağını müjdeledi. 

“Dünyanın en büyük havaalanı olacak…”
“Bu çapta bir projenin, Türk firmaları tarafından 
üstlenilmesi, başlı başına ekonomi, firmalarımızın ve 
inşaat sektörünün ulaştığı düzeyi gösteren olağanüstü 
güzel bir göstergedir. Tamamlandığında dünyanın en 
büyük havalimanı niteliği kazanacak.” diyen Başbakan 
Davutoğlu, “Türkiye’nin yükselen ekonomik gücünü 
yansıtan ve gerek iş hacmi gerek maliyeti itibarıyla en 
büyük projelerden birisi olan 3. Havalimanıyla İstanbul’un 
merkezi konumu uluslararası havacılık anlamında da 
önemli bir hat haline dönüşecek.” diye konuştu.
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“Uluslararası havacılığın 
yükselen şehri…”
Başbakan Davutoğlu, bütün bu 
projelerin son 12 yılki hükümetlerinin 
çok sağlam zeminde geliştirdiği 
vizyon sayesinde olduğunu 
belirterek, şunları söyledi: “Bir ülkenin 
kalkınmışlık göstergesi, havaalanına 
indiğiniz andan itibaren 
o havalimanının kalitesiyle kendisini 
ortaya koyar. İstanbul da bu anlamda 
son dönemde gerek ekonomik ve 
siyasi aktivitelerin merkezi olması 
gerekse Türk Hava Yolları’nın 
gösterdiği performansla uluslararası 
havacılığın en fazla yükselen 
şehirlerinden biri haline geldi.”

“Bölgeye 5 milyon ağaç dikilecek…”
Havalimanı projesinin İstanbul’un 
çevre dokusu ve bu bölgenin zemini 
itibarıyla da son derece duyarlı 
olunması gereken bir proje olduğuna 
dikkat çeken Başbakan Davutoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’un 
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merkezi konumunu desteklemek 
bakımından bu projenin en kısa 
sürede ve en iyi şekilde 
tamamlanabilmesi için bütün 
firmalarımızdan daha fazla katkı ve 
gayret bekliyoruz. Çok büyük bir 
proje, maliyeti ve finansmanı 
itibarıyla... Bu bölgeye 5 milyon ağaç 
dikilecek. Havalimanı tamamlandığında, 
Anadolu’da bir şehir nüfusu anlamına 
gelecek 120 bin kişi istihdam edilecek.” 

“Havalimanının ismi istişareyle 
belirlenecek…”
Başbakan Davutoğlu, yeni 
havalimanının isminin istişare sonucu 
belirleneceğini belirterek, “Şu ana kadar 
ilan edilmiş bir isim yok. İstişare edilir, 
İstanbul’a yakışan bir isim üzerinde 
çalışılır. Önemli olan önce bebeğimizin 
güzel şekilde dünyaya gelmesi. 
Öncelikle onun ortaya çıkması, 
hepimizi gururlandırılacak şekilde 
takdim edilmesi. İsimlendirme daha 
sonra en uygun şekilde yapılır.” dedi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kent ulaşımına alternatif olacak 
teleferik çalışmalarına devam 
ediyor. Son olarak; 3 km’lik 
Sultanbeyli Teleferik Hattı’nın 
proje ihalesi yapıldı.

Sultanbeyli’ye teleferik hattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği daha 

fazla rahatlatmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Karayolunun ulaşımdaki payını düşürmek için özellikle 

raylı sistemler projelerine ağırlık veren İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, teleferik projesi çalışmalarını da 
hız kesmeden sürdürüyor.

Teleferik, Sultanbeyli Gölet Parkı’ndan geçecek…
Bu kapsamda; 3 km uzunluğunda olması planlanan 
Sultanbeyli Teleferik Hattı Projesi’nin ihalesi yapıldı. 
Teleferik hattı, inşaatı devam eden Çekmeköy – 
Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı’nın Sultanbeyli 
İstasyonu ile entegre olacak. Teleferik, Sultanbeyli Gölet 
Parkı’ndan geçerek, Sultanbeyli Kalesi’nde son bulacak.

Güzergah etütleri yapılacak…
Sultanbeyli Teleferik Projesi, teleferik hattının güzergah 
ve hat bazlı ulaşım etütlerinin yapılması, istasyon 
yerlerinin tespit edilmesi, istasyon ön projelerinin 
yapılması, işletme senaryolarının belirlenmesi, seçilen 
güzergahın imar plan tadilatının hazırlanması, Mali ve 
Ekonomik Fizibilite Etütlerinin hazırlanmasını kapsıyor.
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Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu için gittiği 
New York’ta bazı temaslarda 
bulundu. Başkan Topbaş, 
kalkınma hedeflerine ulaşmak 
için yerelde etkili bir yönetim ve 
yenilikçi finansman 
modellerinin kullanılması 
gerektiğini belirtti. 

Kalkınma yerelden başlar!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un Dünya çapındaki 
26 kişilik danışma kurulu niteliğindeki 2015 Sonrası 

Kalkınma Hedefleri Üst Düzey Panel Üyesi olarak New 
York’ta Genel Kurula hitap etti. Başkan Topbaş, 
konuşmasında, yerel yönetimlerin arazi bedellerindeki 
sermaye kazancından hakkını alamadığına ve şehirdeki 
ekonomik faaliyetlere ilişkin katma değer elde 
edemediğine dikkat çekti.

“Yerelde etkili bir yönetim kullanılmalı…”
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçmişte maaş 
ödeyemiyordu ama şimdi çok ciddi yatırımlar yapabilen 
bir yerel yönetim haline geldi. Reform nitelikli yasal 
düzenlemelerle bu güç bize verildi.” diyen Başkan 
Topbaş, kalkınma hedeflerine ulaşmak için yerelde etkili 
bir yönetim ve yenilikçi finansman modellerinin 
kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.
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“Kalkınma için ülke planları 
yapılmalı…”
Devletlerin mali yerelleşmeye önem 
vermesi gerektiğini ifade eden Başkan 
Topbaş, “Mali olarak güçlendirilen 
yerel yönetimler, kendi hizmet ve 
altyapısını geliştirecektir. Yerel 
yönetimlerin gelişmesi için hassasiyet 
gösterilmesi gereken unsurlar var. 
Birinci olarak hesap verebilen istikrarlı 
bir yönetimin oluşması gerekmektedir. 
İkinci olarak kalkınma için ülke planları 
yapılması ve sosyoekonomik doku 
haritalarının çıkarılması gerekir. Yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesi ve 
altyapının önemsenmesi de gerekiyor. 
Küreselleşen dünyada tüm insanların 
kaderleri birbirine bağlı. Türkiye bu 
anlamda az gelişmiş ülkeler ve diğer 
bölgesel ortaklarıyla birlikte çalışıyor. 

Bütün dünyadaki yerel yönetimlerde 
bu etkinliğin artırılması gerekir.” diye 
konuştu.

“Hızlı kentleşme konusunda 
farkındalık oluştu…”
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Ban Ki-moon’un davetlisi olarak 
New York’a giden Başkan Kadir 
Topbaş, BM İnsan Yerleşimleri 
Programı’nın organize ettiği “Kentlerin 
Geleceği: Kentsel Sorunlara Bütüncül 
Yaklaşım” adlı toplantıda da konuştu. 
Hızlı kentleşme konusunda dünya 
çapında bir farkındalığın oluştuğunu, 
fakat bunun bir gündem maddesi 
olarak hak ettiği ilgiyi görmediğini 
belirten Başkan Topbaş, “Kötü 
yönetilen kentleşmenin risklerine 
gereken önem verilmemektedir.” dedi. 

“Yerel yönetimler güçlendirilmeli…”
Kentleşmenin dönüştürücü siyasi 
potansiyeline vurgu yapan Başkan 
Topbaş, emsali görülmemiş küresel 
sıkıntılarla karşı karşıya olan dünyada 
değişen göç yönlerinin ve tüketim 
alışkanlıklarının yeni belirsizlikler 
ürettiğini ifade etti. Kentlerde büyük 
sorunlar olduğuna dikkat çeken Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Örneğin yatırımlar kentsel büyümeye 
ayak uydurmamış. Kentin gelişiminden 
çıkarılan dersler dikkate alınmamış. 
Bütün bunlar temel altyapı eksikliklerini 
ve eşitsizlikleri doğurmakta. Bu sebeple 
yerel yönetimleri güçlendirmeliyiz. 
Hükümetler ve yerel paydaşlarla birlikte 
kuvvetli bir ortaklık kurmalıyız. 
Kentleşmenin ulusal kalkınmaya 
katkılarını özellikle vurgulamalıyız.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
aşçıları, binlerce yerli ve yabancı 
şef ve dünyaca ünlü jürinin 
katıldığı 13. Uluslararası İstanbul 
Mutfak Günleri’nde 4 altın ve 
10 gümüş madalya kazandılar. 
Şampiyon aşçılarla biraraya 
gelen Başkan Kadir Topbaş, 
“Dünyanın gıpta ile izlediği 
İstanbul’u, siz de kendi 
becerilerinizle başarıyla 
temsil ettiniz.” dedi.

İBB aşçılarından
madalya yağmuru

Yemek kültürünün olimpiyatları olarak bilinen 
Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nin 
13’üncüsü İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve 

Kongre Merkezi’nde yapıldı. Farklı kategorilerdeki 
yarışmalara katılarak işçilik, lezzet ve sunumda rakiplerine 
fark atan İBB Sosyal Tesisleri ve Lojistik Destek Merkezi 
aşçıları, yarışmaların sonunda 4 altın, 10 gümüş madalya 
alarak büyük bir başarıya imza attılar.

Başkan Topbaş, şampiyon aşçıları ağırladı…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
şampiyon aşçılarla Florya Sosyal Tesisleri’nde biraraya 
geldi. Başkan Kadir Topbaş’ı çalışma ofisinde ziyaret eden 
şampiyon aşçılar, Başkan Topbaş’la bir süre de sohbet 
ettiler. Başarılarından dolayı aşçıları ayrı ayrı tebrik eden 
Başkan Topbaş, “Dünyanın gıpta ile izlediği İstanbul’u siz 
de kendi becerilerinizle başarıyla temsil ettiniz. Sizlere 
şahsım ve İstanbullular adına teşekkür ediyorum.” dedi. 
Başkan Topbaş, sohbetin ardından şampiyon aşçılarla ve 
aşçıların çocuklarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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İstanbullulara altın değerinde hizmet… 
Onlarca yerli ve yabancı profesyonel aşçıya fark atarak altın 
madalya kazanmanın haklı gururunu yaşayan İBB aşçıları, 
uluslararası bir platformda böylesine bir başarı yakalamanın 
taşıdıkları sorumluluğu artırdığını ifade ettiler. İBB Sosyal 
Tesisleri olarak İstanbullulara her şeyin en iyisini, en 
kalitelisini ve en lezzetlisini en şık haliyle sunmak için 
özenle çalıştıklarını ifade eden madalyalı usta aşçılar, 
“İstanbullular her şeyin en iyisine layık.” şeklinde konuştular.

Yılın “Altın Türk Şefi” Çamlıca’dan…
73 farklı kategoride gerçekleşen gastronomi yarışmasında; 
“Yılın Altın Türk Şefi”, Çamlıca Sosyal Tesisleri’nin başarılı şefi 
Abdullah Yılmaz oldu. Florya Sosyal Tesisleri’nden Cemil 
Demirkol ve Dragos Tesisi’nden Rıza Şentürk, “Orijinal Türk 
Yemeği”; Lojistik Destek Merkezi’nden Adem Dursun ise 
“Balık” Kategorisi’nde altın madalya kazanan aşçı oldu. 

Aşçılar madalyaları topladılar…
Lojistik Destek Merkezi’nden Mustafa Karadağ “Kuzu”; 
Florya Tesisleri’nden Önder Doğan, Kasımpaşa Tesisi’nden 
Cemil Yıldırım ve Lojistik Destek Merkezi’nden Elvan Yavuz 
“Balık”; Çamlıca Tesisleri’nden Salih Aydın “Modern 
Kuzine”; Sultanbeyli Tesisi’nden Hüsamettin Öngel 
“Orijinal Türk Yemeği”;  Avcılar Tesisi’nden İrfan 
İskenderoğlu “Asya ve Uzakdoğu Mutfağı”; Florya 
Tesisleri’nden Mehmet Ceneran “Restoran Tatlı Tabağı”; 

Küçükçekmece Tesisi’nden Raif Keserci ve Lojistik Destek 
Merkezi’nden Bilal Uzcan ise “Modern Türk Mutfağı” 
kategorisinde gümüş madalyaya layık görüldü.

Sosyal Tesisler standına büyük ilgi…
İBB Sosyal Tesisleri, sadece kazandığı madalyalarla değil; 
fuar alanında açtığı stantla da İstanbul Mutfak Günleri’ne 
damgasını vurdu. Dört gün boyunca çok sayıda 
ziyaretçinin ağırlandığı stantta özellikle Çamlıca Simidi ve 
Osmanlı Şerbetleri beğeni topladı. 
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Türkiye Belediyeler Birliği, 
sınırlarında mülteci bulunması 
sebebiyle mali yükü artan 
belediyelere çeşitli iş makinası 
ve hizmet ekipmanları hibe etti. 
Araç teslim törenine katılan 
Başkan Kadir Topbaş, 
TBB Konukevi’nin açılışını da 
gerçekleştirdi.

TBB’den belediyelere 
araç yardımı

Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği 
(TBB), sınırlarında mülteci bulunması sebebiyle mali 

yükü artan belediyelere destek oluyor. Diyarbakır’da 
düzenlenen araç teslim törenine, Başkan Kadir Topbaş ve 
Encümen Üyeleri ile araç hibe edilen belediyelerin başkan 
ve üst düzey bürokratları katıldı.

TBB ve İBB darda kalanlara destek oluyor…
Törende konuşan Başkan Topbaş, Suriye’de yaşanan 
sıkıntıların sınır illerimizde de yaşandığına dikkat çekerek, 
“Başkalarına değer vermek, lokmasını paylaşmak, tanrı 
misafirliği bizim kültürümüzde vardır. Ülkemiz ölümden 
kaçan bu insanlara kapılarını açtı ve barındırmaya 
çalışıyor. Özellikle güneydoğu bölgemiz bu şekilde gelen 
misafirlerden daha fazla etkilemekte. Belediyelerimiz 
kendilerini seferber ettiler ancak insanı yardım konusunda 
daha fazla desteğe ihtiyaç var” diye konuştu.

TBB olarak kan ve gözyaşının aktığı bu süreçte insani 
değerlerin unutulmadığını hatırlatmak için Suriye’deki 
savaştan en çok etkilenen büyükşehir, il, ilçe ve beldelere 
destek vermek için çalışma başlattıklarını ifade eden 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce 
yaptığımız araç yardımlarına ilave olarak bugün 
33 araçlık bir konvoy daha gönderiyoruz. Dileğimiz 

bölgemizde ve dünyada barış ve huzurun olmasıdır. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da dünyanın 
neresinde bir afet varsa orada olmaya çalışıyoruz.”

Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya mobil mutfak…
TBB, ayrıca Diyarbakır ve Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyelerine 20 bin kişi kapasiteli mobil mutfak da 
hibe etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı’nın aşçı ekibi, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya 
giderek mobil mutfaklarda hizmet verecek personele 
aşçılık eğitimi verecek. Başkan Kadir Topbaş ve belediye 
başkanları, araç teslim töreninin ardından yeni yapılan 
TBB Konukevi’nin açılışını gerçekleştirdi.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Çad’ın Encemine 
şehrine 20 otobüs ve yedek 
parçalarını hibe etti. 
TİKA da, “kardeş şehir” 
Encemine’ye otobüslerin 
bakım ve kullanımı için teknik 
eğitim desteği verecek.

İstanbul’dan Çad’a destek…

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı 
toplantılarının 3. birleşiminde alınan karar doğrultusunda; 
İstanbul’un kardeş şehri Çad’ın başkenti Encemine’ye,  

İETT tarafından yenilenen Ikarus marka solo otobüsler ile bu 
araçların yedek parçalarının hibe edilmesine karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Başkanlığı Ajansı (TİKA) arasında imzalanan Ortak Hizmet 
Protokolü çerçevesinde otobüsler, TİKA vasıtasıyla Çad’a 
ulaştırılacak. TİKA, Encemine Belediyesi’ne otobüslerin işler 
halde tutulması için teknik eğitim desteği de verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
kendisini ziyaret eden Çad Başbakanı Kalzeube Payimi 
Deubet ile görüşmüş ve İstanbul ile Çad’ın Encemine şehri 
arasında “Kardeş Şehir” protokolü imzalanmıştı. Başkan 
Kadir Topbaş, dost ve kardeş ülke Çad ile her alanda bilgi ve 
deneyim paylaşımında bulunmaktan memnuniyet 
duyacaklarını açıklamıştı. Başkan Kadir Topbaş’ın talimatı 
doğrultusunda daha önce Pakistan’a da otobüs hibe eden 
İETT Genel Müdürlüğü, yenileme çalışmaları tamamlanan 
otobüslerden Liberya’ya da gönderecek. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi Başkanı Samed 
Ağırbaş, “Türkiye Gençlik 
Ödülleri 2015” programında 
Yılın En İyi Genç Girişimcisi 
seçildi.

Gençlik Meclisi Başkanı
yılın en iyisi!

Farklı kategorilerde gerçekleştirilen Türkiye Gençlik 
Ödülleri 2015 Töreni, pek çok işadamı ve ünlü ismin 
katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 

Törende, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 
Başkanı Samed Ağırbaş, 6 milyon kişinin oy kullandığı 
“gençlik ödülleri” oylamasının sonunda 1’inci seçilerek 
Yılın En İyi Genç Girişimcisi oldu. 

Ağırbaş, farklı kategorilerde Murat Ülker, Temel Kotil, 
Şener Şen ve Türkan Şoray gibi Türkiye’nin yıldız isimlerin 
de değerlendirildiği törende, Liseli Girişimciler Kulübü 
projesiyle ödüle layık görüldü. 

Liseli girişimciler tüm Türkiye’de…
Özellikle meslek lisesi öğrencilerini tek çatı altında 
toplayan proje, gençlerin eğitimlerini aldıkları meslekle 
ilgili bir işte yer almalarını hedefliyor. Proje aynı zamanda 

gençlerin eğitimlerini aldıkları meslekle ilgili olarak 
projeler geliştirmelerini ve eğitimini aldıkları meslek 
üzerinde kendi işlerini kurabilmelerini amaçlıyor. 
Profesyonel bir örgüt yapısı olan Liseli Girişimciler 
Kulübü’nün liseler düzeyindeki üye sayısı yüz binlerle 
ifade ediliyor.
 
Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür…
Ödülü alan Samed Ağırbaş, “Bizler, Türkiye’yi 
2023 hedeflerine taşıyacak olan gençleri yetiştirecek 
sistemler kurmalıyız. Ve bu sistemleri kurmaya liselerden 
başlamalıyız. Biz de Liseli Girişimciler Kulübü olarak 
Asım’ları yetiştirecek sistemleri kurmak için yola çıktık. 
Bu yolda bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm devlet 
büyüklerimize ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Değerli Ağabeyim Dr. Kadir Topbaş’a teşekkür ederim.” 
diye konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi, İstanbul’da 
faaliyet gösteren 30 ilçenin 
Gençlik Meclisi başkan ve 
üyelerini ağırladı. 

İstanbul’un gençleri birarada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini 
sürdüren Gençlik Meclisi, İstanbul İlçe Gençlik Meclisleri 
Buluşması’na ev sahipliği yaptı. Topkapı 1453 Sosyal 

Tesisleri’nde düzenlenen programa, 30 ilçeden Gençlik 
Meclisi başkanları ve 200 üye katıldı. Programda konuşan 
İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, tüm ilçe 
Gençlik Meclisleriyle tanışmayı, kaynaşmayı ve birlikte 
İstanbul için ortak hareket edip; İstanbul’a artı değer 
katma çabası içinde olduklarını söyledi. 

“Tüm sorunları birlikte çözelim…”
İlçe Gençlik Meclisleri olarak yaşanan tüm sorunları 
birlikte çözelim mesajını veren Ağırbaş, “Birlikte projeler 
üretmek, tecrübe ve fikir paylaşımında bulunmak ve ilçe 
Gençlik Meclislerinin sorunlarını dinlemek ve çözüm 
üretmek amacıyla İBB Gençlik Meclisi bünyesinde ‘Gençlik 
Meclisleri Masası’ birimi kuruldu. Kurduğumuz Gençlik 
Meclisleri Masası ile bizlere daha kolay ulaşılabilecek, 
ihtiyaç duyulduğu noktalarda ortak adım atabileceğiz.” 
diye konuştu. 
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, uluslararası 
öğrencilerin İstanbul’a adapte 
olma sürecinde yaşadıkları 
sorunların çözümüne katkı 
sağlamak üzere İstanbul 
Uluslararası Öğrenci 
Merkezi’ni kurdu.

İBB uluslararası 
öğrencilerin de yanında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü, 
uluslararası öğrencilerin sosyal ve kültürel açılardan 
İstanbul’a adapte olma sürecinde yaşadıkları sorunları 

çözünme kavuşturabilmek için İstanbul Uluslararası 
Öğrenci Merkezi’ni (ICIST) kurdu. İstanbul Uluslararası 
Öğrenci Merkezi’nde; İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde 
danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilerek uluslararası 
öğrencilerin sorunlarının çözümüne destek sağlanıyor; 
çözüm için etkili ve doğru yönlendirmeler yapılıyor.

ICIST, uluslararası öğrencilere yönelik çeşitli kültür 
akşamları, şehir içi ve şehir dışı kültürel geziler 
gerçekleştirmenin yanı sıra tanıtım için üniversitelerde ve 
Atatürk Havalimanı’nda stantlar kurarak, eğitim için gelen 
yapancı öğrencilere rehberlik hizmeti de veriyor.

İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi, İstanbul Ticaret Odası 
işbirliği ile “ICIST Kariyer Günleri” düzenledi. 750 uluslararası 
öğrencinin katıldığı programda, öğrencileri geleceğe daha 
iyi hazırlamak, iş dünyasında uluslararası öğrenciler 
konusunda farkındalık oluşturmak, öğrencilerin iş ve staj 
imkanları yakalamalarını sağlamak amacıyla görüş 
alış-verişinde bulunuldu.
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Medeniyetler beşiği İstanbul, 
tarihi yapılarıyla dünyanın ilgi 
odağı olmayı sürdürüyor. 
Tarihi Yarımada’nın ortasında 
bulunan Yerebatan Sarnıcı, 
milyonlarca vatandaşın oyunu 
alarak, Gezginlerin Seçimi 
2014 Ödülü’ne layık görüldü.

Gezginlerin seçimi: 
Yerebatan Sarnıcı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. 
tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, Türkiye’nin en 
gözde 2’nci mekanı seçildi. Sultanahmet’te bulunan tarihi 

sarnıç, dünyanın en büyük turizm sitelerinden biri olan 
TripAdvisor’un milyonlarca kullanıcısının oylarıyla 
belirlediği “Gezginlerin Seçimi 2014 Ödülü”ne 
(Travellers’ Choice 2014) layık görüldü.

Türkiye’den seçilen en iyi 10 mekanın olduğu listede, 
Efes Antik Kenti 1’inci sırada yer aldı. Listedeki en gözde 
mekanlar arasında Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, 
Sultanahmet Camii, Kars Ani Harabeleri ve Edirne Selimiye 
Camii gibi önemli turizm merkezleri bulundu. 

2014 yılında rekor kırdı…
Dünyanın dört bir yanından, üç imparatorluğa başkentlik 
yapan İstanbul’a gelen turistler, Yerebatan Sarnıcı’nı 
ziyaret etmeden ayrılmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bakımı yapılarak 1987 yılında ziyarete açılan 
sarnıç, 2014 yılında 2 milyon 100 bin yerli ve yabancı turist 
tarafından ziyaret edilerek, rekor kırdı. Gizemli sarnıç, 
2015 yılının ilk iki ayında ise 234 bin 586 kişi tarafından 
ziyaret edildi.

Yabancı filmlerin doğal platosu…
İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Bizans 
döneminde yaptırılan Yerebatan Sarnıcı, ihtişamlı 
sütunları, gizemli Medusa heykelleri ve mistik havasıyla 
milyonlarca turistin yanı sıra yabancı yönetmenlerin de 
ilgi odağı oluyor. Sarnıç, dünyaca ünlü filmlere de ev 
sahipliği yapıyor. 
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Miniatürk Açıkhava Müzesi, 
Türkiye ve Osmanlı 
coğrafyasından seçilmiş 
eserlerin 1/25 ölçekli 
maketlerinin yer aldığı 
128 maket esere ev sahipliği 
yapıyor. Ziyaretçilerine masalsı 
bir ortam yaşatan Miniatürk’te 
maketlerin yanı sıra çeşitli aktivite 
alanları da yer alıyor.

Türkiye’nin ilk minyatür parkı
2003 yılında hizmete açılan ve toplam 60 bin m2 üzerine 

kurulan Miniatürk’te; 15 bin m2 maket alanı, 40 bin m2 
yeşil ve açık alan, 3 bin 500 m2 kapalı alan, 2 bin m2 

havuz ve su yolu ile 500 araçlık otopark yer alıyor. Türkiye ve 
Osmanlı coğrafyasından seçilmiş eserlerin 1/25 ölçekli 
maketlerinin yer aldığı Miniatürk’te, 59 eser İstanbul’dan, 
57 eser Anadolu’dan 12 eser ise bugün Türkiye sınırları 
dışında kalan Osmanlı coğrafyasından olmak üzere 
128 maket eser sergileniyor.

3 bin yıllık yaşanmışlığın izleri…
Ayasofya’dan Selimiye’ye, Rumeli Hisarı’ndan 
Galata Kulesi’ne, Safranbolu Evleri’nden Sümeli Manastırı’na, 
Kubbet-üs Sahra’dan Nemrut Dağı Kalıntıları’na dek pek çok 
kültür ve medeniyetin izlerinin biraraya geldiği parkta, 
bugün artık yerlerinde olmayan Artemis Tapınağı, Halikarnas 
Mozolesi, Ecyad Kalesi gibi eserler de yeniden canlandırılıyor. 
Miniatürk ile Antik Çağ’dan Bizans’a, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, 
3 bin yıllık yaşanmışlığın izleri Haliç kıyısına taşındı. 

Kendi içinde “masalsı” bir ortam yaşatan Miniatürk projesi, 
Anadolu, İstanbul ve eski Osmanlı coğrafyasından eserlerin 
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oluşturduğu üç ana bölümden oluşuyor. Bölümler küçük 
peyzaj düzenlemeleriyle birbirlerinden ayrılırken; ziyaretçiyi 
yönlendiren bir gezi güzergahı bulunuyor. 

Açık hava müzesinde farklı mekanlar…
Miniatürk’te, bir açık hava müzesi atmosferinde 
sergilenen maketlerin yanı sıra ziyaretçilerin hoşça vakit 
geçirmesini sağlamak amacıyla farklı mekanlar da yer 
alıyor. 400 kişilik oturma kapasitesiyle amfi-tiyatro, 
Miniatürk’ü hatırlatacak hediyelik eşyaların satışa 
sunulduğu alışveriş merkezi, Türkiye-İstanbul Helikopter 
Simulasyon Turu, küçük ziyaretçilerin ilgisini çekecek oyun 
alanı, Feribot, Miniland Çocuk Oyun Alanı, Gezi Treni, 
Masal Ağacı, Olimpiyat Stadı 4 Büyükler, Satranç ve 
Labirent bunlardan bazıları…

Kristal cam içerisinde 16 tarihi eser…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından 
Miniatürk’te açılan Kristal İstanbul Müzesi’nde sergilenen 
birbirinden değerli 16 tarihi eser, kristal cam içine lazer 
yöntemiyle üç boyutlu resim işlenmesiyle 
oluşturulmuştur. Kristaller, içlerine işlenen tarihi güzelliği 
daha iyi yansıtabilmek için loş bir ortamda ve altlarına 
konulan ledlerle farklı renklerde sergileniyor. Eserlerin 
altına yerleştirilen sessiz motor sistemi ile figürler her beş 
saniyede bir renk değiştirebiliyor.

Milli mücadele ruhu Zafer Müzesi’nde…
Miniatürk Panorama Zafer Müzesi ise bir yandan kazanılan 
savaşı gözler önüne sererken; diğer yandan önemli bir eğitici 
fonksiyon üstleniyor. Zafer Müzesi’nde Milli Mücadele’yi 
sadece cepheden seyredilmiyor; cephe gerisinde süre giden 
günlük hayat da ses ve ışık efektleri arasında canlanan 
maketlerle izlenebiliyor. Cumhuriyet’in yakın tarihinin 
panaromik bir gerçeklikle yansıtıldığı Zafer Müzesi’nde aynı 
zamanda Atatürk Fotoğrafları sergisini de gezmek mümkün. 
Sergiye, Atatürk’ün tarihe ve geleceğe yön veren sözleri de 
eşlik ediyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
hediyelik eşya markası 
“Hediyem İstanbul”, kentin 
tarihi, kültürel ve sanatsal 
özelliklerini yansıtan 
tasarımları yerli ve yabancı 
turistlerin beğenisine sunuyor. 

Hikayesi İstanbul…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 

Kültür A.Ş. tarafından kentin tanıtımına katkı sağlayacak 
İstanbul temalı, özgün tasarımlı hediyelik ürünlerin 

üretimini yapılıyor. 2013 yılından bu yana İstanbul temalı 
7 farklı desen tasarımı kullanıma sunuldu.

Bu tasarımlar ile dekoratif amaçlı tabak, biblo, maket, 
magnet ve ev eşyasından; kullanım amaçlı kupa, bardak, 
fincan, tekstil ve kırtasiye ürünlerine kadar 150’den fazla 
İstanbul temalı hediyelik eşyanın üretimi gerçekleştirildi. 
Ayrıca “Medusa Başı”,  “Tarihi Osmanlı Su Küpleri”,  
“Şâhi Topu” ve  “Şehir Hatları Vapuru” reprodüksiyon 
eserlerin de üretimi yapıldı.

Hikaye kurgulu desenler…
“Hediyem İstanbul”un desen tasarımlarında, şirket tasarım 
ekibinin yanı sıra her yıl düzenlenen Hediyem İstanbul 
Desen Tasarım Yarışması’nda dereceye giren tasarımcıların 
çalışmalarını yer alıyor. Her bir desen tasarımı, konsept 
çerçevesinde ve hikayesi kurgulanarak tasarlanıyor. 
Desenlerin hikayelerinin olması ürünlere hem bir kimlik 

24



kazandırıyor hem de ürün ile 
tüketici arasında duygusal bağ 
kurmayı kolaylaştırıyor.

İstanbul Martısı, hediyelik 
ürünlerde…
Tasarlanan anahtarlıkta; Şehir Hatları 
vapuru ile gerçekleştirilen eşsiz Boğaz 
turu deneyimi anlatılıyor. Anahtarlığa 
işlenen desen, sırasıyla şunu hikaye 
ediyor: İstanbul’un sembollerinden 
olan Şehir Hatları vapuruna nereden 
binerseniz binin, Boğaz’da Kız Kulesi 
sizi karşılar. Eşsiz Boğaz manzarasına 
karşı çayınızı yudumlarken simidini 
martılarla paylaşanları görür ve siz de 
paylaşmaya başlarsınız. Sadece 
İstanbul’un martıları simit yer. 
O yüzden başka bir desende simit 
yemeleri sebebiyle bu martıları daha 
tombul ve sempatik çalışarak desenin 
adına da “İstanbul Martısı” ismini 
verilmiş.

Rotanız İstanbul’a çıkar…
Bir diğer desen ise Üsküdar’a Giderken 
şarkısından esinlenerek tasarlanan 
“Üsküdar’a Giderken” isimli desendir. 
Bu desende eski İstanbul hanımefendi 
ve beyefendisinin sandal sefası ve 
Üsküdar’ın simgesi Kız Kulesi birlikte 
resmedilmiştir. İBB Şehir Hatıraları 
markası adına tasarlanan ve tüm 
ürünlerde en çok satan “Rotam İstanbul” 
deseni ise pusulanın İstanbul’u 
gösterdiğini ve dümeninizi İstanbul’a 
çevirmeniz gerektiğini anlatıyor. 
Bu desen tasarımı ve bu desenlerin 
ürünlere uygulanma süreci 
“Hediyem İstanbul” markalı ürünleri aynı 
kategorideki diğer ürünler arasında 
farklı ve özel bir konuma yerleştiriyor. 

Ürünler İstanbul Kitapçıları ve web 
adresinde…
“Hediyem İstanbul” ürünleri, 
halihazırda İstanbul Kitapçısı Sirkeci 

Katip Çelebi, Süleymaniye, 
Kadıköy, Beyoğlu ve Panorama 
1453 Tarih Müzesi mağazaları ile 
www.hediyemistanbul.com internet 
sitesinde satışa sunuluyor. “Hediyem 
İstanbul”, corner mağaza konsepti ile 
daha fazla yerli ve yabancı misafire ve 
tüm İstanbullulara ulaşmayı hedefliyor.   

İstanbul’un tanıtımına katkı 
sağlıyor…
Türkiye genelindeki yerel yönetimlerin 
projelerinin değerlendirildiği Belhaber.
com tarafından düzenlenen 8. Belediye 
Oscarları / Yılın Belediye ve Yerel 
Yönetim Projeleri içinde Kültür A.Ş.’nin 
genç markası “Hediyem İstanbul” da 
ödüle layık görüldü. Bunun yanı sıra 
“Hediyem İstanbul”, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Güney Kore’de düzenlenen 
“İstanbul Kore’de 2014” etkinliklerinde 
İstanbul’u tanıtma deneyimi de yaşadı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından “Anıt ve Korunmaya 
Değer Ağaçlar”ın sistemli bir 
envanteri hazırlandı. 
Hikayeleriyle birlikte tescillenen 
tarihi ve nadir ağaçların sağlık 
durumu, devrilme riski ve koruma 
yöntemleri belirlendi.

Tarihi ve nadir ağaçlar 
koruma altında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanlığı, iki yıllık bir çalışma sonucunda daha önce 
tespiti yapılan tarihi ve nadir ağaçların sağlık durumu, 

devrilme riski ve korunma yöntemlerini belirledi. Toplam 
5 bin 121 anıt ve korunmaya değer ağaç hakkında mevcut 
tarihsel, mistik ve folklorik bilgiler derlenerek 2 ciltlik bir kitap 
haline getirildi. www.anitagaclar.com web sitesi ile İOS ve 
Android Tabanlı Mobil Uygulama da hazırlandı.
 
Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü Haliç Şefliği’nde düzenlenen törenle 
tanıtıldı. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek ile çok sayıda 
akademisyen, bürokrat ve vatandaş katıldı.

Toplantıda konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Nihat 
Macit, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çevreyi koruma ve 
geliştirme adına çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledi. Çevre 
yatırımlarında en son teknoloji ile bilimsel yöntemlerin 
kullanıldığına dikkat çeken Nihat Macit, İstanbul 

genelindeki anıt ve korunmaya değer ağaçların bir 
envanterinin hazırlanmasını çok önemsediklerini kaydetti.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan 
Şimşek de, proje kapsamında İstanbul genelinde toplam 
5 bin 121 anıt ve korunmaya değer ağacın tespit edildiğini 
belirterek, Anadolu Yakası’nda 45 ve Avrupa Yakası’nda ise 
53 tür ağaç üzerinde çalışmalar yapıldığını söyledi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
bahçıvanlığı öğrenmek ve 
bahçıvan olmak isteyenler için 
düzenlediği kurslara bu yıl da 
devam ediyor. Ücretsiz olarak 
verilen 2015 yılının ilk dönem 
Bahçıvanlık Kursu yoğun bir 
katılımla başladı.

Yeni bahçıvanlar yetişiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası ve Anadolu 
Yakası Park Bahçeler Müdürlükleri ile Eyüp ve Maltepe 
Halk Eğitim Merkezleri işbirliğinde ve İstanbul Ağaç ve 

Peyzaj A.Ş. koordinatörlüğünde yürütülen Bahçıvanlık 
Kursu’nun yeni dönemi 189 kursiyerin katılımıyla başladı. 
Bahçıvanlık Kursu dönem sertifika dağıtımı ve yeni dönem 

eğitimi başlangıcı, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü Haliç Şefliği’nde düzenlenen törenle yapıldı.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet 
İhsan Şimşek, törende yaptığı konuşmada, kurslara 
gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, 
“2001 yılında başladığımız bu eğitimlere yoğun bir 
şekilde devam ediyoruz. İstanbul içindeki eğitimlerin 
yanı sıra şehir dışına da teknik geziler düzenliyoruz. 
Bu kurslarımızda eğitim gören vatandaşlarımız iyi bir 
bahçıvan iyi bir peyzajcı oluyor.” dedi. 

Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Murat Ermeydan ise bahçıvanlık 
kurslarında çok tecrübeli olduklarını ifade ederek, 
“Bugüne kadar 2 bin 488 mezunumuz oldu. 
2015 ilk dönem kursumuza 189 yeni kursiyer ile başlıyoruz. 
Kurslarda birebir mesleğin içerisindeki arkadaşlarımız 
eğitmenlik yapıyor. Bu eğitimlerde çevre bilinci, kültürü 
oluşuyor. Milli Eğitim onaylı diploma alan kursiyerler 
kolaylıkla iş buluyor, istihdam sağlanıyor. Biz de 
kursiyerlerimize referans oluyoruz.” dedi. Konuşmaların 
ardından kursu 1’incilikle bitiren 3 kursiyere sertifikalarını 
Mehmet İhsan Şimşek ve Murat Ermeydan verdi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
toplumda önemli bir yere sahip 
olan kadınların istihdamına 
yönelik çalışmalarına devam 
ediyor. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ve 
Doğuş Holding işbirliği ile 
gerçekleştirilen seminerler 
ile 20 bin İSMEK öğrencisi 
“Finansal Okur-Yazar” oldu.

20 bin kadın
finansal okur-yazar oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Doğuş Holding ve Para 
Durumu’nun işbirliğiyle gerçekleştirilen “İstanbul Finans 

Merkezi Yolunda Hedef 20 Bin Kadın” projesiyle 4 yılda 
20 bin ev kadınına finansal okuryazarlık eğitimi verildi. 

Kadınların gelirlerini ve birikimlerini yönetmek, doğru ve 
yerinde harcamalarla elde edecekleri kazançlar hakkında 
bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 
projenin kapanış töreni Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda yapıldı. Aile ve Sosyal Bakanlığı Müsteşarı 
Nesrin Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Ahmet Selamet, Doğuş Grubu Ceo’su Hüsnü Akhan ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Daire Başkanı Ferrah Şarman’ın katıldığı törende bir 
kapanış semineri düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim 
Kursları İSMEK’te verilen eğitimler ile İstanbul’da pek çok 
kadın; tasarruf, birikim, istek, ihtiyaç gibi kavramlar 
hakkında bilgi sahibi oldu. Aile bütçesini yönetmeyi 

öğrendi. İstanbul’daki 22 ilçede gerçekleştirilen eğitimler, 
eğlenceli ve öğretici dramalarla desteklendi. Proje 
kapsamında; 2023 yılına kadar yaklaşık 2 milyon kadına 
ulaşılması hedefleniyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları 
İSMEK’te eğitim alan kursiyerler, 
el emeği göz nuru eserlerini 
sanatseverlerle buluşturdular. 
50 parça eserden oluşan 
Kırkyama Sergisi, 
sanatseverlerden tam not aldı.  

İSMEK’ten kırkyama sergisi

Dünyanın en büyük halk üniversitesi olarak tabir 
edilen İSMEK’te, Kırkyama branşı usta öğreticisi 
Zeynep Temizel ve 20 kursiyerinin 50 parça 

eserinden oluşan “Kırkyama” adlı sergi, Taksim Metro Sergi 

Salonu’nda açıldı. Çok sayıda sanatseverin katıldığı 
serginin açılış konuşmasını, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Müdür Yardımcısı Ali 
Yücel yaptı.

Aşkla yapılan sabır ürünü…
Kırkyama sanatının sabrın ürünü olduğunu ifade eden 
Ali Yücel, “Bugün burada çok özel bir sergi için toplandık. 
Sanatçılarımızın eserlerinde görüyoruz ki, büyük emek 
var. Bizlere de bu emeği ortaya koyan arkadaşlarımıza 
gönül desteği vermek düşüyor. Seyr-i temaşası hoş ve 
aşkla yapılan bu eserler için sizlere hem belediyemiz hem 
de Başkanımız Sayın Kadir Topbaş adına teşekkür 
ediyorum.” dedi.

İSMEK Kırkyama Branşı Usta Öğreticisi Zeynep Temizel 
ise “İSMEK’te olmaktan ve bu kurum sayesinde güzel 
insanlar tanımaktan dolayı çok mutluyum. Bugün 
burada benimle olan ve sergi hazırlık aşamasında bana 
destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Engelliler Müdürlüğü ile 
Zeytinburnu Belediyesi’nin 
işbirliğinde düzenlenen 
“Engelli Bireyler İstiklal Marşı’nı 
Güzel Okuma Yarışması 
Elemeleri” büyük bir coşku 
içerisinde gerçekleştirildi.

Engelli bireylerin
Milli Marş coşkusu

İstiklal Marşı’nın kabulünün 94’üncü yılında, engelli 
bireyler coşkuyla okudukları Milli Marş ile duygu dolu 
anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve 

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü ile 
Zeytinburnu Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen “İstanbul 

Engelli Bireyler İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması 
Elemelerinin ilki Sancaktepe Engelliler Merkezi’nde yapıldı. 

Elemelerde, görme, işitme, zihinsel, süreğen, ruhsal-
duygusal, down sendromlu ve otizm engelli bireylerden 
oluşan 250 engelli aday yarıştı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, 
İBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Muzaffer 
Saraç, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Rıfkı 
Bektaş, İBB Engelliler Merkezi (İSEM) Müdiresi Yeliz Yıldız 
Kökenek ile çok sayıda vatandaş da elemeleri izleyerek, 
engelli yarışmacılara destek oldular.  

Yarışma boyunca engelli ve aileleriyle sohbet eden 
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, “İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak ‘engelli birey yoktur, 
engellenmiş birey vardır’ anlayışı ile engelli ve ailelerine 
hizmet ulaştırıyoruz. Engelli ve ailelerinin sosyal yaşamda 
hayatını kolaylaştırmak ve karşı karşıya oldukları 
güçlükleri, sıkıntıları gidermek amacıyla titizlikle 
çalışmalar sürdürüyoruz.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında engelli vatandaşların 
yanında olmaya devam ediyor. 
Lojistik Destek Merkezi’nde 
ağırlanan işitme engelli 
öğrenciler, gezdikleri dev 
tesiste eğlenceli bir gün 
geçirdiler.

Hem eğlendiler 
hem öğrendiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İdari İşler 
Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle 
yürütülen proje kapsamında; kent genelindeki 

okullardan öğrenciler Lojistik Destek Merkezi’nde 
ağırlanıyor. Son olarak; Vezneciler İşitme Engelliler 
Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan grup, 

Lojistik Destek Merkezi’nde yürütülen çalışmaları yerinde 
görme imkanına sahip oldu.

Dev tesisi hayranlıkla gezdiler…
Öğrenciler, Alibeyköy’deki toplam 30 bin metrekare alana 
kurulu dev Lojistik Destek Merkezi’ni gezdiler. Olağanüstü 
durumlarda halkın gıda ve barınma öncelikli her türlü acil 
ihtiyacına hızlıca cevap vermek ve kendisine bağlı 
birimlere katkı sağlamak amacıyla kurulan dev tesiste 
yürütülen çalışmaları hayranlıkla izlediler.

Öğrenciler, aşçılık deneyimi de yaşadılar…
İşitme engelli öğrenciler, daha sonra pastaneye geçerek 
burada kendilerine verilen malzemelerle aşçılık deneyimi 
yaşadılar. Hazırladıkları kurabiye ve pizzaları yiyen 
öğrenciler, eğitici ve eğlenceli bir gün geçirdiler. 
İBB Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet 
veren Lojistik Destek Merkezi, bu anlamlı sosyal 
sorumluluk projesi süresince her hafta Cuma günleri 
çeşitli okullardan öğrenci gruplarını ağırlamaya devam 
edecek.  
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İETT’nin İstanbul halkına 
armağanı Nostaljik Tramvay’ın 
101’inci hizmet yılı törenle 
kutlandı. Törende, İstanbul’da 
101 yıl önce kullanılan ve restore 
edilen “115 numaralı” elektrikli 
tramvay da hizmete alındı.

Nostaljik Tramvay 101 yaşında!
İETT bünyesindeki Nostaljik Tramvay’ın hizmete girmesinin 

101. yılı, Tünel’de düzenlenen törene kutlandı. Törende, 
kentte ilk kullanılan elektrikli tramvaylardan biri 101’inci yıl 

anısına restore edilerek, yeniden kullanıma sunuldu. 
İstanbul’da 1966 yılına kadar hizmet veren 1914 model 
tramvay, 49 yıl sonra “115 numara” ile yoluna devam edecek.

115 no’lu tramvay yeniden raylarda…
Kutlamada konuşan İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci, 
İstanbul’un ilk tramvaylarından biri olan 115 no’lu 
tramvayın aynı zamanda köprü geçen ilk tramvay 
olduğunu belirterek, “Galata Köprüsü’nü ilk geçen tramvay 
olan 115 no’lu tramvayı aslına uygun olarak yeniledik ve 
İstiklal Caddesi yolcularına armağan ediyoruz.” dedi.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi…
İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci, yetkililer ve 
vatandaşlarla Tünel’den bittiği tramvayla İstiklal 
Caddesi’nde yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında nostaljik 
şarkıların seslendirildiği bir konser de verildi. Sürpriz 
hediyelerle karşılanan yolculara Nostaljik Tramvay 
görünümlü kitap ayraçları ve hatıra yastıklar hediye edildi. 
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İstanbul İtfaiyesi, vatandaşları 
yangın ve kazalara karşı 
bilinçlendirmek ve teknolojinin 
yeniliklerini göstermek amacı 
ile geniş çaplı bir tatbikat 
düzenledi. Bağcılar’da 
düzenlenen tatbikata, çok sayıda 
vatandaş da eşlik etti.

İtfaiyecilerden
nefes kesen tatbikat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 
Bağcılar İtfaiye Ekibi, İtfaiye Eğitim Merkezi (İBİTEM) ve 
Yıldız Arama Kurtarma Ekipleri tarafından 

gerçekleştirilen tatbikata Bağcılar Kaymakamı, Bağcılar 
Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. 
Tatbikatın ilk bölümünde Bağcılar Meydan’da yakılan ateş, 
itfaiye ekiplerinin kontrolünde, vatandaşlarında katılımı ile 
söndürüldü. 

İkinci bölümde ise Sancaktepe Eğitim Uygulama Okulu ve 
İş Eğitim Merkezi’nin 4. katında tatbikat gereği çıkan 
yangında mahsur kalan öğrenciler, itfaiye merdiven aracı 
ile tahliye edildi. Sivil Savunma Haftası sebebi ile kent 
genelinde pek çok tatbikat yapıldı. 

Anaokul öğrencilerine itfaiye eğitimi…
İstanbul İtfaiyesi, afet bilinci oluşturmak amacıyla 
yürüttüğü eğitim çalışmaları kapsamında; Çağdaş 
Anaokulu ve Özel Ataköy Anaokulu’ndan gelen 
76 öğrenciye “yangın güvenliği” ve “afetlerde doğru 
davranış tarzları” konularında eğitim verdi. Eğitimin ilk 
aşamasında, görevli eğitmen tarafından yangın, yangın 

çıkış nedenleri ve yangın anında doğru hareket tarzları 
hakkında teorik bilgiler anlatıldı. Anaokulu öğrencilerine 
uygulamalı eğitim aşamasında önce yangın söndürme 
cihazlarını hakkında bilgi verildi ardından da tatbikat 
yaptırıldı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul halkının yaşam kalitesini artırmak 
amacıyla sağlık ve sosyal alanlarında son 11 yılda pek çok hizmet ve yatırımı 
hayata geçirdi. Sağlık hizmetleri ihtiyaç sahiplerinin ayağına 
götürülürken; koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerle 
toplum sağlığının korunmasına destek verildi. Yaşlılar ve engellilerin 
yaşamlarını kolaylaştırmak için çok sayıda hizmet ve yatırım yapan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin en güzel noktalarındaki sosyal 
tesislerinin sayısını da 10 yeni tesis yaparak 17’ye çıkardı. 

İstanbul’da dev 
sağlık ve sosyal yatırımları…

Son 11 yılda toplum sağlığının korunmasına yönelik 
olarak başlattığı pek çok proje ile İstanbulluların yaşam 
kalitesini artıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadın 

ve Aile Sağlığı Hizmetlerinde; 21 Sağlık Tarama Merkezi, 
17 Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 3 Görüntüleme 
Merkezi ve 3 İstanbul Aile Danışmanlık Merkezi’ni 
hizmete açtı. Toplum sağlığının korunmasına yönelik 
çalışmalar kapsamında hizmet veren Kadın ve Aile 
Sağlığı Merkezlerinde özellikle meme kanseri başta 

olmak üzere birçok hastalıkta erken teşhis ile binlerce 
vatandaşın yeniden hayata bağlanması sağlandı. 

Birgün değil, hergün kadınların yanında…
1 milyon 947 bin 638 kişiye sağlık taraması hizmeti verildi. 
954 bin 642 meme kanseri risk taraması ile 369 bin 954 
dijital mamografi çekimi yapıldı. 2 bin 90 meme kanseri 
erken evrede tespit edildi. 893 bin 317 rahim ağzı kanseri 
ve 99 bin 680 kolon kanseri taraması hizmeti verildi. 
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1 milyon 265 bin 128 kez kemik erimesi, 500 bin 171 kişiye 
kalp - damar hastalıkları, 368 bin 50 anemi taraması 
yapıldı. 21 Sağlık Tarama Merkezi’nde, 62 bin 969 seans 
danışmanlık hizmeti verildi. 

Sağlık ve hijyen uygulamaları, zararlı madde kullanımı, 
beslenme, çocuk gelişimi gibi birçok konuda 
3 milyon 94 bin 896 sağlık eğitim hizmeti verilirken;  
ayrıca ruh sağlığını korumaya yönelik 51 bin 78 seans 
psiko eğitim verildi.

Sağlık hizmetleri ihtiyaç sahiplerinin ayağına götürdü…
Muayeneden enjeksiyona, yara bakımından fizik tedaviye, 
hasta naklinden psikolojik desteğe, ev ve kişisel 
temizlikten hastane ve evde refakate kadar tüm sağlık 
hizmetlerini ihtiyaç sahiplerinin ayağına götüren İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, kendisine bakamayan ve yardıma 
muhtaç yaşlı, yatalak ve engelli vatandaşlara yaşadıkları 
ortamda sağlık hizmeti veriyor. Evde Sağlık Hizmetleri’ne 
başvuru yapan 196 bin 91 kişiyi adreslerinde ziyaret 
edilerek, yaşadığı ortamda sağlık ve sosyal açıdan 
değerlendirmeleri yapıldı. 
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İBB, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 11 yılda 688 bin 731 kez 
nakdi, 26 bin 585 kez ilaç yardımı yaptı. 972 bin 618 aileye 
8 milyon 327 bin 608 adet alışveriş kuponu, 8 bin 819 aileye 
eşya, 31 bin 579 aileye giyim yardımı yapıldı. 2014 yılından 
itibaren 67 bin 454 aileye Sosyal Yardım İstanbul Kart 
dağıtımını gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 
günlük 20 bin kişilik aşevi hizmeti veriliyor. 

Kadına yönelik eğitim ve istihdam çalışmalarına başlayan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şiddete maruz kalmış 
4 bin kadına destek oldu. Şiddete uğrayan kadınlar için 
İstanbul’un en büyük Kadın Konuk Evi hizmete açıldı. 
Kadınlara yardım, destek ve eğitimlerin tek çatı altında 
yürütüldüğü Kadın Koordinasyon Merkezi’nin yeni binası 
hizmete alındı. Her yıl gerçekleştirilen Doğu’dan İstanbul’a 
Kadın Eli Sergisi ile atölyelerde üretilen el emeği ürünler, 
halkın beğenisine sunuldu. 

Talep ve şikayetlere çözüm üretiliyor…
Vatandaşların dilek, şikayet, soru ve sorunlarına çözüm 
üretmek ve hayatlarını kolaylaştırmak için 365 gün 24 saat 
anlayışıyla hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Beyazmasa, 153 Çağrı Merkezi ve 22 farklı noktadaki İletişim 
Noktaları ile İstanbulluların sorularına yanıt verdi, çözüm 
üretti ve belediye hizmetleri hakkına bilgilendirme yaptı.
@istanbulbld twitter hesaplarıyla İstanbullular bilgilendirildi.  
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İstanbul’da engeller kaldırıldı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engellilerle sosyal yaşam 
arasındaki engelleri kaldırmak için projeleri bir bir hayata 
geçirdi. Hizmete açılan 24 Engelliler Merkezi ile 
171 bin 171 kayıtlı engelli sayısına ulaşıldı. Engelli 
vatandaşlara bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, 
danışmanlık, sosyal ve mesleki iyileştirme hizmetleri 
verildi. 1.737 engelli vatandaşın iş sahibi olması sağlandı. 
1 milyon 20 bin 923 seans sporla rehabilitasyon hizmeti 
verildi. Engelli çocuk ve yetişkinlere 71 bin 112 seans 
fizyoterapi, atla terapi ve hidroterapi hizmeti sunuldu. 

Ortez Protez Atölyesi kuruldu…
Küçük Adımlar Erken Eğitimi Projesi ile 0-6 yaş arası 
gelişimsel geriliği olan çocukların ailelerine yönelik 
2 bin 731 kişiye eğitim verildi. Sosyal güvencesi olmayan 
93 bin  649 engelliye; işitme cihazı, akülü tekerlekli sandalye, 
tekerlekli sandalye, beyaz baston, ortez-protez, hasta altı bezi 
gibi medikal yardımlar yapıldı. Hizmete açılan Çiroz Engelliler 
Yaz Kampı’nda 47 bin 971 engelli birey ve engelli ailelerine 
yaz tatili yapabilme imkanı sağlandı. 

Yaşlı ve kimsesizlere sahip çıkılıyor…
Türkiye’nin en büyük bakım ve huzurevi olan Darülaceze 
Kayışdağı Kampüsü’nde, 1.200 yaşlıya hizmet veriliyor. 
120 hasta kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük Alzheimer-
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Demans bakım ünitesi ile yaşlıların 
alıştıkları sosyal ortamlarından 
koparılmadan yaşayabilecekleri 
28 adet yaşamevi oluşturuldu. 
Kartal Yakacık’ta Dr. Beşir Akınal 
Huzurevi ile Türkiye’nin ilk Sanatçı 
Yaşam Evi açıldı.

Cenaze hizmetleri ücretsiz veriliyor
İstanbulluların kederli günlerinde 
acılarını paylaşan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, kurum ve kuruluşlar 
tarafından hazırlanan Ölüm 
Belgesi’ni, bilgi sistemlerinde online 
olarak görüyor, cenaze yakınlarına 
anında ulaşarak cenaze ve defin 
hizmetleri hakkında bilgi veriyor. 
İstanbul genelinde cenaze hizmetleri 
ile şehirlerarası cenaze ve cenaze 
yakınlarına nakil hizmetleri ücretsiz 
olarak veriliyor. 590 adet mezarlıkta 
678 personel ve 154 araç ile 
7/24 esasına göre hizmet veriyor.

Sokak hayvanları rehabilite edildi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Anadolu Yakası’nda 
3 adet, Avrupa Yakası’nda 3 adet olmak 
üzere 7 bin hayvan kapasiteli Sahipsiz 
Hayvan Geçici Bakımevi hizmete açıldı. 
Sarıyer Kısırkaya, Pendik Tepeören ve 
Cebeci Sahipsiz Hayvan Geçici 
Bakımevleri kuruldu. Sahipsiz sokak 
hayvanlarının muayene, tedavi ve 
aşılamaları yapılırken; “Vet-İstanbul 
Projesi” kapsamında toplam 
80 bin 264 hayvana takip amaçlı 
mikroçip takıldı. 

İstanbulluların sağlıklı 
beslenmesi için...
İstanbulluların sağlıklı beslenmeleri için 
pek çok yeniliğe imza atan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan 
vatandaşların su ürünlerinden yaş 
sebze ve meyveye, ekmekten suya 
kadar birçok alanda kesintisiz ve sağlıklı 

38



hizmet almasını sağladı. Halkın ve özellikle çocukların daha 
iyi beslenmelerine yardımcı olan Altın Çörek üretildi. 
Ayrıca çölyak, fenilketonüri ve otizm hastaları için Gltensiz 
Nişastalı Karışım (GNK) üretilerek, hastalar, yurt dışından 
yüksek fiyatlarla ithal edilen benzer ürünlere bağımlı 
olmaktan kurtarıldı. Şehir estetiğine uygun 561 adet 
Halk Ekmek Büfesi açıldı. Şile, Beykoz ve Çatalca’da 
82 köy ve mahallede çeşme ve fırın yapıldı. Türkiye’nin en 
büyük Su Ürünleri Hali’nin Beylikdüzü’nde 2015 yılında 
hizmete alınması planlandı. Mobil büfelerle, hastanelerin 
acil servislerinde hasta yakınlarına yiyecek-içecek ikramı 
yapıldı. Ramazan ayı boyunca mahalle aralarında kurulan 
sofralarda günde 20 bin kişi iftar sofralarında buluşturuldu. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 
Avrupa’nın en büyük Organik Tarım Projesi ile çiftçilere 
organik tarımla ilgili gerekli eğitimler verildi, özel sektörle 
çiftçiler buluşturuldu. 

Sosyal tesislerde kaliteli hizmet…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7 adet olan sosyal tesis sayısını, 
10 yeni tesis yaparak 17’ye çıkardı. Miniatürk Parkı, Su Köşkü ve 
Tarihi Moda İskelesi’nde 3 yeni restoran açıldı. Yıldız 
Korusu’ndaki Çadır Köşk, Kır Kahvesi, Küçük Çamlıca Köşkleri 
ve Üsküdar Paşalimanı Restoranı restore edilerek, 
İstanbulluların hizmetine açıldı. Sahillerdeki yoğun talebi 
karşılamak amacıyla 12 adet kafeterya açıldı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
vatandaşları İstanbul tadında bir 
yolculuğa çıkarmaya davet ediyor. 
Kentin 16 farklı noktasında 
hizmet veren Sosyal Tesisler’e 
konuk olan İstanbullular, Şehir 
Hatları’nın muhteşem manzara 
eşliğindeki Boğaz Turlarından 
yüzde 50 indirimli faydalanıyor. 

Sosyal Tesis misafirlerine 
indirimli  Boğaz Turları!

22 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’ne konuk 
olan tüm İstanbullular, Şehir Hatları Boğaz 

Turları’na yüzde 50 indirim hakkı kazanıyor. Kampanya ile 
İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakalarında, eşsiz güzellikteki 
16 farklı noktasında konumlandırılan ve birbirinden enfes 
lezzetleriyle keyfine doyumsuz anların adresi Sosyal 
Tesisleri’ne gelen misafirler, edindikleri indirim kuponları ile 
İstanbul tadında bir yolculuğa çıkıyor. 

İstanbul Boğazı’nın keyfini çıkarmanın en güzel yollarından 
biridir Şehir Hatları’nın Boğaz Turları… Yaz-kış İstanbul’un 
benzersiz güzelliklerini izlemenin fırsatını yakalar; yalıları, 
sarayları, tarihi mekanlarını birarada temaşa edebilmenin 
keyfini sürersiniz. Vapurla boğaz turu yapmayan “İstanbul’u 
gördüm” diyemez, ziyareti eksik kalır.  
 
İstanbul’un eşsiz seyirlerinin kalite ve uygun fiyat ile 
buluştuğu Sosyal Tesisler ile yürütülen işbirliği kapsamında; 
Anadolu Kavağı’nda 3 saat molalı 6 saatlik Uzun Boğaz Turu 
12,5 TL, 2 saat süren ve tüm Boğazı kapsayan Kısa Boğaz Turu 
ise 6 TL. İndirim tur kuponları, Sosyal Tesisleri yetkililerinden 
temin edilebilir.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden 
İGDAŞ, doğalgazın güvenli 
kullanımı konusunda hayata 
geçirdiği projeleri sürdürüyor. 
Yetkili firmaların daha kolay 
tanınmasını sağlayan 
“doğalgaz sertifikalı firma 
logolu ışıklı tabela” ile güvenli 
doğalgaz kullanımı sağlanıyor.   

İGDAŞ’tan ışıklı tabela

Güvenli doğalgaz kullanımının önemine her fırsatta 
dikkat çeken İGDAŞ, Doğalgaz Mühendisleri 
Derneği’nin de katkılarıyla hazırladığı “Doğalgaz 

Sertifikalı Firma Logolu Işıklı Tabela” projesini sürdürüyor. 
Doğalgaz kullanıcılarını güvenli doğalgaz kullanımına 
teşvik etmek, özellikle doğalgaz kazalarına neden olan 
yetkisiz müdahalelere karşı kullanıcıları uyarmak, 
tesisatlara usulsüz müdahalelerin önüne geçerek kazaları 
ve muhtemel ölümleri önleyebilmek amacıyla hayata 
geçirilen çalışma ile kamuoyunda güvenli firma algısının 
oluşmasına katkı sağlanıyor. 

İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, projeyle ilgili olarak 
yaptığı değerlendirmede; “Doğalgaz sektörünün okulu 
olarak kabul edilen kurumumuz sektöre örnek olacak yeni 
bir adım daha attı. Biz gerek İstanbullulara gerekse Türkiye 
genelinde tüm doğalgaz kullanıcılarına ulaşmayı 
hedeflediğimiz projelerle güvenli doğalgaz kullanımının 
önemini her fırsatta anlatıyoruz. ‘doğalgaz sertifikalı firma 
logolu ışıklı tabela’ ile de yetkili firmaların daha kolay 
tanınmasını sağlıyoruz. Bu logoyu gören doğalgaz 
kullanıcıları gönül rahatlığı ile bu noktalara başvuruyorlar.” 
diye konuştu. 

Logolu ışıklı tabelaya sahip sertifikalı firmalar, doğalgaz 
iç tesisat yapım, bakım ve onarım sertifikasını elinde 
bulunduran firmalardır. Hazırlanan kurumsal giydirme 
ile sertifikalı firmalar diğerlerinden kolayca ayrışıyor; 
doğalgaz kullanıcılarının doğru ve güvenilir firmayı 
kolayca tespit etmesi sağlanıyor. Sertifikalı firmaların 
listesine İGDAŞ’ın web sitesinden ulaşılabiliyor.
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu Sancaktepe’nin başarılı 
belediye başkanı İsmail Erdem. 
“Genç Sancaktepe Tarih 
Yazıyor” sloganı ile ilçede 
büyük yatırımlar yaptıklarını 
belirten Başkan Erdem,  
Sancaktepe’nin yükselen bir 
değer olduğunu söyledi.

Yükselen değer; Sancaktepe...

Sayın Başkanım, İstanbul’un yeni ilçelerinden biri 
olan Sancaktepe’de ilçe halkının yaşam 
kalitesinin artıran ve artıracak olan başlıca 

yatırım ve projelerinizden bahseder misiniz? 
Göreve geldiğimiz günden bu yana Sancaktepe’nin 
vizyonunu şekillendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. 
Halkımızın araştırmacı, üretken aynı zamanda bilgi ve 
birikimle dünya standartlarında donanıma sahip olmasını 
arzuluyoruz. Yaptığımız hizmet ve yatırımlarla Sancaktepe, 
kabuğunu kıran ve geleceğe umutla bakan bir kent haline 
gelmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyor.

Safa Tepesi Tesis ve Mesire Alanı, 100 dönümlük dev alanı, 
eşsiz İstanbul manzarası ve tabi güzellikleri ile 
İstanbulluların yeni gözde mekanı olacak. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin ilçemize kazandıracağı dev alan; 
eğlence mekanları, piknik alanları ve yeşilliğiyle İstanbul’a 
yeni bir mekan kazandıracak. 360 derece manzarası ile 
İstanbul’u izlemek büyük bir heyecan olacak. Safa Tepesi 
Sosyal Tesis ve Mesire Alanı’na gelen aileler için barbekülü 
kamelyalar, piknik masaları, dekoratif amaçlı şelale ve 
köprü gibi dekoratif öğeler de bulunacak. Mesire Alanı, 
Üsküdar Şile Yolu gibi önemli geçiş noktalarına yakınlığı ile 

kolay ulaşılabilen; günlük karmaşalara olan uzaklığı ile de, 
huzurlu bir keyfin aynı coğrafyada yaşandığı bir nokta 
niteliğini taşıyor.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük şehir hastanesi 
Sancaktepe’de kuruluyor. 4 bin 100 yataklı hastane, 
Sancaktepe’yi “sağlık merkezi” yapacak. Sancaktepe 
Belediyesi olarak gençlerin spora daha çok vakit 
ayırabilmeleri için ilçe tarihine damga vuracak yatırımlara 
imza attık. Olimpik standartlara uygun olarak planlanan 
3 yüzme havuzu, küçük yaşlardan başlamak üzere her yaş 
grubundan sporculara hizmet veriyor.  

Sancaktepe’de özellikle ulaşım alanında ciddi 
yatırımlar yapılıyor. İnşaatı devam eden Üsküdar - 
Ümraniye - Çekmeköy - Sancaktepe Metro Hattı 
hizmete açıldığında ilçede ne gibi değişimler 
yaşanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir 
Topbaş’ın büyük gayretlerle yürüttüğü ulaşım hizmetleri 
İstanbul’a yakışan bir şekilde sürdürülüyor. Metro, İstanbul 
trafiği için çok önemli ulaşım vasıtası. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş Bey’in ifadelerine 
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göre söz konusu metro hattında ileri teknoloji kullanılıyor. 
Yapımı tamamlandığında ise metronun makinist olmadan 
da hareket edebileceğini belirtti. 

22 kilometre uzunluğunda, 16 istasyonlu ve depo sahası 
ve depoya bağlanan 2 bin 750 metre bağlantı tünellerinin 
de yer alacağı Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy - 
Sancaktepe Metrosu tamamlandıktan sonra Üsküdar-
Sancaktepe arasında seyahat süresi 24 dakikaya inecek. 
Saatte 55 bin yolcu taşınması planlanan hattın hizmete 
girmesiyle, Sancaktepe’den yolculuk süreleri Üsküdar’a 24, 
Kartal’a 59, Yenikapı’ya 36, Taksim’e 44, Hacıosman’a 68, 
Atatürk Havalimanı’na 68 ve Olimpiyat Stadı’na 78 dakika 
olacak.

Başkanım, sosyal belediyecilik alanındaki 
çalışmalarınız nelerdir?  
Sancaktepe Sevgi Mağazası ile sosyal dengelerin 
oluşturulmasında önemli bir görevi yerine getiriyoruz. 
Belediye ve Kaymakamlık olarak başta şehit aileleri, 
engelli ve yetim çocuklar olmak üzere ihtiyacı olan 
yediden yetmişe her vatandaşı belirleyerek, ücret 
ödemeden alışveriş yapmaları için Sevgi Kartı’nı 
kendilerine tahsis ettik. Bu güne kadar on binlerce kişi 
sunulan bu hizmetten yararlandı. Diğer yandan eğitime 
katkı olarak dar gelirli ailelere destek amaçlı hazırlanan 
eğitim seti yine öğrencilerimize teslim edildi.
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Diğer bir önemli hizmetimiz Aşevimiz. 
Sancaktepe Belediyesi olarak yardıma 
muhtaç, hasta, sakat, yaşlı 
vatandaşların yemeğini kapılarına 
giderek teslim ediyoruz. Üretim ve 
dağıtım, sağlık, besleyicilik ve hijyen 
şartlarına uygun olarak 
gerçekleştiriliyor. Aşevi bünyesinde 
çalışan personelin eğitimleri yetkili 
gıda mühendisleri tarafından veriliyor.

Sancaktepe’nin vazgeçilmez 
unsurlarından biri olan 
kadınlarımızı sosyal hayatın içinde 
daha etkin hale getirmek için 
kurduğumuz Mutlu Evler Merkezi 
kurulduğu günden itibaren çok 
önemli faaliyetlere imza attı.
Eğitimden sanata, yaz kurslarından 
kültür gezilerine ve ihtiyaç sahiplerine 
yardıma kadar birçok konuda 
etkinlikler yapan Sancaktepe Kadın 
Koordinasyon Merkezi, Sancaktepe 
için büyük bir kazanım oldu. 

Geleneksel kültürümüzde herkese kol 
kanat geren ‘Mahalle Anneleri’ gibi çok 
önemli kültürü de ihya eden merkez, 
yetim çocukların boynu bükük 
kalmaması için onların daima yanında 
oluyor. Ayrıca dil eğitimi ve çeşitli 
sanatsal etkinlikleri de hayata 
geçirerek, başarılı olanlara sertifika da 
veriyor. Psikologlar eşliğinde çeşitli ev 
ziyareti yapan Kadın Koordinasyon 
Merkezi temsilcileri çocuklar için de 
çok farklı destekleyici eğitim 
çalışmaları yapıyor. Sancaktepe 
Belediyesi biliyor ki; bir beldeye kadın 
eli değmeden o bölgenin kalkınması 
mümkün değildir.

İstanbul’un ilk Engelli Dinlenme Evi,  
Sancaktepe’de açıldı. 1.585 m2’lik alana 
inşa edilen EDEV’de hem fiziksel hem 
de zihinsel engelli vatandaşlar için 
hizmet veriliyor. Engelli vatandaşlar 
burada misafirimiz oluyor. 
Onları sabah aldığımız gibi akşam 

bırakıyoruz. Engelliler Dinlenme 
Evi’ne ait gezici ekip, yaşam 
alanlarından ayrılamayacak durumdaki 
bakıma muhtaç vatandaşlarımıza, 
evlerinde randevulu ve dönüşümlü 
olarak psiko-sosyal destek ve refakat 
hizmeti sağlıyor. 

İlçede kültür-sanat alanında ne gibi 
çalışmalar yürütüyorsunuz?
Sancaktepe Belediyesi olarak 
Abdurrahman Gazi Kongre Merkezi’nin 
temelini attık. Yapımı 
tamamlandığında Sancaktepe de artık 
önemli ve büyük organizasyonlara 
hazır olacak. Bir kültür ilçesi olma 
yönünde emin adımlarla ilerleyen 
Sancaktepe Belediyesi, 5 kültür 
merkezi açarak bu konudaki 
kararlılığını gösterdi. Bu önemli 
yatırımların hayata geçmesi ile önemli 
bir boşluk dolacak ve bilginin ışığında 
ilerleyecek insanlar “kültürlü 
Sancaktepe”yi oluşturacaklar.
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Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ismini verdiğimiz 
kültür ve sanat merkezimizin temelini ilk göreve 
geldiğimiz yıllarda heyecanla atmıştık. Kültür ve sanata 
verdiğimiz önemin bir gereği olarak dev bir yatırımı 
bölgeye kazandırdık. Sayın Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Kadir Topbaş’ın adını verdiğiniz kültür ve sanat 
merkezi bu ay içinde halkımızın hizmetine alıyoruz. 
Yenidoğan’daki bu merkezde, kültürel etkinliklerin yanı 
sıra çeşitli eğitimler de verilecek. Birçok sanat dalında 
faaliyetlerin yapılacağı komplekste kütüphane de yer 
alacak. Bu proje ile Belediyemizin “kültür harcı karma” 
çabalarının önemi daha da belirginleşecektir. Çünkü biz, 
her kültür adımının büyük sıkıntıları gidereceğine 
inanıyoruz. Gayretimizin nedeni, gençlerimizin bir sanat 
dalının rehberliğinde yaşamlarını dizayn etmelerine zemin 
hazırlamaktır.

Ayrıca hayata geçirdiğimiz Genç Gelecek Projesi ile Türkiye 
1’incisi olduk. Proje dahilinde gençlerimize; kent yaşamı, 
edebiyat, sanat, spor, bilişim, psikoloji, yabancı dil gibi 
konularda eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda 
gerçekleştirdiğimiz mekan gezileri, konserler, 
konferanslar, paneller, söyleşiler ile verilen teorik dersler 
pratiğe dökülüyor. Projemiz içerisinde yer alan 23 kulüp 
ile gençlerimizin ilgi alanlarına göre tercih yapıp, 
kendilerini o yönde geliştirmeleri için çalışıyoruz. Aynı 
zamanda gençlerimizin, “Genç Gelecek” içerisinde yer alan 
sosyal sorumluk projeleri ile ihtiyacı olan bireylere ulaşıp, 
pratikte hayatı ve mutluluğu paylaşmayı, ihtiyacı olana 
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kucak açmayı öğrenmeleri için “Oyun 
Kardeşliği”, “Uyuşturucu ile Mücadele”  
gibi aktiviteler yapıyoruz.

Başkanım, geleceğimizin teminatı 
olan gençlerimizin ve çocuklarımızın 
eğitimi noktasında yatırımlarınız ve 
projelerinizden söz eder misiniz?
Çocuklarımız, geleceğimizin teminatı. 
Bu konuda görev gelir gelmez 
çalışmalarımızı başlattık ve aydınlık 
yarınlar için Bilgi Merkezlerimizi açtık. 
Şimdi ise sayısı 14 olan Kültür ve Bilgi 
Merkezleri, Sancaktepeli gençleri 
geleceğe hazırlayan birer eğitim 
yuvaları oldu. Sancaktepe Belediyesi 
Bilgi Evleri, farklı branşta alanında 
uzman öğretmen kadrosuyla, 
fonksiyonel binalarıyla yeni eğitim 
sezonuna hazır durumda bulunuyor. 
Yaklaşık 32 bin öğrenci bu 
merkezlerden yararlanıyor.

Bilgi Merkezlerinde derslikler, internet 
odası ve çok amaçlı orta büyüklükte 

bir de salon bulunuyor. Tamamen 
ücretsiz olarak ilköğretim öğrencilerine 
hizmet sunan merkezlerde her sınıf 
25 kişiden oluşuyor. Sınıflarda akıllı 
tahta ve projeksiyon cihazı bulunuyor. 
Merkezde Türkçe, Matematik gibi temel 
derslerin yanında İngilizce branşında 
da öğretmenler tarafından eğitim 
veriliyor. Kültür ve Bilgi Merkezi’nde 
çocuklar, müzik, satranç, folklor, tiyatro 
gibi etkinliklere de katılabiliyorlar.   

Başkanım son olarak 
okuyucularımıza neler söylemek 
istersiniz?
İstanbul, medeniyetler merkezi olmuş, 
kültürel ve tarihi zenginliklere sahip bir 
dünya kenti. Ben “İstanbul medeniyeti” 
olarak adlandırıyorum bu birikimi... 
Bu kentte yaşamak bir ayrıcalık ancak 
sorumluluk gerektiriyor. Her şey 
halkımızın daha huzurlu daha kaliteli 
bir yaşamı için. Sancaktepelilerin 
mutluluğu, bizim mutluluğumuz. 
Sancaktepeliler bize güvenmeye devam 
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etsinler. Her geçen gün onların desteği ile daha iyiye 
gideceğiz. Biz, Sancaktepeli vatandaşlarımızın bizlere sonsuz 
güveniyle bu günlere geldik. Her geçen gün bu güven ve 
destek büyümekte, Sancaktepe daha güzel günlere büyük 
adımlarla ilerlemektedir.

İsmail Erdem kimdir?
1959 yılında Sivas’ta doğan İsmail Erdem, siyasi 
çalışmalarına 1976 yılında başladı. 1991 Genel 
Seçimleri’nde İstanbul’dan Milletvekili Adayı oldu. 
1995-2001 yılları arasında İlçe Başkanlığı görevinde 
bulundu. AK Parti’nin kuruluşu ile birlikte AK Parti Meclis 
Grubu’nu kurdu ve Grup Başkanı oldu. 2001-2004 yılları 
arasında, AK Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini 
üstlendi. 2004-2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, 
2005-2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliğiyle birlikte aynı 
zamanda Encümen Üyeliği görevlerini yürüttü. 

29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Sancaktepe 
Belediye Başkanlığı’na seçildi. İsmail Erdem, 30 Mart 
2014 Yerel Seçimleri’nde ise ikinci kez Sancaktepe Belediye 
Başkanı oldu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü 
mezunu olan İsmail Erdem, evli ve dört çocuk babasıdır.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
sporcuların Dünya ve Avrupa 
Şampiyonaları ile olimpiyatlardaki 
başarı grafiğini yükseltecek yeni 
bir çalışmaya daha imza atıyor. 
Proje kapsamında; okul spor 
salonlarından yararlanan 
öğrenciler içinden seçilecek 
genç yetenekler, lisanslı 
sporcu haline gelecek. 

Spora yeni yetenekler 
kazandırılıyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hizmete 
açtığı 143 okul spor salonundan yararlanan öğrenci ve 
genç sporcuları, Türk sporuna kazandırmak için 

çalışmalara başladı. Bu kapsamda; Topkapı 
1453 Sosyal Tesisleri’nde İBB Okul Spor Salonları Yetenek 
Tespiti İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt 
Bulut, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 
(İBBSK) Başkanı Ahmet Hamdi Çamlı, Türkiye Badminton 
Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Recep Eryılmaz ve 
projede genç yeteneklerin keşfedilmesi konusunda 
destek verecek olan beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Sporda ülke başarısının arttırılması hedefleniyor…
Projeye ilişkin değerlendirme yapan İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Mevlüt Bulut, İstanbul’da spora yeni yeteneklerin 
kazandırılması konusunda beden eğitimi öğretmenlerinden 
fikir ve öneri beklediklerini vurguladı. Projenin İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, İBBSK ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
birlikte uygulanacağını belirten Bulut, 143 okul spor salonu 

48



içinden seçilecek sporcuların Milli 
Eğitim Müdürlüğü ayağında beden 
eğitimi öğretmenlerinden destek 
alınacağını söyledi.

Okul spor salonlarına destek 
sürüyor…
İBBSK Başkanı Ahmet Hamdi Çamlı ise 
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 
olarak okul spor salonlarında gelişimini 
tamamlayan ve yeteneği olan her 
sporcuyu tespit edecek ekipler 
kurulacağını belirterek, “Okul spor 
salonlarına her türlü malzeme ve 
eğitmen desteği de vermeye devam 
edeceğiz. Burada sporla buluşan 
gençlerimiz sokağın kötülüklerinden 
uzak kalmakla kalmayacak, başarılı 
olduğu takdirde ülkemizi uluslararası 
arenada temsil edebilecek imkanlara 
bizim aracılığımızla kavuşmuş olacak. Bu 
doğrultuda siz değerli eğitmenlerimize 
büyük görev düşüyor.” diye konuştu.

Yetenekli sporcular izlemeye 
alınacak…
Konuşmaların ardından projeyle 
ilgili beden eğitimi öğretmenlerinin 
görüşleri alındı. Toplantı sonunda 
yetenekli sporcuların ortaya 
çıkarılması için ilgili kurumlar 
arasında içinde antrenör ve 
İBBSK yöneticilerinin yer alacağı bir 
heyet oluşturulması, bu heyetin de 
belirli bir takvim dahiline okul 
spor salonlarında yetişen sporcuları 
izlemesi ve değerlendirmesi kararı 
alındı.  Sporcular içinden seçilecek 
genç yetenekler daha sonra 
İBBSK’ya kaydedilerek lisanslı 
sporcular haline getirilecek.

Türkiye Badminton Federasyonu 
Başkanı Murat Özmekik de, okul 
sporlarında hizmet veren beden 
eğitimi öğretmenlerine yönelik olarak 
antrenörlük kursu verildiğini belirtti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Taekwondo Takımı, Avrupa 
Şampiyon Kulüpler Taekwondo 
Şampiyonası’nda fırtına gibi esti. 
İBB Spor taekwondocuları, 
Büyükler, Gençler ve Yıldız 
Bayanlarda Avrupa 
Şampiyonu; Yıldız Erkeklerde 
ise Avrupa 3’üncüsü oldular. 

İBB Taekwondo Takımı
Avrupa şampiyonu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taekwondo Takımı, 
Antalya Belek’te düzenlenen Avrupa Şampiyon 
Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’na damga vurdu. 

Şampiyonada, 37 ülkeden 221 kulüp ve 850 sporcu 
kıyasıya mücadele etti. 

Şampiyonada, İBB damgası…
İBB Spor Kulübü taekwondocuları, Büyük Bayanlar 
Kategorisi’nde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya; 
Genç Bayanlar’da 1 altın ve 1 bronz madalya; Yıldız 
Bayanlarda ise 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya 
alarak takım halinde Avrupa Şampiyonu oldular. 

İBB madalyaları topladı…
Yıldız Erkekler Kategorisinde; 1 altın, 1 gümüş ve 
1 bronz madalya alarak takım halinde Avrupa 3’üncüsü 
olan İBB sporcuları, Büyük Erkeklerde de 1 gümüş ve 
2 bronz madalya almayı başardılar. 

Türk sporuna hizmet…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
talimatlarıyla Profesyonel Futbol Takımı’nı bünyesinden 
çıkaran ve olimpik branşlara ağırlık veren İstanbul 

Büyükşehir Belediye Spor, Taekwondo branşında 
tarihi bir başarıya imza attı. Amatör branşlarda 
Türk sporunun lokomotifi olan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Spor Kulübü Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda 
aldığı başarılarla 22 branşta Türk sporuna hizmet 
vermeye devam ediyor. 
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Özel 
Sporcuları, 1. Bölge Yüzme 
Yarışları’nda 8’i altın toplam 
11 madalya kazanarak, takım 
halinde 1’inci oldular.

8 altın, 3 gümüş madalya…

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün özel 
sporcuları, Antalya’da yapılan ve 51 kulüpten 
101 sporcunun katıldığı 1. Bölge Yüzme Yarışlarında 

mücadele etti. 4 sporcu ile yarışlara katılan 
Lacivert-Turunculu ekip, 8 altın ve 3 gümüş madalya 
alarak 1’inci oldu. 

Özel sporcular madalyaları topladı…
Büyükşehir’in özel sporcularından Kübra Esen, Zübeyde 
Gürbüç, Cenk Keçeoğlu ve Ali Şirolu; mücadele verdikleri 
50 m serbest ve sırtüstü, 100 m serbest ve kelebek ile 
400 m serbest kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak, 
madalyaları topladılar. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Spor’un gelecek vadeden özel sporcularından Ali Şirolu, 
üst düzey performans sergileyerek, İNAS Barajı’nı geçti ve 
uluslararası yarışlara katılma hakkı elde etti.  

Takım halinde 1’inci oldular…
Yarışları değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Spor 
Kulübü Yüzme Branşı Başantrenörü Duran Arslan, dört 
özel sporcu ile katıldıkları ilk organizasyonda, takım 
halinde birinci olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade 
ederek, “Büyükşehir olarak Türk sporuna yeni yıldızların 

yetiştirme gayreti içerisindeyiz. İstanbul’un muhtelif 
bölgelerindeki 13 tesisimizde dört engel grubunda 
yüzme branşında hizmet veriyoruz. 2014 yılında 
4 bin 500 vatandaşımız bu hizmetlerden faydalandı.” dedi.
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Spor kenti İstanbul, Minikler Salon 
Okçuluk İstanbul İl Şampiyonası’na 
ev sahipliği yaptı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla düzenlenen 
yarışlarda,9 kulüpten 
230 sporcu hedefi 12’den 
vurmak için mücadele etti.

Minik okçular 
madalyaları topladılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Okçuluk 
Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Salon 
Okçuluk İstanbul İl Şampiyonası’nda, sporcular 

şampiyonluk için mücadele ettiler. Fatih Spor 
Kompleksi’nde yapılan turnuvada, Okçular Vakfı Spor 
Kulübü, İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü, 
Marmara Okçuluk Spor Kulübü, Demka Okçuluk Spor 
Kulübü, İVK Spor Kulübü, TED Koleji Spor Kulübü, 
Okspor Kulübü, İhlas Koleji Spor Kulübü ve Silivri Okçuluk 
Kulübü’nden 230 sporcu katıldı.

Müsabakaları izleyenler arasında Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Adnan Kuzu, 
Okçuluk İl Temsilcisi Hilmi Emekli ve Okçuluk Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Gemalmaz ile çok sayıda 
sporsever yer aldı. Şampiyona, 09-10 yaş grubu için Klasik 
Yay (Recurve), 11-12 yaş grubu için Klasik Yay (Recurve), 
11-12 yaş grubu için Makaralı Yay (Compound), 13-14 yaş 
grubu için Klasik Yay (Recurve) ve 13-14 yaş grubu için 
Makaralı Yay (Compound) kategorilerinde düzenlendi. 

Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Metin Gazoz, şampiyona 
ile ilgili olarak; “Müsabakaları İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin destekleri ile yapıyoruz. Okçuluk, 
Türkiye’nin yükselen bir spor dalı. Okçuluğun altyapı 
hazırlıklarını tamamlamıştık ama imkanların oluşmasını 
bekliyorduk. Milli Takım’ın altyapısını da hazırladık. 
Amacımız, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonası’na sporcu 
hazırlamak.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin kente 
kazandırdığı okul spor 
salonları, bu yıl ilk kez 
Liselerarası Spor 
Şöleni’ne ev sahipliği yapıyor. 
Turnuvalar erkeklerde futsal ve 
basketbol, kızlarda ise basketbol 
ve voleybol branşlarında 
mücadelelere sahne oluyor.

Liselerarası Spor Şöleni başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak 

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilen ve okul saatleri 
dışında tüm halkın da kullanımına açılan okul spor 

salonları, Liselerarası Spor Şöleni’ne ev sahipliği yapıyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk 
kez düzenlenen spor şöleninin ilk gününde futsalda 
10, basketbolda 2 müsabaka yapıldı. 

Büyükçekmece Sudi Özkan Kız Teknik ve Meslek Lisesi, 
Bayrampaşa İnönü Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi, 
Çekmeköy Nesrin Uçmaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi spor salonlarının ev sahipliği yaptığı maçlarda 
22 takım mücadele etti. 

Spor şöleni geleneksel hale gelecek…
Liselerarası Spor Şöleni’nin her yıl geleneksel olarak 
düzenlenmesi planlanırken; bu yılki turnuvalara Avrupa 
Yakası’ndan 23, Anadolu Yakası’ndan 18 olmak üzere toplam 
41 lise katılıyor. Futsal ve basketbol ile başlayan karşılaşmaların 
yanı sıra turnuvada voleybol maçları da yapılıyor. 
İstanbul şampiyonluğu için düzenlenen müsabakalarda 
83 takımdan toplam 1.116 sporcu mücadele edecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
çocukların ve gençlerin gelişimine 
destek olan pek çok proje 
yürütüyor. İzcilik kamplarından 
BELNET’lere, online akıllı 
dershane hizmetlerinden 
kariyer eğitimlerine kadar 
her alanda gençlerin 
geleceğine yatırım yapılıyor. 

Gençliğin geleceğine yatırım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültür sanattan spora, 

eğitimden sağlığa kadar birçok alanda gerçekleştirilen 
etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri ile gençlerin 

gelişimine katkıda bulunuyor. Bu kapsamda; Gençlik 
Merkezleri ile İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi 
kuruldu. Yaz ve kış izcilik kamplarında toplam 
142 bin çocuk ve gence izcilik eğitimi verilirken; “Yerel 
Yönetimlerde Dünya Birincisi” oldu.  

68 şubede güvenli internet…
BELNET İnternet ve Bilgi Erişim Merkezlerini açıldı. 
68 şubede 1.400 bilgisayarla güvenli, sağlıklı ve modern 
ortamlarda internet ve bilgi erişim hizmeti sunuluyor. 
ONLİNE AKILLI DERSH@NE ile sınavlara hazırlanan 
gençlere dershane hizmeti veriliyor. Bu güne kadar 
258 bin kayıtlı üye sayısına ulaşıldı. 

Gençler kariyer yapıyor…
“Tercih Danışma Merkezleri”nde sınav sonrası öğrencilere 
rehberlik desteğinde bulunan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, 424 bin 355 öğrenciye bu hizmeti verdi. 
Kariyer eğitimleri ile üniversite öğrencilerinin kişisel 
gelişimine katkı sağlanıyor. İlköğretim ve ortaöğretimde 
her yıl başarılı olan öğrencilere eğitim, spor ve kültür 
içerikli hediye paketi veriliyor.  
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Gençlik Meclisi kuruldu…
Gençler İstanbul’un yerel yönetiminde 
söz sahibi oluyor. 10 farklı alanda 
komisyonu, 310 üye ve 10 bin gönüllüsü 
ile gençler yarınlara hazırlanıyor. 
İstanbul’da tüm üniversite ve lise 
kulüplerini bünyesinde barındıran 
“Gençlik Noktası” kuruldu. 25 farklı 
üniversiteden 50 takımın katılımıyla 
Üniversiteler Arası Spor Festivali 
gerçekleştiriliyor.

Dünya gençleri İstanbul’da buluşuyor
Türk & Arap Gençlik Kongresi ile 
Avrupa, Amerika ve Asya’dan gençler 
dünyanın çeşitli ülkelerinden 
akademisyen, gazeteci ve yazarlarla 
biraraya getirildi. Anadolu Kongresi ile 
2 yılda 70 ülkeden 400 kişiyi şehrimizde 
ağırlandı, kültürel tanıtımlar 
gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk ve tek 
Graffiti Festivali, yurtiçi ve yurtdışından 
graffiti çizerlerinin de katılımı ile her yıl 
gerçekleştiriliyor. Her yıl 19 Mayıs’ta 
gençlerle konserli etkinlikler yapılıyor. 

Çocuklar tarihi ve kültürel mekanları 
geziyor…
Çocuk Meclisi’ni kuran İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için 
İstanbul’un tarihi ve kültürel 
mekanlarına geziler düzenliyor. 
Çocukların, Atalarımızın Çanakkale’de 
sergiledikleri kahramanlık dolu 
hikayeleri yerinde görmeleri sağlanıyor. 
“Çocuk, Kent ve Yerel Yönetimler 
Sempozyumu” ile çocuklar da yerel 
yönetimde söz sahibi oluyor.  

Çocukların boş vakitleri 
değerlendiriliyor…
İstanbul Gençlik Eğitim ve Rehberlik 
Merkezi ile çocukların boş vakitlerini 
verimli ve olumlu aktivitelerle 
geçirmesi sağlanarak, sokağın kötü 
alışkanlıklarından uzaklaştırılıyor. 
Ayrıca sokakta yaşayan ve sokağa 
düşme riski olan 1.405 çocuk ve gence 
barınma, beslenme, sağlık, eğitim, 
meslek eğitimi ve psikolojik 
danışmanlık alanlarında hizmet verildi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
başarılı öğrencileri ödüllendirmeye 
devam ediyor. Bir Takdir de 
Büyükşehir’den Projesi 
kapsamında takdir veya 
teşekkür belgesi almaya hak 
kazanan öğrencilere çeşitli 
hediyeler verildi.

Takdir sizden, hediye bizden!

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk dönemini 
başarıyla tamamlayan öğrencilerin tatil hediyesi, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü’nün 2010 yılında başlattığı “Bir Takdir de 
Büyükşehir’den” projesiyle bu yıl 18 bin başarılı öğrenciye 
çeşitli hediyeler verildi. 

Bir takdir de Büyükşehir’den…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü 
Ayhan Kep, “Amacımız; karnesindeki notları yüksek olan 
öğrencilerimizi ödüllendirirken, notları daha düşük olan 
öğrencilerimizin de motivasyonlarını yükselterek onları 
çalışmaya ve başarıya teşvik etmek. Bundan sonra da siz 
öğrencilerimiz çalıştıkça ve eğitim hayatınızda başarılı 
oldukça İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızda 
olmaya devam edeceğiz.” dedi.

33 bin öğrenciye hediye paketi verildi…
Öğrenciler, çeşitli okullara ulaştırılan, BELNET şubelerinden 
verilen ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden yapılan 
dağıtımlarla hediyelerini aldılar. Başarılı öğrencilere 

okul çantası, kalem, kitap, defter, cetvel gibi 12 parçadan 
oluşan hediye paketleri verildi. Proje kapsamında bugüne 
kadar 50 binin üzerinde öğrenci ödüllendirildi.

56



İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın 
talimatıyla başlatılan 
“Karnesini Getirene Fidanlı 
Pekiyi” projesi ile Bahçe 
Marketlere gelen öğrencilere 
fidan hediye edildi.   

Her fidana bir fidan…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj A.Ş. 

tarafından çocukların çevre bilinci ve duyarlılığını 
artırmak amacıyla başlatılan “Karnesini Getirene Fidanlı 

Pekiyi” projesi yoğun ilgi gördü. Kampanya kapsamında 
Bahçe Marketlere karnesini getiren bütün öğrencilere 
fidan hediye edildi. Öğrenciler karneleriyle beraber 
okullardan gruplar halinde ya da aileleri ile birlikte 
bireysel olarak Bahçe Marketlere gelerek, fidan hediye 
projesine katıldılar ve doğaya kendi elleriyle destek 
verdiler.

Mardinli çocuklar Bahçe Market’te…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi de, Mardin 
Nusaybin’den gelen çocuklarla birlikte proje kapsamında 
Bahçe Market’e geldi. Çocuk Meclisi’nin misafiri olan 
Mardinli çocuklar, fidanlarını alarak Bahçe Market’te farklı 
bitkileri inceleme fırsatı da buldular.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı’nda bulunan 
süreli yayınlar dijital 
ortama aktarılıyor. 
Proje ile 1828-1928 yılları 
arasındaki tüm süreli yayınların 
araştırmacıların kullanımına 
sunulması planlanıyor. 

Basın arşivi dijital dünyada!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 

Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’nce 
hazırlanan ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 

2014 yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı 
kapsamında hibe desteğine hak kazanan 
YEN-89 kodlu “Osmanlı Dönemi Süreli Yayınların 
Sayısallaştırılması” projesi Atatürk Kitaplığı’nda başladı.

Kütüphane koleksiyonlarında bulunan ve 1828-1928 
yılları arasındaki süreli yayınları kapsayan proje ile tarihi 
gazete ve dergiler yüksek çözünürlüklü tarayıcılar ile 
taranıp, sayı bazlı olarak kataloglanacak. Kütüphane 
otomasyon programı üzerinde linklendirilecek görüntü 
ve katalog bilgileri sayesinde oluşacak olan Osmanlı 
Dönemi Basın Arşivi veri tabanı, kütüphane web sitesi 
üzerinden tüm araştırmacıların hizmetine sunulacak. 

İstanbul’a bilgi ile değer katmak, kültürel mirasın 
korunması ve bilginin yaygınlaşması gibi işlevleri olan 
proje ile başta İstanbul ve ülke genelinde olmak üzere 
yerli ve yabancı tüm araştırmacılara bilgi hizmeti 
verilmesi amaçlanıyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatroları, yerli ve yabancı 
tiyatro eserlerinin seçkin 
örneklerini İstanbullularla 
buluşturmaya devam ediyor. 
Şehir Tiyatroları, Mart’ta 
2’si yeni 33 oyunla tiyatro 
severlerin karşısına çıkmaya 
hazırlanıyor.

Mart’ta 2 yeni oyun…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Mart 
ayında 2’si yeni 33 oyunu seyirciyle buluşturmaya 
hazırlanıyor. Yavuz Turgul’un yazdığı, Engin Alkan’ın 

yönettiği “Şekerpare” adlı oyun ile David Woods’un 
yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği “Bisküvi Adam” isimli 
çocuk oyunu Şehir Tiyatroları’nın repertuarına katılıyor.

Şekerpare adlı oyunda; 19. yüzyıl İstanbul’u… Düzenbaz 
Komiser Ziver’in karakoluna tayin olan; kimine göre saf, 
kimine göre enayi; Bekçi Cumali, Galata’nın “namlı” 
kızlarından Şekerpare’ye vurulur. İki kalp birbirini 
bulmuştur bulmasına ama Ziver’in Cumali için başka 
planları vardır. Oyun, dönemin aşina olduğumuz, sirto ve 
longalarıyla sahneleniyor. Emre Çağrı Akbaba, Çağlar 
Ozan Aksu, Engin Alkan, Cafer Alpsolay, Berfu Aydoğan, 
Pervin Bağdat, Cem Baza, Yağmur Damcıoğlu, Ercan 
Demirhan, Uğur Dilbaz, Zeynep Göktay Dilbaz, Ümit 
Bülent Dinçer, Serap Doğan, Nurdan Gür, Zeynep Çelik 
Küreş, Aslı Menaz, Dolunay Pircioğlu, Tanju Tuncel, Aybar 
Taştekin ve Volkan Öztürk’ün rol aldığı oyun, 27-28 Mart 
tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde 
seyirciyle buluşacak.

Şehir Tiyatroları’nın bir diğer yeni oyunu ise Bisküvi 
Adam… Büyük evin saati Guguk Bey’in ansızın kısılan 
sesi, ev sahipleri tarafından onu çöpe atılma tehlikesi ile 
karşı karşıya bırakmıştır. Ama mutfaktaki arkadaşları Tuz, 

Biber ve sonradan aralarına katılacak olan Poşet Çay ve 
en çok da fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam’ın yardımıyla 
bunun üstesinden hep birlikte geleceklerdir. Nazif Uğur 
Tan, Müslüm Köse, Damla Cangül, Esen Koçer, Gülsün 
Odabaş, Ada Alize Ertem’in rol aldığı oyun, 15-22-29 Mart 
tarihlerinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde minik tiyatro 
severlerin karşısına çıkacak.
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI:  İSTANBUL’UN İNCİSİ KIZKULESİ
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: SONGÜL ÖZER, MEHMET SARICA, ŞENAY KARATEKİN, ESRA ÖZTÜRK
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.03.2015 - 31.03.2015

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

02.03.2015 09.30 Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü 

02.03.2015 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 

02.03.2015 10.30 Makine İkmal Müdürlüğü 

02.03.2015 11.00 Emlak Müdürlüğü 

05.03.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

09.03.2015 11.30 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

12.03.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

16.03.2015 11.30 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

17.03.2015 10.00 Koruma Uygulama Ve Denetim Müdürlüğü 

17.03.2015 10.30 Satınalma Müdürlüğü 

17.03.2015 11.00 Satınalma Müdürlüğü 

19.03.2015 10.00 Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü 

19.03.2015 11.30 Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

23.03.2015 10.00 Gençlik ve Spor Müdürlüğü 

23.03.2015 11.30 Trafik Müdürlüğü 

24.03.2015 10.00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü 

30.03.2015 11.00 Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü 

31.03.2015 11.30 Anadolu Yakası Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

2015/8337 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü Bünyesinde Kayıtları Bulunan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Bilgilerinin 
2. Etap Sayısallaştırılması Ve Analizlerinin Yapılması İşi 

2015/6970 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
29 Kalem Muhtelif İş Güvenliği Malzemesi Alımı 

2015/10704 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Asfalt Kaplama Yapılması İşine Ait Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alımı 

2014/177829 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Emlak Bilgi Sistemi Yazılım Hizmeti Alımı 

2015/14911 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Beykoz Hisarevleri Camii Tamamlama İnşaatı 

2015/11304 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Geneli 1. Etap Muhtelif İBB Birimleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eksiklerinin Giderilmesi İşi

2015/13279 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Küçükçekmece Menekşe Deresi Yanı Çevre Düzenleme İnşaatı

2015/16646 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Anadolu Yakası Belediye Mülkleri ve Kamu Binaları Bakım Onarımı 

2015/14435 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı ve Taş Eğitim Atölyesi Hizmet Alımı  

2015/11308 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
35 Adet Araç Üstü Jeneratör Alımı 

2015/11301 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İtfaiye El Feneri Alımı 

2015/16045 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2015 Yılında Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü Ambulansları ile Acil Müdahale Ve Hasta Nakli İçin 9 (Dokuz) Ay Süreli Hizmet Alım İşi 

2015/10521 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Avrupa Yakası Ana Ulaşım Yollarında Geometrik Düzenleme (UTK) Bakım, Onarım ve Yapım İnşaatı 

2015/17557 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2015 Yılı Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Spor Malzemesi Alım İşi

2015/16866 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2015 Yılı İstanbul Geneli Ana Arter Yollar Üzerine Yatay Trafik İşaretlerinin Yapılması İşi

2015/19299 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Genelinde Kullanılmak Üzere Hücresel Dolgu Sistemi Malzemeleri Alım İşi 

2014/179476 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy-Kabataş Kesimi ve Depo Sahasının İnşaat İşleri ile Kabataş-Mecidiyeköy-
Mahmutbey Hattı ve Depo Sahasının; İnce İşler ile Elektromekanik Sistemleri Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri 

2014/158897 K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Anadolu Yakası Yol ve Yaya Alanlarında Beton Elemanlarının Yerinde Uygulanarak 
Geometrik Düzenleme (UTK) Bakım ve Onarım Yapım İşi 




