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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü her iki yakadan birleştiren  
son tabliye düzenlenen törenle yerleştirildi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un yıldız projesi 
olan köprünün Ağustos ayında hizmete açılacağını söyledi.

Asya ile Avrupa  
üçüncü kez buluştu!



Dünya kenti İstanbul’umuzun marka değerini artırmaya 
yönelik yatırım ve hizmetlerimize hız kesmeden devam 
ediyoruz. Geride bıraktığımız ay, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nü her iki yakadan birleştiren son tabliyeyi, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Ahmet Davutoğlu ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle yerleştirdik. 
Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul’un yıldız projesi olan 
köprünün Ağustos ayında hizmete açılacağını ifade etti. 
Dünyada asma köprüler içerisinde uzunluğuyla benzeri 
olmayan bu dev proje, hiç şüphesiz İstanbul’umuzun 
değerine değer katacak.

Geride bıraktığımız Şubat ayında yurt içinde ve yurt 
dışındaki pek çok programda ülkemizi ve İstanbul’umuzu 
temsil etme imkanı buldum. Slovenya’da düzenlenen 
“Geleceğin Şehirleri” toplantısında, göreve geldiğimiz ilk 
günden bu yana plan ve program çerçevesinde hareket 
ettiğimizi; yaptığımız yatırımlarla İstanbul’un odak şehir 
haline geldiğini ifade ettik. Suudi Arabistan’ın Cidde 
kentinde yapılan Cidde Ekonomi Forum Toplantısı’nda 
ise dünyanın yakından takip ettiği marka projelerimizi 
anlattık. İnanıyorum ki; Kanal İstanbul, Avrasya Tüp 
Geçidi, iki yeni şehir, şehir hastaneleri gibi vizyon projeler 
hayata geçirildiğinde, Türkiye’nin ve İstanbul’un yıldızı 
daha da parlayacak.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bültenimizle baş 
başa bırakırken hepinize sağlıklı, mutlu ve huzur dolu 
günler diliyorum. 

Sevgili  
   İstanbullular
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Asya ve Avrupa Kıtalarını 3’üncü kez buluşturan 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde son tabliye eklendi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 

Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Sarıyer Garipçe’de köprü üzerinden 
yürüdü ve son tabliyenin kaynağını gerçekleştirdi.

“İstanbul’un ‘yıldız’ projesi…”
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul için 
“yıldız” diyebilecekleri projenin son tabliyesini koymanın 
onurunu yaşadığını belirterek, “Dedik ki, ‘Avrupa ile 
Asya'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle birleştireceğiz.’ 
Ancak büyük düşünenler, bu tür büyük projeleri 
gerçekleştirir. 29 Mayıs 2013’te temeli attığımız gün 
birileri ‘Olmaz canım’ diyordu. Hele hele Gezi olayları 

başladığı zaman ‘İşte bu iki tane beton yığınıyla kalır’ 
diyorlardı. Bunlar yazıldı, çizildi, hatta hatta buralara 
kadar zahmet edip geldiler, denizde gösteriler yaptılar. 
Ama onlar onu yaparken biz dedik ki ‘hayır.’ Biz bunları 
birleştireceğiz. Avrupa ile Asya’yı Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ile birleştireceğiz ve bu bizim dünyaya en önemli 
mesajımız olacak. İşte hemen sağ tarafımız Karadeniz ve 
Boğaz’dayız, Marmara’ya açılıyoruz. Böyle bir yerde ancak 
büyük düşünenler bu tür büyük projeleri gerçekleştirirler 
ve bizler de bu yola böyle çıktık.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ağustos’ta hep birlikte 
açılışını gerçekleştireceğiz”
Dünyanın asma köprüler içerisinde en geniş dört gidiş, 
dört geliş, iki de hızlı trenle ilgili raylı sistemin olduğu 
böyle benzeri bir projenin olmadığını anlatan Erdoğan, 

Asya ile Avrupa Kıtası  
3’üncü kez buluştu!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü her iki yakadan birleştiren son tabliye,  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

katıldığı törenle yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un yıldız projesi olan köprünün  
Ağustos ayında hizmete açılacağını söyledi.
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sözlerini şöyle sürdürdü; “Asma köprü olarak bu 
uzunlukta bir başka köprü de yok. Bunlar bizim iftihar 
vesilemiz ve inşallah Ağustos ayı olarak, Ulaştırma 
Bakanımız bize ifade etti. Ağustos ayında da artık bütün 
viyadükleriyle her şeyiyle tamamlanıp, hep birlikte 
açılışını gerçekleştireceğiz. Gerek Marmaray 
Projesi'ndeki başarı ve şu ana kadar yaklaşık 130 milyon 
yolcu Marmaray'dan geçmiş bulunuyor. Yine önümüzde 
Avrasya Tüneli var. Avrasya Tüneli bu arada inşallah 
tamamlanıyor. Onun da bitişi bu yıl sonu. Avrasya 
Tüneli'nin de bitişi olacak ve böylece artık bizim  
Avrupa-Asya arasındaki gidiş gelişlerimizde bir 
rahatlama şüphesiz ki meydana gelecek. Bütün 
zorluklara rağmen, bu zorları kolay kılıcı adımlar atılıyor. 
Yola çıktığımızda biz 'her şey insan için' demiştik.  
'Önce insan' demiştik, 'insanımızın huzuru' demiştik. 
Hamdolsun artık bunları teker teker gerçekleştirmenin 
bahtiyarlığı içerisindeyiz.”

Başbakan Davutoğlu: “Ülkemiz için bir iftihar projesi”
Başbakan Ahmet Davutoğlu ise İstanbul’un, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü ile üzerindeki yüklerden önemli 

bir kısmını atmış olacağını ifade ederek, tarihi dokuya ve 
İstanbul'un merkezi hattına herhangi bir trafik yükü 
olmadan transit geçecek araçların, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü'nü kullanarak yollarına devam edeceğini 
söyledi. “İstanbul böylece yeryüzünün üstünde üç köprü, 
yerin altında Avrasya, Marmaray Tünelleri ile Melen 

projesini de dahil edersek 6 kez iki kıtayı birleştiren bir 
şehir olacak.” diyen Başbakan Davutoğlu, şunları söyledi: 
“Bu gelecek nesiller açısından önemli bir proje. Ülkemiz 
için bir iftihar projesi. Çünkü dünyada büyük yatırımlar 
ekonomik kalkınmanın düşüşe geçmesiyle birlikte 
dururken, bu yatırmalara ara vermeden istikrar içinde 
sürdüren tek ülke Türkiye. Bugün Türkiye her açıdan 
yükselen ekonomisi, şehirlerine kattığı yeni boyutlar ve 
dünya çapında gerçekleştirdiği projeler ve Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü ile dünya gündemine pozitif bir şekilde 
mührünü bir kez daha vuruyor.” 

“Tarihe mührünü vurmuş bir milletiz…”
Türkiye’nin kazandığı istikrarla başlayan bütün projeleri 
yerine getireceğini ve yeni projelere Cumhuriyet'in 
100’üncü yılına gurur ve vakarla yürüyeceğini belirten 
Başbakan Davutoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye’yi inşa 
etmeye devam edeceğiz. Bu dünya için de önemli bir proje. 
Avrupa ile Asya’yı birleştiren dünya ölçeğinde ve bir ilk 
niteliği taşıyan bir köprüden bahsediyoruz. Asya ile Avrupa 
bir kez daha birleşiyor. Bizim milletimiz de Asya ve Avrupa 
arasında yay gibi gerilen büyük devlet geleneklerini 
kurmuş, tarihe mührünü vurmuş bir millet. Tarihe Asya ile 
Avrupa arasındaki büyük yolculuğuyla mührünü vuran 
milletimiz bugün kendi mühendisleri, kendi işçileri, kendi 
el emeği ve zihin bereketiyle bir kez daha mührünü 

vuruyor. Bu mührümüzü daim eylesin. Bu mühür ile 
birlikte iki kıtayı sadece köprü ile değil, gönül köprüsüyle 
birleştirmeyi bize nasip etsin.”

Törende konuşmaların ardından kaynak işlemi geçildi. 
Köprü inşaatında çalışan işçilerle sohbet eden 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüklenici firmanın 
sahibine tüm işçilere 3 bin lira ikramiye verilmesini istedi. 
Karar, işçiler arasında büyük sevinçle karşılandı.
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Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen Zümrüdüanka 
Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, 

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi.

Siyaset alanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’a, spor dalında milli basketbolcu Semih 
Erden'e, sosyal sorumlulukta e-bebek’e, medyada  
Ayşenur Asuman Uğur’a, uluslararası dayanışma ödülünde  
BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin Uyuşturucu Önleme ve  
Sağlık Birimi Başkanı Gilberto Gerra'ya, akademide  
Prof. Dr. Recep Erol Sezer’e, sanatta 'Son Çıkış' dizisi adına 
oyuncu Deniz Barut’a, özel ödül dalında Diyanet İşleri 

Başkanlığı adına Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e 
ve Turkuvaz Medya adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Serhat Albayrak’a “En Yeşilaycı” ödülleri verildi.

Uluslararası dayanışma ve işbirliğine önem verilmeli…
Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, bu yıl üçüncüsü verilen Zümrüdüanka 
Ödülleri’ne layık görülen sporcuları, sanatçıları, medya 
mensuplarını, akademisyenleri, siyasetçileri, kurum ve 
firmaları tebrik etti. Yeşilay’ın görev alanına giren 
konuların sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın, 
insanlığın mücadele ettiği sorunlar olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda uluslararası 
dayanışma ve işbirliği olmazsa başarının da 
sağlanamayacağını dile getirdi.

İstanbul’dan 4 Afrika ülkesine otobüs yardımı…
Konuşmasında bazı Afrika ülkelerine yaptığı ziyarete 
değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağolsun İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ile yola 
çıkarken anlaşmıştık. Hizmetten çıkardıkları otobüsleri 
yenileyerek 40’ar, 50’şer tane bu dört ülkeye gönderilmesi 
konusunda o ülkelere söz verdik. Son bakımlarını 
yaptırıp, boyayıp sizden de bir ekibi alıp, İstanbul’da 
onları yetiştirip, ondan sonra da onları yedek 
parçalarıyla beraber bu otobüslerden bu 4 tane ülkeye 
verelim diye söz verdik. İnanın, bu kararımızı 
açıkladığımız Gine ziyaretinde parlamenterler ayağa 
kalkarak alkışladılar. Çünkü toplu taşıma araçları yok,  
bu noktadalar.” diye konuştu.

İnsani bir restorasyona ihtiyaç var…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, 
törende yaptığı konuşmada, aldığı bu ödülün kendisi için 
çok anlamlı olduğun belirterek, “Gençlik yıllarımda ilk 
sivil toplum kuruluşu görevime Yeşilay’da başladım,  
60’lı yılların ikinci yarısında. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
bahsettiği liselerarası münazaraları ve folklor yarışmalarını 
o dönemde başlatmıştık.” dedi. “Arzumuz, sağlıklı  
nesiller yetiştirmek, sağlıklı toplum oluşturmaktı. Bugün 
Yeşilay’ımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle,  
çok güçlü bir ivmeyle fark edilebilir bir hale geldi ve artık 
dünya çapında kendi gösterdi.” ifadelerini kullanan Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yüzyılda bütün 
insanların kaderi birbirine bağlı. Yanlış yetiştirilmiş bir 

insan, tüm insanlık için problem olabiliyor. O halde bütün 
toplumlar, bütün yönetimlerin bu hassasiyeti göstermesi 
gerekiyor ve bunun için de insanlığın bir restorasyona tabi 
tutulması gerekiyor. İnsani bir restorasyon gerekiyor yani 
doğuştaki o saflığa, temizliğe, o güzelliğe insanların 
dönmesi gerekiyor. Yaratılışın mükemmelliğine insanlar 
geçtiği zaman, işte o zaman dünyada huzur, barış ve 
kardeşlik hakim olur.”

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 16 Türk devletinin 
tarih sürecinde kullandıkları motiflerin biraraya 
getirilmesinden oluşan ve üzerinde Türk bayrağı bulunan 
tablo hediye edildi. Törenin sonunda, ödül alanlar ve 
protokol üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basın 
mensuplarına poz verdi.

Başkan Kadir Topbaş’a 
Zümrüdüanka Ödülü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen 
Zümrüdüanka Ödül Töreni’nde, Yeşilay’a katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.  

Törende konuşan Başkan Topbaş, “Yanlış yetiştirilmiş bir insan, tüm insanlık için problem olabiliyor. 
Bunun için de insani bir restorasyon gerekiyor.” dedi.
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Göç sorununun önüne geçmek için 
kriz merkezi kurulmalı

Ankara’da görev yapan büyükelçilerle  
“Uluslararası Mülteci Krizleri ile Karşı Karşıya 
Kalan Yerel Yönetimlerin Dayanışması” konulu 

toplantıda biraraya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, AB veya BM bünyesinde kriz 
merkezi kurulmasını teklif etti. Toplantıya katılan  
80 ülkenin büyükelçilerine hitap eden Başkan Topbaş, 
özellikle Ortadoğu’daki sorunlar nedeniyle dünyada büyük 
bir göç ve kaçak göçmen sorunun yaşandığını söyledi. 
Dünyada ciddi bir sığınmacı krizinin yaşandığını ve dünya 
yerel yönetimleri olarak bundan kendilerini sorumlu 
tuttuklarını ifade eden Başkan Topbaş, Afrika ve 
Ortadoğu’daki sıkıntılara sessiz kalındığı taktirde 
insanlığın daha büyük sıkıntılarla yüz yüze  
kalacağını dile getirdi.

Başkan Topbaş; “İnsani değerler ölüyor…”
“Savaşların doğurduğu göçler nedeniyle dünyada insanlık 
ve insani değerler ölüyor. Denizde ölümü göze alarak 
savaştan kaçmaya çalışan bu insanlar, çekilen tellere 
rağmen engel tanımıyor” diyen Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Şehirlerimizi gelişmelere göre doğru bir 

şekilde düzenleyebilirsek, huzur ve mutluluk kentleri 
ortaya çıkarabiliriz. Şehirlere gelen göç dalgaları doğru 
yönetilebilirse olumlu etkiler görülebilir. Çünkü 
kültürleriyle şehirlere zenginlik katan bu insanlar, 
tutunabilmek için çok daha fazla çalışıyorlar. Şehrin 
durağan hale gelmiş yaşamını ve kültürünü 
hareketlendiriyor. Sonradan gelenler, bir iki nesil  
sonra o şehrin yerlilerini birçok konuda geçiyor.  
Şehirler inovasyon merkezleridir. Mutlaka yeni  
gelişmelere göre düzenlemeler yapmak zorundasınız.”

AB veya BM konuya el atmalı…
Konuşmasında göç sorunlarının önüne geçmek için  
AB veya BM bünyesinde bir masa, bir kriz merkezi 
kurulmasını teklif eden Başkan Topbaş, “Bu insanlara nasıl 
yeni yaşam alanları kurabileceğimizi tartışalım. Küresel 
sorunlara hep birlikte küresel çözümler bulmalıyız.  
UCLG olarak bu alanda aktif rol alırız. Suriye’de de güvenli 
bölge oluşturulmalı. Uluslararası gözlemciler kontrolünde 
buraya yardım edebiliriz. Dünya genelindeki sıkıntılar 
nedeniyle şu anda yoğunlaşan bir yüzer gezer, ülkesi 
olmayan nüfus var. Önlem almazsak bu nüfusun  

2050 yılında 250 milyonu bulacağından bahsediliyor. 
Dünyadaki 7 milyar insanın sofrasından artanlarla  
2 milyar insanın daha doyacağı tespit edilmiş. 
Unutulmamalıdır; geçmişte insanlığı katledenler, 
zulüm yapanlar da öldü. Dünya kimseye kalmıyor” 
diye konuştu.

İstanbul’da toplanacak “Dünya İnsanlık Zirvesi”ni çok 
önemsediklerini kaydeden Başkan Topbaş, “Arzumuz 
insani değerlerin yeniden hatırlanması, sahip 
çıkılması. Doğuştan var olan kutsal yaşam hakkının 
korunması lazım. Başkanlığını yaptığım UCLG, bütün 
yerel yönetimleri temsilen dünyadaki şehirlerin 
gelişmesine katkı sunuyor. UCLG halka yakın olduğu 
için şehirlerin yeniden güç kazandığı günümüz 
dünyasının sorunlarının çözümü için bir umut.” dedi.

İBB ve TBB, dünyaya yardım elini uzatıyor…
Türkiye Belediyeler Birliği olarak da Türkiye’nin 
doğusunda göçmenlere hizmet veren belediyelere  
20 milyon dolar civarında araç gereç yardımı yaptıklarını, 
gıda yardımı yapmaya devam ettiklerini anlatan Topbaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’nin sınır ötesine de 
gıda yardımları yapıyoruz. TBB bünyesinde 
oluşturacağımız bir birim, Türkiye genelindeki bir afet 
durumunda hangi şehirden ne kadar miktarda, ne 
gönderildiğini tespit edecek ve yardımları ihtiyaçlara göre 
yönlendirecek. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
da dünyanın neresinde bir doğal afet, bir kriz olursa hiç 
ayrım yapmadan mutlaka yardım ekibi gönderiyoruz.” 

Başkan Kadir Topbaş’tan sığınmacılara yönelik barınma, 
eğitim ve istihdam faaliyetleri konusunda bilgiler de 
alan büyükelçiler, Türkiye’nin sığınmacılara yönelik 
yardım ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ve 
Topbaş’ın kriz merkezi kurulması teklifini 
hükümetlerine ileteceklerini söylediler.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  
Kadir Topbaş, Ankara’da görev yapan 

büyükelçilerle biraraya geldi.  
Toplantıya katılan 80 ülkenin büyükelçilerine 
hitap eden Başkan Topbaş, göç sorununun  
önüne geçmek için Avrupa Birliği ya da  

Birleşmiş Milletler bünyesinde  
kriz merkezi kurulmasını teklif etti.
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İBB pek çok alanda faaliyet gösteriyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak pek çok alanda 
faaliyet gösterdiklerini ve uluslararası alanda pek çok 
şirkete danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten  
Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Şirketlerimiz Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında 
yer alıyor. İGDAŞ, Türkiye’nin 28. büyük şirketi.  
Ayrıca bu şirketimiz Cidde Kral Abdüllaziz Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi’nde kurulan ‘Doğalgaz 
Mühendislik Eğitim Merkezi’nin kuruluşunu 
gerçekleştirdi. Şehrimizin doğalgaz dağıtımını da  
İGDAŞ gerçekleştiriyor.”

Başkan Topbaş’tan ‘İstanbul’a gelin’ çağrısı…
Başkan Topbaş, konuşmasının ardından soru-cevap 
bölümünde, insan hakları, barınma, ekonomik değerler, 
turizm, kalkınma ve yerel yönetimlerin güçlenmesi 
konusunda ayrıntılı bilgi verdi. Başkan Topbaş, daha 
sonra da Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım ile birlikte ortak basın toplantısı yaptı. 
Toplantıda iki ülkenin ortak yatırımları, turizm 
çalışmaları ve Türk ve Suudi işadamlarının ortaklıkları 
konusundaki soruları cevapladılar. Başkan Topbaş, basın 
toplantısında, Suudi yatırımcılara ve turistlere “İstanbul’a 
gelin” çağrısı yaptı.

Başkan Topbaş’ın son programı da, Suudi yetkililer ve 
İstanbul'da yatırım yapmak isteyen işadamları ile ikili 
görüşmeler oldu. Suudi gazetecilere de röportaj veren 
Başkan Topbaş, İstanbul ve Cidde arasındaki turizm ve 
yatırım konusundaki sorulara cevap verdi.

Dünya,  
İstanbul’u izliyor…

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapılan Cidde 
Ekonomi Forum Toplantısı’na, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra 

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım da katıldı. 

Başkan Kadir Topbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, 
komşu ülke Suriye’de yaşanan olaylara atıf yaparak son  
5 yılın Türkiye ve komşu ülkeler için zor geçtiğini ifade 
etti. Suriye’de büyük bir dramın yaşandığına vurgu yapan 
Başkan Topbaş, “Binlerce masum insan hayatını kaybetti. 
Milyonlarca insan vatanını terk etmek durumunda kaldı. 
Komşudaki huzursuzluk maalesef bizlere de yansıyor. 

Milyonlarca insan kapımıza dayandığında duyarsız 
kalmadık. Türkiye, tüm dünyaya takdire şayan 
kadirşinaslık örneği gösterdi. Devlet ve millet olarak 
komşularımızı sahiplendik.” dedi.

İstanbul’da marka projeler… 
Yaptıkları yatırımlarla İstanbul’un dünya tarafından gıpta 
ile izlendiğini kaydeden Başkan Topbaş, “Dünyanın 
yakından takip ettiği çalışmalarımız var. İstanbul’a ve 
ülkemize lig atlatacak Kanal İstanbul, iki yeni şehir, şehir 
hastaneleri bu projelerimizden sadece bazıları. Üçüncü 
köprü, Avrasya Tüp Geçidi yakında hizmete alınacak.  
3. Havalimanımız hayata geçtiğinde 165 milyon yolcu 
kapasitesine sahip olacak.” diye konuştu.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya 
Teşkilatı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş, Suudi Arabistan’da düzenlenen 
Cidde Ekonomi Forum Toplantısı’na katıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak  
pek çok alanda faaliyet gösterdiklerini ifade eden  
Başkan Topbaş, yaptıkları yatırımlarla İstanbul’un 
dünya tarafından gıpta ile takip edildiğini söyledi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Slovenya Lübliyana’da düzenlenen “Geleceğin 
Şehirleri” toplantısında yaptığı konuşmada,  

2.050 yılında dünya nüfusunun 9 milyar, şehirlerde 
yaşayan insan sayısının ise 7 milyar olacağını belirterek,  
“Şu anda İstanbul’da günlük hareketlilik 28,5 milyon. 
Bundan dolayı toplu taşımaya önem veriyoruz. Ve şunu 
da biliyoruz ki, şehrin ekonomisi geliştikçe şehrin 
nüfusunun 3 katı kadar günlük hareketlilik olur.” dedi. 

İnsanların kaderleri birbirine bağlı…
İnsanların kaderlerinin birbirine bağlı olduğunu ve hiç 
bir olayın yaşandığı bölgede kalmadığını belirten Başkan 
Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın küçük bir 

yerinde bile bir olay olsa bütün dünyayı etkiliyor.  
İşte bizler öyle bir dünyada yaşadığımız için hep birlikte 
hareket etmek zorundayız. Yöneticiler olarak ne kadar 
önlemler alsak da kanunlar çıkarsak da eğer bireyler 
bunlara riayet etmezse başarıya ulaşmazsınız. Biz 
belediye başkanı olarak bir işadamı, bir CEO gibi 
çalışmaktayız. Ve şunu her zaman söylüyorum, halkın 
beklentileri var istekleri var, bizler bu istekleri önceden 
keşfetmek ve gereğini yapmak durumundayız.  
Bunu yaptığımız zaman bizlere olan güven artıyor.”

İstanbul’un gelecek planı hazır…
“Hayallerin önündeki engelleri kaldırdığınız zaman 
hayaller gerçek olur.” diyen Başkan Topbaş,  

“Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana plan ve program 
çerçevesinde hareket ediyoruz. 2004 yılında yaptığımız 
ilk iş, şehrin Master Planlarını hazırlamak oldu. O plana 
sadık kalarak bu günlere geldik. Şu anda nerde ne 
yapmamız gerektiğini biliyoruz ve ona göre hareket 
ediyoruz. İstanbul’un ulaşım sistemini bu plan üzerine 
kurduk ve metrolara ağırlık verdik, vermeye de devam 
ediyoruz. Belediye olarak metro yatırımlarına bu sene 
ayırdığımız para 3 milyar dolar.” diye konuştu.

İstanbul'a yılda 12 milyon turist...
Yapılan yatırımlarla İstanbul’un cazibe merkezi haline 
geldiğini ifade eden Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Geçirdiğimiz zaman içerisinde de şehirlerin 
yarıştığı dönemi geride bıraktık. Bu yarışın yerini ‘odak 
şehir’ olma yarışı aldı. Odak şehirlerin en önemli özelliği 
de, insanları o şehirde olma arzusunun meydana gelmesi. 
Biz böyle düşündük. İstanbul öyle bir odak şehir olsun ki, 
daha çok yatırımcının tercih ettiği bir şehir haline gelsin 
ve özellikle kültür endüstrisiyle birlikte şehrimiz gelişsin. 
Turizme ve turizm sektörüne ayrı bir önem verdik. 
Göreve geldiğim 2004 yılında İstanbul’a gelen turist sayısı 
2 milyon 400 bin iken şimdi bu rakam yıllık 12 milyon 
turist sayısına ulaştı.”

Başkan Topbaş, daha sonra Lübliyana Belediye Başkanı 
Zoran Jankovic ile görüştü. Slovenya Büyükelçisi Serra 
Kaleli’nin de katıldığı görüşmede, şehirlerin gelişimi ve 
yatırımlar konuşuldu.

Odak şehir İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,  
Slovenya’da düzenlenen “Geleceğin Şehirleri” toplantısına katıldı.  

Göreve geldikleri ilk günden bu yana plan ve program çerçevesinde hareket ettiklerini ifade eden 
Başkan Topbaş, yaptıkları yatırımlarla İstanbul’un odak şehir haline geldiğini söyledi.
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Stevie Awards 2016 ödülleri, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin ev sahipliğinde Las Vegas’ta 
düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter 
Yardımcısı Mevlüt Bulut, Destek Hizmetleri Daire 
Başkanı Osman Savaş ve İBB Gençlik Meclisi Başkanı 
Samed Ağırbaş katıldı. Şirketlere ve markalara değer 
katan uluslararası otoritelerden biri olarak kabul edilen 
ve Uluslararası İş Ödülleri olarak nitelendirilen Stevie 

Awards 2016’da, 4 binin üzerinde uluslararası şirket ve 
organizasyon, yıl içinde gösterdikleri performans ve 
sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde 
değerlendirildi. 

İBB’ye iki ayrı ödül aldı…
Benzerlerinin arasından sıyrılmayı başaran İBB Lojistik 
Destek Merkezi, Müşteri Hizmetleri Kategorisi Kamu 
Hizmetleri ve Eğitim dalında ödüle layık görüldü.  

İBB’ye uluslararası arenada  
2 ödül birden!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en iyi kurumlarının ödüllendirildiği  
Stevie Awards 2016’da iki ödül birden kazandı.  

Lojistik Destek Merkezi, yılın en iyi “Kamu Hizmetleri ve Eğitim” ödülünü;  
Gençlik Meclisi ise imza attığı başarılı projeler ile “Müşteri Hizmetlerinde Başarı” ödülünü aldı.  

İBB Lojistik Destek Merkezi, internet üzerinden dünya 
çapında gerçekleştirilen halk oylamasında en fazla oyu 
alıp, rakiplerine açık ara fark atarak, “Halkın Favori 
Kurumu” unvanını elde etmiş oldu. İBB Gençlik Meclisi 
ise imza attığı başarılı projeler ile “Müşteri Hizmetlerinde 
Başarı” alanında ödül aldı.

Şehrin dinamiği açısından farklı bir model…
Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş, ödül 
töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak Başkan Kadir Topbaş’ın vizyonu 
sayesinde farklı alanlarda pek çok projeye imza attıklarını 
ifade etti. Savaş, Lojistik Destek Merkezi’nin insani 
yardımlar ve şehrin dinamiği açısından farklı bir model 
olduğunu ifade ederek, 30 bin metrekare alan üzerine 

kurulu olan merkezin, üstün nitelikleri ve ileri görüşlü 
vizyonu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kente 
verdiği önemin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Başarıların arkasında İstanbullu gençlerin azmi var…
Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ise sözlerine,  
İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın selamlarını tüm 
katılımcılara ileterek başladı. Gençlik Meclisi olarak bir 
yılda 400’den fazla etkinlik yaparak büyük bir başarıya 
imza attıklarını anlatan Ağırbaş, “Dünyanın pek çok 
yerinde çalışmalarını sürdüren Gençlik Meclisi’nin 
başarılarının arkasında İstanbullu gençlerin azmi ve 
Dünya Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın büyük katkıları bulunuyor, 
kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.  
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “her yerde metro, her 
yere metro” hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. 
Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, 

Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar ilçelerini birbirine 
bağlayacak olan 24,5 kilometre uzunluğundaki  
Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey  
Metro Hattı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Mecidiyeköy İstasyonu’nda 3. etap çalışmaları başladı…
18 istasyondan oluşan metro hattının Mecidiyeköy 
İstasyonu’nda 3. etap çalışmaları başladı.  

Çalışmalar kapsamında inşaat alanı trafiğe kapatıldı. 
Hazırlanan Geçici Trafik Sirkülasyon Projesi dahilinde; 
Şişli-Mecidiyeköy istikametinde, Büyükdere Caddesi’nin, 
Aytekin Kotil Caddesi ile Ortaklar Caddesi arasında 
kalan kesiminde 2. etapta yapılan kısmi şerit daraltması 
kaldırılarak, bu aşamada, bu yöndeki taşıt trafiği  
2 şeritten 3 şeride çıkarılacak, yaya kaldırımı 4 metreden 
8 metreye çıkarıldı.

Mecidiyeköy-Şişli istikametinde ise Ortaklar 
Caddesi’nden Aytekin Kotil Caddesi’ne Bahçeler Sokak 

üzerinden tek yön 2 şerit olarak taşıt trafik akışı 
sağlanıyor. Aytekin Kotil Caddesi’nin Büyükdere Caddesi 
bağlantısı kısmında ise trafik ışığı düzenlemesi ile 
taşıtların Şişli yönüne katılımı sağlanıyor.

Üçüncü etap çalışmaları kapsamında; Büyükdere Caddesi 
altında yer alan ve metrobüs ile Yenikapı - Hacıosman 
Metrosu’nu kullanan yolcuların aktarımını sağlayan yaya 
altgeçidi, genişletilerek alt meydana dönüştürüldü. 
Çalışmalar süresince, metrobüsten gelen yayalar, 
Büyükdere Caddesi’ndeki trafik ışıklı yaya geçidi ile 
karşıya geçecek. 8 metreye çıkarılan kaldırımdan metro 
istasyonuna ulaşım sağlanacak.

18 istasyondan oluşacak…
Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro 
Hattı; Kabataş, Beşiktaş, Darphane, Mecidiyeköy, 
Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Yeşilpınar, 
Veysel Karani, Akşemsettin, Kazım Karabekir, 
Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent (Depo), 
Yüzyıl Mahallesi, Göztepe ve Mahmutbey 
İstasyonlarından oluşacak. Mecidiyeköy-Mahmutbey 
hattı saatte tek yönde 70 bin, günde 1 milyon yolcu 
taşıyacak. Mecidiyeköy İstasyonu, bu metro hattının en 

önemli transfer istasyonu olacak. Bu hat daha sonra ihale 
hazırlıkları süren 16,75 km uzunluğundaki 10 istasyonlu, 
Mahmutbey - Halkalı - Bahçeşehir - Esenyurt Metrosu’na 
entegre olacak. 

2018 yılında Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - 
Mahmutbey Metro Hattı tamamlandığında;

• Mecidiyeköy - Kağıthane 4,5 dakika
• Beşiktaş - Mecidiyeköy 5,5 dakika
• Beşiktaş - Kağıthane 10 dakika
• Alibeyköy - Taksim 12 dakika
• Beşiktaş - Alibeyköy 12,5 dakika
• Beşiktaş - Etiler 13 dakika
• Çağlayan - Yenikapı 14,5 dakika
• Mecidiyeköy - Tekstilkent 20,5 dakika
• Çağlayan - Üsküdar 23,5 dakika
• Beşiktaş - Sarıyer Hacıosman 25,5 dakika
• Mecidiyeköy - Mahmutbey 26 dakika
• Kağıthane - Üsküdar 26 dakika
• Beşiktaş - Mahmutbey 31,5 dakika
• Eyüp (Alibeyköy) - Kadıköy 36,5 dakika
• Ümraniye - Kağıthane 39,5 dakika
• Alibeyköy - Bostancı 47 dakika

Mecidiyeköy İstasyonu’nda  
3. etap başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Her Yerde Metro, Her Yere Metro”  
hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. 24,5 km uzunluğundaki  

Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.  
Çalışmalar kapsamında Mecidiyeköy İstasyonu’nda 3. etap inşaatına başlanırken;  

bölgedeki trafik akışı da yeniden düzenlendi. 
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311 kavşak ve yol hizmete açıldı…
Cumhuriyet Tarihi boyunca İstanbul’a yapılan kavşak ve 
yol yatırımlarının toplamından daha fazla yatırımla bir 
rekora imza atan Büyükşehir Belediyesi, 311 kavşak ve 
yolu hizmete açtı. Atatürk Havalimanı Kavşağı, Yeşilköy 
Havuzlu Kavşağı, Çağlayan Kavşağı, Zeytinburnu 
Ambarlar Kavşağı, Sarıyer Tarabya Kavşağı, Kadıköy 
Bostancı Lunapark Kavşağı, Beylerbeyi Kavşağı, 
Ümraniye Tepeüstü Kavşağı ve Maltepe Büyükyalı 
Kavşağı’nın da aralarında bulunduğu 168 adet kavşak 
yapıldı. 17 adet kavşağın daha inşaatına devam edilirken; 
57 adet kavşak yapımı planlandı.

143 adet yol inşa edildi…
2004 yılından bu yana İkitelli Viyadük ve Bağlantı Yolları, 
Metris Kavşağı, Edirnekapı Tüneli ile Baltalimanı - Etiler-
TEM Büyükdere Bağlantı Yolları’nın da aralarında 
bulunduğu toplam 453 km’lik 143 adet yol inşa edildi. 
Toplam 30 km’lik 16 adet yolun inşaatına devam 
edilirken; 39 adet yolun yapımı da planlandı.

83 adet prestij cadde düzenlemesi yapıldı…
Arnavutköy Fatih Caddesi, Bakırköy Florya Caddesi, 
Bayrampaşa Numunebağ Caddesi, Beşiktaş Nispetiye 
Caddesi, Kartal Topselvi Caddesi, Sultanbeyli Hayat 
Caddesi, Şile Cumhuriyet Caddesi, Üsküdar Acıbadem 

Ulaşım yatırımları  
hız kesmiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her gün yaklaşık 
500 yeni aracın katıldığı İstanbul trafiğinin 
akıcılığını sağlamak için büyük ulaşım hamlesini 

başlattı. Silivri’den Tuzla’ya, Kadıköy’den Sarıyer’e 
kadar kentin dört bir noktasında, Cumhuriyet 
Tarihi boyunca yapılan kavşak ve yol yatırımlarının 
toplamından daha fazla yatırım İstanbulluların 
hizmetine sunuldu. Ulaşım ağına İstanbul-Ankara 
arasındaki mesafeden daha fazla yeni yol ilave 
edilerek, mevcut kavşakların yeniden dizaynı ve 
sinyal sürelerinin optimizasyonu ile İstanbul’a 
zaman kazandırıldı. 

Dünya kenti İstanbul’da dev ulaşım projeleri…
Dünyanın raylı sistemli en uzun asma köprüsü olan 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2016 yılında hizmete 
giriyor. Otomobiller için Avrasya Boğaz Tünel 
Geçişi inşaatı devam ediyor. Tünel geçişi ile Asya ve 
Avrupa Kıtaları karayolu tüneli ile denizin altından 
birbirine bağlanıyor. İstanbul - İzmir Otoyolu 
inşaatı devam ediyor. Otoyol tamamlandığında 
İstanbul ve İzmir arasındaki ulaşım süresi 3,5 saate 
düşecek. Dünyanın en büyük havalimanı olma 
özelliğini taşıyan 3. Havalimanı’nın inşaatı da  
hızla devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılından bu yana İstanbulluların daha hızlı ve daha konforlu 
ulaşım imkanına kavuşması için hem yeni hem de alanında ilk olan pek çok projeyi hayata geçirdi. 

Dev ulaşım hamlelerinin yapıldığı İstanbul’da tünellerden yollara, toplu ulaşım hizmetlerinden 
otoparklara kadar pek çok yatırım hizmete açıldı.
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7 milyon 242 bin 667 ton asfalt verildi. 4 milyon 871 bin 
343 m2 yaya alanı ve onarımı yapıldı. 167 km çelik halat,  
1.582 km karayolu tipi oto korkuluk bakım ve onarımı ile  
191 km yaya korkuluğu yapıldı. 

İETT Avrupa’nın en genç araç filosu…
İstanbulluların daha hızlı ve daha konforlu bir şekilde 
seyahat edebilmeleri için hem toplu taşıma araçlarının 
sayısını hem de hat ve durak sayısını artırıldı. Avrupa’nın 
en genç araç filosuna sahip olan İETT bünyesine  
2 bin 625 yeni otobüs alındı, 4 bin adet daha otobüs alımı 
planlandı. Özel Halk Otobüsü sayısı 3 bin 79’a çıkarılırken, 
1.313 adet Özel Halk Otobüsü yenilendi. Sıkıştırılmış 
doğalgazla çalışan 240 adet otobüs hizmete alındı.  

6 bin 137 araç ile İstanbullulara hizmet veriliyor…
Aslına uygun olarak üretilen nostaljik otobüsler ile 
Sinemabüs, Kreşbüs ve Sergibüs isimli üç tematik otobüs 
hizmete sunuldu. Bisiklet aparatlı otobüsler hizmete 
alındı. Toplam 6 bin 137 araç ile İstanbullulara hizmet 
veriliyor. Hat sayısı 628’den 736’ya çıkarılırken, otobüs 
durak sayısını 12 bin 392’ye yükseltildi. 4 bin 618 adet 
otobüs durağı modernize edildi. 

Caddesi ve  Zeytinburnu Abay Caddesi’nin de aralarında 
bulunduğu 83 adet caddede prestij cadde düzenlemesi 
yapıldı. 24 ilçede 37 adet prestij cadde düzenlemesinin 
inşaatına devam edilirken; 5 ilçede 11 adet daha prestij 
cadde düzenlemesi planlandı. Kent genelinde 85,70 km 
bisiklet yolu yapıldı, 148 km’lik bisiklet yolunun inşaatına 
devam ediliyor. 

İstanbul tünel yollar ile buluştu…
Yedi tepeli İstanbul’un ulaşım sorununa kalıcı çözümler 
getirmek amacıyla bir ilke daha imza atarak “7 Tepe  
7 Tünel” projesini hayata geçiren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul’u, trafiğin tıkanan damarlarını açacak 
tünel yollar ile buluşturdu. Kağıthane - Piyalepaşa, 
Bomonti - Dolmabahçe ve Sarıyer - Çayırbaşı Karayolu 
Tünelleri ile Bağlantı Yolları hizmete açılırken; Libadiye - 
Büyük Çamlıca ve Beyoğlu Kasımpaşa - Hasköy 

Tünellerinin inşaatına başlandı. 7 adet 31,317 km’lik 
tünel yolun inşaatı planlanırken, 21 adet 107,15 km’lik 
daha tünel yol yapımı projelendirildi. Ayrıca  
Unkapanı - Haliç Tüp Geçidi’nin yapımı da planlandı. 

21 milyon 369 bin ton asfalt kaplama yapıldı…
Asfaltlama ve yol çalışmalarıyla yolları yenileyerek güvenli 
hale getiren Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un iki 
yakasında bulunan 4 fabrikada üretim yapıyor, ürettiği 
kaliteli asfaltı, son teknoloji ile birlikte İstanbul’un ana 
arterlerine uyguluyor. 2004 yılından bu yana 4 bin 6 km 
uzunluğundaki 1.782 adet ana ulaşım yollarına, okul, 
hastane ve askeri tesis gibi kamu kurumlarına 21 milyon 
369 bin ton asfalt kaplama yapıldı. Köy yollarına 6 milyon 
872 bin 776 m2 yüzeysel asfalt kaplama yapıldı.  
30 milyon 737 bin 974 ton asfalt üretildi, 1 milyon  
238 bin ton atık asfaltı geri kazandırıldı. İlçe belediyeler  
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Halkın oylarıyla seçilen 5 yeni Şehir Hatları vapuru, 
3 adet Haliç’e özel gemi ve 4 adet çift taraflı yanaşabilen 
vapuru hizmete alındı. 12 adet iskele yapıldı,  
71 adet iskele yenilendi. 

Günlük 250 bin kişi deniz ulaşımını kullanıyor…
Pendik - Yalova ve İstanbul - Bursa Hızlı Feribot Hatları 
hizmete açıldı. Günlük ortalama 250 bin kişi deniz 
ulaşımını kullanıyor. Günlük taşınan araç sayısı  
2 bin 618’den 19 bine çıktı. Deniz ulaşımında bir ilke daha 
imza atılarak, kişiye özel deniz ulaşımı olan Deniz Taksi 
hizmete alındı. Bir ilke daha imza atarak, Sarıyer - Kabataş 
ile Beykoz - Üsküdar arası kıyıya paralel boğaz seferleri 
başlatıldı. Tarihi Sadabad Gezileri, Kancabaş Kayıklarıyla 
yeniden başlatıldı.   

Güvenle park ve güler yüzle hizmet…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “güvenle park ve güler 
yüzle hizmet” anlayışı ile teknolojik çözümler üretti. Ana 
arterlerde de yapılan düzenlemelerle trafiğin akışına katkı 
sağlandı. Mekanik ve yarı otomatik sistemlere sahip katlı ve 
açık otoparklar ve modern işletme anlayışı ile İstanbul’da 
otopark kültürünün oluşmasına katkı verildi. 

Hedef: 820 bin araç kapasiteli otopark…
Kent genelinde 28 bin 711 araç kapasiteli 76 adet otopark 

Otobüslerde ücretsiz internet dönemi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği Akıllı Yolcu 
Bilgilendirme Sistemi sayesinde otobüs içine takılan renkli 
monitörlerle ve sesli anons ile yolculara durak ve mesafe 
bilgisi veriyor. Akıllı Otobüs Uygulaması ile 1.350 adet 
İETT otobüsünde ücretsiz internet hizmeti vermeye 
başlandı. Ayrıca rüzgar ve güneş enerjisiyle kendi enerjisini 
üretebilen otobüs ve akıllı duraklar da İstanbulluların 
hizmetine sunuldu. Toplu ulaşım için Tercihli Otobüs 
Şeritleri Projesi hayata geçirildi.

Günlük 800 bin yolcu taşınıyor…
Türkiye’de bir ilke imza atılarak hizmete açılan Metrobüs ile 
Beylikdüzü - Söğütlüçeşme arasındaki yolculuk süresi 
minimum seviyeye düşürüldü. İstanbul’un iki büyük 
ulaşım aksından biri olan D-100 Karayolu’ndaki yoğunluk 
azalarak, trafik düzeni sağlandı. 7/24 hizmet veren 
Metrobüs ile günlük 800 bin yolcu taşınıyor. 

Deniz ulaşımının payı %2,5’tan %5'e çıkarıldı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un deniz ulaşımına 
ve trafik sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 
bir buçuk asrı aşan Şirket-i Hayriye geleneğini artırarak 
devam ettiriyor. Bu kapsamda deniz ulaşımının kent içi 
ulaşımdaki payı %2,5’tan %5'e çıkarıldı. 6 hızlı feribot,  
5 yeni nesil deniz otobüsü, 4 modern araba vapuru alındı. 
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abonelik hizmetleri yürütülüyor. TAKSİ 134 No’lu Çağrı 
Merkezi ile İstanbul genelindeki 18 bin taksinin tek 
merkezden yönetileceği bir sistem kuruluyor. Proje ile 
daha ekonomik, daha güvenli ve daha kaliteli bir ulaşım 
hizmeti verilmesi planlanıyor. Ayrıca açık ve katlı 
otoparklarda elektrikli otomobiller için toplam  
12 adet şarj istasyonu kuruldu. 

Kent trafiği 7/24 yönetiliyor…
İstanbul trafiğinin sürücü, yolcu ve yayalar açısından 
daha güvenli ve erişilebilir olması için Trafik Kontrol 
Merkezi ile kent trafiği 7/24 yönetiliyor. Zaman ve 
maliyet açısından etkin bir gözlem ve yönetim altyapısı 
oluşturularak, anlık çözümler üretiliyor. 962 trafik 
sensörü ile kent trafiğinin nabzı tutuluyor.  

1.001 trafik kamerası ile ana arterlerdeki anlık trafik 
durumu izleniyor. Kavşak ve yaya geçitlerinde bulunan 
“Erişilebilir Yaya Sinyalleri” ile kent genelinde 300 ayrı 
noktada sesli uyarı hizmeti veriliyor. Trafiğin daha 
akıcı ve daha güvenli olması için 2 bin 100 kavşakta 
sinyalizasyon sistemi kurulurken; tünellerde 
maksimum güvenlik ve konfor için ise Tünel İşletim 
Merkezi’ni kuruldu. 

Trafik bilgilerine anında erişim sağlanıyor…
Anlık trafik yol bilgileri, yol üzerindeki ekranlarla 
sürücülerle paylaşılıyor. İBB Ceptrafik, tkm.ibb.gov.tr
Smart TV Platformu, www.ibbtrafikradyosu.com, 
Dijitürk Kanal 135, istanbul1tv ve istanbul2tv ile her 
zaman her yerden anlık trafik bilgilerine anında erişim 
sağlanıyor. Sabit ve mobil EDS (Elektronik Denetleme 
Sistemi) ile tüm trafik ihlalleri tespit ediliyor. Trafik 

ihlalleri %90 oranında azaltılarak yaya ve sürücü 
güvenliğine katkıda bulunuluyor. Akıllı Sinyal Sistemi ile 
kavşaklarda trafik akışı düzenleniyor. 

İstanbul’un şehir kartı: İstanbulkart…
Elektronik bilet uygulamasıyla tek bilet İstanbulkart, 
İstanbulluların hizmetine sunuldu. Bugüne kadar 
dağıtılmış 20 milyon kartın 12 milyon adedi aktif olarak 
kullanılıyor. İstanbulkart bilet entegrasyonu ile  İETT, 
İstanbul Otobüs A.Ş., Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, 
metro, tramvay, füniküler, TCDD, Marmaray, İDO,  
Şehir Hatları’nda tek bilet dönemini başlatıldı. 
İstanbulkart’ın otoparklar, plajlar, şehir tuvaletleri ile 
Hamidiye otomatları başta olmak üzere şehir genelindeki 
kullanımını da yaygınlaştırılıyor. Kent genelinde  
2 bin 300 İstanbulkart dolum bayisi ve 500 otomatik 
dolum cihazı ile hizmet veriliyor. 

yapıldı. 9 bin 320 araç kapasiteli 29 adet otoparkın yapımına 
devam ediliyor. Yeraltı otoparklarının üzeri sosyal donatı 
alanları, sergi salonu ve fitness merkezi ile yaşam 
merkezlerine dönüştürülüyor. 64 bin 432 araç kapasiteli  
525 otopark işletilirken; yol kenarlarında 15 bin 740, kapalı 
alanlarda 14 bin 172, açık alanlarda 34 bin 520 kapasite ile 
hizmet veriliyor. İstanbul’un Otopark Master Planı 
hazırlandı. Hedef: 820 bin araç kapasiteli otopark.

Park et devam et…
Trafikte sürücülere nefes aldıran, çevre ve ekonomiye katkı 
sağlayan, toplu taşımayı teşvik eden, trafiği rahatlatan  
Park Et Devam Et Projesi hayata geçirildi. 45 noktada  
13 bin kapasite ile yılda 2 milyon 500 bin kişiye hizmet 
veriliyor. ApartPark projesi ile yol üstü parklanmanın önüne 
geçiliyor. Proje kapsamında Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, 
Eyüp, Sancaktepe ve Kağıthane’de pilot uygulama başlatılıyor. 

148 noktada bisiklet parkı…
İstinye ve Tarabya’da 388 araç kapasiteli ilk tekne parklar 
hizmete açıldı. 5 adet tekne park ile 4 adet marina yapımı 
planlandı. Kadıköy ve Üsküdar Kısıklı’da modern helikopter 
pistleri hizmete açıldı. 16 ilçede 148 noktada 982 bisiklet 
kapasiteli Bisiklet Park Projesi hayata geçirildi. Anadolu 
Yakası’nda Kadıköy-Kartal arasında 10 noktada 100 bisiklet 
ile Akıllı Bisiklet Uygulaması başlatıldı. Uygulamanın  
Kartal - Pendik ve Florya - Yeşilköy arası ile Avcılar 
Sahili’nde de başlatılması planlandı.

18 bin taksi tek merkezden yönetilecek…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’a yeni cep otogarları 
yapıyor. Alibeyköy Cep Otogarı hizmete açıldı, 5 adet daha 
yapılması planlandı. Kent genelindeki minibüs duraklarının 
altyapısı yenileniyor. “El Terminali Destekli Durak 
Yönetimi” ile minibüs hatlarında denetim, kontrol ve 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 
tarafından düzenlenen 9. Geleneksel Tüketici Hakları 
Ödülleri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 

düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene İBB Genel 
Sekreteri Hayri Baraçlı ile Genel Sekreter Yardımcıları 
Hüseyin Eren, Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, 
Eyyüp Karahan ve Çağatay Kalkancı, İETT Genel Müdürü 
Mümin Kahveci, Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, ödül alan 
kurum ve firmaların temsilcileri ile ödül alan okulların 
öğrencileri katıldı.

Tüketici haklarının korunması için çalışılıyor…
Törende konuşan Genel Sekreter Hayri Baraçlı, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 

1994 vizyonuyla çok farklı projelere imza atıklarını 
belirterek, “Belediyemizin ALO 153 hattıyla İstanbul’daki 
birçok problemi çözmek mümkün. Sahada da ekiplerimiz 
tüketici hakları ve diğer hakların korunması için etkin bir 
şekilde çalışıyor.” dedi.

İstanbullulara daha sağlıklı bir yaşam sunmak için…
Kadir Topbaş’ın başkanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin ulaşım, çevre gibi çok önemli alanlarda 
binlerce projeye imza attığını vurgulayan Baraçlı, 
“Gençlerimizin bu konuda çok iyi eğitilmelerini ve 
büyüklerimizin de öğretirken empati kurabilmelerini 
istiyoruz. Belediyemiz İstanbulluların hizmetinde. Yerinde 
hizmeti, vatandaşların ihtiyaçlarını ve açığa çıkmamış 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir vizyonla çalışıyoruz. 
Zabıtalarımız da tüketicilerin bozuk ve ayıplı malları 

almaması için fedakarca çalışıyor. Bu uğurda yaralanıyor 
hatta görev şehidi oluyorlar. Personelimizin fedakar 
çalışmalarıyla İstanbullulara daha sağlıklı bir yaşam sunma 
imkanımız oluyor.” diye konuştu.

Dereceye giren okullara ve öğrencilere ödülleri verildi…
Törende daha sonra tüketici hakları alanında faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşlar ile bilinçli tüketicilere, 
tüketici memnuniyetini ilke edinen firmalara ve bilimsel 
çalışma sahiplerine ödülleri takdim edildi. Tüketici 
Hakları konulu Karikatür Yarışması kapsamında 
dereceye giren ortaokul ve lise öğrencilerine de ödülleri 
verildi. Yarışmanın birincisi dizüstü bilgisayar, ikincisi 
fotoğraf makinesi, üçüncüsü ise bisiklet almaya hak 
kazandı. Tüketici Özel Ödülü, Gaziosmanpaşa Belediyesi 
Tüketici Hakları ve İstihdam Ofisi’ne; Bilimsel Çalışma 
Ödülü, İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emrehan 
İnal’a; Radyo- Televizyon Programı Ödülü, ATV Ana 
Haber’e; Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma 
Ödülü, Torku ve LC Waikiki’ye; Yazılı Basın Tüketici 
Ödülü, Milat Gazetesi’ne; Bilinçli Tüketici Ödülü ise 
Bora Enis Tuğlu’ya verildi.

Tüketici bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor…
Geleneksel Tüketici Hakları Ödül Töreni, tüketici bilincinin 
geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları 
konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini 
dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku 
veya tüketicinin korunması amacıyla düzenleniyor.

Bilinçli tüketiciler 
ödüllendirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bilinçli tüketicileri ödüllendirmeye devam ediyor.  
Zabıta Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen törende  
Geleneksel Tüketici Hakları Ödülleri sahiplerini buldu.
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İBB’den  
“yerinde çözüm modeli”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon 
Merkezi’nde (AKOM) düzenlenen Yerinde 
Çözüm Modeli’nin tanıtım törenine, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 
Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, Destek 
Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş ve 
Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı.

İstanbul 10 bölge olarak ele aldı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü, geliştirdiği modelde sürekli sahada aktif 
olarak donanımlı mobil araçlarla takip ve çözüm 
sunmak üzere İstanbul’u Anadolu Yakası’nda  
3, Avrupa Yakası’nda 7 olmak üzere toplam  
10 bölge olarak ele aldı. Söz konusu bölgeler, ilçelerin 

birbirlerine olan mesafelerine göre belirlendi.  
Yerinde Çözüm Modeli’nin merkezleri,  
19 lokasyonda bulunan İletişim Noktaları oldu.

Koordinasyon toplantıları başladı…
“Yerinde Çözüm Modeli” kapsamında her bir bölgede 
görev yapacak minimum 2 kişiden oluşan gezici 
gözlem ekipleri oluşturuldu. Ekipler, sorumlu 
oldukları bölgelerde insan ve şehir hayatını riske 
atan, acil müdahale gerektiren sorunları 
vatandaşlardan önce fark ederek kısa zamanda 
çözüme kavuşturmaya başladı. Modelin süreçlerinin 
hızlı, etkin ve çözüm odaklı olabilmesi amacıyla 
paydaşlarla düzenli periyodlarda koordinasyon 
toplantıları gerçekleştiriliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, acil müdahale gerektiren sorunları vatandaşlardan önce fark ederek 
ilgili birimlerle irtibata geçip, sorunları hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla  

Yerinde Çözüm Modeli’ni hayata geçirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özel İdarelerin 
kapanması ve görev alanının il sınırları olmasının 
ardından, il genelinde hizmetlerini artırmaya başladı. 

Özellikle kırsal bölgedeki 151 mahalleye dönüşen 
köylerle beraber, şehir merkezindeki mahallenin 
sorunlarını tespit etmek ve sıkıntılarını kısa sürede 
sonuçlandırmak için Muhtarlıklar Müdürlüğü’nü kurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet 
vermeye başlayacak olan İBB Muhtarlıklar 
Müdürlüğü’nün yönetmeliği de, Belediye Meclisi’ne 
sunulacak. Yönetmelikle beraber, faaliyet alanları, 
görevleri ve sorumlulukları belirlenecek olan müdürlük, 
mahallelerin tüm sorunlarının yakından takibini 
sağlamak amacıyla, muhtarlarla sürekli iletişim halinde 
olacak ve yaşanan sıkıntıları kısa sürede çözüme 
kavuşturacak şekilde hizmet verecek.

Muhtarlıklar Müdürlüğü ile  
hızlı çözüm...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 
958 mahallede muhtarlarla sürekli iletişim 

halinde olacak olan Muhtarlıklar Müdürlüğü’nü 
kurdu. Böylelikle vatandaşların istek ve 

taleplerinin tespit edilmesi, daha kısa sürede 
çözüme kavuşturulması hedefleniyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, 
tabiatın kalbi Bolu’ya gezi düzenledi. Akşemseddin 
Bolu Gezisi olarak programlanan gezi; tarihiyle, 

kültürüyle, tabiatıyla, yöresel yemekleriyle ve 
Anadolu’nun o kendine has misafirperverliğiyle  
gençleri adeta kendine hayran bıraktı. 

Sabahın erken saatlerinde İstanbul Saraçhane’den yola 
çıkan gençlik kafilesi, rehber eşliğinde sırasıyla; Gölcük 
Tabiat Parkı, Abant Tabiat Parkı, Mudurnu Tekkeliler 
Konağı, Kanuni Sultan Süleyman ve Yıldırım Bayezid 
Camii, Göynük Gazi Süleymanpaşa Camii ve 
Akşemseddin Türbesi’ni ziyaret etti. 

Gençlik Meclisi, kardeş belediye ilan edilen ve  
“tabiatın kalbi” diye nitelenen Bolu’ya düzenlediği bu gezi 
ve gerçekleştirdiği diğer faaliyetlerle, İstanbullu gençlere 
yeni yerler gezdirip yepyeni keşifler yaptırarak, kuşatıcı ve 
daha geniş kapsamlı perspektifler kazandırmayı amaçlıyor.  

İstanbullu gençler  
Bolu’da buluştu…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullu gençleri Bolu’da biraraya getirdi.  
Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Akşemseddin Bolu Gezisi, tarihi, kültürü,  

tabiatı ve yöresel yemekleriyle gençlere keyifli anlar yaşattı. 

Gençler yarınlara hazırlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren Gençlik Meclisi, 
komisyonlara yönelik oryantasyon ve  

tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.  
İstanbullu gençler, ilgi alanlarındaki  

faaliyetlerde gönüllü olarak yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, 
İstanbullu gençlere kendi ilgi alanlarına göre faaliyet 
gösterebilecekleri komisyonların faaliyetleri ve genel 

olarak Gençlik Meclisi’nin yapmış olduğu çalışmalar 
hakkında bilgi vermek amacıyla, gönüllü üyelerle 
buluşmalar gerçekleştiriyor. Son olarak Ali Emiri  
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda 
komisyonlarda gönüllü olarak yer almak isteyenlere 
bilgilendirme yapıldı.

İstanbul genelinde 15-25 yaş aralığındaki gençlere  
yönelik sosyal sorumluluk projelerinden sanata, sağlıktan 
çevreye, hukuktan insan haklarına, spordan bilime pek 
çok alanda çalışmalarına hız kesmeden devam eden  
İBB Gençlik Meclisi bünyesindeki komisyonlar,  
yeni üye adaylarına tanıtıldı.

Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş’ın önderliğinde 
faaliyetlerini sürdüren meclise üye olmak isteyen 
gönüllülerin soru, görüş ve düşünceleriyle yapılan 
karşılıklı fikir alışverişi neticesinde daha verimli hale 
gelen tanıtım toplantıları yoğun ilgi gördü. Başta  
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
olmak üzere tüm Gençlik Meclisi üyelerine teşekkürlerini 
ileten gençler, kendilerini geliştirebilecekleri projelerde 
görev almak için her an hazır olduklarını dile getirdiler.
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100 karede  
nostaljik İstanbul fotoğrafları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
Kültür A.Ş, Bab-ı Ali’nin usta foto muhabirlerinden 
Hilmi Şahenk’in 1940-1970 yılları arasında çektiği 

siyah-beyaz İstanbul fotoğraflarından oluşan bir kartpostal 
albüm yayımladı. “Fotoğraflarla Eski İstanbul” ismini taşıyan 
kartpostal albümü, İstanbul’un gözde semtleri Beşiktaş, 
Beyoğlu, Tarabya, Gümüşsuyu, Karaköy, Sultanahmet, 
Eminönü ve Üsküdar’daki şehir kültürünü yansıtan nostaljik 
100 kareyi biraraya getirdi. İstanbul’un farklı semtlerindeki 

doğal ve kültürel değişimi belgeleyen karelerde, İstanbul’un 
abidevi mimari eserleri, gündelik yaşantısı, esnafı, kadınları, 
çocukları ve eğlence hayatı yer alıyor.
 
Geçmişin izlerini taşıyan fotoğraflar kartpostallarda…
İstanbul’u yansıtan ve geçmişin izlerini günümüze taşıyan 
100 karelik kartpostal albüm, eski İstanbullular için 
çocukluk ve gençlik hatıraları kadar kıymetli, genç 
İstanbullular için ise şehrin geçmişine doğru çıkılacak bir 
keşfin heyecanını taşıyor.

İstanbul ve fotoğraf denilince akla gelen ilk isimlerden…
Hilmi Şahenk, İstanbul ve fotoğraf denince akla gelen  
ilk isimler arasında yer alıyor. 1940’lı yıllarda İstanbul 
Belediyesi Fotoğrafhanesi’ni kuran Şahenk, 1970’lere kadar 
şehrin mimarisini, kültürünü ve değişimini fotoğraflıyor. 
Gündelik hayattan kesitler sunan fotoğraflarda  
Haliç, Topkapı, Şehzadebaşı, Aksaray, Laleli, Beyazıt,  
Süleymaniye ve Sultanahmet semtleri dikkat çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  
Bab-ı Ali’nin usta foto muhabirlerinden  

Hilmi Şahenk’in 1940-1970 yılları arasında 
çektiği siyah-beyaz İstanbul fotoğraflarından 

oluşan bir kartpostal albüm yayımladı.

Boğaz’ın tarihi vapurları 
kalemliklerde…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
Kültür A.Ş.’nin hediyelik eşya markası Hediyem 
İstanbul tarafından hazırlanan kalemliklerin 

şeklinden rengine kadar Boğaz’da nazlı bir gelin gibi 
süzülen tarihi vapurların bacasına ait tüm detaylar yer 
alıyor. Püfür püfür duman savuran görkemli bacası, dev 
direkleri, martılara simit atılan esintili güvertesiyle 
vapur bacaları kalemlikleri süslüyor. Markanın özel 
tasarım ekibi tarafından hazırlanan kalemliklerle, 
İstanbul’un adeta bir aksesuarı haline gelen Şehir Hatları 
Vapuru nostaljisinin yerli ve yabancı turistlere 
yaşatılması amaçlanıyor.

Hediyem İstanbul, kentin marka değerine katkı sağlıyor…
Kültür A.Ş.’nin İstanbul temalı hediyelik eşya tasarımı 
için oluşturduğu markası olan Hediyem İstanbul, şehrin 
kendine has tarihi, kültürel ve sanatsal özelliklerini 
yansıtacak ve hatıra niteliği taşıyacak olan özgün 
tasarımlı hediyelik eşyalardan oluşuyor. İstanbul’un 
marka değerine katkı sağlamak amacıyla üretilen bu  
özel tasarımlar, geniş yelpazedeki ürün çeşitliliğiyle 
dikkat çekiyor. Hediyem İstanbul markası altında 
geleneksel el sanatı ürünlerinden replikalara, dekoratif 
ürünlerden cam, porselen ve seramik ürünlere kadar 
hediyelik eşya adına hemen her şeyi bulmak mümkün.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak 
şirketlerinden Kültür A.Ş., İstanbul Boğazı’nın 
simgelerinden olan Şehir Hatları Vapuru’nu 

kalemliklere işledi. 
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Hayat Boyu Öğrenme Merkezi tarafından “İSMEK’in 
Ustaları” üst başlığında gerçekleştirilen 10 özel 
serginin 2016 yılındaki ilk sergisi sanatseverlerin 

beğenisine sunuldu. “Tuvalden Kumaşa Kadın Yansımaları” 
isimli kırkyama sergisi, Marmara Üniversitesi Sultanahmet 
Rektörlük Binası’nda açıldı. Aralarında Leonardo Da Vinci, 
Frida Kahlo ve Gustav Klimt gibi önemli ressamlar da bol bol 
resmettikleri kadın tabloları, İSMEK öğretmen ve öğrencileri 
tarafından kırkyama tekniği ile yeniden yorumlandı. 

Sergide 80 eser yer aldı…
Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa isimli tablosu ya da 
Friada’nın kendini resmettiği tabloları, parça parça rengarenk 
kumaşların biraraya getirilmesi ile kırkyama sanatı ile yeniden 
yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle düzenlenen 
ve 80 eserin yer aldığı “Tuvalden Kumaşa Kadın Yansımaları” 
sergisi, sanatseverlerin de büyük beğenisini kazandı.

Ünlü tablolar  
kumaşa yansıdı

Hayat Boyu Öğrenme Merkezi  
İSMEK tarafından gerçekleştirilen  

“Tuvalden Kumaşa Kadın Yansımaları”  
sergisi İstanbullularla buluştu.  

Kırkyama tekniği kullanılarak yapılan  
80 eser, tam not aldı. 

Zihinsel engelli öğrencilerin, uzman eğitmenler 
tarafından bireysel ve grup çalışmaları ile görsel 
sanatlar üzerine almış oldukları eğitimler 

meyvelerini vermeye devam ediyor. 17-35 yaş arasında 
350 zihinsel engelli bireyin, görsel algıları ile içsel 
dünyalarını harmanlayıp, belirlenen resim ve çağdaş 
sanat dallarında farklı formlarda 44 eser, “Zihinsel 
Engelliler Çağdaş Sanatla Buluşuyor’’ isimli sergi ile 
görücüye çıktı. Mehmet Lütfi Şen’in küratörlüğünde 
oluşturulan sergi, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde 
sanatseverlere kapılarını açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı 
Engelliler Müdürlüğü (İSEM), engellilik konusunda  
sosyal farkındalığı artırmak, engellilerin kapasitelerini 
geliştirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek, 
bağımsızlaşmalarına destek olmak, toplumsal 
gelişmelerden pay almalarına yardımcı olarak üretime 
katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla birçok farklı

alanda eğitim hizmetleri sunuyor. Engelli bireyleri sanatla 
buluşturan bu çalışmalar, engelli öğrencilerin öğrenme 
yeteneğinin gelişimine ve yaratıcılık potansiyellerinin 
ortaya çıkmasına olumlu yönde etki ederek, el ve göz 
koordinasyonun gelişmesini, el becerisi gerektiren bazı 
araçları kullanmalarını sağlıyor. Engelli bireylerin başladığı 
işleri bitirme çabası göstermelerine yardımcı oluyor. 

Zihinsel engelliler  
çağdaş sanatla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler 
Müdürlüğü’nün bünyesinde eğitim alan engelli 

bireylerin hazırlamış olduğu resim ve el sanatları 
dalında birbirinden güzel eserler,  

“Zihinsel Engelliler Çağdaş Sanatla Buluşuyor’’ 
isimli sergi ile sanatseverlerin karşısına çıktı.
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Doğru meslek,  

mutlu gelecek…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile İstanbul Aydın Üniversitesi 
işbirliğinde düzenlenen Doğru Meslek - Tercih 

Konferanslar dizisinin 2’ncisi yoğun bir katılımla 
başladı. Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki farklı 
merkezlerde 3 ay boyunca gerçekleştirilecek olan 
konferanslar, 11 Mayıs 2016 tarihinde sona erecek.

Konferanslara 5 bin öğrenci katılacak…
Lise öğrencilerinin ilgi alanlarına göre hayatlarına 
yön çizmelerine yardımcı olarak mutlu ve sağlıklı 
bireylerden oluşan bir toplum oluşumuna katkı 
sağlamak amacıyla düzenlenen konferanslar dizisine 
bu yıl yaklaşık 5 bin öğrencinin katılması bekleniyor. 
Gençlerin ilgi ve yeteneklerini tanıması ve bu sayede 
kendilerine uygun meslekleri tercih etmeleri amacıyla 

düzenlenen Doğru Meslek - Tercih Konferansları’nın 
ilk dönemine katılan 4 bin genç, kendilerine uygun 
meslek seçimi ile doğru tercihe yönlendirildi.

Gençlerin yanlış mesleklere yönelmeleri engellenecek…
İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki 
akademisyen ve uzmanlar tarafından verilecek 
konferanslarda, öğrencilere gelecek kaygısı gütmeden 
kendilerini geliştirmeleri, kendilerini tanımaları ve 
kendilerine güvenmeleri noktasında hayatın içinden 
örnekler verilecek. Doğru üniversite ya da doğru 
meslek gibi bir gencin hayatında önemli yere sahip 
olan konularda ailelerin ve çevrenin rolünün de ele 
alınacağı konferanslarda gençlere karamsarlığa 
düşmeden "Nasıl iyi bir kariyer sahibi olurumun?” 
sorusunun cevapları anlatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin doğru mesleğe yönelmeleri  
amacıyla düzenlenen Doğru Meslek - Tercih Konferansları’nın ikincisi başladı.  

11 Mayıs’a kadar sürecek olan konferanslar ile öğrencilerin kendilerine  
en uygun mesleği seçmeleri hedefleniyor.

“22. Kariyer Eğitim Günleri”  
için kayıt zamanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 
İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 

22. Kariyer Eğitim Günleri başlıyor. Dersler,  
9 Nisan-7 Mayıs 2016 tarihlerinde Ümraniye Atakent 
Kültür Merkezi’nde, 23 Nisan-21 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında ise Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde 
her cumartesi günü verilecek. 

Kariyer Eğitimlerinde öğrencilerin, kendilerini daha iyi 
ifade edebilmeleri, gelecek hedeflerini belirleyebilmeleri, 
mezuniyet sonrası iş olanakları ve çalışma politikalarını 
geliştirebilmeleri ile iş yaşamında karşılaşabilecekleri 
durumlar hakkında bilgi edinmelerine yardımcı 
olunması amaçlanıyor. 5 hafta sürecek olan Kariyer 
Eğitim Günlerinde, alanında uzman sektör temsilcileri 

de kendi tecrübelerini ve bilgilerini öğrencilerle 
paylaşacak. Bu sayede öğrencilerin iş dünyasını ve 
sektörleri daha iyi tanımaları sağlanacak. Devam 
mecburiyeti olan programı tamamlayan öğrencilere, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul 
Aydın Üniversitesi Rektörlüğü adına onaylanmış  
katılım belgesi verilecek. Kariyer Eğitim Günleri  
sertifika programına katılmak isteyen öğrencilerin  
www.ibb.istanbul web ya da gencliksporkariyer.ibb.gov.tr 
adresinden ön kayıt yapmaları gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Aydın 
Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Kariyer Eğitim 
Günleri’nin 22’nci dönemi için kayıtlar başladı.  
Üniversite öğrencileri, sabırsızlıkla bekledikleri 

ücretsiz kariyer eğitimlerine yoğun ilgi gösteriyor.
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Genç Günler Festivali’ne 
başvurular başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 
tarafından bu yıl 32’ncisi düzenlenecek olan  
Genç Günler Festivali, geleneksel tiyatrodan çağdaş 

tiyatroya uzanan geniş bir yelpazede performanslara yer 
vermeye hazırlanıyor. Festival, Şehir Tiyatroları’nın 100 
yılı aşkın tiyatro mirasıyla, geleceğin tiyatrosuna bir köprü 
oluştururken; yeni tiyatro yaratıcılarını keşfetmeyi ve yeni 
arayışları seyirciyle buluşturmayı amaç ediniyor. 

Son başvuru tarihi 1 Nisan…
Çağdaş metinler, yerli ve yabancı genç yazarlar, disiplinler 
arası tiyatro, klasik sahneden sokağa yayılan performans, 
biçimsel ve içerik olarak yenilikçi projeleri biraraya 
getirmeyi amaçlayan festival kapsamında programa 
alınan projeler, 10 gün boyunca İstanbul seyircisiyle 
ücretsiz buluşacak. 

Performansların yanı sıra, atölyeler, söyleşiler ve açık 
hava etkinlikleri de programda yer alacak. Tiyatro, 
performans, dans ve sergilere açık olan projelere ait 
dosyalarının 1 Nisan Cuma gününe kadar  
gencgunler@ibb.gov.tr adresine e-posta olarak 
gönderilmesi gerekiyor. 

İBB Şehir Tiyatroları, 9-19 Mayıs 2016  
tarihleri arasında gerçekleştireceği  

32. Genç Günler Festivali’nde,  
sahnelerini genç kuşağın sanatçılarına ve  

sanatçı adaylarına açıyor.  
Tiyatro, performans, dans ve sergi projelerine 

açık olan festivale 1 Nisan Cuma gününe kadar 
başvuru yapılabiliyor. 

AKOM’dan öğrencilere  
güvenli yaşam eğitimleri 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi 

(AKOM)tarafından ilköğretim öğrencilerine, farklı 
okullardan 45’li gruplar halinde, okul sezonu boyunca 
haftada 2 gün “Afetlerden Korunma Eğitimi” veriliyor. 
Eğitimlerde bireylerin ve toplumların her türlü doğal ve 
teknolojik afet karşısında hazırlıklı, bilgili ve donanımlı 
olmaları amaçlanıyor.

Güvenli yaşam bilinci oluşturuluyor…
AKOM’da uzmanlar tarafından verilen eğitim kapsamında; 
Deprem, Yangın, Parlama, Patlama, Rüzgarlar, Fırtınalar, 
Kasırgalar, Kar Fırtınası ve Çığ, Gök Gürültülü Sağanak 
Yağışlar, Seller, Heyelanlar, Çamur Akıntıları, Sıcak Hava 
Dalgaları gibi afet konularında eğitim verilerek, güvenli 
yaşam bilinci oluşturulmaya çalışılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere 
yönelik olarak verdiği afetten korunma 
eğitimlerine aralıksız devam ediyor.  

AKOM’da verilen “Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” 
eğitimi ile öğrenciler olası bir afet durumunda 

neler yapılması gerektiğini ve ne gibi önlemlerin 
alınması gerektiğini öğreniyorlar.
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İETT otobüslerine  
“panik butonu’’

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, toplu 
taşıma araçlarında yaşanabilecek şiddet olaylarına 
karşı, araçlara “acil durum butonu” koymayı 

zorunlu hale getirmeye hazırlandığını belirtmesinin 
ardından İETT harekete geçti. Acil durum butonu, 
yolcuların ve şoförlerin güvenli seyahat etmesi ve maruz 
kalabilecekleri tehlikelere karşı kolayca ulaşabilecekleri 
noktalara konulmaya başlandı.

Acil durumlar, canlı olarak izlenebilecek…
Yolcular, olası bir tehlike anında butona basarak sinyal 
verecek; GPS üzerinden ilgili aracın konumuna ulaşılacak 
ve yardım gönderilecek. Ayrıca araçlardaki iç ve dış 
kameralar acil durumun canlı olarak izlenmesini ve 
kaydedilmesini sağlayacak. Araçların alarm bilgileri  
24 saat geçmişe dönük olarak izlenebilecek. Butona 
basıldığında ilgili araca ait 4 kamera görüntüsü canlı 
olarak kontrol ekranına gelecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İETT, yolcuların maruz kalabileceği 
tehlikelere karşı önlem olarak araçlara “acil durum butonu” koymaya başladı. Butona basıldığında acil 

durum alarmı oluşturulacak, böylelikle güvenlik güçleri olaylara anında müdahale edebilecek.
Beşiktaş Spor Kulübü Futbol Takımı sporcularından 

Mario Gomez, Cenk Tosun ve Gökhan Töre İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı 

Darülaceze Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Futbolcuları 
Darülaceze Müdürü Reşit Taşkın karşıladı. Konuklarına 
Darülaceze tesislerini tanıtan Reşit Taşkın, yaşlı bireylere 
verilen hizmetler hakkında detaylı bilgiler verdi. 

İhtiyaç sahibi yaşlı bireylerin barınma, beslenme gibi temel 
ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının da 
karşılandığını ifade eden Reşit Taşkın, müdürlük 
tarafından Darülaceze sakinlerine özel bir sağlık hizmeti 
sunduklarını belirtti. Darülaceze Müdürlüğü bünyesinde 
her türlü teknik alt yapıya sahip spor tesisleri bulunduğunu  
kaydeden Taşkın, Darülaceze bünyesinde bulunan fizik 
kondisyon salonlarında Darülaceze sakinlerinin düzenli bir 
şekilde, uzman spor eğitmenlerinin gözetiminde spor 
yaptığını söyledi.  

Sevgi seli ile karşılanan yıldız futbolcular ile Darülaceze 
sakinleri ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. Darülaceze sakinleri, 
gerçekleşen kısa sohbetlerde, futbolcularla gurur 
duyduklarını belirterek yıldız futbolculara başarı 
dileklerini sundular.

Yıldız sporculardan  
Darülaceze’ye ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  
Sağlık Daire Başkanlığı Darülaceze Müdürlüğü,  
Beşiktaş Futbol Kulübü’nün sporcularını ağırladı.  

Yıldız futbolcular tarafından yapılan gönül ziyareti, 
Darülaceze Sakinlerinde büyük heyecan yarattı.
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Teknoloji  
İstanbulluların elinde…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların her 
alanda hayatını kolaylaştıracak ve yaşam 
kalitelerini yükseltecek başta teknolojik yenilikler 

olmak üzere çok sayıda hizmeti hayata geçirdi. 
Teknolojiyi en iyi kullanan yerel yönetimlerden biri 
olarak İstanbul’u, dünyayı takip eden değil; dünyanın 
takip ettiği bir kent haline getirmek için yeniliklere hız 
kesmeden devam ediyor.

Belediye hizmetleri www.ibb.istanbul'da...
Evrak takibinden bilgi edinmeye, iş başvurusundan hava 
durumuna, adres aramadan trafik durumuna kadar 
İstanbulluların kentle ilgili anlık bilgilere ve tüm belediye 
hizmetlerine her an ve her yerden ulaşmaları sağlanıyor. 
Teknolojiyi İstanbulluların hizmetine sunan Büyükşehir 
Belediyesi’nin e-Belediye ve mobil uygulamalarına  
www.ibb.istanbul adresinden ulaşılabiliyor.  

Teknolojiyi en iyi kullanan yerel yönetimlerden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların 
kentle ilgili anlık bilgilere ve tüm belediye hizmetlerine her an ve her yerden ulaşmalarını sağlıyor. 

Belediyenin sunduğu pek çok hizmete www.ibb.istanbul web adresinden ulaşılabiliyor.  

Ayrıca e-devlet üzerinden İBB’ye ait 7 entegre hizmet 
veriliyor. Evrak Takibi, Mezar Yeri Sorgulama, Vefat 
Bilgisi Sorgulama, Ücret Tarifesi Sorgulama, Beyan 
Bilgileri Sorgulama, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama ve 
Tahsilat Bilgileri Sorgulama ekranlarına  
www.turkiye.gov.tr web adresinden ulaşmak mümkün.   

ibbWiFi ile ücretsiz internet dönemi… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok 
noktasında ücretsiz internet hizmetini başlattı. 
İstanbullular meydanlardan korulara, Sosyal Tesisler’den 
sahillere ve otogarlara kadar pek çok farklı noktada 
interneti ücretsiz kullanıyor. 139 lokasyon, 234 Metrobüs 
ve 972 otobüste ibbWiFi hizmeti veriliyor.

İnternette milli alan adı: “.istanbul” ve “.ist”
.istanbul ve .ist yeni üst düzey alan adları, başta 
İstanbullular olmak üzere dünya çapındaki kişi ve 
kurumların çevrimiçi kimliklerini İstanbul markası ile 
güçlendirecek. İstanbul uzantılı yeni alan adları, kenti 
dünyaya dijital platform üzerinden tanıtacak. Yerel ve 
global şirketlere, girişimci ve alan adı sahiplerine yeni 
kaynak ve fırsatlar sunarak, İstanbul’un kültürel ve tarihi 
mirasını dünyaya tanıtmanın yanı sıra ekonomik 

büyümeyi ve gelişmeyi de destekleyecek. İstanbul ayrıca 
iki alan adı uzantısına sahip tek şehirdir.

Akıllı duraklar İstanbulluların hizmetinde… 
Mobiett Akıllı Durak ile İstanbul’daki durakların tamamı 
akıllı durak haline getirildi. İstanbulluların toplu taşıma 
ile ilgili hat güzergahları ve duraklar gibi tüm bilgilere 
kolayca ulaşmasını sağlayan Mobiett uygulaması
hayata geçirildi. 
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İstanbul 1 TV ve İstanbul 2 TV yayında…
www.istanbul1.tv ve www.istanbul2.tv uzantılı web 
adreslerinden yayın yapan dünyanın ilk şehir televizyonu 
İstanbul 1 TV ve İstanbul 2 TV, trafik durumu, şehir 
haberleri, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi 
veriyor. İlçeye ya da kişiye özel yayın imkanı sağlayan 
İstanbul 1 TV ve İstanbul 2 TV caddeler ve meydanlar, 
otobüs durakları, metro istasyonları, iskeleler, kültür ve 
kongre merkezleri, sosyal tesisler gibi binlerce noktada 

izlenebiliyor. Mobil uygulamalarla da dünyanın her 
yerinden iPad, iPhone, Andorid iletişim sistemleri 
aracılığıyla takip edilebiliyor. 

En kısa yol, en hızlı rota ve en düşük maliyet…
Toplu Ulaşım Bilgi Sistemi ile vatandaşlar diledikleri gün 
ve saat için İETT, metro, metrobüs, raylı sistemler, deniz 
ulaşımı,  yürüme, merdiven, rampa yollar ile araçlarını 
tercih ederek en kısa yol, en hızlı rota ve en düşük maliyet 

analizleri yapabiliyorlar. Spor Haritası uygulaması ise 
İstanbul genelindeki İBB bünyesindeki spor tesislerini 
mekansal olarak gösteren ve tesislere ait tüm bilgileri 
veren uygulama özelliği taşıyor.

İstanbul’u dünyanın her yerinden izlemek mümkün…
Turistik Kameralar uygulaması ile İstanbul’un en güzel 
noktaları 27 ayrı lokasyonda 4’ü sesli olmak üzere toplam 
33 adet full hd kamera ile dünyanın her yerinden 
izlenebiliyor. 24 saat canlı yayın yapan turistik kameralara 
www.ibb.istanbul ve www.istanbuluseyret.com web 
adreslerinden ulaşılabiliyor. Şehir Kameraları ile de çeşitli 
ilçe meydanları dünyanın her yerinden canlı izlenebiliyor. 

İBB çalışmalarının canlı olarak izlenebilmesi için kurulan 
şantiye kameralarına da dünyanın her yerinden ulaşmak 
mümkün. Ayrıca her türlü nakil araçlarının takibi, kaçak 
dökümlerin önlenmesi, İstanbul’da atık taşıyan ve yol 
süpürme, yıkama araçların takibi ve denetlenmesine 
yönelik Atık Otomasyon Projesi hayata geçirildi. 

İBB hizmetleri mobil uygulamalar ile elinizde…
İBB’nin sunduğu pek çok hizmet, akıllı telefonlar ve 
tablet uygulamaları ile İstanbul halkının hizmetine 
sunuluyor. İBB Beyazmasa, İstanbul Bülteni, 

İBB Ceptrafik, Mobil İSKİ, Metro İstanbul, İstanbul 1 TV, 
Radyo İstanbul Ajansı, İBB Trafik Radyo, Şehir Hatları 
QR Kod, İBB Mobil Yayınlar, İSEM Mobil, Mobiett,  
İBB Yatırım ve Hizmetleri Kataloğu, Dündün Bugüne 
İstanbul, İstanbul’u Seyret ve daha bir çok uygulamaya 
kolayca erişilebiliyor. 
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alanda verdiğimiz destekle, vatandaşımızın hizmet aldığı 
her noktada rahat bir süreç yaşamasını sağladık. 
Genel ihtiyaçlar ve eksiklerin karşılanmasının ardından, 
geleceğe dair planlamalar yaparak vatandaşımızın 
Tuzla’da yaşamanın ayrıcalığını hissedeceği yatırımlara 
yöneldik. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür 
Merkezi, 2’si denize sıfır olmak üzere 5 sosyal tesis,  
110 dönümlük alanda Türkiye’nin en fonksiyonel parkı 
olan Şelale Eğitim Parkı ve İçmeler Kavşak Rehabilitesi 
gibi büyük projeleri hayata geçirdik. Her projede 
bölgenin lokal ihtiyaçlarını da göz önüne alarak hareket 
ettik. Örneğin Şifa ve Mimarsinan Mahallesi’nin 
ihtiyacını görerek bu bölgede bir ticaret merkezi de 
yaptık, Postane ve Cami Mahallesi’nde tarihi yapıların 
restorasyon projelerini hazırladık, onaylattık. 

Tuzla’da göreve başlarken 2 vizyon belirlemiştik.  
“Eğitim Kenti Tuzla” ve “Denizle Anılan Tuzla” 
vizyonunda, bu başlıkların altını gerçekleşen projeler ile 
doldurarak Tuzla’nın gelişimine öncülük ettik. 
Tuzla’da 6 yıllık görev dönemimizde en çok göze çarpan 
projemiz de Tuzla Marina’dır. Tuzla Marina, bizim için 
sosyal özellikleri ön plana çıkan ve Tuzla’yı bir basamak 
öteye, bir üst lige çıkaran bir projedir. Tuzla Marina,  
29 Mayıs 2015’te Tuzla’nın kapılarını dünyaya açtı.  
750 tekne kapasiteli marina, 154 üniteli alışveriş adası ve 
dünyanın en hızlı roller coasterlarından ikisine sahip 
tema parkı ile hizmete açılan ve dünyada benzeri 
bulunmayan bir mimariye sahip olan Tuzla Marina ile 
Tuzla’ya bir merkez kazandırdık. Tuzla Marina’nın ihtiyaç 
duyduğu 2 bin 127 çalışanın temini için çalışanların Sayın Başkanım, Tuzla’da halkın yaşam kalitesini 

yükseltmek için hayata geçirdiğiniz ve 
planladığınız başlıca projelerinizden bahseder 

misiniz? 
Tuzla, yıllar öncesinde alınan pek çok kararın ve 
uygulamanın, bunun yanı sıra şehrin merkezine olan 
uzaklığın dezavantajlarını yaşayan bir ilçe. Tüm 
dezavantajları avantaja çevirmek için, hem modern 
yaşamın temelini oluşturan alanlarda ihtiyaçları 
karşılamaya hem de şehrimizin geleceğine katkı 
sağlayacak, yarın duyulacak ihtiyaçları bugünden 
planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2009 yılında 
göreve başladığımızda bu minvalde planlama yaptık. 
Tuzla halkının istek ve beklentilerini karşılayan, Tuzla’nın 
geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlayan bir 
çalışma gerçekleştiriyoruz. Çok önemli projelere imza 
attık. Tuzla’da yaşam kalitesini yükselten, bu kentin bize 
emanet edildiği ve bizim de zamanı geldiğinde bu kenti 
gelecek kuşaklara emanet edeceğimizin bilinciyle bir 
belediyenin hizmet anlayışının kat ve kat fazlasıyla 
ürettik, çalıştık. Genel hatlarıyla anlatmak gerekirse Tuzla 
Marina, Tuzla Şelale Eğitim Parkı, Gönül Elleri Çarşısı,  
5 sosyal tesis, Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi, Aşevi, 

Dijital Kütüphane, Ayazma Rumeli Kültür Merkezi, Tuzla 
Gençlik Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi, 
Şifa Ticaret Merkezi, Tepeören Çok Amaçlı Salon, kamu 
kurumları hizmet binaları, İçmeler Kavşak Rehabilite 
Projesi, Aile Sağlığı Merkezleri, 112 Acil İstasyonları, 
Tuzla Devlet Hastanesi’ne ek bina yapımı, altyapı-üstyapı 
yatırımları, imar uygulamaları ve planlamalar, sosyal, 
kültürel ve sportif etkinlikler, organizasyonlar 
gerçekleştirdik. 

Tuzla’da yaptığımız her hizmet, insan odaklı 
belediyeciliğimizin birer yansımasıdır. Örneğin planlı 
büyümeye dikkat ettik, 12 bin vatandaşımızı tapu sahibi 
yaptık. Yatay yapılaşma düzenini koruduk, gelişmekte 
olan bölgelerde dikey yapılaşmaya izin verdik. Tuzla’da 
göreve başladığımızda imar ve tapu sorunlarının tarihe 
karışacağını söyledik ve bugün geldiğimiz noktada 
Tuzla’nın yaklaşık yüzde 95’ini planladık. Planlama 
çalışmalarımız da devam ediyor. Planlama konusunda ve 
özellikle de kooperatiflerin tapularının alınması 
konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız  
Dr. Mimar Kadir Topbaş’a ve Büyükşehir Belediyemizin 
ilgili birimlerine teşekkür ediyorum. 

Planlamanın ardından, Tuzla’nın eksiklerini ve 
ihtiyaçlarını karşılayan projelere yöneldik. Kaymakamlık 
binası da dahil olmak üzere kamu kurumlarına binalar 
yaptık, okulların tüm ihtiyaçlarını karşıladık, aile sağlığı 
merkezleri ve 112 acil istasyonları yaptık. Yapımı devam 
eden Tuzla Devlet Hastanesi’nin ihale sürecini hazırladık. 
Kamu kurumlarına bina yapımından tadilata kadar her 

Tuzla’nın  
dünü, bugünü ve yarını…

İstanbul Bülteni’nin bu ayki konuğu, Tuzla’nın 
başarılı Belediye Başkanı Şadi Yazıcı...  

“Eğitim Kenti Tuzla” ve “Denizle Anılan Tuzla” 
vizyonuyla pek çok projeyi hayata geçirdiklerini 
ifade eden Başkan Yazıcı ile ilçenin dününü, 

bugününü ve yarınını konuştuk. 
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Başkanım, Kamil Abduş Gölü projenizden kısaca 
bahseder misiniz?
Kamil Abduş Gölü, Tuzla’nın coğrafi yapısında önemli bir 
yer tutuyor. Konumu, göçmen kuşların güzergahında 
bulunması ve çevresindeki doğal güzellikler ile ekolojik 
dengeyi gözeten bir çevre uygulamasının startını 
Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte verdik. Kamil Abduş 
gölü çevresindeki düzenlemeler tamamlandığında sadece 
Tuzla değil, İstanbul ve bölgemiz için önemli bir eser 
kazandıracağımıza inanıyorum. 

Başkanım, sağlık alanında ne gibi çalışmalar 
yürütüyorsunuz? 
Tuzla’da sağlık alanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Göreve başladığımızda yaptığımız işlerden ilki olarak 
Tuzla Devlet Hastanesi’ne ek hizmet binası yaptık.  
Tuzla Devlet Hastanesi’ne 400 yataklı yeni bir bina yapımı 
için ihale sürecini kolaylaştırdık, yerin Orman 
Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’na devri ve diğer idari 
konularda hem yazışmalar hem de bakanlık düzeyinde 
takipler ile yeri ve ihale hazırlığında aktif sorumluluk 
aldık. Şu anda 400 yataklı Tuzla Devlet Hastanesi’nin 
yapımı devam ediyor ve yılsonuna kadar tamamlanması 
hedefleniyor. Tuzla’da 13 adet Aile Sağlığı Merkezi ile  
4 adet 112 Acil Servis İstasyonu yaptık. 1 adet Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi ile 1 adet Eğitim ASM inşaatına devam 
ediyoruz. Tuzla Devlet Hastanesi tarafından sürdürülen 

Evde Sağlık Hizmeti’ne Mayıs 2013’ten itibaren 
imzalanan protokol ile hizmet ortağı olarak katıldık. 
Verdiğimiz desteğin ardından aynı yıl içinde Türkiye’nin 
performans şampiyonu olduk. Tuzla Evde Sağlık Hizmeti, 
pek çok uluslararası sağlık kongresinde model alınarak 
incelendi. Evde Sağlık Hizmetlerine 3 araç, 3 acil tıp 
teknisyeni, 2 çağrı merkezi personeli, araçların merkezle 
bağlantısını sağlayan 3 cep telefonu ve araç takip sistemi 
ile katkı sağladık. Tuzla Devlet Hastanesi döneminde 
hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında sunulan evde sağlık 
hizmetini hafta sonu da dahil olmak üzere günde 14 saat 
hizmet vermeye başladık. Hastalar cumartesi ve pazar 
günleri de dahil olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasında 
hizmet almaya başladı. Evde Sağlık Hizmetine  
2015 yılında bir yeniliği daha ekledik. Özel bir 
telekomünikasyon firması işbirliğiyle Sağlıkmetre 
Projesi’ne başladık. 70 hipertansiyon ve 30 diyabet 
hastasına sağlıkmetre cihazı verdik. Hastalar, sağlıkmetre 
hizmet paketine sahip olmalarıyla birlikte hekimleri ile 
daha hızlı iletişime geçebiliyor, tedavilerinin kontrolünün 
uzaktan takip edilebilip acil durumlarda ambulans 
yardımı alabiliyor. 

Başkanım, sosyal belediyecilik alanındaki 
projelerinizden kısaca bahseder misiniz?
Sosyal belediyecilik hizmetlerimizin ana eksenini Gönül 
Elleri Çarşısı oluşturuyor. Gönül Elleri Çarşısı, benim en 

Tuzla’da yaşayan işsizler arasından seçimini ihale maddesi 
olarak belirledik. Tuzla Marina’da çalışmak isteyen işsizlere 
ücretsiz mesleki eğitim kursları açtık, sertifikalandırdık ve 
onları Tuzla Marina’da iş sahibi yaptık.

Tuzla’da maddi değeri çok yüksek onlarca proje 
gerçekleştirdik ama benim için 2 proje hepsinden daha 
değerlidir. Birincisi; yerel seçimlerden önce söz verip 
seçimlerden hemen sonra hizmete aldığımız ilk proje 
olan Gönül Elleri Çarşısı’dır. Veren el ile alan eli 
buluşturduğumuz bu proje, Tuzla’da sosyal açıdan 
dezavantajlı tüm kesimleri kucaklayan bir proje olması 
açısından önem taşıyor. Gönüllü olarak destek veren 
Kadın Kent Gönüllüleri’nin desteğiyle tüm yardımlar ve 
bağışları kayıt altına alarak gerçek ihtiyaç sahibine 
ulaşıyoruz. Bir diğer önemli projemiz de Hemşehri 
Dernekleri Platformu’dur. Tuzla, ülkemizin her yerinden 
vatandaşlarımızın yaşadığı bir kent. Tuzla’da var olan bir 
zenginliği, dar çevreden geniş çevrelere ulaştırdık. 
Hemşehri Dernekleri Platformu ile Anadolu ve 
Rumeli’nin kültürel değerlerini tanıdık, yaşattık, 
toplumun tüm kesimlerine yaydık. 

Başkanım, ilçede ulaşım konusunda tamamlanan ve 
devam eden çalışmalar hangileri?
Ulaşımda öncelikle şehir içi ulaşımın kesintisiz 
sağlanması için onlarca yeni yol açtık, çok sayıda binayı 
kamulaştırarak ulaşımı kolaylaştıran yatırımları 
gerçekleştirdik. İçmeler Mahallemizde İçmeler Kavşak 

Rehabilite Projesi ile İstanbul’da yerine kentsel 
dönüşümün ilk örneklerinden birisini gerçekleştirdik. 
Belediyemizin kasasından bir kuruş çıkmadan mevcut 
yapıları davul zurna eşliğinde yıktık. Vatandaşımıza eski 
yerinde sağlıklı, güvenilir yapılar kazandırdık, İçmeler’de 
var olan trafik sorununu çözdük. Tuzla’nın gelişimine 
paralel olarak Şehitler Caddesi’ndeki yol çalışmamız, 
Hatboyu Caddesi ile E-5 Karayolu arasındaki ulaşımı 
sağlayan 2 altgeçidimiz ile bugün ihtiyaç duyulmasa bile 
yarın yaşanacak yoğunluğu bugünden görerek yaptığımız 
uygulamalar ile Tuzla, trafikte rahat bir nefes alıyor. 

Tuzla, İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak hava, 
kara, deniz ulaşımında önemli yatırımlara hazırlanıyor. 
Sabiha Gökçen Havaalanı’nın ek pisti Tuzla’da yapılıyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un ilk havarayını 
Tuzla’da yapacak. Bu konudaki hazırlıklar devam ediyor. 
Marmaray’ın 3 durağı Tuzla’da bulunuyor. Kadıköy-Kartal 
Metro Hattı, Tuzla’ya kadar ulaşacak. Anadolu Yakası bir 
uçtan bir uca metro hattıyla bağlanacak. Hattın 
Kaynarca-Tuzla bölümünün yapımına bu yıl içinde 
başlanacak. Yine Tuzla’da İBB tarafından bir cep 
otogarının yapılması planlanıyor. Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mimar Kadir 
Topbaş’a ilçemize yapılan yatırımlar nedeniyle bir kez 
daha teşekkür etmek istiyorum. İDO Deniz Otobüsü 
seferleriyle Tuzla-Yalova, Tuzla-Kartal-Bostancı arasında 
deniz yoluyla ulaşım da sağlanmaya başlandı. 
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Başkanım, son olarak ilçe halkına ve okurlarımıza 
neler söylemek istersiniz?
İstanbul halkına onları Tuzla’da misafir etmekten 
duyacağımız mutluluğu ifade etmek istiyorum. Tuzla 
olarak Marmara Bölgesi’nin yaşam merkezi olmayı 
hedefliyoruz. Tuzla, yaptığımız yatırımlar ve projeler ile 
bir cazibe merkezi oldu. Tuzla’nın yaşadığı gelişimde, 
herkesin yararlanabileceği bir imkan mutlaka 
bulunuyor. Tüm hizmet ve projelerimizde bizlere 
ağabeylik yapan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Kadir Topbaş’a ve Büyükşehir Belediyemizin 
tüm birimlerine teşekkür ediyorum. 

Şadi Yazıcı kimdir?
1971 yılında Erzurum’da doğan Şadi Yazıcı, 1987 yılında 
liseyi bitirdikten sonra aynı yıl üniversite sınavına girip, 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1997 yılında 
Tuzla’da kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel 
sektörde hizmete başladı. Aynı zamanda Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. 
İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk 
adımını attı ve 7 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı 
görevini yürüttü. Yöneticilik alanında yazmış olduğu 
makalelerden iki ödülü bulunan Dr. Şadi Yazıcı, 26 Ekim 
2008 tarihinde yapılan son ilçe kongresinde tekrar aday 

olmayarak görevini yeni bir arkadaşına bıraktı. 29 Mart 
2009 Yerel Seçimleri'nde AK Parti’den belediye başkan 
adayı olan Şadi Yazıcı, seçimlerden başarıyla çıkarak 
Tuzla Belediye Başkanı seçildi. 2014 Yerel Seçimleri’nde 
güven tazeleyerek görevini sürdüren Şadi Yazıcı, evli ve 
iki çocuk babasıdır. Şadi Yazıcı’nın ‘İnsanın Teknolojik 
Yalnızlığı’ ve ‘Demokrasi’nin Kısa Tarihi’ isimli 
yayınlamış 2 kitabı bulunmaktadır.

vizyonel projem ve gözbebeğimdir. Tuzla’da yaptığımız 
tüm hizmetleri, ilçemize kazandırdığımız tüm eserleri bir 
kenara, Gönül Elleri Çarşısı’nı bir kenara koyuyorum.
Engelli, dul, yetim, şehit ve gazi ailesi, ihtiyaç sahibi herkes 
Gönül Elleri Çarşısı’ndan düzenli bir şekilde yardım alıyor. 
Tüm çalışmalarımızda Kadın Kent Gönüllüleri bizlere 
destek veriyor. 6 yılda 2 bin 600 Kadın Kent Gönüllüsü ile 
14 bin 102 aileye ulaştık ve çalışmalarımızı ara vermeden 
sürdürüyoruz. Sadece bir yardım kuruluşu olarak değil, 
sosyal, kültürel hizmetlerle de toplumun her kesimine 
kucak açıyoruz. Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi, Tuzla 
Belediyesi Aşevi gibi diğer sosyal hizmetlerimizle de 
vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. 

Başkanım, çocukların ve gençlerin eğitimi konusunda 
yürüttüğünüz ve planladığınız çalışmalar hangileri?
Tuzla’da 4 okul yaparak Milli Eğitim’in hizmetine sunduk. 
İçmeler Mahallesi’nde 6 katlı 24 derslikli ortaokul 
yapımını sürdürüyoruz. Eğitim Kenti Tuzla vizyonumuzla 
7 üniversite ile işbirliği protokolü imzaladık. 
Okullarımızın tüm ihtiyaçlarında tam destek veriyoruz. 
Bunun yanı sıra eğitim kurumlarının sosyal ve kültürel 
etkinlikleri ile sportif faaliyetlerinde işbirliğini 
sürdürüyoruz. Maddi durumu iyi olmayan 

öğrencilerimize her eğitim yılı başında kırtasiye 
malzemesi yardımında bulunuyoruz. Ayrıca üniversite 
öğrencilerine eğitim yardımında bulunuyoruz. Bunun 
yanı sıra Gönül Elleri Çarşısı aracılığıyla maddi sorunlar 
yaşayan öğrencilerimize yardım elini uzatıyoruz. Tuzla 
Belediyesi olarak eğitim alanında ihtiyaç duyulan her 
konuda hem okullarımız hem de öğrencilerimize 
imkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz. Okulları yılda 
2 kez temizliyoruz, yaz tatilinde ihtiyaç duyulan okullarda 
tadilat yapıyoruz. Okullara açık alan spor aletleri 
kazandırıyoruz. Türkiye’nin en fonksiyonel Tuzla Şelale 
Eğitim Parkı’nda çocuklarımız için eğiten, eğlendiren, 
Tuzla’yı eğitim kurumlarının ziyaret mekanı haline 
getiren çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyükşehir 
Belediyemizin bize devrettiği vapuru, Türkiye’nin ilk 
gemi gençlik merkezine dönüştürdük. Tuzla Belediyesi 
Gençlik Merkezi, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim 
Merkezi, Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri, Tuzla Belediyesi 
Gençlik Kampı gibi hizmetlerimiz ile çocuklarımızın 
kişisel gelişimi, sosyal risklerden uzak tutulması için  
3. adres olacak eğitim birimlerimiz ile hizmetimize 
devam ediyoruz. Geleceğe yönelik en önemli hizmetin 
eğitim olduğuna inanıyor ve bu konuda tüm 
imkanlarımızı seferber ediyoruz. 
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Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate 
Şampiyonası'nın 43'üncüsü, Kıbrıs Rum 
Kesimi'nin Limasol kentinde yapıldı. Milli forma 

altında mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Spor kulübü karatecileri, başarılı bir performans ortaya 
koyarak, şampiyonayı 4 altın ve 4 bronz olmak üzere 
toplam 8 madalya ile tamamladı.

21 Yaş Altı Erkekler 84 kilo kumite dalında yarışan 
sporcumuz Uğur Aktaş Alman rakibini saf dışı bırakarak 
adını finale yazdırdı. Finalde ise Gürcü rakibini 1-0’la 
geçen sporcumuz Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.  
21 Yaş Altı Erkekler 67 kilo kumite dalında yarışan son 
dünya şampiyonu sporcumuz Burak Uygur ise finalde 
Fransız Costa’yı 3-0 yenerek, Avrupa Şampiyonluğu’na 

uzandı ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi.
21 Yaş Altı Bay Kata’da ilk maçında Sloven rakibini  
4-1 yenen sporcumuz Ali Sofuoğlu daha sonra Fransız, 
Çek ve Sırp rakiplerini aynı skorlarla 5-0 yenerek, 
İspanyol rakibiyle altın madalya mücadelesinde 5-0’lık 
skorla kazanan taraf oldu. Ümit Bay Kumite 70 kiloda 
mücadele eden sporcumuz Samet Gök önce Romen’i  
10-0 sonra, Slovak rakibini 8-0’lık diskalifiye ile yendi. 
Daha sonra Hırvat’ı 3-0 ve İspanyol’u 4-0 yenen Samet, 
finalde Yunan rakibini hakem kararıyla yenerek altın 
madalya kazandı.

İBB Spor Kulübü sporcularından Alparslan Yamanoğlu, 
Selvanur Akkurt, Ömer Faruk Arslan ve Eda Eltemur ise 
Avrupa 3’üncülüğünü alarak, turnuvaya damga vurdular.         

İBB Spor karatecileri  

Avrupa Şampiyonu oldu! 1 altın, 2 bronz madalya

İstanbul Büyükşehir Belediyesi karatecileri,  
43. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate 
Şampiyonası’nda 4 altın ve 4 bronz madalya 

alarak turnuvaya damga vurdular. 

Büyükler Avrupa Serbest Stil Güreş Şampiyonası, 
Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlendi. 
Şampiyonada 74 kiloda mücadele veren 

güreşçimiz Soner Demirtaş, büyük bir başarıya imza attı. 
Grup maçlarında başarılı bir performans ortaya koyan 
74 kilo güreşçisi Demirtaş’ın finaldeki rakibi 
Azerbaycan’dan Jabrayil Hasanov oldu. Rakibini  
2 -1 mağlup eden Demirtaş, minderden galip  
ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonaya milli takım kadrosuyla birlikte 98 kiloda 
katılan İBB Spor Kulübü sporcusu Cenk İldem, bronz 
madalya maçında Ukrayna'lı Dimitriy Timchenko’yu 
teknik üstünlükle saf dışı bırakarak Avrupa üçüncüsü 
oldu. Bronz madalya kazanan bir diğer sporcu ise  
80 kiloda mindere çıkan Aslan Atem oldu. Rus Ramazan 
Abacharaev ile mücadele eden Atem, rakibi önünde 
üstün bir oyun çıkararak minderden 2-1 galip ayrıldı ve 
Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

İBB Spor Kulübü güreşçileri, Letonya’da 
düzenlenen Büyükler Avrupa Serbest Stil Güreş 

Şampiyonası’nda fırtına gibi estiler.  
Milli takım kadrosuyla yarışlara katılan güreşçi 

Soner Demirtaş, Avrupa Şampiyonu olarak  
büyük bir başarıya imza attı.  
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İBB Spor A.Ş. NBA Yetenek Yarışması’nın tanıtımı, 
Murat Murathanoğlu ve Merve Toy 
moderatörlüğünde, İBB Spor A.Ş. Genel Müdürü 

İsmail Özbayraktar, NBA Avrupa Direktörü Üst Düzey 
Başkan Yardımcısı Benjamin Morel, Türkiye Basketbol 
Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, TBF CEO'su 
Hidayet Türkoğlu, Efsane NBA oyuncularından  
Glen Rice ve sunucu Burcu Esmersoy’un katılımlarıyla  
Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

İBB Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, 
tanıtımda yaptığı konuşmada, “İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Kadir Topbaş, gençlere ve çocuklara 
çok büyük önem veriyor. Bu yüzden gençlerimize ‘spor 
kültürünü nasıl aşılarız’ onun üzerine çalışıyoruz. NBA 
ile yapacağımız bu iş ortaklığında yeni yetenekleri, bu 

üst düzey ligin antrenörleri ve temsilcileri ile tesbit etmek 
istiyoruz. Bu anlamda birlikte güzel adımlar atacağımıza 
inanıyorum. Çok detaylı şekilde çalışıyoruz. Üç büyük 
kurumun biraraya gelmesinden çok mutluyuz.” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun 
Erdenay da, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve NBA’in 
birlikte düzenlediği bir organizasyonda bulunmaktan 
gurur duyuyoruz. Hidayet Türkoğlu’nun CEO’luk 
görevine gelmesiyle birlikte Türkiye Basketbol 
Federasyonu bir vizyon kazandı. Bu birliktelikte bir 
adım olarak değerlendirilebilir. Gençlerimiz 
basketbolu sevmek adına, NBA gibi büyük bir 
markayla daha da heyecanlanacaktır. Umarım uzun 
yıllar bu birliktelik sürer. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İBB Spor A.Ş. ve NBA  
güçlerini birleştirdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  
spor kültürünün yaygınlaştırılması adına  

dev bir projeye daha imza attı.  
Spor A.Ş. ve NBA işbirliği ile düzenlenecek 

İBB Spor A.Ş. NBA Yetenek Yarışması, 
basketbolda bireysel yetenekleri  

ön plana çıkaracak. 

Kürek yarışları 
nefes kesti 

Türkiye Kürek Federasyonu'nun 2016 faaliyet 
takviminde yer alan ve yılın ilk kürek yarışı olan 
Kulüpler Türkiye Kupası-Akademi Ligi 1. Etap 

Kürek Yarışları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe 
Orhangazi Şehir Parkı alanında bulunan Spor Tesisleri  
Su Sporları Merkezi'nde (kano, kürek, yelken parkuru) 
yapıldı. Yarışlar, 22 kulüpten 380 sporcunun 
mücadelelerine sahne oldu. 

Yarışlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye 
Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, Kulüpler 
Türkiye Kupası-Akademi Ligi Kürek Yarışları'nı daha 
önce farklı göllerde gerçekleştirdiklerini ancak Orhangazi 
Şehir Parkı Su Sporları Merkezi'nin yapılması ile birlikte 
turnuvanın İstanbul’a taşındığını belirtti.

“Sporcularımız burada yarışıyor, puan ve birincilik 
mücadelesi veriyor.” diyen İşseven, “Tesisi Türk sporuna 
kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bizim için 
tüm imkanlarını seferber ediyor. Spora ve özellikle 
kürekçilerimize verdiği destekten dolayı Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş başta olmak 
üzere tüm Büyükşehir ailesine teşekkür ediyoruz.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  
Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile  

Türkiye Kürek Federasyonu işbirliğinde 
düzenlenen Kulüpler Türkiye Kupası-Akademi Ligi  

1. Etap Kürek Yarışları tamamlandı. 
Orhangazi Şehir Parkı Su Sporları Merkezi’nde 

düzenlenen yarışlar, 22 kulüpten 380 sporcunun  
mücadelelerine sahne oldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 
Okul Spor Salonları Spor Şöleni, Avrupa Yakası’nda 

Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Anadolu 
Yakası’nda ise Çengelköy Meslek ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ndeki spor salonlarında düzenlenen 
müsabakalarla başladı.

Turnuvanın açılış programına sporcular, öğretmenler  
ve antrenörlerle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep de katıldı. Açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Kep, “Geçen yıl ilkini 

düzenlediğimiz turnuvaya 1.500’e yakın sporcumuz 
katıldı. Bu yıl ise 39 lise ve 26 ortaokulun katıldığı spor 
şöleninin düzenlendiği salonlarımızda 1.500’ü aşkın 
yetenekli sporcumuzu ağırlıyoruz.” dedi. 

Spor şöleni, yoğun ders ve sınav takviminde 
öğrencilerin spor yaparak sosyalleşmelerine ve sınav 
stresinden uzaklaşmalarına da katkı sağlıyor. Barış, 
kardeşlik, dostluk, centilmenlik, takım ve mücadele 
ruhu gibi unsurları gençlere aktarmanın yanı sıra okul  
spor salonlarında yetişen gençleri spora teşvik ederek, 
başarılarının ödüllendirilmesi hedefleniyor. 

Spor şöleni başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen  
Okul Spor Salonları Spor Şöleni başladı. Futsal, basketbol, voleybol, badminton ve masa tenisi 
branşlarında erkek ve kız takımlarının katıldığı spor şöleninde 1.500’ü aşkın sporcu yer aldı. 

Gençleri spora teşvik etmek ve futbolda geleceğin 
yeteneklerini bugünden keşfetmek hedefiyle 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul 

Başakşehir Futbol Kulübü ve Spor A.Ş. işbirliğinde hayata 
geçirilen 3. Futbol Akademisi ve Yetenek Kampı Projesi 
kayıtları başladı. Projenin 3’üncü etabı, 4 bin 50 genç 
futbolcu adayının katılımıyla 28 Mart - 5 Haziran 2016 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında 10 yaş altı ve 10 - 15 yaş aralığındaki 
futbolcu adayları, kendilerini izleyecek heyete 
yeteneklerini sergileyebilecekler. Genç futbolcular için 
İstanbul’daki 22 spor tesisi, belirtilen tarihler aralığında 
futbol okulu hizmeti verecek. Gençler yaşadıkları yerlere 
en yakın spor tesislerine gelerek proje kapsamında 
ücretsiz kayıt yaptırabilecekler.

Türk futbolunun yeni yeteneklerinin keşfedildiği Futbol 
Akademisi ve Yetenek Kampı’nın 1’inci ve 2’nci etabına 
katılan 7 bin genç futbolcu adayından 81’i, Başakşehir 
Futbol Kulübü başta olmak üzere pek çok spor 
kulübünün altyapısına kazandırıldı. 

Futbol Akademisi ve Yetenek Kampı 
üçüncü etap kayıtları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile  
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Spor A.Ş. 
işbirliğinde hayata geçirilen Futbol Akademisi ve 

Yetenek Kampı Projesi’nin  
üçüncü etap kayıtları başladı.



İHALE TARİH/ SAAT TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

02.03.2016 10.30 İşletmeler Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü: Bulaşık Makinesi, Konveksiyonlu Fırın, Fritöz, Kuzine, Izgara, Banket Arabası, Mikser Ve Blender, Kıyma Makinesi, Mikrodalga Fırınların 
Periyodik Bakım ve Yedek Parça Değişimi İşi

02.03.2016 11.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü: 380 Kv Bayrampaşa Gıs İndirici Merkez Yapım İşi

02.03.2016 11.30 Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : Altgeçit Ve Üstgeçitlerin Her Türlü Bakım, Onarım Ve Boya İşlerinin Yapılması

03.03.2016 10.00 İnsan Kaynakları Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Organizasyonel Gelişim Hizmetleri

03.03.2016 11.00 Yapı İşleri Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : İstanbul Avrupa Yakası Kamu Binaları Bakım Onarım Ve Ek Hizmet Yapıları Iv. Grup İnşaatı

03.03.2016 11.30 Şehir Aydınlatma Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : İstanbul Genelindeki İdari Binaların Çevre Aydınlatma İşi Tesislerinin Yapım İşi

07.03.2016 10.00 Bilgi İşlem Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü: İBB İnternet Erişim Merkezleri Utm Alımı Ve Lisans Güncelleme İşi  

07.03.2016 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü: Sultangazi İlçesinde 201 Adet Konut Yapımı İnşaatı

07.03.2016 14.00 Eğitim Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : İBB Bünyesinde Görev Yapan Personele Yönelik Yerel Yönetimlerde İnovatif Yaklaşımlar Konulu İl Dışı Eğitim Programı Organizasyonu 
Hizmet Alımı İşi

09.03.2016 10.30 Hal Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : Meyve Sebze Ürün, Kap Ve Ambalaj Standartları Analiz, Araştırma Ve Rehber Oluşturma Hizmeti Alımı

09.03.2016 11.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : 18 Kalem Bayrak, Flama Ve Bayrak Direği Alımı

10.03.2016 11.00 Yapı İşleri Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : İBB Muhtelif Hizmet Binalarına Cctv, Network, Aydınlatma Ve Elektrik Yapım İşi

11.03.2016 10.00 Avrupa Yakası Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü: İstanbul Geneli Cadde Ve Yeşil Alanlarda Zirai Mücadele Personeli Çalıştırılması Hizmet Alım İşi

14.03.2016 10.00 Gençlik ve Spor Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : 2016 Yılı Muhtelif Gençlik Ve Spor Organizasyonları Hizmet Alımı

14.03.2016 10.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : 15 Kalem Matbaa Sarf Malzemesi Alımı

14.03.2016 11.00 İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında İşyeri Hekimliği İle Diğer Sağlık Personeli Hizmet Alımı

14.03.2016 11.30 Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : Muhtelif Ebatlarda Zırhlı Güvenlik Mobosu, Ahşap Güvenlik Mobosu Ve Fibercement Kaplı Mobo Alımı

15.03.2016 10.00 İşletmeler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : Muhtelif Elektrik Kablosu, Profil, Sac, Batarya, Barel, Teker, Köşebent Ve Su Gideri Alımı

15.03.2016 10.30 İşletmeler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü: 2016 Yılı Su Ve Gıda Moleküler İle Kültürel Analiz Kiti Alımı İşi

15.03.2016 11.00 Satınalma Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : Kuru Temizleme Makinesi Ve Sarf Malzemesi Alımı

16.03.2016 10.30 Elektronik Sistemler Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü :  
Elektronik Sistemler Müdürlüğü Belediye Birimlerince Kullanılan Telefon Santralleri 2016-2017 Bakım, Onarım Hizmeti Ve Malzeme Alımı İşi

17.03.2016 11.00 Yapı İşleri Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü: Esenler Menderes Parkı Zeminaltı Otopark Ve Pazar Yeri İnşaatı

21.03.2016 10.00 Elektronik Sistemler Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü: Haldun Alagaş Spor Kompleksi Ve Sultangazi Kültür Merkezinin Belediyemiz Haberleşme Network’üne Bağlanması İçin Fiber Optik 
Kablo Temini Ve Montajı 

21.03.2016 10.30 Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü: Çağrı Merkezi İşletim Hizmet Alım İşi

21.03.2016 11.00 Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü: İstanbul Genelinde Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal (Fidan, Toprak, Mevsimlik Çiçek Ve Soğanlı Bitki) Alım İşi  

21.03.2016 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : Pendik Kemal Kalkuz Parkı Zeminaltı Otopark İnşaatı

22.03.2016 10.00 Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlar, Kent Ormanları, Korular Ve Mezarlıklar İçin Kent Mobilyaları Temini, Oyun Grupları Ve Fitness 
Aletlerinin Bakımı ve Onarımı Mal Alım İşi

22.03.2016 10.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : 31 Kalem Fizik Tedavi Malzemesi Alımı

23.03.2016 11.00 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : Avrupa Yakası Geneli Semt Parkları, Kavşakları Ve Kamu Bahçelerinde Revizyon Ve Yapım İşi

23.03.2016 11.30 Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü: Anadolu Yakası Genelindeki Parkların, Kavşakların, Refüjlerin Ve Yol Kenarlarının Yeşil Alan Çevre Düzenlemesi Ve Revizyonu Yapım İşi

24.03.2016 10.00 İşletmeler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : Muhtelif Kartuş, Termal Rulo,A4 Fotokopi Kağıdı, Telli Dosya, Seffaf Dosya Ve Pil Alımı İşi

24.03.2016 10.30 Satınalma Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü: 6 Adet Sabit Jeneratör Alımı 

28.03.2016 10.00 Satınalma Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : Fotokopi Makinası Toner Alımı Ve Bakımı 

28.03.2016 10.30 Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : Tıbbi İlaç Alımı Ve Tıbbi Sarf Alımı İşi

28.03.2016 11.00 İşletmeler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : 2016 Yılı Muhtelif Kereste Ve Mobilya Malzemesi Alımı İşi

29.03.2016 10.00 Anadolu Yakası Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Kauçuk Zemin Kaplaması Temini Ve Montajı Mal Alım İşi

29.03.2016 10.30 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : İstanbul Avrupa Yakası Geneli 1.Etap Cadde Düzenleme Ve Ortak Altyapı İnşaatı Yapım

30.03.2016 10.00 Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü: Anadolu Yakası Ana Ulaşım Yol Ağındaki Betonarme Ve Çelik Köprüler İle Alt/Üst Eçitlerin Boya, Bakım Ve Onarımı Yapım İşi

30.03.2016 10.30 Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü: Anadolu Yakası 3. Ve 4. Bölge Ana Ulaşım Yollarında Baca-Izgara Revizyonu, Yükseltme Ve Deplase, Yağmursuyu Kanal Yapım İşi 

30.03.2016 11.00 Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : Anadolu Yakası 1. Ve 2. Bölge Ana Ulaşım Yollarında Baca-Izgara Revizyonu, Yükseltme Ve Deplase, Yağmursuyu Kanal Yapım İşi

31.03.2016 11.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü : İstanbul Avrupa Yakası Geneli 2. Etap Cadde Düzenleme Ve Ortak Altyapı İnşaatı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.03.2016 - 31.03.2016

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ADINA

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

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

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI:  DÖRT MEVSİM İSTANBUL
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.istanbul e-posta adresine 

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

İLK DÖRT OKURUMUZ: MUSTAFA POLAT, ESRA ŞİRİN, SÜMEYRA KIVRAK, CENGİZ DOĞAN
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ANAHTAR
KELİME: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Eski Türkçede 
Asker

Malın Kırktaq 
Birini Verme

Eteki Etekli 
Giysi

Pirinç Bitkisi

Bir Göz Rengi

Erkek Kişi

Beyaz

Rütbece Aşağı 
Olan

Bir Yaban 
Hayvanı

Yemen’de Bir 
Şehir

Musibet

Bol, Geniş 
Pantolon Tipi

Ölüm Meleği

Bir Zeka Oyunu

Suriye’de Bir 
Şehir

Nazım Metin

Hamam

Para Saklama 
Dolabı

Bayağı

Yapma, Etme

Bir Tür Bıçak

Aza (Tersi)

İtriyum'un 
Simgesi

İridyum'un 
Simgesi

Yayla Atılır 
(Tersi)

Bir Meyve

Likit’in 
Ünsüzleri

Vilayet

İlgi

Florür'ün 
 Simgesi

Tahıl Ölçeği

Abla

Ayrılma, Esenlik 
Dileme

Şikar

Bir Ünlem

Boyun Eğme

Kanuni Sultan 
‘........’

Amerikan 
Devesi Kısa Zaman

Duman Lekesi

Ayak

Bir Erkek Adı

Utanma 
Duygusu

Türkçenin 21. 
Harfi

Bir Güney 
Amerika 
Uygarlığı

Ulubatlı ‘.....’

Meyletme, 
Kanaatsizlik

Birden, Ansızın

Hidrojen'in 
Simgesi

Ekili Arazi

Ula’nın Ünlüleri Görüşme, 
Toplantı

Eski Mısır’da 
Güneş Tanrısı

Rusçada Evet

Molibden'in 
Simgesi

Karışık Renkli

Serhad, Sınır 
(Eski)

Elçi, Haberci

G. Amerika’da 
Bir Çöl

Muğla İlçesi

Hz. İsa’nın 
Doğuşu

Yürüme 
Hareketi

Ağabey

Bir UzvumuzGelenek

Ahmak

Şehir İçi Tren 
Hattı

Bir Avrupa Halkı

Söz, Laf Bir İncil Adı İstemsiz Kas 
Hareketi

Siyahlaşma; 
Renkte 

Koyulaşma

Sicim

Bitlis İlçesiAmerikan 
Pamuğu

Osmanlı’da 
Ulak

Küçükbaş 
Hayvan Sürüsü

Çocuklu Kadın

Evli Kadın

Bir İlimiz

Arı YiyeceğiKanunDolaylı Anlatım

Yüz

Kısaca 
‘Profesyonel’

Bir Bağlaç

Bir Ünlü Harf

Mürekkep Camı Bakı

Bir Nota

Lira’nın 
Ünsüzleri

Su

Merhamet

Halk Ağzında 
Köpek

Akıllı Kimse

Bir Uzvumuz 
(Tersi)

Bir Emir 
Sözcüğü 
(Tersi)

Yağma

Esnek

Yatsı Vakti 
(Eski)
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