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Sevgili
İstanbullular
Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bir dünya kenti 
olan İstanbul’umuzun marka değerini artırmaya yönelik 
yatırım ve hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. 
Bu kapsamda; “İstanbul Kore’de 2014” organizasyonu ile 
Güney Kore’de büyük bir tanıtım hamlesine hazırlanıyoruz. 
“Yeni bir yolculuk başlıyor” sloganıyla düzenlenecek olan 
etkinlikler kapsamında; İstanbul’umuzun kültürünü, 
geleneksel ve modern sanatlarını, müziğini, folklorunu, 
edebiyatını, tiyatrosunu, sinemasını ve sahne gösterilerini 
Korelilerle buluşturacağız. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, İstanbul’u modern 
bir metro sistemine kavuşturma hedefiyle hız kesmeden 
çalışıyoruz. “Her yerde metro, her yere metro” hedefiyle 
kent içi ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak raylı sistem 
projelerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Aksaray - 
Otogar - Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı’nı dev bir 
entegrasyon hamlesi olarak Yenikapı Metro İstasyonu’na 
bağlıyoruz. Aksaray - Yenikapı Hafif Metro Hattı’nın 
(LRTS) hizmete girmesi ile Yenikapı; metro, hafif metro, 
Marmaray ve İDO Deniz Hatlarının yolcu aktarmalarının 
gerçekleşeceği çok önemli bir entegre istasyon olma 
özelliğine kavuşacak. Yenikapı’dan; Marmaray bağlantısı 
ile Üsküdar - Kadıköy - Kartal; Aksaray - Otogar - Atatürk 
Havalimanı - Bağcılar - Başakşehir - Olimpiyatköy ve Taksim - 
4. Levent - Hacıosman yönlerine raylı sistemlerle kesintisiz 
ve konforlu yolculuk yapılabilecek.

Siz değerli hemşehrilerimin yaşam standartlarını 
yükseltmek için 39 ilçemizde ulaşımdan altyapıya, çevreden 
kültür-sanata, eğitimden spora, bilgi teknolojilerinden 
itfaiye hizmetlerine kadar tüm sektörlerde yatırım yapmaya 
ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; 
medeniyetlerin çeyiz sandığı konumundaki İstanbul ve 
siz değerli İstanbullular her şeyin en güzeline ve en iyisine 
layıksınız.

Gelecek sayıda birbirinden güzel hizmet ve etkinliklerin 
haberleri ile yeniden karşınızda olmak ümidiyle hepinize 
sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler temenni ediyorum.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
“İstanbul Kore’de 2014” 
organizasyonu ile Güney Kore’de 
büyük bir tanıtım hamlesine 
hazırlanıyor. “Yeni bir yolculuk 
başlıyor” sloganıyla 
düzenlenecek olan etkinlikler 
kapsamında; İstanbul’un 
kültürü, geleneksel ve modern 
sanatları, müziği, folkloru, 
edebiyatı, tiyatrosu, sineması 
ve sahne gösterileri 
Korelilerle buluşacak. 

İBüyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı, Türkiye ve Güney Kore arasında kültürel bir 
bağ oluşturmak için “İstanbul Kore’de 2014” 

organizasyonunu düzenlemeye hazırlanıyor.  Geçtiğimiz 
yıl “yol-buluşma-birliktelik” sloganıyla yapılan İstanbul - 
Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013’ün devamı 
niteliğindeki etkinlik, bu yıl “yeni bir yolculuk başlıyor” 
sloganıyla Güney Kore’de düzenlenecek.

İstanbul Kore’de…
Güney Kore’nin Gyeongju, Busan ve Seul şehirlerinin ev 
sahipliği yapacağı organizasyon kapsamında 
medeniyetler beşiği İstanbul’un kültürel ve sanatsal 
zenginlikleri on gün boyunca farklı noktalarda 
sergilenecek. İstanbul’un kültürü, geleneksel ve modern 
sanatları, müzikleri, folkloru, edebiyatı, tiyatrosu, sineması 
ve sahne gösterileri Korelilere tanıtılacak. 

Türk Tiyatrosu, “Oyun” ile tanıtılacak… 
İstanbul Kore’de etkinliği kapsamında; 100’üncü yılını 
kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 
Şahika Tekand yönetmenliğinde, “Oyun” isimli modern 
tiyatro eserini Koreli sanatseverlerin beğenisine sunacak. 

Yeni bir yolculuk başlıyor…
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1960’lı yıllarda yaşanmış bir aşk üçgenini anlatan 
“Oyun”, sıra dışı bir tiyatro eseri. Bireyselleşmek isterken 
yalnızlaşan; yaşamın yükünü kaldıramayacak hale gelen 
günümüz insanının günden güne çoğalan çelişkilerini 
çarpıcı bir üslupla ve oldukça etkileyici bir tiyatro tekniği 
ile sahneye taşıyacak.

100 yılın belgeseli…
Koreli sinemaseverler, etkinlikler çerçevesinde 
gösterilecek olan “Türk Sinema Tarihi” belgeseli sayesinde 
Türk Sineması’nın evrelerine ve sinemanın İstanbul’a geliş 
hikayesinden günümüze kadar değişen kimliklerine 
tanıklık edecekler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şen’in “Türk 
Sineması 100 Yaşında” başlığı altında vereceği konferans 
da Koreli sinemaseverlerin Türk sinemasını tanımalarında 
ikinci adımı oluşturacak.

Türk müzik kültürüne ait eserler…
“İstanbul Kore’de 2014” organizasyonunda ziyaretçiler, 
Türk gösteri sanatlarına dair her şeyi bulacaklar. 
Güney Koreliler, Osmanlı İmparatorluğu’nun köklü 
geleneklerinden biri olan Mehter Takımı’nın ihtişamını 
görecek; Türk Halk ve Türk Sanat Müziği eşliğinde Türk 
müzik kültürüne dair bilgiler edinecekler. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın icra edeceği 
seçme eserler, dinleyenlere notalarla örülmüş bir 
dünyanın kapılarını açacak. 
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Anadolu esintileri Kore’de olacak…
Grup Mihenk, performanslarıyla Kore’ye Anadolu esintileri 
getirecek. Dünyaca ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı da 
Koreli sanatseverlerin karşısına çıkacak. Koreli vatandaşlar, 
Anadolu Ritüelleri Gösterisi ile Türk Gösteri Sanatlarının ne 
kadar geniş bir yelpazeye yayıldığı gözler önüne serilecek.  

Koreliler, sergilerle buluşacak…
İpek işçiliğinin sergilendiği İpek İşi İstanbul Tabloları 
Sergisi, Eski İstanbul Fotoğrafl arı Sergisi ve Dört Mevsim 
İstanbul Fotoğrafl arı Sergisi de etkinlikler kapsamında 
Kore’de açılacak. 

Türk kültürüne özgü eserler…
Etkinlik kapsamında kurulacak olan Kapalıçarşı 
stantlarında, Türk El Sanatları örnekleri yer alacak. İSMEK 
kursiyerleri tarafından üretilen ve derlenen Türk kültürüne 
özgü eserlerin yer aldığı stantlarda birbirinden değerli 
ustaların ellerinden çıkmış eşsiz eserler sergilenecek. 
Ayrıca, tezhip, hat, gravür ebru, çini, cam eserler ve iğne 
oyası, kazaz (gümüş hasır örme), nakış, rölyef, kırkyama 
gibi tekniklerin modernize edilmesiyle oluşturulmuş 
örnekler de yer alacak. 

Misafirperverlik kültürü tanıtılacak…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın 
Koordinasyon Merkezleri’nde, kursiyerler tarafından 
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yapılmış olan el sanatlarına dair eserler de organizasyon 
boyunca sergilenecek. Ziyaretçilere, Türk Kahvesi ve Türk 
Çayı, simit, lokum gibi ikramlar yapılarak; Türk 
misafirperverliği ve misafir ağırlama kültürü tanıtılacak.

Kültür köprüsü yeniden canlanıyor…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
kültürlerin kaynaşmasını sağlayacak İstanbul Kore’de 2014 
etkinliğiyle ilgili şu mesajları verdi: “İstanbul ile Gyeongju, 
İpek Yolu’nun iki uç noktasıdır. Geçmişte bu yol, iletişimin, 
hayallerin, umutların ve barışın yoluydu. Şimdi de öyle… 
Karşılıklı atılan adımlarla kültür köprüsü fonksiyonunu 
yeniden canlandırma fırsatı yakaladık. 2013 yılında ev 
sahipliğini yaptığımız İstanbul - Gyeongju Dünya Kültür 
Expo’suyla doğu ile batı arasında bir kültür köprüsü 
kurduk. Böylece geçmişte olduğu gibi kültürlerin 
kaynaşmasına katkıda bulunduk. Şehir diplomasisinin 
çok önemli bir örneğini burada gösterdik.”

“Türk kültürünü en iyi şekilde tanıtacağız…”
Başkan Kadir Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: 
“Şimdi de 12-22 Eylül 2014 tarihleri arasında, Seul, 
Gyeongju ve Busan kentlerinde gerçekleştirilecek olan 
İstanbul Kore’de 2014 adlı organizasyonla yeni bir 
yolculuk başlatıyoruz. Hedefimiz, iki ülke kültürünün 
tarihten gelen birlikteliğine yeni bir ivme kazandırmak ve 

bu anlayışı gelecek nesillere aktarmaktır. Kore’de 
yapacağımız etkinliklerle, İstanbul’u ve bu tablonun 
olmazsa olmaz parçası Türk kültürünü en iyi şekilde 
tanıtacağız.”

İstanbul’un kültür-sanat birikimi tanıtılacak…
Dünya çapında en çok turist çeken kentler arasında üst 
sıralarda yer alan İstanbul’un zengin kültür, sanat 
birikimini Korelilere ve Kore’de yaşayan farklı milletlerden 
insanlara en doğru şekilde tanıtarak, turizmin gelişmesine 
katkıda bulunmak; bu sırada da iki ülke arasındaki 
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diplomatik, ticari ve sosyal ilişkileri geliştirmek, 
organizasyonun ana hedefini oluşturuyor. 
10 gün boyunca Güney Kore’nin üç farklı şehrinde 
devam edecek olan etkinliklerle doğuyla batıyı birleştiren, 
üç farklı imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’un 
tanıtılması amaçlanıyor. 

Dünyanın kültürü İstanbul’da buluştu…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
geçtiğimiz yıl yapılan ve Türkiye’de düzenlenen “ilk” kültür 
exposu olan İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013, 
dünyanın kültürünü İstanbul’da buluşturdu. “Yol-buluşma-
birliktelik” sloganıyla düzenlenen expo kapsamında; 
Güney Kore’nin en önemli müzik gruplarından “GİL”, 
Ayasofya Meydanı’nda konser verdi. Güney Kore’nin yerel 
ezgilerinin çalındığı konserde, “Üsküdar’a Giderken” 
türküsü de Türk Saz Sanatçıları eşliğinde seslendirildi.

Koreli ve Türk sanatçıları biraraya geldi…
İstanbul - Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013’ün en önemli 
etkinliklerinden olan Güney Kore - Türkiye Çağdaş 
Sanatlar Sergisi de, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 
sanatseverlerle buluştu. Sergide, 38 Güney Koreli 
sanatçının resim, seramik ve heykel çalışmaları ile 
34 Türk sanatçının resim, heykel, seramik ve fotoğraf 
çalışmaları biraraya geldi. 
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Kore kültürü İstanbullularla buluştu...
Kore kültürünün İstanbullularla buluştuğu İstanbul-
Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013 etkinlikleri 
kapsamında Güney Kore’nin övünç kaynağı olan en iyi 
K-Performansı Flying, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde 
İstanbullularla buluştu. Ritmik jimnastik, artistik jimnastik, 
amigo, dövüş sporları, break dans gibi enerjik ve ritmik 
tarz tekniklerinin birarada olduğu sözsüz tiyatro oyunu, 
daha çok gençlere hitap etse de, kendini genç 
hissedenleri de kahkahalara boğdu. 

Bin yıllık Silla İstanbul’daydı...
İstanbul- Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013 
etkinliklerinden biri olan Tanrıların Ülkesi Silla (Silla The 
Land Of Gods) adlı müzikal gösteri, Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Kore Kültür 
Günlerinin müzikal gösterimleri arasında önemli bir yere 
sahip Silla, güçlü ve etkili bir ekip tarafından sahnelendi. 

Kore Kültür Pavilyonu açıldı…
İstanbulluların, Kore geleneklerini ve günlük yaşantıyı 
daha yakından tanımasına imkan sağlayan Kore Kültür 
Pavilyonu, Eminönü Meydanı’nda açıldı. Altın ayakkabı ve 
takılar, çiniler, kilden yapılmış heykelcikler, kutsal 
emanetlerin saklandığı kutu ve Güney Kore için kutsal 
olarak kabul edilen en eski çana ait maketin de yer aldığı 
Kültür Pavilyonu, İstanbul halkının beğenisine sunuldu.
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35 farklı mekan, 28 farklı etkinlik…
Türkiye ve Güney Kore arasındaki 
kültürel ilişkilerin yanı sıra siyasi ve ticari 
ilişkileri daha da ileriye taşıyan 
organizasyon ile İstanbul, Güney Kore 
kültürünün yanı sıra 35 farklı ülkeden 
çok sayıda sanatçıya da ev sahipliği 
yaptı. Duyguların dili ve sanatın 
evrensel gücü ile Gyeongju’dan 
İstanbul’a bir köprü kuran expo, 
dünyanın kültürünü İstanbul’da biraraya 
getirdi. Expo kapsamında; 35 farklı 
mekanda edebiyattan sinemaya, 
danstan modaya ve spora kadar pek 
çok sanatçı ve sporcuların katılacağı 
28 farklı etkinlik gerçekleştirildi. 
İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Expo 
2013 kapsamında İstanbul, 40 binin 
üzerinde Güney Koreli turisti ağırladı. 
Böylece ülke ekonomisine ve 
İstanbul’un tanıtımına büyük bir katkı 
da sağlanmış oldu. 

Silla Krallığı’nın başkenti Gyeongju…
Gyeongju, tarihi Silla Krallığı’na 
başkentlik etmiş, ortalama 265 bin 
nüfuslu, 1.324 km²lik bir Güney Kore 

şehri.  Şehirde, o dönemden kalma 
tarihi ve kültürel kalıntılar halen 
mevcut.  Bu zengin tarihi ve kültürel 
miras nedeniyle Gyeongju şehri 
“duvarları olmayan müze” olarak 
anılıyor. Seokguram Grotto, Bulguksa 
Tapınağı, Gyeongju Tarihi Bölgeleri ve 
Yangdong Folk Köyü, UNESCO 
tarafından Dünya Kültür Mirası olarak 
ilan edilen ve koruma altına alan yerler. 
Gyeongju, bu zengin miraslar sayesinde 
Güney Kore’nin en popüler turizm 
bölgesi...

Kore Savaşı’nda Türkiye…
1950-1953 yılları arasında süren ve Kore 
Yarımadası’nın ikiye bölünmesiyle 
sonuçlanan Kore Savaşı’na Türk ordusu 
da Birleşmiş Milletler gücü bünyesinde 
görev yapmak üzere bir tugay 
gönderdi. Kore’deki Türk birlikleri savaş 
boyunca 741 şehit verirken, 2 bin 147 
asker de gazi oldu. 234 askerimizin esir 
düştüğü bu savaşta, 175 Türk askerinin 
akıbeti de belirsiz olarak kaldı. Kore’deki 
Türk tugayı bu muharebelerde 
gösterdiği başarılarının ardından
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11 Temmuz 1951’de ABD Mümtaz Birlik Madalyası ve 
Beratı, 18 Eylül 1952’de ise (Güney) Kore Mümtaz Birlik 
Beratı ve Madalyası ile ödüllendirildi. 

Kore, Türkiye’nin yanında… 
Kore Cumhuriyeti Hükümeti,17 Ağustos 1999’da Marmara 
Bölgesi’nde meydana gelen Gölcük Depremi’nin ardından 
Türkiye’ye gönderilmek üzere yardım miktarı belirledi. 
Ancak yardımları yeterli bulmayan Kore halkı, siyasetçi, 
sanatçı ve sporcuların katılımıyla büyük bir kampanya 
düzenleyerek 2,5 milyon dolarlık bir yardımın 
toplanmasını sağladı.

Türkiye - Kore Cumhuriyeti dostluğu…
Kore Cumhuriyeti ve Japonya tarafından ortaklaşa 
gerçekleştirilen, Türkiye’nin 3’üncü olarak tamamladığı 
2002 Dünya Kupası’nın Türkiye-Kore Cumhuriyeti 
dostluğuna büyük katkısı oldu. 29 Haziran 2002’de 
Daegu kentinde yapılan ve Türkiye’nin 3-2 kazandığı 
karşılaşmanın ardından Türk ve Koreli futbolcular ellerinde 
iki ülkenin bayraklarıyla tribünleri el ele selamladı. 
Bu maçın ardından yaşanan dostluk havası uluslararası 
kamuoyunu o kadar etkiledi ki; Dünya Kupaları 
takviminden 3’üncülük maçının çıkarılmasını planlayan 
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA bu 
kararından vazgeçti. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
“her yerde metro, her yere metro” 
hedefinde dev bir adım daha 
atıyor. Aksaray - Otogar - 
Atatürk Havalimanı - Bağcılar 
Başakşehir - Olimpiyat Stadı 
Metro Hattı, dev bir 
entegrasyon hattı olarak 
Yenikapı’ya bağlanıyor. 
Aksaray - Yenikapı Hafif Metro 
Hattı’nın hizmete girmesiyle 
Yenikapı; İstanbul 
Metrosu’nun en büyük 
entegre istasyonu olacak. 

Raylı sistemlerde 
dev entegrasyon!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı önemli 
ölçüde rahatlatacak raylı sistem projelerine hız 
kesmeden devam ediyor. Aksaray - Otogar - Atatürk 

Havalimanı - Bağcılar Başakşehir - Olimpiyat Stadı Metro 
Hattı dev bir entegrasyon hamlesi olarak Yenikapı Metro 
İstasyonu’na bağlanıyor. 625 metre uzunluğundaki hat 
ile raylı sistem ağında önemli bir entegrasyon sağlanmış 
olacak.

Aksaray - Yenikapı arası 625 metrelik bölümde yapım 
çalışmalar tamamlandı. Hattın 417 metresi delme tünel, 
208 metresi ise aç-kapa olarak inşa edildi. Test ve 
devreye alma çalışmalarının devam ettiği Aksaray - 
Yenikapı Hafif Metro Hattı hizmete alındığında, raylı 
sistemlerde yolculuk sayılarının önemli oranlarda 
artması bekleniyor. 

Raylı sistemlerle kesintisiz yolculuk…
Aksaray - Yenikapı Hafif Metro Hattı’nın (LRTS) hizmete 
girmesi ile Yenikapı; metro, hafif metro, Marmaray ve İDO 
Deniz Hatlarının yolcu aktarmalarının gerçekleşeceği çok 

12



önemli bir entegre istasyon olma özelliğine kavuşacak. 
Yenikapı’dan; Marmaray bağlantısı ile Üsküdar - Kadıköy - 
Kartal; Aksaray - Otogar - Atatürk Havalimanı - Bağcılar  
Başakşehir - Olimpiyat Stadı ve Taksim - 4. Levent - 
Hacıosman yönlerine raylı sistemlerle kesintisiz ve 
konforlu yolculuk yapılabilecek. 

İstanbul’da dev entegrasyon…
Anadolu Yakası’nda, Kartal ilçesinden Kadıköy - Kartal 
Metrosu’na binen yolcular; Ayrılıkçeşme İstasyonu’nda 
Marmaray’a aktarma yapmak suretiyle Üsküdar 
üzerinden Yenikapı İstasyonu’na; buradan da Aksaray - 
Otogar - Atatürk Havalimanı - Başakşehir - Olimpiyat 
Stadı yönüne raylı sistemler ile konforlu bir şekilde 
ulaşabilme imkanına sahip olacaklar.

Yolculuk süreleri kısalıyor…
Aksaray - Yenikapı Metro Bağlantısı hizmete alındığında; 
Yenikapı’dan metroya binen bir yolcu, Taksim’e 7,5 dakika, 
4. Levent’e 18 dakika, Hacıosman’a 33 dakika, Üsküdar’a 
9 dakika, Kadıköy’e 16,5 dakika, Kartal’a 45 dakika, 
Otogar’a 14,5 dakika, Havalimanı’na 36 dakika, Olimpiyat 
Stadı’na ise 39 dakikada ulaşabilecek. 

GAZİOSMANPAŞA

Yenikapı

Aksaray
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Dakikalarla yolculuk dönemi…
Aksaray - Yenikapı Hafif Metro Hattı hizmete girdiğinde; 
Kartal - Yenikapı - Atatürk Havalimanı 81 dakika, 
Bağcılar - Yenikapı - Levent 49 dakika, Taksim - Yenikapı - 
Atatürk Havalimanı 43,5 dakika, Göztepe - Yenikapı - 
Başakşehir 68,5 dakika, Mahmutbey - Yenikapı - Üsküdar 
44,5 dakika, Başakşehir - Yenikapı - Taksim 55,5 dakika 
olacak. Bayrampaşa - Yenikapı - Bostancı 34,5 dakika, 
Başakşehir - Yenikapı - Üsküdar 57 dakika, Bağcılar - 
Yenikapı - Mecidiyeköy 41 dakika, Üsküdar - Yenikapı - 
Atatürk Havalimanı 45 dakika, İkitelli - Yenikapı - 
Bostancı 61 dakika ve Bağcılar - Yenikapı - Kadıköy 
arasındaki yolculuk süresi 45,5 dakika olacak.

Yenikapı’dan çıkan tarih…
Yenikapı Metro ve Hafif Metro istasyonları alanında 
Kültür Bakanlığı Arkeoloji Müdürlüğü denetiminde 
sürdürülen kazı çalışmalarında; yaklaşık 50 bini aşan 
envanterli eser ve ahşap batık gemiler bulundu. Yenikapı 
Kazı Alanı’ndaki buluntuların uzmanlarca incelenmesi 
sonucu İstanbul’un tarihinin 8 bin 500 yıl öncelerine 
dayandığının tespiti yapıldı. Söz konusu alanda yapılan 
arkeolojik kazı çalışmalarında 5-15. yüzyıl aralığına 
tarihlenen ahşap gemi batıklarına rastlanıldı. Batıkların 
tamamı İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını 
Koruma ve Onarım Bölümü Uzmanları tarafından tuzdan 
arındırma havuzuna taşındı; konservasyon çalışmaları 
devam ediyor. 

14



Yenikapı Metro ve Hafif Metro İstasyonları alanında 
sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları ilk etapta Yenikapı 
Metro İstasyon kısmında bitirilmiş, bu sayede Şişhane - 
Haliç Metro Köprüsü - Vezneciler - Yenikapı arası metro 
hattı, 15 Şubat 2014 tarihinde hizmete alınmıştı. 
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İstanbul genelinde yürütülen 
kentsel dönüşüm çalışmaları 
kapsamında Bağcılar’da 18 bina 
ile 184 bağımsız birimin yıkımına 
başlandı. Göztepe ve Hürriyet 
Mahallelerindeki yıkım 
törenine katılan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, kentsel 
dönüşümde daha fazla yeşil 
alanı, sosyal, kültürel ve spor 
imkanları olan projeler 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

İstanbul’da 
kentsel dönüşüm sürüyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Bağcılar’da
18 bina ile 184 bağımsız birimin yıkımına başlandı. Yıkım 
törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İstanbul 

Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail 
Yüksek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bağcılar’da büyük değişim...
Başkan Kadir Topbaş, Göztepe ve Hürriyet Mahallelerindeki 
yıkım töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul’da geçmişten 
gelen dengesiz büyümenin sıkıntılarını aşmak için ciddi 
çalışmalar yaptıklarını  ancak sorunların aşılması için daha 
yapacak çok iş olduğunu söyledi. Bağcılar’da son 20 yılda 
ciddi bir yatırım ve değişim süreci yaşandığını belirten 
Başkan Topbaş, sadece Bağcılar ilçesinden 3 ayrı metro 
hattının geçtiğine dikkat çekti. 

İstanbul, kensel dönüşümle yenileniyor...
“Kentsel dönüşüm önce zihinlerde ve yaşam tarzında 
başlamalı ve her türlü hizmet alanına yansımalıdır.” diyen 
Başkan Topbaş, “İstanbul’da önceki yıllarda kamudan 

başlayan ciddi bir dönüşüm ve güçlendirme çalışmaları 
yaptık. Ancak Avrupa’nın 23 ülkesinden büyük bir şehrin 
tamamını huzurlu ve mutlu bir şehir haline getirmek 
zaman istiyor. İstanbul’da kendiliğinden oluşmuş yerleşim 
birimlerini düzgün ve güvenli hale dönüştürmek 
zorundayız.” diye konuştu.
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İstanbul, Türkiye’nin öncüsü...
Başkan Kadir Topbaş, kentsel dönüşümde daha fazla yeşil 
alanı, sosyal, kültürel ve spor imkanları olan projeler 
gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: 
“Dünyada kadim medeniyetlerin bulunduğu kentler dahil 
her şehirde yeni şartlara göre yeni yaşam alanları 
oluşturuluyor.  New York, Londra, Barselona ve Çin’in 
şehirlerine kadar birçok kentte teknolojinin verdiği imkanlar 
kullanılarak çok daha güvenli ve modern yaşam alanları 
ortaya çıkartılıyor. İstanbul da bu konuda 
Türkiye’nin öncüsü.” 

Başkan Topbaş, vatandaşları tebrik etti...
Dönüşümle yeni evlerine kavuşacak vatandaşları tebrik 
eden Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Deprem riskini yenilenme için bir fırsat olarak görmeliyiz. 
Elbirliği olduğu zaman, güle oynaya dönüşüm gerçekleşir ve 
yarın ah vah demeyiz. Nasıl paramızı kasaya yada başka 
güvenli yerlere koyuyorsak, konutlarımıza da canımızı 
emanet ediyoruz. Canımızı koyduğumuz yere de hassasiyet 
göstermek zorundayız.” 

Türkiye, dönüşümde önemli bir noktaya geldi...
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de, hükümetleri 
döneminde Türkiye’nin mühendislik, beton kalitesi, jeolojik 
testlerle birlikte dönüşümde önemli noktaya geldiğini ifade 
ederek, Türkiye’nin genelinde halen 6,5 milyon binada 
sıkıntı yaşandığını söyledi. Kentsel Dönüşüm Kanunu’nu 
kötü yapılaşmanın ortadan kaldırılması ve yeni yaşam 
alanlarının inşa edilmesi amacıyla çıkardıklarını anlatan 
Bakan Güllüce, Bakanlık olarak kalitesiz bina yapan ve
beton atanlara engel olduklarını belirtti. 

Mekansal stratejik planlar tamamlanıyor...
“Güvenli güzel bina yaparsanız, kira yardımı dahil her türlü 
desteği veririz. Vatandaş verdiği paranın hakkını almalı.” 
diyen Bakan Güllüce, İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin de destek verdiği mekansal 
stratejik planını iki yıl içerisinde tamamlayacaklarını ifade 
etti. Yeni teknolojiyle yapılan uçakların yerleşim alanlarını 
görüntülediğini de kaydeden Bakan Güllüce,  “Üç boyutlu 
kayıtlar alıyoruz. Online olarak atıksu denetimi de 
yapıyoruz.” dedi.

Kentsel dönüşümü, köysel dönüşüm takip edecek...
İstanbul’un kentsel dönüşümde en başarılı il olduğunu 
vurgulayan Bakan Güllüce, “Biz, belediye kökenliyiz. 
Belediyelerimize önemli yetkiler devrettik. Diğer 
belediyelerimiz de kentsel dönüşüm çalışmalarını 
hızlandırsınlar, onların önünü açalım. Kısa zamanda 
yine köylere de el atacağız. Pilot bölge olarak üç-dört köyü 
seçiyoruz. İleri tarihte köysel dönüşüme başlayacağız.“ 
diye konuştu.

Bağcılar’da ilk etapta 24 bin bina yenilenecek…
Törende konuşmaların ardından dönüşümde yenilenecek 
binaların yıkımına başlandı. Yeni inşa edilecek binalarda 
her bağımsız birime 1 kapalı otopark inşa edilecek ve alanın 
yüzde 65’i yeşil alan olarak düzenlenecek. Bağcılar’da 
Göztepe, Kemalpaşa, Demirkapı, Evren, İnönü, Merkez, 
Sancaktepe ve Çınar Mahallelerinin bir kısmı kentsel 
dönüşüm alanı olarak belirlendi. 250 bin bağımsız bölümün 
bulunduğu ilçenin yüzde 70’i kentsel dönüşümle 
yenilenecek. İlçedeki 250 bin konut ve işyerinden ilk etapta 
24 bin konut yenilenecek.
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İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Gazze için başlatılan yardım 
kampanyasını düzenlenen 
toplantı ile tanıttılar. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
kampanyaya 10 milyon lira ile 
destek verdiklerini belirten 
Başkan Topbaş, “Aziz 
milletimizin ve tüm ilçe 
belediyelerimizin de katılımını 
bekliyoruz.” dedi. 

İBB’den Gazze’ye yardım
Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı toplantı ile tanıtıldı. 
Topkapı 1453 Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya, 
İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve Genel Sekreter 
Yardımcıları Mevlüt Bulut, Nihat Macit, Hüseyin Eren ile 
Başkan Kadir Topbaş’ın Danışmanları İsmail Hakkı Turunç
ve Sabri Dereli de katıldı. 

“Zulümle abad olunmaz…”
Başkan Kadir Topbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, 
Gazze’de yüzyılın vahşeti yaşandığını belirterek, “İnsanlık 
ölüyor, ama maalesef insanlar seyrediyor. Dünyanın vicdanı 
kanıyor. Bu yüzyılımızda bir vahşet yaşanmakta. Dünyanın 
vicdanı kanıyor ve insanlık ölüyor. 21’inci yüzyıla gelmemize 
rağmen ve teknoloji geliştikçe maalesef zulüm artıyor. 
Zulümle abad olunmaz.” dedi.

“İBB yardıma koşuyor...”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişte Açe’ye, 
Japonya’ya, Pakistan’a yardım ettiklerini; Somali ve Suriye 
için, hatta Haiti için seferber olduklarını hatırlatan Başkan 
Topbaş, “Bizler ecdadımızın yaptığı gibi bugün de gücümüz 
yettiğince her yerde olmaya çalışıyoruz. Şunu biliyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nın Diyanet İşleri 

Başkanlığı koordinasyonunda başlattığı “Gazze’ye 
Yardım Kampanyası”nın İstanbul ayağı, İstanbul Valisi
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‘Aman diyene kılıç kalkmaz’ diye bir atasözümüz var. Kadın 
çocuk öldürmek bizim tarihimizde yoktur.” diye konuştu.

“Her şey Gazze için...”
“Gazze şu an her şeye muhtaç, duaya muhtaç. Ekmeğe, 
suya, tıbbi yardıma muhtaç.” diyen Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Yardımlarımıza ihtiyaçları var. 
Başbakanlığımız Gazze’ye yardım kampanyası başlattı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 10 milyon lira ile 
kampanyaya katılıyoruz. Tüm ilçe belediyelerimizin de 
katılımını bekliyoruz. Bugün aziz milletimizin yardımını, 
himmetini bekliyoruz. Diliyorum ki, kan ve gözyaşı bitsin.”

“Gazze’ye hayat olalım...”
Gazze’ye Yardım Kampanyası’na destek olmak isteyen 
vatandaşlar, bankaların ilgili hesaplarına bağışta 
bulunabilecek ya da tüm GSM operatörlerinden “Gazze” yazıp 
2851’e mesaj göndererek 5 lira bağış yapabilecekler.

“Herkese büyük sorumluluk düşüyor...”
Vali Hüseyin Avni Mutlu da, insanlık adına çok önemli bir 
kampanyanın başlangıcını yaptıklarını belirterek, “Gazze’de 
yaşananlar herkese çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Hüzün 
içerisinde bu kampanyayı başlatıyoruz. Gazze’de yaşanan 

insanlık dramında hiçbir hedef ayrımı yapılmaksızın atılan 
bombalar 2 bine yakın sivil insanın ölmesine ve 10 binin 
üzerinde insanın yaralanmasına sebep olmuştur.” dedi.

“Devletimiz ve milletimiz Gazze’nin yanında...”
Gazze’ye yaptıkları 10 milyon lira nakit destekten dolayı 
Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür eden Vali Mutlu, şunları 
söyledi: “Bütün İstanbulluların kampanyaya destek 
vereceğine inanıyorum. Devletimizin, İstanbul’umuzun ve 
bütün gayretlerimiz ile Gazze’nin yanında olduğumuzun 
bilinmesini istiyorum.”
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Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu ile
 İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Feshane’de 
düzenlenen Uluslararası Rumeli 
Balkan Trakya Kültür Günleri’ne 
katıldılar. Barajlardaki doluluk 
oranının yüzde 18,56 
düzeylerinde olduğunu ifade 
eden Başkan Topbaş, 
kuraklığa rağmen İstanbul’da 
su sıkıntısı yaşanmadığını 
söyledi. 

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul Feshane Uluslararası Fuar ve Kongre 

Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Rumeli Balkan 
Trakya Kültür Günleri’ne katıldılar. Burada basın 
mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Kadir Topbaş, 
küresel iklim değişiklikleri yaşandığını ve mevsimsel 
yağışların düzenli olmadığını belirterek, “Bu değişimlere 
her gün tanıklık etmekteyiz. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak bununla ilgili hazırlıklarımızı yaptık, 
tedbirlerimizi aldık.” dedi.

AKOM koordinatörlüğünde çalışıyoruz...
İstanbul’da ara ara devam eden yağışların afet ölçeğinde 
olduğuna dikkat çeken Başkan Topbaş, “Yağışlar, Türkiye 
ölçeğinde de kendini hissettiriyor. İstanbul’da çok ciddi 
dere ıslahları yaptığımız için maddi sıkıntılar o kadar fazla 
değil. Ancak, kısa zamanda o kadar fazla yağış düşmekte 
ki bunun önüne geçilmesi çok zor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak 3 bin kişi ve 1.200 aracımızla şehrin 
sıkıntı yaşanabilecek bölgelerine konuşlandık. 
Arkadaşlarımız AKOM’un koordinatörlüğünde 24 saat 
esaslı çalışma yürütüyor.” diye konuştu.

İstanbul susuz kalmayacak
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Barajların doluluk oranı %18,56…
Barajlardaki doluluk oranının yüzde 18,56 olduğunu
ifade eden Başkan Topbaş, şunları söyledi:  
“Bir takım çevrelerce ‘Roma döneminden, Bizans 
döneminden, Osmanlı döneminden beri İstanbul’un 
su problemi çözülmedi ki, bugün çözülsün’ dendi. 
Ama bugün çok şükür 15 milyon insana rağmen ve 
kuraklığa rağmen su problemi yaşamıyoruz. 
Demek ki kader değilmiş. Bu noktaya gelebilmek 
için çok büyük çalışmalar yapıldı.” 

İstanbul susuz kalmayacak...
Başkan Kadir Topbaş, yağışların sadece İstanbul’da değil, 
su alınan Melen, Istırancalar ve Sakarya bölgesindeki 
su seviyelerini de yükselttiğini belirterek, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Bu bölgelerden aldığımız su güçlendi. 
Daha fazla pompa çalıştırarak daha fazla su alıyoruz. 
İstanbul’daki günlük su tüketiminin yarısından fazlasını
bu bölgelerden temin ediyoruz. Yağışlar nedeniyle 
buharlaşma azaldığı için barajlardaki su kaybı da önlenmiş 
oluyor. İstanbul’da inşallah bir sıkıntı yok, su problemi 
olmayacak.” 
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Suyunu boşa harcama…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evlerdeki gereksiz su 
tüketiminin önlenmesi için bireysel çabaların ne kadar 
büyük fark yaratacağına dikkat çekmek ve kamuoyunu 
bilinçlendirmek amacıyla “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyası düzenledi. “Yılda 140 Ton Suyu Kurtarmak 
Sizin Elinizde” sloganıyla düzenlenen kampanya 
kapsamında, İstanbullular tasarrufl u su kullanmaya 
davet edildi. 

Suda tasarruf zamanı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  kampanya kapsamında 
halkı su tasarrufu konusunda uyarmak için üst geçit, yol 
kenarı gibi görünür yerlere afişler astı. “Musluğu açık 
bırakmayın 18 ton suyu kurtarın”, “Bulaşıklarınızı makinede 
yıkayın 26-40 ton suyu kurtarın”, “Diş fırçalarken ve tıraş 
olurken musluğu kapatın 48 ton suyu kurtarın”, “Daha kısa 
duş alın 18 ton suyu kurtarın” ve “Gereksiz yere sifon 
çekmeyin 16 ton suyu kurtarın” ifadeleriyle İstanbulluların 
su tasarrufu yapması konusunda dikkat çekildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kentin dört bir yanındaki 
derelerin ıslahına yönelik 
çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor. Kurbağalıdere’de 
devam eden ıslah çalışmaları 
kapsamında, Uzunçayır 
Kavşağı’nda servis 
geçiş köprüsü inşasına 
başlandı.

Kurbağalıdere’de 
ıslah çalışmaları sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından Kurbağalıdere ıslah çalışmaları 
kapsamında Uzunçayır Kavşağı’nda servis geçiş köprüsü 

inşasına başlandı. Kadıköy Eski DMO - Kalamış arasında 
yaklaşık 3,2 km’lik güzergahta devam eden dere ıslah 
çalışmaları nedeniyle; Kurbağalıdere’nin Uzunçayır 
Kavşağı mevkiinde, Kadıköy - Boğaziçi Köprüsü Bağlantı 
Yolu altından geçen bölümde, dere geçiş köprüsü inşa 
ediliyor. 

Proje kapsamda, yetersiz kalan mevcut menfezin 
genişletilerek açık dere kesitine dönüştürülmesi için art 
germe dere geçiş köprüsü yapılacak ve atıksu kollektör 
hatları büyütülerek yenilenecek. İnşaat süresince trafik 
her iki yönde kontrollü olarak sağlanacak. Çalışmaların 
4 ayda tamamlanması planlanıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
yüksek araçların geçişine izin 
vermeyen Fatih Vezneciler’deki 
Darülfünun Altgeçidi’nde yıkım 
çalışmalarına başladı. Yeniden 
inşa edilecek olan altgeçidin 
2.90 metre olan yüksekliği, 
4.70 metreye çıkartılmış 
olacak.

Darülfünun Altgeçidi
yeniden inşa ediliyor

İ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile Fatih 
Vezneciler’deki Darülfünun Altgeçidi yıkılarak, yeniden 

inşa edilecek. Vezneciler Altgeçidi’nin halen 2.90 metre 
olan yüksekliği, yapılan çalışmalar sonrasında
4.70 metreye çıkarılacak. 

Altgeçit, 1 buçuk ay süreyle trafiğe kapalı olacak. Ancak 
trafik geçişini sağlama imkanı verecek olan geçici iskele 
sisteminin kurulmasıyla, altgeçit küçük araçlar için trafiğe 
açılacak. Darülfünun Altgeçidi’ni kullanarak Mercan ve 
Tahtakale bölgesine gidecek olan sürücüler; Saraçhane 
Atatürk Bulvarı - Ragıp Gümüşpala Caddesi - Cemil Birsel 
Caddelerini kullanarak, Mercan ve Tahtakale’ye 
ulaşabilecekler. Yenileme çalışmalarının tamamının 
2015 yılının Mart ayında tamamlanması planlanıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Metrobüs İstasyonlarını yaya ve 
engelli kullanımı ve erişimi 
açısından daha konforlu hale 
getiriyor. Bu kapsamda 
yürütülen çalışmalar ile 
Küçükçekmece/Cennet 
Mahallesi Metrobüs 
İstasyonu’na yeni bir yaya 
altgeçidi yapılıyor. 

Metrobüs İstasyonu’na 
yeni bir yaya altgeçidi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece/Cennet 
Mahallesi Metrobüs İstasyonu’na konforlu bir yaya ve 
engelli erişimi sağlamak amacıyla, mevcut yaya üstgeçidi 

yerine, D-100 Karayolu altına yeni bir yaya altgeçidi yapıyor. 
Ana gövde olarak tamamlanan altgeçidin Eylül ayı sonunda; 
Cennet Mahallesi Metrobüs İstasyonu’nun da asansör ve 
yürüyen merdivenler ile birlikte Ekim ayı sonunda hizmete 
açılması planlanıyor. 

Çalışmalar esnasında mevcut yaya üstgeçidi yıkılarak 
kaldırılmış ve Cennet Mahallesi Metrobüs İstasyonu 
22 Haziran 2014 Pazar günü itibari ile kullanıma kapatılmıştı. 
Cennet Mahallesi Metrobüs İstasyonu’nu kullanan 
İstanbulluların mağdur olmaması için; istasyon bölgesine 
yaya yürüme mesafesinde bulunan Yeşilova Yaya 
Üstgeçidi’nden Florya Metrobüs İstasyonu’na, yaya rampası 
yapılmış ve kullanıma açılmıştı.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Kağıthane Belediye Başkanı
Fazlı Kılıç ile biraraya geldi.
Başkan Topbaş, ilçenin 
gelişmesine destek vermeye 
devam edeceklerini 
söyledi.

Başkan Topbaş’tan ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,

yerel seçim sonrası kendisini ziyaret eden Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a nezaket ziyaretinde 

bulundu. Kağıthane Belediye Başkanlığı’nda düzenlenen 
görüşmede konuşan Başkan Kadir Topbaş, Başkan Fazlı 
Kılıç’ı tebrik etti ve başarılar diledi.

Başkan Topbaş, ilçe belediyelerinin doğru olan her 
talebine destek verdiklerini ifade ederek, “Kağıthaneliler, 
seçimde bize verdikleri oyla memnuniyetlerini gösterdiler. 
Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İstanbul’un ilçelerinin 
daha da gelişmesi ve refahın artması için ilçe belediye 
başkanlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diye 
konuştu.

Başkan Kadir Topbaş’a ilçelerine verdikleri destek ve 
yatırımlardan dolayı teşekkür eden Fazlı Kılıç da,
 “Sayın Başkanım hep yanımızda oldunuz. Desteğinizle 
Kağıthane’nin tarihini ortaya çıkardık ve ilçemizi
güzel günlerine geri döndürdük.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
1. Ordu Komutanı Ahmet Turmuş, 
Harp Akademileri Komutanı 
Yalçın Ataman, İstanbul 
İl Jandarma Komutanı 
Mehmet Artar ve 
Sahil Güvenlik Bölge Komutanı 
Mehmet Karabacak ile 
biraraya geldi. 

Komutanlardan 
veda ziyareti…

1.Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş, Harp 
Akademileri Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, 
İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Mehmet 

Artar ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Deniz Kıdemli Albay 
Mehmet Karabacak, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’a ayrı ayrı veda ziyaretinde bulundular. 
Terfi eden ya da emekliliğe ayrılan komutanlar, Başkan
Kadir Topbaş’a 3’üncü Başkanlık döneminin hayırlı olması 
temennisinde bulundular ve başarılarının devamını dilediler.

Başkan Kadir Topbaş da, İstanbul için bütün kamu 
kuruluşlarıyla birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet 
duyduklarını ifade ederek, terfi alan komutanlara 
yeni görevlerinde başarılar diledi. Başkan Topbaş, emekliye 
ayrılan 1. Ordu Komutanı Ahmet Turmuş ve Harp 
Akademileri Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman’a da 
mutluluklar diledi.
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
92. yıldönümü, tüm yurtta 
olduğu gibi İstanbul’da da 
törenlerle kutlandı. Taksim 
Cumhuriyet Anıtı’nda 
başlayan kutlamalar, 
Vatan Caddesi’nde 
yapılan resmigeçit töreni ile 
sona erdi.

Büyük zaferin 92. yılı… 

İstanbul’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, 
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen tören ile 
başladı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve 1. Ordu ve 
Garnizon Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Taksim 
Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koydu. Saygı duruşunun 
ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla buradaki tören 
sona erdi. Başkan Kadir Topbaş ile İstanbul’daki mülki 
erkan daha sonra İstanbul Valiliği’ne geçerek tebrikleri 
kabul etti.

Vatan Caddesi’nde coşkulu kutlama… 
Kutlamalar çerçevesinde Vatan Caddesi’nde de resmigeçit 
töreni yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törene, 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu ve Garnizon 
Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve İstanbul 
protokolü katıldı. 

Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve Türk Bayrağı’nın 
göndere çekilmesiyle başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri 
birliklerinin yürüyüşü ve askeri araçların geçişi 

İstanbullular tarafından coşkuyla izlendi. Vatan 
Caddesi’ndeki tören, zırhlı araçların yanı sıra 6 adet savaş 
uçağı ve 9 adet helikopterin gösterileriyle son buldu. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Topkapı Sarayı’na ait daha önce 
hiçbir yerde yayımlanmamış 
olan 118 resimli belgeyi 
açıklamalarıyla beraber ilk kez 
gün yüzüne çıkardı. Kültür A.Ş. 
tarafından hazırlanan 
“Resimli Belgelerde Topkapı 
Sarayı” adlı kitapta saraya ait 
minyatür, gravür ve cam 
fotoğraflar bulunuyor.

118 resimli belge ile
Topkapı Sarayı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
Kültür A.Ş., Osmanlı sultanlarına dört yüz yıl boyunca 
ev sahipliği yapmış Topkapı Sarayı’na ait daha önce 

hiçbir yerde yayımlanmamış olan 118 resimli belgeyi 
açıklamalarıyla beraber ilk kez gün yüzüne çıkardı. 
Resimli Belgelerde Topkapı Sarayı adıyla yayımlanan 
kitapta, Topkapı Sarayı’nın bölümlerini gösteren, çeşitli 
törenleri konu edinen minyatürler, İstanbul’a gelmiş 
sanatçıların gravürleri ve son dönem cam fotoğrafl arı yer 
alıyor. 1990 - 2005 yılları arası Topkapı Sarayı’nda farklı 
kademelerde görev yapan Hilmi Aydın tarafından sarayı 
tanıtma ve belgeleme amacıyla hazırlanan eser, 
okuyucuya, sarayın tarihsel serüvenini anlatarak 
dönemler arasında karşılaştırma yapabilme 
imkanı sunuyor.
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118 belge ilk kez…
Kitapta, önemli bir kısmı Abdullah Biraderler ve Sebah-
Joaillier tarafından 19’uncu yüzyıl sonları ile 20’nci yüzyıl 
başlarında çekilmiş fotoğrafl ar yer alıyor. Fotoğrafl arda; 
terbiye gereği el kavuşturmuş saray görevlilerini, avluda 
dolaşan hocaları, kalabalık görevliler topluluğu 
tarafından açılıp kapanan hazine dairesi kapısını, harem 
dairelerinin önündeki basamaklara gelişi güzel bırakılan 
ve yaşanmışlığın izlerini gösteren ayakkabıları, sıcak bir 
yaz günü dinlenen saray görevlilerini, Harem’deki Valide 
Sultan Taşlığı’nda bekleyen iki zenci saray görevlisini 
gözlemlemek mümkün...
 
Minyatürlerde kalanlar…
Zaman zaman ilave edilen yapılarıyla, kimi zaman yıllara 
karşı koyamayıp yok olan binalarıyla Topkapı Sarayı 
geçmişte bahçe ve köşkleriyle yaklaşık 700 bin m2’lik bir 
alana sahipken, bugün 45 bin m2 alanı kaplıyor. Gerçekçi 
bir tutumla ve gözleme dayanılarak hazırlandığı için 
resmi belge niteliği taşıyan minyatürlerde ilk göze 
çarpan değişikliklerden birisi günümüzde tek katlı olan 
Saltanat Kapısı’nın bir zamanlar iki katlı olduğu. 
Padişahtan başka hiç kimsenin atla giremediği, Saray’ın 
ana bölümlerine geçiş imkanı veren Bab-üs Selam’da da 
pek çok değişiklik gözlemlemek mümkün.

En eski gravürde Sepetçiler Kasrı…
Sarayın sahile kadar varan geniş alanında birçok köşkün 
ve yalıların varlığı,  bu yerin sadece denizle birleşen 
yeşillik bir alan olmadığı, gezinti ve yürüyüşlere de açık 
olduğu yine bu belgelerde açıkça görülüyor. Topkapı 
Sarayı’nın Sarayburnu’ndaki iki kıyı köşkünden biri olan 
Sepetçiler Kasrı’nın, bilinen en eski gravür olan 
Grelot’nun 1680 tarihli gravüründe yanlışlıkla Sinan 
Köşkü olarak isimlendirildiği de belgelerde yer alıyor.
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İstanbul’un 100 deyimi...
Kültür A.Ş., aynı zamanda masalların, efsanelerin ve tarihi 
olayların  kaynaklık ettiği; günlük konuşmalarda sıklıkla 
kullanılan ve dile zenginlik katan 100 deyimin ilginç 
hikayelerini de tek kitapta topladı. “İstanbul’un 
100 Deyimi” isimli kitapta, İstanbul’da yaşanmış olayların 
ve kentte yaşamış tarihi kişiliklerin konu olduğu 
deyimlerin anlamları ve ortaya çıkış hikayeleri anlatılıyor.

Ateş pahası...
Kanuni Sultan Süleyman, maiyetiyle birlikte Halkalı 
civarında ava çıkar. Padişah, aniden başlayan şiddetli bir 
yağmur sonrası karşısına çıkan ilk eve sığınır. Ev sahibinin 
yaktığı ateşin karşısında elbiselerini kurutup, ısınan 
padişah, yanındakilere dönerek: “Şu ateş bin altın eder!” 
der. Ev sahibi, sabah ona borcunu soran sultana “Bin bir 
altın” cevabını verir. Bu cevabın şaşkınlıkla karşılanması 
üzerine ise ateşe bin altın değeri kendisinin biçtiğini, 
gecelik konaklamanın ise bir altın olduğunu söyler. Bu 
olay üzerine “Ateş pahası” deyimi doğar ve o günden 
sonra çok pahalı şeyler için yaygın bir şekilde kullanılır. 

Marmara çırası gibi tutuşmak...
Eskiden ocak, soba veya mangalda ateş yakabilmek için 
çıralar kullanılır; bu çıralar ise çarşılarda tutam halinde 
satılırdı. Aniden parlayanlar, öfkelenenler için kullanılan 
“Marmara çırası gibi tutuşmak” deyimi, sakızlı 
çam ağaçlarıyla meşhur olan Marmara Adası’ndan 
toplanan ve reçinesi bol olduğu için kolaylıkla yanan 
çıralardan doğar. 

Üsküdar’da sabah oldu… 
Üsküdar’da deniz kıyısındaki Valide Sultan ve Mihrimah 
Sultan Camilerinin müezzinleri, karşı tarafta yaşayan 
padişaha seslerini duyurabilmek, ondan ihsan alabilmek 
ve saray müezzinliğine yükselebilmek ümidiyle sabah 
ezanlarını mutlaka Beşiktaş’taki cami müezzinlerinden 
önce okurlardı. Bir şeyin zamanını geçirmek, geç kalmak 
anlamında kullanılan “Üsküdar’da sabah oldu” deyimi, 
vaktiyle aynı hat üzerinde olmalarına rağmen Üsküdar’da 
erken okunan ezandan doğar.

Eşref Saati… 
Eskiden İstanbul’da sefer, savaş, düğün, seyahat gibi 
önemli bir işe girişmeden önce mutlaka eşref yani uğurlu 
bir vakit gözetilirdi. Kişi önemli bir işe girişmeden önce 
bir müneccime başvurur, müneccim de yıldızların 
hareketlerinden ve gezegenlerin gökyüzündeki 
durumlarından bir mana çıkararak eşref saat tayin 
ederdi. Günlük dilde bu deyim sinirli bir mizaca sahip 
olan, sağı solu belli olmayan bir kişiden bir şey isteneceği 
zaman “Şu an sırası değil, eşref saatini beklemek lazım” 
şeklinde de kullanılıyor. 

Dolap çevirmek…
Gizli işler yapan kişiler için kullanılan deyimin aslı eski 
İstanbul konaklarının vazgeçilmez bir unsuru olan 
dolaptan gelir. Konakta harem ile selamlık arasında 
bulunan ve her iki kesim arasında irtibatı sağlayan araca 
“dolap” denilirdi. Birbirlerine alaka gösteren ve ev 
sahiplerinin bundan haberdar olmasını istemeyen konak 
görevlileri, bu dolap vasıtasıyla haberleşirler; birbirlerine 
hediye gönderirlerdi. Konaklarda dolabın bu gibi işlerde 
de kullanılmasından dolayı, günlük dilde de gizli işler 
yapmak anlamında “dolap çevirmek” deyimi 
kullanılmaya başlar.
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu, son yıllarda büyük bir 
değişim ve gelişim yaşayan 
Tuzla’nın başarılı belediye 
başkanı Şadi Yazıcı. Yapımı 
devam eden Tuzla Marina 
projesinin İstanbul’un önemli 
bir aktivite merkezi olacağını 
ifade eden Başkan Yazıcı, bu 
proje ile 25 milyon insanın 
ilçeye geleceğini söyledi.

Turizmin yeni merkezi: Tuzla

SBaşkanım, Tuzla’da halkın yaşam kalitesini 
yükseltmek için hayata geçirdiğiniz ve 
planladığınız başlıca projelerinizden bahseder 

misiniz? Yapımı devam eden Tuzla Marina projesi 
hayata geçirildiğinde ilçede ne gibi bir değişim 
yaşanacak? 
Tuzla’da göreve başladığımızda kentin her alanında 
hizmeti düstur edindik. Vatandaşımızın hizmet aldığı her 
noktada bizde hizmetimizle varız dedik. Öncelikle 
E-5 altındaki kooperatifl erin mülkiyet problemlerini 
çözdük, vatandaşlarımızı tapu sahibi yaptık. 
77 milyon m2 alanda Uygulama İmar Planı hazırladık, 
yaklaşık 12 milyon m2’lik alanda Uygulama İmar Planı 
çalışmasına devam ediyoruz. Belediyeciliğin, yerel 
yönetimlerin hizmet alanında, sorumluluğunda 
bulunmasa da okullar, camiler, sağlık kurumları ve kamu 
hizmeti sunan her kuruma imkanlarımız ölçüsünde 
hizmet sunduk. Sağlık alanında çok ciddi hizmetlerimiz 
oldu. Tuzla Devlet Hastanesi’ne ek bina yaptık. Evde sağlık 
hizmetlerinde 1 yılı doldurmadan Türkiye’nin performans 
şampiyonu olduk; uluslararası kongrede Tuzla modeli 
olarak lanse edildik. 10 adet Aile Sağlığı Merkezi ile 

4 adet 112 Acil Servis İstasyonu’nu hizmete açtık. 
Aile Sağlığı Merkezlerinin bakım ve onarımını yaptık, 
ihtiyaçlarını karşıladık. Psikolojik Danışma Merkezi ile 
sorunlara çözüm aradık. Tuzla Devlet Hastanesi’nin yeni 
binasının ihale sürecinde yerin devir tesliminden ihale 
sürecine kadar her aşamada resmi işlemleri takip ettik. 
Sağlığın yanı sıra eğitimde, sporda ve hizmet alınan her 
noktada vatandaşımıza hizmet sunduk.

Marina projesi, Tuzla’nın dünyaya açılan kapısıdır. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürdürdüğümüz 
bu projenin, Tuzla’ya çok önemli kazanımları olacak. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş 
Ağabeyimize bu konuda teşekkür ederim. Sayın 
Başkanımız bu süreçte bizi hep destekledi. Tuzla Marina’da 
inşaat çalışmaları devam ediyor. 2015 yılı Mart ayında 
hizmete girmesini planlıyoruz. Mimari ve fonksiyonel 
açıdan dünyanın sayılı marina projeleri arasına girmeye 
aday olan Tuzla Marina’da alışveriş, hizmet ve servis 
alanları, su oyunları eğlence parkı, seyir terasları, kafe ve 
restoranlar, parklar, çocuk oyun alanları, açık spor 
sahaları, yürüyüş yolları, gösteri alanları, konaklama alanı, 
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kent meydanı ve 5 bin araçlık otopark yer alacak. 
185 bin metrekare yeşil alanı bünyesinde barındıracak 
olan 840 yat kapasiteli Tuzla Marina içerisinde
200 kapasiteli balıkçı barınağı da yer alacak. Marinanın 
yıllık 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağına inanıyoruz. 
Marina, Tuzla halkının ekonomik yaşamına da büyük katkı 
sağlayacak. Bu projede bir ilki de gerçekleştirdik. İhale 
şartnamesine çalışanların Tuzla’da ikamet etmesi 
zorunluluğunu koyduk. Yaklaşık 2 bin 500 Tuzlalıya 
istihdam sağlayacak.

Başkanım, ilçede ulaşım konusunda tamamlanan ve 
devam eden çalışmalar hangileri?
“Yol medeniyettir” dedik; trafiğe engel oluşturan binaları 
kamulaştırdık, yoğunluk yaşanan bölgelerde yeni yollar 
açtık, Tuzla’nın çevresiyle ulaşımını kolaylaştırdık. Biriken 
sorunlara kalıcı çözüm sağladık. İstanbul Büyükşehir 
Belediyemiz ile birlikte örnek bir şehircilik projesine 
imza attık. İçmeler projemize katkılarından dolayı 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’a 
teşekkür ederim. İçmeler Kavşak Rehabilite Projesi ile 
vatandaşımıza depreme dayanıklı, eski mülküyle aynı 
cephede, aynı büyüklükte yepyeni ev ve işyerlerini teslim 
ettik. İçmeler Köprüsü’ndeki trafik yoğunluğunu 
ortadan kaldırdık. Davul zurnayla yıktık, kasamızdan 
para çıkmadan yaptık.
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5 yılda 363 bin ton asfalt kaplama, 43 bin ton asfalt yama 
olmak üzere toplam 406 bin ton asfalt serdik. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi de Tuzla’da 215 bin ton asfalt serdi. 
Tamirlerle birlikte 230 bin metre bordür, 
247 bin metrekare aşıktaşı döşedik. 55 bin metre
yağmur suyu, 10 bin metre atıksu hattı döşedik. Tuzla’da 
269 farklı noktada toplam 48 kilometre yeni yol açtık. 
147 yerde toplam 40 kilometre uzunluğunda yol 
genişlettik. Kavşaklara birer sanat eseri koyduk. 
186 adet led aydınlatma ile caddelerimiz ışıl ışıl oldu. 
Bu dönem ulaşımı kolaylaştıran projelerimize devam 
edeceğiz. Kamil Abduş Gölü’nde rekreasyon çalışmalarını 
başlatıyoruz. Galata Köprüsü’nü Tuzla’ya getiriyoruz.

Başkanım, Kamil Abduş Gölü ile Şelale Park 
projelerinden kısaca bahseder misiniz?
110 dönümlük atıl vaziyetteki alanı Türkiye’nin en 
fonksiyonel parkına dönüştürdük. 5 ay önce hizmete 
açmamıza rağmen, İstanbul ve bölge halkı için ayrıcalıklı 
bir mekan oldu. 3 bin kişilik amfi tiyatro ve kulis, olimpik 
bay ve üstü açılıp kapanabilen bayan havuzu, spa 
merkezi, planetaryum, lunapark, araç müzesi, çocuk 
müzesi, 35 metrelik şelale ve gemi restoranı, cami, 
kafeterya, genel ihtiyaca yönelik çarşı, süs havuzu ve yeşil 
alan düzenlemeleri ile Türkiye’nin en fonksiyonel parkını 
hizmete sunduk. Şelale Park projesi ilk önce 
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10 milyon 200 bin lira bedelle ihale yapılmış, daha sonra 
ek binalarıyla beraber tek başına bir belediyenin 
5 yıllık hizmetinden daha fazla hizmetin olduğu bir 
parktır. Tuzla’mıza hayırlı uğurlu olsun. Tuzla’mıza 
insanların gelmesi için nedenlerden birisi olacak olan 
Marina projemizde her türlü imkanlar var ama Şelale 
Park, onun altında kalmayacak ölçekte projedir ve 
içindeki alanlarıyla yeni bir yaşam merkezi oluyor.

Başkanım, sosyal belediyecilik alanındaki 
projelerinizden kısaca bahseder misiniz?
96 Halk Meclisi, 181 Halk Gününde 19 bin 241 kişi ile yüz 
yüze görüştük. 176 sitede, sosyal medyada halk gününde, 
muhtarlarla 27 toplantıda, 156 noktada binlerce esnafl a 
iletişim halinde olduk. “Mahalleme yaz geldi” ile hizmette 
farkındalık oluşturduk. 2009 yılında Gönül Elleri Çarşısı’nı 
kurmayı vaat ettik ve seçimden sonra hizmete açtık. 
2 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veren çarşımızda, 
2 bin 763 Kadın Kent Gönüllüsü ile yardıma muhtaçlara 
ulaşıyoruz. 5 yılda 1.729 asker aile yardımı, 6 bin 437 
nakdi yardım, 2 bin 741 medikal malzeme yardımı,
7 bin 673 ev eşyası ve giyim yardımı, 6 bin 463 kırtasiye 
yardımı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştık. 1.687 yetimi 
sevindirdik. Evinde kazan kaynatamayan düşkün, 
kimsesiz ve fakirler için aşevimizde günde üç öğün sıcak 
yemek servisi yapıyoruz. Sosyal market, belediye işlemleri 
ve sosyal yardımları Tuzla Kart’ta buluşturuyoruz. 
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Ayrıca hemşeri dernekleri ile kurduğumuz işbirliğini de çok 
önemsiyorum. Derneklerimizle çok güzel etkinliklere imza 
attık. Tuzla’da sayısız proje gerçekleştirdik ama en çok 
Gönül Elleri Çarşısı’nın hizmetlerinden ve hemşeri 
dernekleriyle sürdürdüğümüz işbirliğinden mutlu 
oluyorum. 

Başkanım, çocukların ve gençlerin eğitimi konusunda 
yürüttüğünüz ve planladığınız çalışmalar hangileri?
5 yılda 118 okulun bakım ve onarımını yaptık.  Tuzla 
Anadolu Lisesi’ne ek bina, 2 anaokulu, 8 derslikli 2 okul 
yaptık. Desteklerimizle eğitimde fırsat eşitliği sağladık. 
Okullarımızı temizledik, 30 okula 30 personel yardımında 
bulunduk. Dünyada bir ilki başardık; 7 üniversite ile 
işbirliği protokolüne imza attık. Türkiye’de bir ilki 
başardık; denizde Gençlik Merkezi kurduk. 
Tuzla Gençlik Merkezi’nde kültürel ve sportif branşlarda 
hizmet veriyoruz. Öğrenci başkanlarıyla buluşuyor, lise 
öğrencilerine geziler ve konserler düzenliyoruz. Tuzla’daki 
öğrencilerimizin hayallerine ışık tutuyoruz.
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Başkanım son olarak okuyucularımıza ve Tuzlalı 
hemşerilerinize ne söylemek istersiniz?
Halkımızın bizi şehri emin şeklinde güvenip oy verdiğine 
inanıyoruz. Şehrin yaşayanı, kurumları, sosyal ve kültürel 
yapısı ile yani her şeyiyle bize emanet olduğunu biliyor 
ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Şadi Yazıcı kimdir?
1971 yılında Erzurum’da doğan Şadi Yazıcı, 1974 yılında 
İstanbul Kartal’a yerleşti. İlk, orta ve lise eğitimini 
Kartal’da tamamlayan Yazıcı, 1987 yılında Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Yazıcı, mezun 
olduktan sonra doktor olarak meslek hayatına atıldı.
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 
alan Yazıcı, 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 Yazıcı, evli ve iki çocuk babasıdır.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketleri, yatırım ve 
hizmetlerle sektörlerine yön 
vermeye devam ediyorlar. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
5 şirketi, Fortune Türkiye 
Dergisi tarafından yayınlanan 
2013 rakamlarına göre 
Türkiye’nin en büyük
500 firması arasında
yer aldılar. 

İBB şirketleri ilk 500’de…

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini bilanço rakamlarına 
göre sıralayan Fortune Türkiye Dergisi, 2013 rakamlarına 
göre Fortune 500 değerlendirmesini sonuçlandırdı. 

Bu yıl 7’nci araştırmasını gerçekleştiren, iş dünyasının 
önde gelen dergilerinden olan Fortune Türkiye’nin 
raporuna göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak 
şirketlerinden İSTON A.Ş., İGDAŞ, İSTAÇ A.Ş., İSTANBUL 
ULAŞIM A.Ş. ve KİPTAŞ Türkiye’nin en büyük 500 firması 
arasında yer aldı. 

İGDAŞ, 3 basamak birden yükseldi…
Geçtiğimiz yıl Fortune 500 listesinde 29’uncu sırada yer 
alan İGDAŞ, bu sene 3 basamak birden yükselerek 
26’ncı oldu. 2013 yılı 4 milyar 603 milyon 561 bin 806 
TL’lik net satışları üzerinden yapılan değerlendirme 
sonucunda; öz kaynak sıralamasında 26’ncı sırada yer 
alan İGDAŞ, kendi sektöründe ise 7’nci sırada yer aldı.

26.
274.
291.
341.
370.
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İstanbul Ulaşım, kendi sektöründe 12’nci…
Fortune 500 listesine 274’üncü sıradan giriş yapan 
İstanbul Ulaşım A.Ş., 2013 yılında 463 milyon 400 bin 
755 TL’lik net satışları üzerinden yapılan değerlendirme 
sonucu; kendi sektöründe 12’nci, öz kaynak 
sıralamasında ise 103’üncü sırada yer aldı.

İSTON’dan alt ve üstyapı ihtiyaçlarına 
kaliteli çözümler…
İstanbul’un altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarına kaliteli 
çözümler üreten İSTON A.Ş., Türkiye’nin ilk 500 büyük 
kuruluşu listesinde 198 sıra yükselerek 291’inci oldu. 
İSTON, 2013 yılı 430 milyon 476 bin 065 TL’lik net satışları 
üzerinden yapılan değerlendirme sonucu İstanbul 
genelinde de 127 sıra yükselerek 164’üncü sırada
yer aldı. Değerlendirmede kendi sektöründe de 
10’uncu olan kurum, öz kaynak sıralamasında ise 
197’nci sıraya yerleşti.

İSTAÇ, kendi sektöründe 5’inci…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yönetimi ve 
sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki öncü şirketi 
İSTAÇ A.Ş., Fortune Türkiye’de 341’inci sırada yer aldı. 
2013 yılı 351 milyon 995 bin 919 TL’lik net satışları 
üzerinden yapılan değerlendirme sonucu öz kaynak 
sıralamasında 250’nci olan kurum, kendi sektöründe ise 
5’inci sırada yer aldı.

KİPTAŞ, listeye ilk kez girdi…
İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yaşanabilir ve güvenilir 
kentler üreten ve estetik mekan vitrini olarak ön plana 
çıkan KİPTAŞ, bu sene listeye ilk kez giren kurumlardan 
oldu. Listeye 370’nci sıradan giriş yapan KİPTAŞ, 
2013 yılı 316 milyon 867 bin 452 TL’lik net satışları 
üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda öz kaynak 
sıralamasında 87’nci, kendi sektöründe ise 
17’nci sırada yer aldı.
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Türkiye, gerçekleştirdiği 
ihracat rakamları ile Dünya 
Şişelenmiş Su Sektörü’nde 
2’nci sırada yer aldı. 
Türkiye’nin bu yükselişinde 
su ihracatının yüzde 20’sini 
karşılayan Hamidiye A.Ş. 
büyük rol oynuyor.

İhracat şampiyonu  
Hamidiye A.Ş...

Su Sektörü’nde 34 milyon 512 bin dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. Türkiye, su sektöründe ithalat-ihracat 
dengesinde ülkesine kattığı katma değer açısından 
Fransa’nın ardından ikinci sırada yer almayı başardı. 

Türkiye’nin ihracat şampiyonu...
Su ihracatında dünyanın zirvesinde bulunan Türkiye’nin 
ihracat şampiyonu ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden Hamidiye Kaynak Suları. Türkiye’de su 
ihracatı yapan 40 firma arasından en yüksek ihracat 
rakamına ulaşan Hamidiye A.Ş., toplam ihracatın yüzde 
20’sini karşılıyor.

Kalite ve tecrübe birarada...
Ödün vermediği kalitesiyle üretim yapmaya devam eden 
Hamidiye Su, 112 yıllık geçmişi ile yurt dışı pazarında da 
tercih edilen bir marka olmayı başardı. Ayrıca internet ve 
e-ticaret pazarlamada üst düzeyde hizmet veren
Hamidiye A.Ş., bugün 5 farklı kıtada 40 ülkeye ürünlerini 
ulaştırmanın gururunu yaşıyor.T ürkiye, içmesuyu ihracatında rekor seviyeye ulaştı. 

ITC Uluslararası Ticaret Merkezi’nin yaptığı 
açıklamaya göre; Türkiye, Dünya Şişelenmiş 
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İETT, “Nostalji Yeniden” 
isimli fotoğraf yarışması ile 
İstanbul’un simgelerinden biri 
olan nostaljik tramvayın 
geçirdiği değişimleri gözler 
önüne seriyor. 
“Tanıdık mı geldi?” 
sloganıyla düzenlenen 
yarışma, İstiklal Caddesi’nin 
dününü  ve bugününü fotoğraf 
karelerine yansıtacak.

Nostaljik yolculuk  
başlıyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İETT, 
düzenlediği “Nostalji Yeniden” isimli fotoğraf yarışması ile 
İstanbul’un simgelerinden biri olan nostaljik tramvayın 

geçirdiği değişimleri gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. 
“Tanıdık mı geldi?” sloganıyla yapılan yarışma,
İstiklal Caddesi’nin dününü ve bugününü fotoğraf 
karelerine yansıtacak. 

Yarışma kapsamında; fotoğrafçılar, “www.tanidikmigeldi.com” 
internet adresinde yer alan ya da kendi arşivlerinde olan 
fotoğrafl ardaki yerlerin şimdiki durumları çekecekler. 
Fotoğrafçılar ayrıca fotoğrafta yer alan kişilerle aynı pozu 
vererek nostaljik fotoğrafl arı yeniden canlandırabilecekler.  
İstanbul’un son yüzyılda geçirdiği değişimlerin fotoğrafl ara 

yansıyacağı yarışma ile görsel bir bellek oluşturmak 
hedefl eniyor. 

Her hafta “www.tanidikmigeldi.com” internet adresi 
üzerinden yapılacak oylamada en yüksek oyu alan çalışma, 
İETT’ye ait toplu ulaşım araçlarındaki ve istasyonlarındaki 
LCD ekranlarında ve resmi sitede yayınlanacak. 
Haftanın kazananına, özel olarak yaptırılan nostaljik tramvay 
rölyefi hediye edilecek. Yarışmaya başvuru 12 Eylül tarihinde 
sona erecek. Sonuçlar ise 15 Eylül tarihinde açıklanacak. 
Sekiz hafta sonunda en çok beğeni alan çalışmanın 
sahibine Ipad hediye edilecek. Projede yer alan eserler, 
Cer Atölyesi’nde düzenlenecek sergide ziyaretçilerin 
beğenisine sunulacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbul halkına spor sevgisi ve 
bilincini kazandırarak çağdaş ve 
kaliteli yöntemlerle spor yapma 
alışkanlığını yaygınlaştırmak için 
yüzlerce spor tesisini hizmete 
açtı. İstanbul’da spor 
komplekslerinden statlara, 
kapalı yüzme havuzlarından 
buz sporları salonuna kadar 
pek çok tesis İstanbulluların 
kullanımına sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların çağdaş ve 
modern mekanlarda spor yapabilmeleri için son 10 yılda 
pek çok yatırımın altına imza attı. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, spora erişimin evrensel bir hak olmasından yola 
çıkarak dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere her yaştan 
ve toplum katmanından insanın spor yapmasını 
kolaylaştırmak ve spor yapma kültürünü yaygınlaştırmak 
amacıyla İstanbul’daki tesislerin ve spor yapılan branşların 
maksimum kalite anlayışı ile etkin ve verimli bir şekilde 
hizmet vermesini sağlıyor. 

İstanbul’a dev spor yatırımları…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hidayet Türkoğlu Spor 
Kompleksi, Sinan Erdem Spor Salonu, Silivrikapı Buz Pisti, 
Çekmeköy Spor Kompleksi ve Pendik Yüzme Havuzu 
Tesislerinin de aralarında pek çok spor yatırımını İstanbul’a 
kazandırdı. Tesislerde, uzman eğitmenler nezaretinde 
yüzmeden futbola, pilatesten masa tenisine kadar toplam 
24 dalda ücretli/ücretsiz spor hizmeti veriliyor.

Büyükşehir’den İstanbul’a 
dev spor yatırımları
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Sporla sağlıklı nesillere doğru…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başlattığı “Sporla Sağlıklı 
Nesillere Doğru” projesiyle açık ve kapalı alanlarda uzman 
eğitmenler nezaretinde, farklı spor branşlarında spor 
hizmeti veriyor. Futboldan voleybola, jimnastikten dövüş 
sporlarına kadar pek çok branşta hizmet sağlanan 
tesislerden bu güne kadar 13 milyonu aşkın İstanbullu 
yararlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayrıca sporu 
İstanbul’un açık alanlarına taşıdı. “Sağlıklı yaşam için spor” 
kültürünü oluşturmak amacıyla parklarda, yeşil alanlarda, 
piknik alanı ve plajlarda eğitmenler nezaretinde spor yapma 
imkanı sunuluyor.

Türkiye’nin en büyük spor kulübü…
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 1.493 faal lisanslı 
sporcu ve 84 takımla Türk sporuna hizmet veriyor. Ayrıca 
altyapı çalışmalarında 4 bin 800’e yakın sporcu adayına 
hizmet veriliyor. İBB Spor Kulübü, Türkiye’nin en büyük spor 
kulübü unvanı ile atletizm, futbol (altyapı), basketbol, 
voleybol, masa tenisi, güreş, judo, karate, taekwon-do, 
bedensel engelliler yüzme, buz sporları, izcilik dallarında 
faaliyet gösteriyor.

Şampiyon sporcular ödüllendiriliyor… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcuları 
2004 Atina Olimpiyatları’nda 2 gümüş, 1 bronz; 
2008 Pekin Olimpiyatları’nda 1 altın, 1 gümüş; 2012 Londra 
Olimpiyatları’nda 1 altın madalya; 2013 Akdeniz 
Oyunları’nda 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya 
kazandılar. 
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143 okula 143 spor salonu…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’a 143 okul spor 
salonu kazandırdı. Okul spor salonlarının 118’ini işleten 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü, bu spor salonlarını öğrencilerin, 
sporcuların, spor kulüplerinin ve çevre halkının hizmetine 
açtı. Okul saatlerinde 157 bin öğrenci bu salonlardan 
yararlanırken; Okul Takım Sporlarında 15 bin 870, Ferdi 
Sporlarda 218 Lisanslı Faal Sporcu, 713 takım, 395 engelli 
vatandaşa okul spor salonlarında hizmet veriliyor. 

Ayda 130 bin İstanbullu yararlanıyor…
Okul spor salonlarında katılımcılara; Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu mezunu toplam 239 uzman eğitmenin 
nezaretinde Basketbol, Voleybol, Futsal, Masa Tenisi, Fitness, 
Badminton, Boks, Hentbol, Tenis, Jimnastik, Step Aerobik, 
Halk Oyunları, Satranç, Judo, Taekwondo, Karate, Pilates, 
Güreş, Atletizm, Kick Box, Halter, Ayak Tenisi ve Korfbol 
branşlarında spor yaptırılıyor. Salonlardan aylık ortalama 
130 bin İstanbullu yararlanıyor.  

Şampiyonlar yetişiyor…
Sporda geleceğin yeteneklerinin yetişmesi açısından önemli 
bir proje olarak beğeni ve takdir kazanan bu çalışmalar 
sonucunda 2012-2013 sezonunda okul spor salonlarından 
yararlanan öğrenciler; 4 Dünya birinciliği, 2 Dünya ikinciliği, 
1 Avrupa ikinciliği, 1 Avrupa üçüncülüğü, 2 Balkan 
şampiyonluğu, 22 Türkiye birinciliği, 10 Türkiye ikinciliği, 16 
Türkiye üçüncülüğü kazandılar.
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Büyükşehir, amatör sporcunun yanında…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, amatör sporun gelişimine 
katkıda bulunmak ve geleceğin sporcularının yetişmesine 
yardımcı olmak için desteğini sürdürüyor. İstanbul 
genelindeki 800’ü aşkın amatör spor kulübü ve okul spor 
kulüplerinin antrenmanlarda ve müsabakalarda kullanılmak 
üzere futbol, voleybol, basketbol, hentbol, karate, judo, 
taekwondo, tenis, satranç, masa tenisi, badminton, jimnastik 
ve güreş branşlarında spor araç-gereç ve malzeme desteği 
sağlanıyor. 400’ü aşkın okula da spor malzemesi desteği 
sağlanıyor. 

İstanbul’un spor envanteri oluşturuldu... 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Spor 
Envanteri kitabı ve internet sitesi hazırlanarak İstanbul’un 
spor haritasını çıkarıldı ve spor hafızası oluşturuldu. Türkçe 
ve İngilizce olarak hazırlanan envanterde, İstanbul’daki 
spor tesisleri, spor kulüpleri, spor branşları ve sporculara 
ait tüm bilgiler yer alıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları 
(İSMEK), her yıl olduğu gibi bu 
yıl da İstanbullulardan yoğun 
ilgi görüyor. İSMEK, yeni 
dönemde kent genelindeki 
240 kurs merkezinde binlerce 
kursiyere toplam 348 branşta
ücretsiz sanat ve meslek eğitimi 
verecek.

240 kurs merkezinde
348 farklı branşta eğitim…

Dünyanın en büyük halk üniversitesi olarak kabul 
edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitimi Kursları’nın (İSMEK), 2014-2015 

Eğitim ve Öğretim Dönemi’ne kayıtlar başladı. İSMEK’in 
sunduğu ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerinden 
yararlanmak isteyen İstanbullular, kurslara yoğun ilgi 
gösteriyor. 

348 branşta ücretsiz meslek eğitimi…
Her yıl eğitim verdiği branş ve kurs merkezi sayısını 
artırarak hizmet alanını genişleten İSMEK, bu yıl 
eğitimlerine 98 yeni branş ekledi. İSMEK, 2014-2015 
Eğitim ve Öğretim Dönemi’nde el sanatlarından bilişime, 
çocuk gelişiminden müziğe kadar 32 alan altındaki 
348 farklı branşta, 240 kurs merkezinde ücretsiz sanat ve 
meslek eğitimi verecek.

Bilişim programları dikkat çekiyor…
Bilişim sektöründe güncel gelişim ve ihtiyaçları dikkate 
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alan İSMEK, bünyesine eklediği CISCO Network Eğitimi ile 
dikkat çekiyor. Kursiyerlere; bilişimin temellerini, bilgisayar 
ağlarının tasarımını, kurulmasını, bakımını ve ileri düzeyde 
uzmanlık konularını öğretme amacıyla verilen eğitim 
programı, kursiyerlerini uluslararası geçerliliği olan CCNA 
sertifikasyonlarına hazırlayacak. İSMEK ayrıca Görsel 
İletişim Tasarımı ve 3 Boyutlu Modelleme Eğitimleri gibi 
pek çok ilgi çekici programları bünyesine ekledi.  

İhtiyaç duyulan her eğitim İSMEK’te…
Üç Boyutlu Nesne Modelleme, Bilgisayar Destekli Harita 
Çizimi, IPL Eğitimi, Kozmetik Satış Danışmanı ve Özlük 
İşleri ve Bordrolama gibi birbirinden farklı ve dikkat çeken 
bölümler İSMEK’in bünyesine katıldı. Karakalem ve 
Semazen Eğitimi gibi sanatsal programlar ile Lale 
Yetiştiriciliğinin de bu yıl kursiyerler tarafından yoğun ilgi 
görmesi bekleniyor. Bu yıl ayrıca Gaziantep Mutfağı ve 
Suşi Eğitimi, yeni eklenen eğitim programları arasında yer 
alıyor. 

Bir yenilik de online kayıt…
Her eğitim dönemine yeniliklerle giren İSMEK, bu eğitim 
döneminde de sunduğu ücretsiz eğitim hizmetini 

genişletmek ve daha nitelikli hale getirmek için pek çok 
yeniliğe imza attı. Bu yeniliklerden biri de kursiyerlerin 
kurs merkezine gitmeden internet üzerinden kayıt 
yaptırabilmesi. İSMEK’ten ücretsiz sanat ve meslek eğitimi 
almak isteyenler www.ismek.org internet sitesi üzerinden 
kayıt yapabilirler.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında yürüttüğü 
Bahçıvanlık Kursu yeni 
meraklılarını bekliyor.  
Bahçıvanlığı öğrenmek ve 
bahçıvan olmak isteyenler için 
ücretsiz verilecek olan 
2004 Yılı Yeni Dönem 
Bahçıvanlık Kursu, 
17-19 Eylül tarihlerinde 
başlıyor.  

Bahçıvanlık kursu başlıyor 
koordinatörlüğünde yürütülen 2014 II. Dönem Bahçıvanlık 
Kursu başlıyor. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 
gerçekleştirilen ve meraklılarının sabırsızlıkla beklediği 
bahçıvanlık kursları, Haliç Eğitim Merkezi’nde 17 Eylül, 
İdealtepe Eğitim Merkezi’nde ise 19 Eylül tarihlerinde 
başlayacak.

Bahçıvanlık Kurslarına, meslek sahibi olmak isteyenler, 
bahçıvanlığı daha profesyonelce sertifikalı olarak yapmak 
isteyen bahçıvanlar, çiçekçi-fidancı esnafı, peyzaj-ziraat-
orman fakültelerinden yeni mezun mühendis, pratik 
tecrübelerini artırmak isteyen mimar ve teknikerler ile 
bahçıvanlığı hobi olarak yapmak isteyen yediden yetmişe 
okuryazar olan herkes katılabilecek. 

Bahçıvanlık kurslarında dersler haftada 3 gün; Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri 8.30-16.30 saatleri arasında 
yapılacak. Adaylar, proje okumadan toprak hazırlığına, 
meyvecilikten sera yapım tekniğine kadar pek çok konuda 
hem teorik hem pratik eğitim alacaklar. Kurslar, Avrupa 
Yakası’nda Park ve Bahçeler Müdürlüğü Haliç Şefl iği Eğitim 
Merkezi ile Anadolu Yakası’nda Maltepe İdealtepe 
Bahçıvanlık Eğitim Merkezi’nde verilecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası ve Anadolu 

Yakası Park Bahçeler Müdürlükleri, Eyüp ve Maltepe Halk 
Eğitim Merkezleri işbirliği ile İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. 
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, piknik alanları ve 
plajlarda hayata geçirdiği 
projelerle kenti dev bir spor 
alanına dönüştürdü. 
İstanbullular, plaj ve piknik 
alanlarında uzman eğitmenler 
eşliğinde düzenlenen aktiviteler 
ile hem spor yapıyor hem de 
doyasıya eğleniyor.

Sağlıklı yaşam için spor yapın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor A.Ş. 
işbirliğinde yürütülen proje ile yaz ayları boyunca 

İstanbul’un plaj ve piknik alanlarında çeşitli sportif aktiviteler 
düzenleniyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan 
organizasyonlar ile İstanbullular hem eğleniyorlar hem de 
spor yapma imkanı buluyorlar.  

Florya Güneş Plajı ve Caddebostan Plajında yapılan spor 
aktivitelerine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Özel etkinlik 
alanlarında penaltı atışı, canlı langırt, basket atışı gibi 
aktiviteler ile 7’den 70’e herkes spor yapıyor. Etkinliklere 
katılan vatandaşlara badminton raketi, badminton topu, 
basketbol topu, voleybol topu, futbol topu, havlu, şapka, 
atlama ipi, step aerobik matı gibi çeşitli hediyeler dağıtılıyor.  

Gençleri spora teşvik etmek açısından büyük önem taşıyan, 
günü birlik de olsa İstanbulluları spor heyecanıyla 
buluşturan uygulama ile plajlar da artık spor yapılan 
mekanlar arasında yer alıyor. İstanbul’u büyük bir spor sahası 
haline getirmeyi hedefl eyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
plajlar ve piknik alanlarında İstanbulluları spor ve eğlenceyle 
buluşturmaya devam edecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından aslına uygun olarak 
inşa edilen tarihi Okçular 
Tekkesi’nde yetişen minik 
sporcular rekorlara imza 
attılar. Türkiye Minikler 
Okçuluk Şampiyonası’nda 
3 rekor kıran okçular, 
3 kupa ve 3 madalyanın 
sahibi oldular. 

3 rekor, 3 kupa, 3 madalya…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun 

olarak inşa edilen ve İstanbul’a yeniden kazandırılan 
tarihi Okçular Tekkesi’nin minik okçuları, Türkiye 

Minikler Okçuluk Şampiyonası’na damga vurdular. Bolu 
Karaçayır Spor Kompleksi’nde düzenlenen şampiyonaya, 
94 kulüpten 630 sporcu katıldı. Okçular Tekkesi’nde 
eğitim alan 9-14 yaş aralığındaki 25 sporcu da, 
antrenörleriyle birlikte yarışlarda yer aldılar.

Taha Serkan Yetiş’ten 3 rekor atış…
Okçuluk Federasyonu programında yer alan 
şampiyonada, Okçular Tekkesi sporcularının elde ettiği 
dereceler göz doldurdu. Şampiyonada, Makaralı Yay 
11-12 Yaş Kategorisi’nde yarışan Okçular Tekkesi 
sporcularından Taha Serkan Yetiş, 360 puan üzerinden 
346 puan atarak rekor kırdı. Yarışmanın ilk setinde 
180 puan üzerinden 176 puan atarak 2’nci Türkiye 
rekorunu da kıran Yetiş, eleme atışlarında da 
15 ok 150 puan üzerinden 147 atarak 3’üncü 
 Türkiye rekorunun da sahibi olan isim oldu.
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Geleceğin şampiyonları yetişiyor…
Okçular Tekkesi’nde, çeşitli yaş kategorilerinde düzenli 
olarak eğitimler veriliyor. Okçular Tekkesi, yürüttüğü 
eğitim faaliyetleriyle yetenekli gençleri keşfederek, 
Türk okçuluğuna kazandırmak ve okçuluk branşında 
geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek anlamında önemli 
bir vazifeyi yerine getiriyor. 

Türkiye’de bir ilk...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına KİPTAŞ eliyle aslına 
uygun olarak yaklaşık 18 bin m2 alanda inşa edilen 
tesiste çok sayıda ünite bulunuyor. Tesiste; uluslararası 
ölçülerde 480 koltuk tribünlü olimpik yarış sahası, sporcu 
soyunma ve dinlenme odaları, delegasyon ve hakem 
ofisleri, fitness salonu, kapalı alan ok atış sahası, ok ve 
yay imalat atölyesi, idari ofisler, VİP, toplantı ve konferans 
salonları, şadırvan, hünkar köşkleri, kütüphane, arşiv, 
müze, Belnet internet merkezi, mescit ile 350 araçlık 
otopark bulunuyor. 

Okçular ve Atıcılar Tekkesi bu özellikleriyle Türkiye’de 
ilkler arasındaki yerini de alıyor. Olimpik branşlardan biri 
olan okçulukla ilgili gerek İstanbul gerekse Türkiye’de 
böyle bir tesis bulunmuyor, bu anlamda tesis önemli bir 
boşluğu da dolduruyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile Türkiye Sutopu 
Federasyonu işbirliğinde 
düzenlenen 18 Yaş Altı Sutopu 
Dünya Şampiyonası, 
sporcuların nefes kesen 
mücadelelerine sahne oldu.
Yarışlar sonunda dereceye giren 
sporcular düzenlenen törenle 
kupa ve madalyalarını aldılar.

Nefes kesen mücadele
Şampiyonası’nda genç sporcular şampiyonluk
için mücadele ettiler. Şampiyonada, Türkiye’nin yanı sıra 
Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, İtalya, Rusya, İspanya, 
Macaristan, Brezilya, ABD, Kanada, Peru, Arjantin, 
Avustralya, Yeni Zelanda, Mısır, Güney Afrika, Kazakistan 
ve İran’dan yaklaşık 300 sporcu mücadele etti.

Antrenör, idari ve teknik heyetten oluşan ülke kafileleri ve 
yüzlerce seyircinin katılımıyla oynanan şampiyona, 
Macaristan-İspanya finaliyle tamamlandı. Penaltı atışları 
sonucunda rakibi karşısında 10-8 üstünlük yakalayan 
Macaristan, Dünya şampiyonu oldu. Yarışlarda; İspanya 
2’nci olurken; Sırbistan’ı penaltı atışları sonucunda 
11-9 yenen Rusya ise 3’üncü oldu. Milli sporcularımız 
ise turnuvayı 6’ncı sırada tamamladılar.

Yarışlar sonrasında dereceye giren sporcular düzenlenen 
törenle kupa ve madalyalarını aldılar. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, 
Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün ve FINA 
yetkilileri sporculara ödüllerini verdiler.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sutopu 

Federasyonu işbirliği ile Ataköy Olimpik Yüzme 
Havuzu’nda düzenlenen 18 Yaş Altı Sutopu Dünya
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Ulusal ve uluslararası 
spor organizasyonlarının 
değişmez adresi olan İstanbul, 
Triatlon Avrupa Kupası 
2014 Yarışları’na ev sahipliği 
yaptı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteği ile 
düzenlenen organizasyonda, 
18 ülkeden 46 sporcu 
şampiyonluk için 
mücadele etti.

İstanbul’da yüz, sür, koş!
Avrupa Kupası 2014 Yarışları, Kartal Dragos Sahili’nde 
yapıldı. “Yüz, sür, koş” sloganı ile organize edilen yarışlar, 
18 ülkeden 26 erkek ve 20 kadın sporcunun nefes kesen 
mücadelelerine sahne oldu. 

Kıyasıya mücadele...
750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet sürme ve
5 kilometre koşudan oluşan yarışlar, Elit Erkekler ve
 Elit Bayanlar kategorilerinde yapıldı. Renkli görüntülere 
sahne olan yarışlarda; erkeklerde 59.57’lik derecesiyle 
Fransız sporcu Felix Duchampt 1’inci oldu. Türk 
sporculardan Ali Mutlu 23’üncü olurken; Melih İlker 
Gücüyener 24’üncü ve Ali Atlan da 25’inci sırada 
kendilerine yer buldular.

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi...
Kadınlar kategorisinde ise 1.02.55’lik derecesiyle Rus 
sporcu Anastaisa Abrosimova şampiyon oldu. Türk 
sporculardan İpek Öztosun 11’inci olurken; Ceren Orhanlı 
13’üncü, Ece Bakıcı 14’üncü ve Berrak Irmak 17’nci oldu. 
Kıyasıya rekabetin olduğu yarışlarda dereceye giren 
sporcular, düzenlenen törenle madalyalarını aldılar.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor A.Ş. ve 
Triatlon Federasyonu işbirliğiyle organize edilen Triatlon 
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Sporun başkenti İstanbul’da 
Dünya Uçurtma Sörfü 
Şampiyonası heyecanı yaşandı. 
Dünyanın en iyi kadın ve erkek 
uçurtma sörfçülerinin mücadele 
ettiği yarışlar renkli görüntülere 
sahne oldu. 

Dünyanın en iyileri  
İstanbul’da!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Uçurtma 
Sörfü Birliği’nin (International Kiteboard Association-
IKA) işbirliğiyle düzenlenen Dünya Uçurtma Sörfü 

Şampiyonası, heyecan dolu yarışlara sahne oldu. Her yıl 
dünyanın farklı bir ülkesinde gerçekleştirilen ve dünya 
sıralamasında en yüksek puan getirisine sahip 
şampiyonaya, 32 ülkeden dünyanın en iyi kadın ve erkek 
uçurtma sörfçülerinden oluşan 120 sporcu katıldı. 

İstanbul semaları uçurtma sörfü ile renklendi…
Dünya Uçurtma Sörfü Şampiyonası Özel Etabı, 
40 sporcunun katılımıyla Kuruçeşme’de yapıldı. 
Şampiyonaya özel hazırlanan sahnede başlayan yarışlar 
için 40 kilometrelik parkur oluşturuldu. Parkur uzunluğu 
sayesinde İstanbul Boğazı’nın tamamında izlenebilen 
yarışlar için Kuruçeşme Parkı’nda etkinlik alanı kuruldu. 
Heyecanın eksik olmadığı yarışlar boyunca müzik, güneş, 
deniz ve sporun iç içe olduğu aktiviteler, izleyicilere 
unutulmaz dakikalar yaşattı. 
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Rüzgara karşı zorlu mücadele…
Dünya sıralamasındaki yerlerini korumak ve öne geçmek 
için kıyasıya rekabet eden sporcular, rüzgarın yarış 
saatinde hızını düşürmesi sebebiyle oldukça zorlandılar. 
Sadece 7 sporcunun bitirebildiği ve yaklaşık bir saat süren 
ilk etap yarışlarında Fransız Maxime Nocher 1’inci olurken; 
Fransız Julien Kernuer 2’nci ve İspanyol Alehandro Climent 
Hernandez 3’üncü oldu. Özel etapta Milli sporcu Salih 
Alexander Çakır, yarışları tamamlayan yedi sporcu 
arasında yer aldı.
 
Spor organizasyonlarının vazgeçilmez adresi…
Nefes kesen mücadelelerin ve kıyasıya rekabetin 
yaşandığı şampiyona, Kilyos’ta düzenlenen etaplarla
sona erdi. İstanbul, bir kez daha uluslararası bir spor 
organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptı. 
Organizasyon sayesinde yapılan yayınlar aracılığıyla 
İstanbul’un tarihi ve kültürel alanlarının tanıtımı da 
yapıldı.

İlgi çeken su sporu…
Kiteboard, rüzgar sörfünü andıran ancak yelken yerine 
“kite” adı verilen uçurtma ile paraşüt arasında bir 
ekipmanla rüzgar kontrolüne dayalı bir spor dalıdır. 
Uçurtma sörfü, en yeni ve görsel olarak da günümüzün 
en çekici su sporu olma özelliğini taşımasının yanı sıra 
olimpik bir spor türü olması açısından önem taşıyor.
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İzcilik faaliyetleri ile yerel 
yönetimlerde dünya birincisi 
olan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Kardeş İzci 
Buluşması’na ev sahipliği yaptı. 
Ümraniye Kent Ormanı’nda 
düzenlenen kampa farklı illerden 
gelen 640 izci katıldı.

Yaz İzci Kampı’nda 

“kardeşlik” buluşması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik 
Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Yaz İzci Kampı, 

farklı illerden gelen izcileri İstanbul’da biraraya getirdi. 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilen 
Güvenli Hayat ve Güvenli Bir Gelecek İçin Çocuk ve 
Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) 
kapsamındaki “Kardeşiz” projesinin ikinci ayağı, Ümraniye 
Kent Ormanı’nda düzenlenen Yaz İzci kampında yapıldı. 

Çeşitli branşlarda eğitim aldılar…
Kampa; Aksaray, Çankırı, Ordu, Bolu, Karaman, Kırıkkale, 
Amasya, Afyonkarahisar, Niğde, Çorum, Isparta, Nevşehir, 
Yozgat, Kırşehir ve Ankara illerinden gelen izciler katıldı. 
İzciler, Kardeşiz Projesi’nin ilk bölümünde Bolu Tevfik 
Rüştü Günday Kamp Alanı’nda izcilik temel bilgileriyle 
ilgili eğitim aldılar. Etkinliğin ikinci bölümünde İBB Yaz İzci 
Kampı’na katılan izciler; paintball, yüzme, bisiklet, 
tırmanma, okçuluk, badminton, oryantiring ve ebru 
gibi farklı branşlarda eğitim aldılar. 
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İzciler, İstanbul’un tarihi yerlerini gezdiler…
İzciler, kamp alanında hem aldıkları eğitimleri pratiğe 
döktüler hem de yeni aktivitelerle eğlenceli vakit 
geçirdiler. İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarını da 
gezen izciler, Miniatürk, Panorama 1453, Topkapı Sarayı, 
Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı’nı görme imkanı buldular. 
İzciler, projenin üçüncü bölümünde Çanakkale Kampı’na 
katıldılar. Kardeşiz Projesi çerçevesinde 11-15 yaş 
grubundan 640 izci ile 64 Emniyet personeli izcilik ile 
tanıştı. Emniyet Personeline ayrıca LTK (Liderlik Temel 
Kursu) eğitimi de verildi. 

Kampta izciler doğayı tanıyor…
Yaz İzci Kampı’nda çocuk ve gençlerin ekip halinde 
çalışma becerilerini geliştirmeleri, doğayı sevmeleri, 
şartlara uygun yaratıcı fikirler ortaya koyabilmeleri ve 
analitik düşünme becerisine sahip olmaları amaçlanıyor. 
Ümraniye Yaz İzci Kampı’nda acil durumlara müdahale 
edebilmek için daimi olarak acil yardım ve itfaiye ekipleri 
bulunuyor. Kamp alanı her türlü haşereye (kene, böcek vs.) 
karşı düzenli olarak ilaçlanıyor. Ayrıca farklı noktalardaki 
kameralar aracılığıyla aileliler çocuklarını her an 
izleyebiliyorlar.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
165 engelli vatandaşı Yaz İzci 
Kampı’nda biraraya getirdi. 
1 haftalık periyotlarla kampa 
katılan izciler, binicilikten okçuluğa, 
resimden müziğe kadar pek çok 
farklı branşta özel izci eğitimi aldılar. 

Engelsiz izciler kampta buluştu
organize edilen etkinliğe, İstanbul genelinde
24 Engelliler Merkezinde spor eğitmenleri ve uzman 
psikologlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler 
sonucunda seçilen 165 engelli izci katıldı.

Engelli bireyler, birer haftalık periyotlarla katıldıkları 
kampta özel izci eğitimi aldılar. Alanında uzman izci ve 
spor eğitmenlerinden bisiklet, havuz, binicilik, okçuluk, 
kano kürekçiliği, dağcılık, trekking gibi farklı branşlarda 
eğitim alan izciler, hem eğlendiler hem de fiziksel ve 
zihinsel becerilerini artıran özel eğitim programlarından 
geçtiler.

2014 Yaz İzci Kampı’nı ziyaret eden ve verilen eğitimlerle 
ilgili incelemelerde bulunan İSEM Müdürü Bekir Köksal, 
şunları söyledi: “Engelliler Müdürlüğü olarak her yıl 
bu kampa katılıyoruz. Her hafta İstanbul’un farklı 
ilçelerinden gelen engelli bireyler, burada profesyonel 
eğitmenlerin rehberliğinde yaşam becerilerini 
geliştirerek, engelsiz izci oluyorlar. Engelli çocuklarımız 
ailelerinden bir hafta ayrı kalarak hem fiziksel 
kapasitelerini artırıyor hem de ekip çalışması, 
yardımlaşma ve sosyal yaşam becerilerini geliştiriyorlar.” 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü, Türkiye İzcilik Federasyonu ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü işbirliğiyle 

düzenlenen 2014 Yaz İzci Kampı, engelli bireyleri 
ağırladı. İBB Engelliler Müdürlüğü (İSEM) işbirliğinde 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
yaptığı yatırım ve hizmetlerle 
birgün değil hergün engellilerin 
yanında olmaya devam ediyor. 
Engelliler Müdürlüğü İSEM’in 
hizmet aracı, ortopedik engelli 
çiftin düğününde gelin arabası 
oldu.

Büyükşehir 
engellilerin yanında

İİstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelliler 
Müdürlüğü’nün (İSEM) hizmet aracı, ortopedik engelli çiftin 

düğününde gelin arabası oldu. Küçük yaşta çocuk felci 
geçirerek engelli olan Sevgi Damlamaz ile 2007 yılında 
geçirdiği bir trafik kazası sonrasında omurilik felci olan 
Abdullah Yorulmaz’ı en mutlu günlerine İSEM aracı taşıdı.

Engelli çiftten İSEM’e teşekkür…
Engelli çift, İSEM’in bünyesinde bulunan asansörlü engelli 
aracıyla gelin evinden alınarak, düğünün olacağı Türkiye 
Omurilik Felçliler Derneği Genel Merkezi’ne getirildiler. 
Düğün merasimine çiftin yakınlarının yanı sıra dernek üyeleri 
ve sevenleri de katıldı. İSEM aracını, gelin arabası olarak 
kullanma imkanı bulan Abdullah Yorulmaz ve Sevgi 
Damlamaz çifti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler 
Müdürlüğü’ne minnettarlıklarını sundular.
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI:  YEDİ TEPELİ KENTTE YAZ
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine 

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

İLK DÖRT OKURUMUZ; CENGİZ BAĞCI, YÜCE YILMAZOĞLU, NEVİN BİÇER, EBRU ORAK

BULMACA 

ANAHTAR KELİME:

R

1

8

16

17 18

19

20

21

22

9

11

10

12

13

14

15

2

3

4
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7

Karışık Antrenman Bir Nota

Asya’da Bir Göl

Kıta

Acı

En Önce,
Evvel

Bir Binek 
HayvanıBoyun Eğmek

Cahil

Kaba Bir Hitap 
Sözcüğü

Yalım

Kiloamper’in 
Kısaltması

Siyaset

Familya

Arzu, İstek

Bir Nota

Bir Nota

Boş Karşıtı

Kabaca Evet

İkilem

Yanan Kömür

Hile

Milli İstihbarat 
Teşkilatı Evin Bölümü İnceltilmiş 

Deri

Eser, Kalıntı

Bir Patlayıcı

Yunanistan’ın 
Başkenti 

(Tersi)

Bir Tür  Kumaş

Çok Üzücü

K.K.T.C. 
Başkenti

Dem,
Vakit

Duvarcı Aleti

İlave (Tersi)

Ordu 
Mensubu

Şan, Ün

‘........’ 
Rasathanesi

Hayati Sıvı 
(Tersi)

Litre’nin 
Kısaltması

Yabancı

İngilizce’de 
Mürekkep

Bağışlama

Ağlayan, 
İnleyenOlanak

Şehzade 
Eğitmeni

Çare

Bir Ünlü Harf

Bir Çalgı

İlgi Eki

Namaz Çağrısı

Dilsiz

Kuzu Sesş

Suyla Çevrili 
Kara Parçası

Yayla Atılır 
(Tersi)

Hata’nın 
Ünsüzleri

Birdenbire 
(Tersi)

Rusça’da Evet

Hangi Kişi

Sodyum’un 
simgesi

Ses,
Sada

Tarakla 
Düzeltmek

Kurnaz

Mana

Bir Haber 
Ajansı

Bir Asalak

Akıl Sahibi

Dolaylı 
Anlatım

Eski Türklerde 
Şaman

Adam, Er kişi

Sonusz, Ebedi

Asya’da Bir 
Dağ Sırası

Bulmaya 
Çalışma

Balık Tutma 
Aracı

Roma 
Rakamıyla Bin

Adaletli

Bir Çoğul Eki

Kürk ‘.......’ 
Madonna 

(Kitap)

Mirat

Bir Bağlaç

İzin Verme, 
Onaylama

Argoda Rol, 
Yapmacık

Bir Ünlem

Bir Galaksi
Adı Mafsal

‘....’ Madrid 
(Futbol 
Takımı)

Tahıl Ölçeği
Aracı 

Durdurup 
Bırakma

Bir Göz Rengi

Bir Ünlem

Kırsal Aşk Şiiri

Jön’ün 
Ünsüzleri

Türkiye Plakası

Nitelik

Bİr Cetvel Türü

Yılan

Hangi Şey

Mürekkep 
Camı

Fakat

Bir Ünlem

Rey

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2221
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.09.2014 - 30.09.2014

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

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

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE  TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

01.09.2014 10.00 Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

01.09.2014 10.30 Eğitim Müdürlüğü  

01.09.2014 11.00 Elektronik Sistemler Müdürlüğü 

01.09.2014 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü  

02.09.2014 10.00 Ulaşım Planlama Müdürlüğü  

02.09.2014 10.30 Ulaşım Planlama Müdürlüğü  

02.09.2014 11.00 Ulaşım Planlama Müdürlüğü  

03.09.2014 10.00 Makina İkmal Müdürlüğü  

03.09.2014 10.30 Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 

03.09.2014 11.00 Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 

03.09.2014 11.30 Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 

04.09.2014 10.00 Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 

04.09.2014 10.30 Satınalma Müdürlüğü  

04.09.2014 11.00 Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü 

08.09.2014 10.00 Hal Müdürlüğü  

08.09.2014 10.30 Trafik Müdürlüğü  

08.09.2014 11.00 Satınalma Müdürlüğü  

08.09.2014 11.30 Basın Yayın Müdürlüğü  

09.09.2014 10.00 Deniz Hizmetleri Müdürlüğü  

11.09.2014 10.30 Satınalma Müdürlüğü  

11.09.2014 11.00 Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

11.09.2014 11.30  Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

15.09.2014 10.00 Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

15.09.2014 10.30 Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

15.09.2014 11.00 Kültür Müdürlüğü  

15.09.2014 11.30 Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

16.09.2014 10.00 Anadolu Yakası Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

16.09.2014 10.30  Anadolu Yakası Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

16.09.2014 11.00  Ulaşım Planlama Müdürlüğü  

18.09.2014 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

18.09.2014 10.30  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 

18.09.2014 11.00  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 

18.09.2014 11.30  Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Muhtelif Kereste Ve Mobilya Malzemesi Alımı (2. Dönem) İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
İBB Yönetici Personele Yönelik (Şef Ve Üzeri Personel) Potansiyeli Performansa Taşıma Metotları Konulu İl Dışı Eğitim Programı Organizasyonu Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
2015 Yılı Yayın Okuma Sistemlerinin Bakım Onarım Hizmeti Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Çekmeköy Taşdelen Ali Ahmet Camii Tamamlama İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Bayrampaşa-Eyüp-Eminönü Raylı Sistem Projesi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Geneli Teklif Plan Paftalarının Hazırlanması (2.Etap)

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
İstanbul Geneli Yol Ve Kavşak Ön Projeleri (8.Etap)

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
2014-2015 Kış Şartları (Karlanma, Buzlanma Ve Göllenme) İle Mücadele Çalışmaları Hizmet Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
2.000 Çift Erkek Botu Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
17 Kalem Matbaa Kağıdı Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
4 Kalem Oyuncak Araba Ve Bebek Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
10 Kalem Promosyon Malzemesi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
5 Adet Led Lambalı Trafik Uyarı Römorku

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul İli Geneli Adres Verilerini Güncel Tutmak İçin 4 İlçe Belediyesine Ait Adres Verilerinin Maks Veri Modeline Dönüştürülmesi Ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemine  Geçiş İçin Hazırlık Yapılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
Hal Temizlik Ve Atık Nakli Hizmeti Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
2014 Yılı İstanbul Geneli Trafik Sinyalize Kavşak İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
6 Adet Temiz Hava Dolum Kompresörü Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Hizmetlerin İnternet Teknolojileri Kullanılarak Yapımların Üretilmesi Görsel ve Sesli Dijital Elektronik Bir Ortamda Duyurulması Ve Bilgilendirme Hizmetinin Sağlanmasına (Web Tv Hizmetleri) Dair Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
İstanbul Genelinde Kıyıların Ve Denizlerin Temizlenmesi Hizmet Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
2 Adet Mobil Köprü Ve Çekici Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Sepetçiler Kasrı Muhtelif Tefrişat Malzemesi Temini

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
2014-2017 Yılları 36 Aylık Zabıta Destek Hizmeti Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
2014 Yılı (2.Dönem) Muhtelif Plastik, Kağıt Mamulleri Ve İhtiyaç Malzemeleri Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
2014 Yılı Pastane Malzemeleri Alımı (2.Dönem) İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Ait Kültürel Mekânların Ve Gösteri Sanatları Atölyesinin Ekim 2014-Aralık 2015 Tarihleri İçerisinde İşletilmesinde, Hizmet Personeli, Araç Ve İşletme Giderleri Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
İBB Darülaceze Binalarının Bakım Ve Onarım İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
Anadolu Yakası 7. Ve 9. Bölge Ana Ulaşım Yollarında Yağmursuyu Hatları Ve Açık Kanalların Teressubat Temizlik Çalışmaları İle Kanal Görüntüleme Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
Anadolu Yakası 6. Ve 8. Bölge Ana Ulaşım Yollarında Yağmursuyu Hatları Ve Açık Kanalların Teressubat Temizlik Çalışmaları İle  Kanal Görüntüleme Hizmet Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Sultanbeyli Teleferik Projesi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
6 Adet Golf Aracı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
99 Kalem Muhtelif Mutfak Malzemesi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
86 Kalem Muhtelif Tıbbi Malzeme Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü   
Muhtelif İBB Hizmet Binaları Bakım ve Onarım İnşaatı
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