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Sevgili
İstanbullular
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak daha hızlı, daha 
konforlu ve daha güvenli ulaşım için metro yatırımlarına 
hız kesmeden devam ediyoruz. 365 gün 24 saat anlayışıyla 
hizmet ettiğimiz İstanbul’a, bir büyük metro hattını daha 
kazandırmanın heyecanını ve gururunu sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 2 milyar 865 milyon TL yatırımla hayata 
geçirdiğimiz Otogar - Bağcılar - Mahmutbey - Olimpiyatköy - 
Başakşehir Metro Hattı’nı, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katıldığı görkemli bir törenle açtık. 21,7 km 
uzunluğunda ve 16 istasyondan oluşan yeni metro hattımız 
İstanbul’a hayırlı olsun! 

Barış kenti İstanbul’da, onbir ayın sultanı Ramazan’ı bir kez 
daha yaşamanın huzuru ve mutluluğu içindeyim. Ramazan; 
sevgilerin birleştiği, sofraların paylaşma ve dayanışmayla 
bereketlendiği, şefkat ve merhamet duygularının güçlendiği 
özel bir zaman dilimi. Bu ayı en güzel şekilde yaşamak 
ve yaşatmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Artık 
geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan İstanbul Etkinlikleri ile 
oruç ayının manevi atmosferini, şehrimizin dört bir yanına 
taşımaya çalıştık.  

Siz değerli hemşehrilerimiz için Ramazan boyunca devam 
edecek bir dizi etkinlik hazırladık. Feshane Bahçesi’nde ve 
Beyazıt Meydanı’nda iftar öncesi, iftar sonrası ve Teravih 
sonrası ailece hep birlikte katılıp eğlenebileceğiniz ve hoşça 
vakit geçirebileceğiniz konserler, tasavvuf müziği, Türk Sanat 
ve Türk Halk Müziği dinletileri organize ettik. Hazırladığımız 
ortaoyunu, kukla, meddah, Hacivat-Karagöz gösterileri 
ile çocuklarımıza, geçmiş Ramazanlardan ve geleneksel 
sanatlarımızdan bir demet sunacağız. Tarihi Sultanahmet 
Meydanı da, Asırlık Tatlar ve Sanatlar Sergisi’ne bir kez daha 
ev sahipliği yapacak. Hazırladığımız etkinliklerin, özlemle 
andığımız o eski Ramazan eğlenceleri tadında yaşanacağını 
ümit ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle sevgi ve kardeşliğin arttığı, 
güzelliklerin zirveye ulaştığı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu 
bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.

Saygılarımla… 





Hedef: Her yere metro

Hoşgeldin Onbir Ayın Sultanı

Beyazıt Ramazan etkinlikleri programı

Feshane Ramazan etkinlikleri programı

Osmanlı Arşivleri yeni binasında güvende

İstanbul demir ağlarla örülüyor

Başkan Topbaş taksicileri sevindirdi

Dünyaya örnek oluyor

İstanbul’a “Kadın Eli” değdi

İstanbul’a 4 yeni Engelliler Merkezi daha

Engelliler yaz kampında

İstanbullular plajlarıyla buluştu

Gece pazarlarına yoğun ilgi

Miniatürk’te helikopter turu

Taksim Gezi Parkı büyüyor

İstanbulkart’a bir ödül daha

İstanbul’un harikaları 

Büyükşehir’den İstanbul’a dev içmesuyu yatırımları

Esenler’de hayat yenileniyor

Büyükşehir’den Kartal’a 1 milyar 358 milyon 413 bin TL yatırım

Konuk Vali’den Başkan Topbaş’a övgü

Dünya ticaretinin kalbi İstanbul’da attı

İstanbul ve Kyoto arasında işbirliği gelişiyor

İstanbul’da jimnastik rüzgarı

Spor engelleri kaldırıyor

Çocuklar doyasıya eğlendi

Sağlıklı yaşam için spor yapın

4

10

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

35

36

38

39

40

44

48

52

53

54

56

57

58

59

İçindekiler

18

204

24

28 52



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
metro yatırımlarına hız kesmeden 
devam ediyor. 2 milyar 865 
milyon TL yatırımla hayata 
geçirilen Otogar - Bağcılar - 
Mahmutbey - Olimpiyatköy - 
Başakşehir Metro Hattı, 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş tarafından 
görkemli bir törenle açıldı. 
Başbakan Erdoğan, 21,7 km 
uzunluğunda ve 16 istasyondan 
oluşan yeni metro hattında saatte 
111 bin İstanbullunun seyahat 
edeceğini söyledi.  

Hedef: Her yere metro! 
Otogar - Bağcılar - Mahmutbey - Olimpiyatköy - 

Başakşehir Metro Hattı, Bağcılar Meydanı’nda 
düzenlenen görkemli bir törenle İstanbulluların 

hizmetine sunuldu. Törene, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Mutlu, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İstanbul 
İl Başkanı Aziz Babuşcu ve çevre ilçe belediye 
başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Başbakan Erdoğan’dan, Başkan Topbaş’a 
teşekkür... 
Törende konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
açılışı yapılan metro hattı ile yolculuk süresinin 
Başakşehir - Otogar arasında 30 dakika, Bağcılar - 
Olimpiyatköy arasında 16 dakika, Bağcılar - Başakşehir 
arasında ise sadece 20 dakikaya indiğini söyledi. 
“İstanbul bizim göz bebeğimizdir” diyen Başbakan 
Erdoğan, “Böyle bir projeyi İstanbul’a kazandırdıkları 
için öncelikle Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanım Kadir Topbaş başta olmak üzere, çalışma 
arkadaşlarına ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” dedi. 
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İstanbul’a 124,4 km metro hattı…
Yeni metro hattının hayırlı olması temennisinde bulunan 
Başbakan Erdoğan, “Açılışını yaptığımız metro ile metro 
hatlarının uzunluğu artık 124,4 kilometreye ulaşıyor. 
2004 yılında İstanbul’daki metro hatlarının uzunluğu 
45,1 kilometre idi. 9 yılda bu hatlara 79,3 kilometre yeni 
hat ekledik ve toplam hat uzunluğu 124,4 kilometreye 
çıktı.” diye konuştu.

Saatte 111 bin yolcu taşıyacak…
Otogar - Bağcılar - Mahmutbey - Olimpiyatköy - 
Başakşehir Metro Hattı’nın, 16 istasyonla hizmet 
vereceğini belirten Başbakan Erdoğan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “ Yeni metro hattımız saatte 111 bin 
yolcu taşıyacak. Engelli vatandaşlarımızın rahat kullanımı 
için ne gerekiyorsa yapıldı. Bu metro hattı, yaklaşık 
1,5 milyar dolara mal oldu. Eski rakamla bunu söyleyecek 
olursak yaklaşık 3 katrilyon Türk Lirası. Bu hat sayesinde 
İstanbul’a, İstanbullulara çok önemli tasarruflar 
sağlıyoruz. Bu güzergahta, kişi başına günlük 60 dakika 
zaman tasarrufu sağlanmış olacak. Toplu taşımada 
işletme maliyetleri, yol bakım onarım giderleri, kaza 
maliyetleri, akaryakıt tasarrufu göz önüne alındığında 
sadece 2013 yılı için bu sistemin ekonomiye katkısı 
yaklaşık 200 milyon dolar. Bu hat vesilesiyle daha az 
araç kullanılacak ve atmosfere salınan karbondioksit 
emisyonunda yıllık 86 bin 350 ton azalma olacak.”
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İstanbul’un doğusundan batısı 
89 dakika…
 “20 yıl önce ‘Bağcılar’dan metro geçecek’ 
dense inanır mıydınız?” diye soran 
Başbakan Erdoğan, sözlerine şöyle devam 
etti: “İşte bugün AK Parti iktidarıyla buraya 
metro da geldi. Mesele bu. İş bilenin, kılıç 
kuşananın. Olay bu. Başakşehir’den Kartal, 
yani İstanbul’un batı ucundan doğu ucu 
89 dakikada kat edilebilecek. Öyle dur, 
kalk falan yok. Kitabını, gazeteni alacaksın 
eline okuyacaksın. Beyler gibi belirlenen 
saatte, belirlenen hedefe ulaşacaksın. 
Bu büyük hizmetin, bu büyük yatırımın 
İstanbul’a, İstanbullulara hayırlı olmasını 
diliyorum.” 

Modern bir Bağcılar…
Alandaki gençlere seslenen Başbakan 
Erdoğan, “Tabi siz 20 yıl öncesinin 
Bağcılar’ını bilmezsiniz. Hani bazıları 
gençleri istismar yoluna gidiyor. Bu 
gençler bizim umudumuz. AK Parti 
ne diyor, hayır mı diyor? Gençler bizim 
umudumuz. Biz; eğitiminden sağlığına, 

ulaşımından altyapısına, adaletinden 
emniyetine ve şu anda hazırlanan 
Fatih Projesi kapsamında okullarımızda 
attığımız adımlara kadar hayatın her 
alanında gençliğimizi kuşattık. Onlara 
imkanlar hazırladık. Bağcılar’da oturan 
kardeşlerime sesleniyorum; 1990’lı yıllarda 
Bağcılar’da şu gördüğünüz caddeler 
de yoktu, buralar bataklıktı, buralarda 
çamurdan geçilmezdi. Ama şimdi modern 
bir Bağcılar var.” diye konuştu.

Zamanla yarışıyoruz…
Başbakan Erdoğan, 29 Ekim’de açılışı 
yapılacak Marmaray’a değinerek, şunları 
söyledi: “Boğaz’da inşallah 29 Ekim’de 
açılışını yapacağımız metro ile onun 
biraz daha aşağısında çift katlı tüp geçit 
yapıyoruz, yine denizin altında. O ne 
zaman bitiyor? O da 2015’te bitiyor. 
Böylece İstanbul Boğazı’nın iki yakasını, 
üçü köprü, ikisi denizin altında olmak 
üzere toplam 5 geçiş yolu ile birbirine 
bağlayacağız. Denizin altında olanlar; 
1’incisinden iki katlı tüp geçit otomobiller 

geçecek. 2’ncisinden hızlı tren geçecek. 
3’üncüsü Atatürk Köprüsü, 4’üncüsü Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü ve 5’incisi de 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü. O da inşallah 
2015 yılında bitecek. Zamanla yarışıyoruz. 
Bu millete, bu yakışır bu!” 

İstanbul’daki raylı sistemler birbirine 
bağlanıyor…
Başbakan Erdoğan, asrın projesi olarak 
adlandırılan Marmaray’ı, Cumhuriyetin 
90’ıncı kuruluş yıldönümü olan 
29 Ekim’de hizmete açacaklarını 
belirterek, “Hep beraber, o gün orada 
olacağız. Londra’yı, Pekin’e bağlıyoruz. 
Yüz yıllardır hayaldi, bizimle gerçek oldu. 
Adımı attık ve hamdolsun o dev proje, 
29 Ekim’de açılacak. Ardından, Haliç Metro 
Geçiş Köprüsü’nü tamamlıyoruz. Böylece 
artık Yenikapı’ya kadar metroyla gelme 
imkanını yakalıyoruz. Yenikapı Transfer 
Merkezi’ni de tamamlıyoruz. İstanbul’daki 
tüm raylı sistemleri birbirine bağlıyoruz. 
Onun hemen yanı başında inşallah dev 
bir meydana kavuşuyoruz. Yenikapı’da 
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dev bir meydan olacak. Ve bu meydanda 
aynı anda 750 bin kişi toplanabilecek.” diye 
konuştu.

Bağcılar, metroların kesişme noktası 
oldu…
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, 
bir dönem Bağcılar’da ilçe başkanlığı 
yaptığını hatırlatarak, “O dönemde seçim 
çalışmaları yaparken çizmeler bagajda 
gezerdik. Sokaklar çamur deryasıydı. 
Şimdi ise Bağcılar, İstanbul’un en güzel 
ilçelerinden biri haline geldi. ‘O yıllarda 
Bağcılar’da bir metro istasyonu olacak’ 
deseler inanır mıydınız?  Hatta Bağcılar’ın 
metroların kesişme noktası olacağı 
söylenseydi kim inanırdı? Biz söylemedik, 
biz yaptık.” dedi.

İstanbul için gece gündüz çalışıyoruz…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çizdiği vizyonla gece gündüz demeden, 
365 gün 24 saat örnek bir belediyecilik 
anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan 

Kadir Topbaş, “Başbakanımızın bize 
direktif olarak verdiği insan, zaman, para 
yönetimi anlayışıyla hareket etmekteyiz. 
İç borçlanmamız yok denecek kadar 
az. Borçlanma kapasitemizin yüzde 
38’indeyiz. Borçlarımızı ancak gelirimizin 
yüzde 2 buçuğuyla ödeyebilmekteyiz. 
Bu kadar dengeli, bütçesini yüzde 
98 oranında realize eden örnek bir 
belediyeyiz.” diye konuştu.

Başkan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak 9 yılda yaptıkları 
yatırımlar toplamının 60 milyar lira 
olduğunun altını çizerek sözlerine şöyle 
devam etti: “Şehirlerin en önemli sorunu 
ulaşım olduğu için yatırımlarımızın en 
büyük bölümünü, 25 milyarını ulaşıma 
ayırdık. Önümüze koyduğumuz hedef 
gereği 2016 yılına vardığımızda metro 
hatlarımızı kullanan insanların sayısı 
7 milyonu bulacak. 2019 yılına geldiğimizde 
de bu rakam 11 milyon olacak. Yeraltını 
adeta demir ağlarla ördüğümüz bir şehri 
ortaya çıkarmaktayız…”
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Hedef: Her yere metro…
Metronun çevreye zararlı olmayan bir ulaşım sistemi 
olduğunu belirten Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Metro, medeniyet demektir. Metro, ekonomi 
demektir. Yani insanımızın zamanını çok daha doğru 
kullanabilmesi, istediği yere daha az ücret ödeyerek 
gitmesi demektir. Yaptığımız son toplantıda bir karar 
aldık. Biliyorsunuz çok aktarma yapan vatandaşımız daha 
çok ödeme yapmak zorunda kalıyordu. İşte bu durumu 
daha aşağı çekecek bir düzenlemeye gideceğiz. İstiyoruz 
ki; insanımız metroyu daha çok kullansın ama çok bedel 
ödemesin. Bir şehrin medeniyet ölçüsü, o şehirdeki 
insanların toplu taşımayı kullanma oranına bağlıdır. İşte 
bizler, bu oranı yükseltmek için gece gündüz demeden 
çalışıyoruz. İstanbul’un her noktasına, her yere metro için 
çalışıyoruz.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Kadir Topbaş, 
açılışın ardından metroda incelemelerde bulundular. 
Başbakan Erdoğan, kendi kullandığı araçla Bağcılar - 
Mahmutbey İstasyonları arasında bir süre seyahat etti. 

Saatte 111 bin yolcu...
Otogar - Bağcılar - Mahmutbey - Olimpiyatköy - 
Başakşehir Metrosu;  5,8 kilometre uzunluğunda hafif 
metro ile 15,9 kilometre uzunluğunda metro olmak 
üzere toplam 21,7 kilometrelik iki kısımdan oluşuyor. 

16 istasyona sahip metro hattının toplam maliyeti 
(araçlar dahil) 1 milyar 473 milyon dolar. Saatte 
111 bin yolcu kapasitesine sahip Otogar - Bağcılar - 
Mahmutbey - Olimpiyatköy - Başakşehir Metrosu, engelli 
vatandaşların kullanımına uygun olarak inşa edildi. Yeni 
metro hattında, uluslararası standartlar doğrultusunda; 
10 km zemine kabartılı yürüme yolu, 297 adet yürüyen 
merdiven, 51 adet asansör, yürüme ve ikaz bantları ile 
tutunma barları bulunuyor.  Hem ekonomik hem de 
zaman bakımından büyük faydalar sağlayacak olan yeni 
metro hattı, İstanbullulara daha güvenli, daha hızlı ve 
daha konforlu seyahat etme imkanının yanı sıra kişi başı 
günlük 60 dakika zaman tasarrufu da sağlayacak.

Otogar - Bağcılar - Mahmutbey - Olimpiyatköy - 
Başakşehir Metrosu ile yolculuk süreleri de kısalıyor. 
Marmaray, Yenikapı Transfer Merkezi ve Akasaray-
Yenikapı Metro Hattı tamamlandığında Başakşehir’den 
(Metrokent İstasyonu); Otogar’a 30 dakikada, 
Havalimanı’na 50 dakikada, Yenikapı’ya 44 dakikada, 
Hacıosman’a 77 dakikada, Üsküdar’a 53 dakikada, 
Kadıköy’e 60,5 dakikada, Kartal’a 89 dakikada ulaşılacak. 
Olimpiyat İstasyonu’ndan ise Otogar’a 26 dakikada, 
Havalimanı’na 46 dakika, Yenikapı’ya 40 dakikada, 
Hacıosman’a 73 dakikada, Üsküdar’a 49 dakikada, 
Kadıköy’e 56,5 dakikada, Kartal’a 85 dakikada 
gidilecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
mübarek Ramazan ayının duygu 
yüklü atmosferini şehrin dört bir 
köşesinde yaşatacak. Feshane 
Bahçesi ile Sultanahmet ve 
Beyazıt Meydanları, onbir 
ayın sultanı Ramazan’da 
çeşitli etkinliklerle İstanbulları 
ağırlayacak.   

Hoşgeldin Onbir Ayın Sultanı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, onbir ayın sultanı 

Ramazan’da manevi iklimi, sanatsal ve kültürel 
etkinliklerle zirveye taşıyacak. 30 gün boyunca 

konserlerden şiir dinletilerine, geleneksel gösteri 
sanatlarından sohbetlere kadar onlarca organizasyon 
İstanbullularla buluşacak. 

Asırlık Tatlar ve Sanatlar Sultanahmet’te…
Ramazan ayı, bambaşka bir manevi atmosfere bürünen 
İstanbul’un her bir köşesinde bir başka güzel yaşanır. 
İstanbulluların Ramazan ayında yoğun ilgi gösterdiği 
tarihi Sultanahmet Meydanı’na yeni bir konsept 
kazandırıldı. Sultanahmet Meydanı Ramazan ayı boyunca, 
İstanbul’la özdeşleşen firmaların ürün sunumlarını 
gerçekleştireceği ve unutulmaya yüz tutmuş eski 
mesleklerin tanıtımının yapılacağı fuara ev sahipliği 
yapacak. Ziyaretçiler fuarda, cam işçiliği, ebru, çini, 
kaligrafi, minyatür, sedef işlemeciliği, iğne oyası, porselen 
gibi geçmişi eskilere dayanan sanatların inceliklerini 
maharetli ellerden görme şansına sahip olacaklar.

Sahne etkinlikleri Feshane ve Beyazıt’ta… 
Ramazan İstanbul Etkinlikleri bu yıl da Feshane 
Bahçesi’nde ve Beyazıt Meydanı’nda müzik, eğlence, şiir 
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ve konserlerle İstanbul halkıyla 
buluşacak. Feshane Bahçesi ve 
Beyazıt Meydanı, 30 gün boyunca 
iftar öncesi, iftar sonrası ve teravih 
sonrası tasavvuf müziğinden Türk 
Halk ve Türk Sanat Müziği 
dinletilerine, sema gösterilerinden 
Mehteran konserlerine, geleneksel 
gösteri sanatlarından çocuk 
eğlencelerine kadar çok sayıda 
etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ahmet 
Özhan, Orhan Hakalmaz, Uğur Işılak, 
Esat Kabaklı, Erkan Mutlu, Mustafa 
Demirci ve Bedirhan Gökçe’nin de 
aralarında bulunduğu sanatçıların 
konserlerinin yanı sıra şiir dinletileri 
de Feshane Bahçesi ve Beyazıt 
Meydanı’nda olacak.

Ramazan’da çocuklar 
unutulmadı…
Ramazan İstanbul Etkinlikleri 
çerçevesinde Feshane Bahçesi ve 
Beyazıt Meydanı’nda çocuklar için çok 
renkli ve çok eğlenceli programlar 
hazırlandı. Çocuklar, animatör sunucu 
ile renkli zamanlar geçirecek, 
Ramazan’a özel yarışmalara katılacak, 
geleneksel gösteri sanatları ile farklı 
bir heyecanı yaşayacaklar. 

Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı 
Beyazıt’ta…
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür 
Fuarı, Beyazıt Meydanı’nda 
ziyaretçileriyle buluşacak. 32. Türkiye 
Kitap ve Kültür Fuarı, ziyaretçilerine 
dünyaca ünlü yazarların kitaplarını 
büyük indirimlerle uygun fiyatlara 
sahip olma imkanı sağlayacak. 

Fuarda, 200 yayınevinin her okuyucu 
profiline hitap eden kitaplarını bulmak 
mümkün olacak. 32. Kitap ve Kültür 
Fuarı kapsamında ilki 2011 yılında 
yapılan Ramazan Sohbetleri de bir kez 
daha Beyazıt Meydanı’nda 
İstanbulluları ağırlayacak. Ramazan’ın 
ilk günü başlayacak olan Beyazıt 
Ramazan Sohbetleri, Kadir Gecesi’ne 
kadar birbirinden değerli 27 yazarın 
katılımı ile gerçekleştirilecek. 

İstanbullular iftar sofralarında 
buluşacak…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında 
İstanbul halkını iftar sofralarında 
buluşturacak. İstanbul’un farklı 
meydanlarında kurulacak iftar 
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sofralarıyla, İstanbulluların birbirleriyle dayanışması ve 
beraberliklerinin arttırılması, örf ve adetlerin 
unutulmaması; ihtiyaç sahibi aileler ile gönüllüleri sokak 
sofralarında buluşturulması amaçlanıyor. 
İftar programı kapsamında İstanbul’un farklı semtlerinde 
kurulacak olan iftar sofralarında; iftariyelik, et kavurma, 
pirinç pilavı, ayran ve tatlı ikramı yapılacak. 
Organizasyonun tüm ihtiyaçları İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı 
Lojistik Destek Merkezi tarafından karşılanacak. 

Mobil Büfe ile iftariyelik hizmeti…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İdari İşler 
Müdürlüğü’ne bağlı Lojistik Destek Merkezi bünyesinde 
hizmet veren Mobil Büfeler, Ramazan ayı boyunca iftar 
vaktinde yoğunlaşan trafikte bekleyen sürücülerin 
yiyecek-içecek ihtiyacını karşılayacak. Fatih Sultan 
Mehmet ve Boğaziçi Köprülerinde iftar vaktinde trafikte 
olan sürücüler, oruçlarını mobil büfenin dağıttığı su, çay 
ve iftariyelik ile açacaklar. 

Ramazan sofralarının buluşma noktası...
İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde nezih, ferah ve 
sıcak bir aile ortamında hizmet veren Sosyal Tesisler, 
Ramazan ayına özel iftar menüleriyle bu yıl da 
misafirlerini ağırlayacak. İstanbullulara daha ekonomik 
ve daha kaliteli hizmet etmeyi ilke edinen Sosyal 
Tesisler’de, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarını 
renklendiren geleneksel tatlar sunulacak. 
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İstanbul’un 15 farklı noktasında hizmet sunan Sosyal 
Tesisler’de, Ramazan ayına özel menü seçenekleriyle iftar 
sofraları şenlenecek. Her gün değişecek menü seçeneklerinde 
Osmanlı-Türk mutfağının geleneksel lezzetleri konuklar için 
özel hazırlanacak. Set menü olarak kişi başı fiyatı, geçen sene 
olduğu gibi, 30 TL’den sunulan iftar yemeği seçeneklerinde 
zengin iftariye tabağı, çorba, ara sıcak, kırmızı et yemeği, 
salata, tatlı ve içecek bulunuyor. Ramazan ayı boyunca Sosyal 
Tesisler ekibi tarafından özenle hazırlanan iftar sofraları, birinci 
sınıf servis ve hizmet kalitesiyle Türk mutfağının en seçkin 
lezzetlerini bütçeye uygun fiyatlarla İstanbullulara sunulacak. 

Gruplar için lezzetli bir iftar yemeği…
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sosyal Tesisler, grup iftarlarında 
tercih edilen yerlerin başında geliyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin güvencesiyle hizmet sunan tesislerin ramazan 
menü fiyatı ekonomik ve kaliteli olduğundan geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da rezervasyonlarda yoğunluk yaşanıyor. 
Birinci sınıf servis ve hizmet kalitesiyle Türk mutfağının en 
seçkin lezzetlerini, bütçeye uygun fiyatlarla sunan tesislerde 
444 1 034 iletişim telefonundan rezervasyon yapılıyor. 
Sosyal Tesisler, bolluk ve bereketin, sevgi ve dostluğun 
sembolü zengin iftar sofraları ile Ramazan ayı boyunca 
misafirlerini bekliyor.
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Osmanlı Devlet Arşivi, 167 yıl 
sonra yeni binasına kavuştu. 
Osmanlı Arşivi Hizmet Binası, 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katıldığı törenle 
hizmete açıldı. Açılışı yapılan 
binanın, tarihin korunması adına 
önemli bir adım olduğunun altını 
çizen Başbakan Erdoğan, yeni 
arşiv binasında 96 milyon 
belgenin ve 370 milyon defterin 
muhafaza edileceğini söyledi. 

Osmanlı Arşivleri 
yeni binasında güvende… 

Osmanlı Arşivi Hizmet Binası, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem ve 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katıldığı törenle hizmete açıldı. Kağıthane’de düzenlenen 
açılışta konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı 
tarihinin insanların ulaşımından uzak tutulduğunu 
belirterek, “Bizim şah damarımız kesildi. Tüm bu zenginlik 
kayboldu, gitti.” dedi.

Başbakan Erdoğan, Çanakkale ne ise, şu anda Osmanlı 
Arşivleri’nde yatan derinliğin onun çok daha ötesinde bir 
zenginlik olduğunu vurgulayarak, “Bizim nice belgemiz 
okunmadı, nice belgemiz de tasnif edilemedi. Osmanlı 
gibi büyük bir devletin tarihi, belgeler yoluyla bilimin, 
insanlığın hizmetine sunulamadı. Bu gençlik, acaba 
Osmanlı Arşivleri’ne girdiği zaman, oradaki belgeleri 
okuyabiliyor mu? Tüm bu zenginlik kayboldu, gitti. Bizi, 
tarihimizden kopardılar.” diye konuştu.

96 milyon tarihi belge muhafaza altında…
Açılan arşiv binasıyla tarihin korunması, bilim insanlarının 
istifadesine sunulması yolunda önemli bir adım atıldığının 
altını çizen Başbakan Erdoğan, mimar ve mühendislerin 
projeyi hassasiyet içinde ele aldığını söyledi. Arşiv 
binasında 96 milyon belge ve 370 milyon defterin 
muhafaza edileceğini belirten Başbakan Erdoğan, 
“Dünyanın en büyük arşivlerinden biri olan Osmanlı 
Arşivleri’ne, bugüne kadar 12 bin yabancı, 30 bin yerli 
araştırmacı geldi.” dedi. 

12 milyon evrak dijital ortama aktarıldı…
Arşiv binasının, Kağıthane Cendere Deresi’nde 12 ayrı 
hizmet binasından oluştuğunu anlatan Başbakan Erdoğan 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Burası da tabii ki bir tarih. 
Eskiden ‘Yürü gidelim serv-i revanım, yürü Sadabad’a’ 
diyorlardı. Şimdi ‘Yürü gidelim hocalarımız, öğrencilerimiz 
hep beraber Sadabad’a yani Osmanlı Arşivi’ne’ diyeceğiz. 
122 bin kapalı, 42 bin metrekare açık alana sahip olan 
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arşivimizde 4 adet depo bulunuyor. Bu 
depolara monte edilecek raflar tam 
130 kilometre uzunluğunda. Burayı 
planlarken yalnızca evrakların 
yığılacağı bir alan düşünmedik, kongre 
merkezi, sergi salonu, kütüphane ve 
müzesiyle geniş bir arşiv merkezi 
olsun istedik. Yırtılan, ıslanan, böcekler 
tarafından tahrip edilen belgeler, 
defterler, kitaplar burada rahatlıkla 
tamir edilebilecek. Şu ana kadar 
12 milyon evrakı dijital ortama 
aktardık. Bu yeni merkez sayesinde, 
inşallah, çok daha fazla belgeyi dijital 
ortama aktaracağız. Hedef, tamamını 
aktarabilmek.”

Bu belgeler bizim bayrağımız kadar 
değerlidir, mübarektir… 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
arşivde saklanacak belgelerin bayrak 
kadar önemli ve mübarek olduğunu 
ifade ederek, “Değerli belgelerin en 
uygun ortamda muhafaza edileceği 
bir merkez Türkiye’ye kazandırıldı. Bu, 
rüyalarımızın çok önemli bir eseriydi. 
Allah bize tüm ekibimize, hamdolsun 

bunu nasip etti, bunu bitirdik. 
Arşivden istifade edecek, bu merkezi 
kullanacak araştırmacıların, 
uzmanların, bilim insanlarının 
yetiştirilmesi için tarihe daha güçlü 
sahip çıkacağız.” dedi.

Başbakan Erdoğan açılış kurdelesini 
keserken “Osmanlı Arşivleri yeni 
hizmet binamızın açılış kurdelesini 
kesiyoruz. Bu açılış, inşallah gelecek 
ufkumuzun zenginliği olsun. Bizi 
geleceğe çok daha farklı hazırlayacak, 
temel hazinelerimizden bir tanesi 
olsun.” temennisinde bulundu. 
İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran da, “Bu 
arşivden hakkıyla, iyi niyetle 
istifadeler nasip eyle ya Rabbim. 
Geleceğimizi de geçmişimiz gibi, 
hatta ondan daha parlak, daha 
muvaffak eyle ya Rabbim.” diye dua 
etti. 

Açılışın ardından Başbakan Erdoğan 
ve Başkan Topbaş, Başbakanlık 
Osmanlı Arşiv Hazine-i Evrak Daim-i 
Sergisi’ni ve arşiv binasını gezdiler.
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Anadolu Yakası’nın ikinci 
metrosu olan Üsküdar - 
Ümraniye - Çekmeköy - 
Sancaktepe Metro Hattı’nın ilk 
tünellerinde son kazı vuruşu 
yapıldı. Çarşı İstasyonu ile 
Ümraniye İstasyonu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle 
birleştirildi. Başkan Topbaş, 
2016 yılında günde 7 milyon 
İstanbullunun raylı sistemleri 
kullanacağını söyledi.

İstanbul demir ağlarla örülüyor
Anadolu Yakası’nın ikinci metrosu olan Üsküdar - 

Ümraniye - Çekmeköy - Sancaktepe Metro Hattı’nın ilk 
tünelleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş’ın katıldığı törenle birleştirildi. Yerin 26 - 30 metre 
altında bulunan Ümraniye İstasyonu’nda düzenlenen törene, 
Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail 
Erdem ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile 
yüklenici firmanın yetkilileri katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Çarşı 
İstasyonu ile Ümraniye İstasyonu’nun arasındaki tünelin son 
kazı vuruşunun yapıldığı törende yaptığı konuşmada, 
2016 yılına gelindiğinde İstanbul’daki raylı sistemlerde 
günlük 7 milyon yolcunun taşınacağını söyledi. 

Bütçenin %55’i ulaşım yatırımına ayrıldı…
İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesinden ulaşıma 
%55 oranında pay ayırdıklarını ve bunun 26 milyar Türk 
Lirası’na denk düştüğünün altını çizen Başkan Topbaş, “Bu 
metromuz Anadolu Yakası’nın önemli ulaşım ağlarından biri 
olacak. Altunizade’de Metrobüs ile Üsküdar’da Marmaray ile 
aktarma yapılarak ulaşım sağlananmış olacak.” dedi.
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İstanbul demir ağlarla örülüyor…
Başkan Kadir Topbaş, günümüz 
dünyasında belediyelerin metro 
yapmadığını ama Büyükşehir Belediyesi 
olarak İstanbul’da metro yapımını 
kendilerinin üstlendiği belirterek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Biliyorsunuz; İstanbul’da 1873’te ilk 
tünel yapılmıştı. Türkiye için ilk olan tünel 
dünyada da ikinci olarak yapılmıştı. O 
günden bugüne maalesef ihmal 
ettiğimiz ciddi bir ulaşım aksını devreye 
sokmaya çalışıyoruz. Göreve 
geldiğimizde 45 kilometre olan raylı 
sistem uzunluğunu 125 kilometrelere 
kadar çıkardık. Biz Cumhuriyet Tarihi’nin 
en büyük metro yatırımlarından birini 
Kadıköy - Kartal Metro Hattı’nı 3 milyar 
liraya yaptık. Şimdi de Pendik - Tuzla’ya 
uzayacak. Ve İstanbul’un altını adeta 
demir ağlarla örüyoruz. Modern 
kentlerdeki ulaşım için en önemli 
çözümün metro olduğunu biliyoruz.” 

2015 yılında İstanbulluların 
hizmetinde…
Üsküdar - Ümraniye - Sancaktepe - 
Çekmeköy Metro Hattı’nın 2015 yılı 
sonunda hizmete açılacağını belirten 

Başkan Topbaş, “Metro inşaatımızın ihale 
bedeli 563 milyon 899 bin Avro. 38 aylık 
süreç içinde tamamlanacak. Sistem 
devreye girdiğinde Çekmeköy ‘den 
Üsküdar 24, Ümraniye’ye 12, Kartal’a 56, 
Yenikapı’ya 36, Taksim’e 44 dakikada 
gidilebilecek.” diye konuştu.

İstanbulluların mutluluğu için…
Başkan Topbaş, İstanbul için gece 
gündüz demeden çalıştıklarını ifade 
ederek sözlerini şöyle tamamladı: “Dünya 
kentleri rekabet içinde. İstanbul’un en 
etkileyici kent olması için çalışıyoruz. 
Arzumuz, bu kentte yaşayan herkes 
mutlu olsun. Sevgi, hoşgörü, barış, 
sükunet, mutluluk içinde birlikte 
yaşayalım.”

Tünele Türk Bayrağı asıldı…
Başkan Topbaş, konuşmasının ardından 
tünelin tamamlanması için talimat verdi. 
TBM, son vuruşunu yaparak Çarşı ile 
Ümraniye Duraklarını birleştirdi. TBM’in 
içinden çıkan işçiler, tünele Türk Bayrağı 
astı. Başkan Topbaş ve beraberindekiler, 
iki tünelin birleşme noktasında tünel 
işçileriyle birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirdiler.

21



İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul 
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı 
Yahya Uğur ile biraraya geldi. 
Başkan Topbaş, İstanbul’daki 
taksicilerin, raylı sistem, deniz 
ve lastik tekerlekli 
taşımacılığa destek verecek 
şekilde entegre olarak 
çalışmasını hedeflediklerini 
söyledi.

Başkan Topbaş 
taksicileri sevindirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur ve 
yönetim kurulu üyeleri ile Haliç Kültür ve Kongre 

Merkezi’nde biraraya geldi. Görüşmenin ardından basın 
mensuplarına açıklama yapan Başkan Kadir Topbaş, oda 
temsilcileri ve taksi durakları işletmecileriyle verimli bir 
toplantı yaptıklarını belirterek, taksicilerin daha kaliteli 
hizmet vermesi için göreve geldikleri günden beri oda 
yetkilileriyle müşterek çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Vatandaşların istek ve şikayetleri görüşüldü…
Toplantıda taksici esnafının istek ve taleplerini dinleme 
imkanı bulduğunu ifade eden Başkan Kadir Topbaş, 
“İstanbulluların taksilerle ilgili bize aktardığı istek ve 
şikayetlerini içeren bir çalışma yapıyoruz. Görüşmemizde 
sona yaklaşan bu çalışmaları değerlendirdik. Bir kentin 
medeniyet göstergesi, ulaşım sistemlerinin kaliteli ve 
modern hizmet sunmasıyla ölçülür. Taksici esnafından 
daha kaliteli hizmet vermelerini rica ediyoruz. Geçmişte 
pek çok taksiciyi eğiterek sertifikalarını verdik. Daha ileri 
seviyede bir eğitim çalışması da yapacağız.” diye konuştu.
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Taksiler ulaşım sistemine entegre 
olacak…
Başkan Kadir Topbaş, taksilerin kalitesi, 
güvenliği ve müşteri ilişkilerinin modern 
görünümünün yanı sıra memnuniyet 
açısından da çok önemli olduğunu 
belirterek, vatandaşların yanı sıra 
İstanbul’u ziyaret eden yabancıların da 
taksici esnafından memnuniyet 
duymalarını istediklerini söyledi. 
İstanbul’da taksicilerin, raylı sistem, deniz 
ve lastik tekerlekli taşımacılığa destek 
verecek şekilde entegre olarak 
çalışmasını hedeflediklerini ifade eden 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Yönetim tarzımızın bir göstergesi olarak 
taksici esnafımızla 2004 yılından beri 
beraberce çalışmaktayız. Görüşmemizde 
İstanbul’daki taksicilerin bundan sonra 
daha kaliteli hizmet vermesi için 
değerlendirmeler yaptık.”

Taksi ruhsat süreleri 1 yıl uzatıldı…
Desteklerinden dolayı Oda Başkanı 
Yahya Uğur ve ekibine teşekkür eden 

Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Taksicilerle engelli 
rampası olan taksiler oluşturacak bir 
sistem üzerinde çalışıyoruz. Bütün 
araçlara rampa şartı yerine, bazı 
araçlarda ve duraklarda engelli 
rampası olmasını uygun gördük. 
Taksici esnafımızın en çok rahatsızlık 
duyduğu lüks taşımacılığın da 
segmentlerini yükselterek taksilerle 
eşdeğerde olmayan araçlar olması 
yönünde bir çalışma yapıldı. Ruhsat 
sürelerini de Temmuz ayından itibaren 
bir yıl daha uzattık. Bir de yeni 
planlara, taksi duraklarının da 
konulmasının hazırlıklarını yapıyoruz. 
Bu çalışmalar taksicilerimizi 
rahatlatacaktır. Taksici esnafımıza bol 
kazançlı, kaliteli hizmet diliyorum.”

Esnaf başkanından Başkan Topbaş’a 
teşekkür…
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı 
Yahya Uğur da, talep ve şikayetlerin 
çözülmesi konusunda İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu 
çalıştıklarını ve paylaştıkları taleplerin 
kabul gördüğünü belirterek, 
“Başkanımız Kadir Topbaş’a çok 
teşekkür ediyorum. Kendi ürettikleri 
fikirlerin yanı sıra bizi dinlemeye de 
çok gayret ediyorlar. Bu da esnafımız 
açısından memnuniyet verici oluyor.” 
dedi.

1 ayda 45 milyon yolcu…
İstanbul’daki 17 bin 395 taksinin 
1 ayda 45 milyon yolcu taşıdığını 
belirten Uğur, “Özürlü rampalarının 
sınırlandırılması, ruhsatlarımızın bir yıl 
daha uzatılması ve taksici ehliyeti 
projemize verilen destek nedeniyle 
önümüzdeki günlerde çok daha iyi bir 
taksiciliğin olacağını hepinize 
müjdelemek isterim. Biz Sayın 
Başkanımızdan müjdeler almaya 
alışığız. Taksici esnafı olarak 
taleplerimizin çok fazla dikkat 
alındığını belirtmek istiyorum.” diye 
konuştu. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları 
İSMEK’in 16’ncı Genel Sergisi, 
Başkan Kadir Topbaş ve eşi 
Özleyiş Topbaş tarafından 
açıldı. Başkan Topbaş, İSMEK’in 
sadece Türkiye’de değil bütün 
dünyada model olduğunu söyledi. 

Dünyaya örnek oluyor!
Dünyanın en büyük halk üniversitesi olarak 

gösterilen İSMEK’te eğitim alan kursiyerlerin el 
emeği göz nuru çalışmalarından oluşan İSMEK 

16’ncı Genel Sergisi, İstanbul Feshane Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde törenle açıldı. Görkemli açılışa, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve eşi 
Özleyiş Topbaş’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekilleri 
Belma Satır ve Sevim Savaşer, İstanbul İl Eğitim Müdürü 
Muammer Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı İbrahim Kapaklıkaya ve çok sayıda 
İSMEK kursiyeri ile vatandaşlar katıldı.

İSMEK sürekli yenileniyor…
Sergi açılışında konuşan Başkan Kadir Topbaş, İSMEK’in 
sadece Türkiye’de değil, dünyada bir model olduğunun 
altını çizerek, “Sayın Başbakanımızın 17 yıl önce başlattığı 
vizyonun geldiği noktayı birlikte görmekteyiz. Burada 
kursiyerlerimizin el emeği göz nurlarını birlikte göreceğiz. 
Her birinde sabrı hissedeceğiz. Biz geleneksel sanatlar 
başta olmak üzere taleplere göre yeni branşlar açıyoruz. 
Sürekli kendimizi yeniliyoruz.” dedi.

Emekler istihdama dönüşüyor… 
İSMEK Projesi’nin pek çok farklı boyutları olduğunu dile 
getiren Başkan Topbaş konuşmasını şöyle sürdürdü: 
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“Halka inen, halkı değerlendiren, halkı 
biraraya getiren sosyal merkez olması 
açısından İSMEK çok önemli. Aynı 
zamanda burada eğitim alan 
insanımızın emeklerinin istihdama 
dönüşmesi açısından da çok önemli.  
Bir ülke özelliği gösteren 
İstanbul’umuzun içinde yaşayan 
insanlarımızın günlük hayatlarındaki 
streslerden arınarak kendisini 
dinlemesi ve meşguliyet edinmesi 
adına İSMEK’in önemli bir proje 
olduğunu düşünüyorum.”

Pek çok ürün, görsel bir şölen…
Başkan Kadir Topbaş’ın konuşmasının 
ardından 10 İSMEK kursiyerine temsili 
olarak sertifikaları verildi. Daha sonra 
sahnede kurdele kesilerek serginin 
açılışı yapıldı. İSMEK kursiyerlerinin 
bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz 
nuru ürünler, ziyaretçilerin 
beğenisine sunuldu. Kursiyerlerin 
maharetli ellerinden çıkan çiniden 
ebruya, hat sanatından kitre bebeğe, 
kuyumculuktan resme kadar tüm 

branşlara ait ürünler ile 
sanatseverlere görsel bir şölen 
sunuldu. Kursiyerler, el emeği 
çalışmalarının satışından gelir elde 
etme fırsatı da buldular. 

Yüzlerce eser sanatseverlerle 
buluştu…
16. Genel Sergi ve Festivali’nde, 
İSMEK’in bu eğitim yılında 
düzenlediği “İstanbul ve Sanat” 
konulu branş yarışmasının ödüllü 
eserleri de görücüye çıktı. 8 branşta 
toplam 643 eser arasından her biri 
alanında tanınmış profesyonel bir jüri 
tarafından titizlikle incelenerek 
seçilen hat, tezhip, ebru, minyatür, 
çini, makine nakışı, resim ve fotoğraf 
branşlarındaki eserler de 
sanatseverlerle buluştu. Alanında 
uzman kişiler, etkinlik süresince 
İstanbullulara seminerler verdiler. 
Etkinlikler kapsamında ayrıca Türk 
Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Klasik 
Batı Müziği konserleri, müzik ve şiir 
dinletileri de düzenlendi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kadın Koordinasyon Merkezi’nin 
kadınlara destek olmak amacıyla 
düzenlediği “Doğu’dan İstanbul’a 
Kadın Eli Sergisi” Sultanahmet 
Meydanı’nda İstanbullularla 
buluştu. Serginin açılışında 
konuşan Kadın Koordinasyon 
Merkezi Fahri Başkanı Özleyiş 
Topbaş, sergiye gösterilen 
ilginin her geçen yıl artarak 
büyüdüğünü söyledi.

İstanbul’a “Kadın Eli” değdi 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan kadınların el 

emeği ürünlerini İstanbullularla buluşturan “Doğu’dan 
İstanbul’a Kadın Eli Sergisi”nin 7’ncisi Sultanahmet 

Meydanı’nda törenle açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kadın Koordinasyon Merkezi’nin katkıları ile GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na bağlı Çok Amaçlı Toplum 
Merkezleri (ÇATOM) tarafından düzenlenen serginin açılışına, 
Kadın Koordinasyon Merkezi Fahri Başkanı Özleyiş Topbaş ve 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa 
Kömelek ile ÇATOM üyeleri katıldı.  

Mardin’den başlayarak bu noktaya geldik…
Kadın Koordinasyon Merkezi Fahri Başkanı Özleyiş Topbaş, 
9 yıl önce Mardin Dargeçit’ten kendilerine gelen bir teklifle bu 
hareketin başladığını hatırlatarak, “Mardin Dargeçit’ten gelen 
teklifte bize demişlerdi ki, ‘Biz üretiyoruz ama ürettiklerimizi 
satmakta zorlanıyoruz. Bize yardımcı olur musunuz?’  Bizler de 
kendilerine Beyoğlu Olgunlaşma’da yer verdik, misafir ettik ve 
ürettiklerini sattılar. 2’nci yıl ise ‘Madem biz bu çalışmayı 
yapıyoruz o zaman Çok Amaçlı Toplum Merkezleri’ni davet 
edelim, onlarla birlikte bu çalışmayı gerçekleştirelim.’ dedik.  
Ve 3’üncü yıl ilk olarak bütün merkezleri davet ettik ve bu 
çalışmayı Taksim’de çadırlar kurarak başlattık.” diye konuştu.
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9 ilden 42 merkezin ürünleri bu sergide…
Serginin 7’ncisini açtıklarını ama 9 yıldır bu işi sürdürdüklerini 
belirten Özleyiş Topbaş, şöyle konuştu: “Şu anda 9 ilden 
42 merkezin kadınları, yaptıkları ve ürettikleri el emeği göz 
nuru eserlerini buraya getirerek satışa sunuyorlar. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi olarak 
onlara destek veriyoruz. Sizler de bu ürünleri satın alarak 
onlara destek olacaksınız inşallah…”

Önemli bir sosyal sorumluluk projesi…
Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan 
Yardımcısı Mustafa Kömelek de, Güneydoğu Anadolu 
Projesi’nin (GAP) sadece bir altyapı projesi olmadığının altını 
çizerek, GAP’ın önemli ayaklarından bir tanesinin de sosyal 
projeler olduğunu söyledi. Çok Amaçlı Toplum Merkezleri’nin 
bu sosyal projelerin en önemlilerinden olduğunu belirten 
Kömelek, “Burada üretilenler İstanbul’da 7 yıldır sergileniyor. 
Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş 
olmak üzere Kadın Koordinasyon Merkezi Fahri Başkanı 
Özleyiş Topbaş Hanımefendiye ve emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı 
yapıldı. Özleyiş Topbaş ve beraberindekiler sergiyi gezerek 
stant yetkilileriyle bir süre sohbet etti. Sergide; Adıyaman, 
Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve 
Şırnaklı kadınların el emeği göz nuru ürünleri yer aldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kenti engelli vatandaşlar için daha 
yaşanılabilir hale getirmek için 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Engelli vatandaşların 
hayatlarını kolaylaştırmak ve 
sosyal hayata dahil olmalarını 
sağlamak için 4 farklı ilçede 
yapılan Engelliler Merkezleri 
hizmete sunuldu.

İstanbul’a 4 yeni 
Engelliler Merkezi daha 

Yeşilköy’deki yeni açılan Engelliler Merkezi’nin 
bahçesinde yapılan törene, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Adem Baştürk, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin 
Eren, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanı Muzaffer Saraç, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Engelliler Komisyonu Başkanı 
Cemal Merdan, Engelliler Müdürü Bekir Köksal ve çok 
sayıda engelli vatandaş aileleri ile birlikte katıldı.

Açılışlar canlı yayında yapıldı… 
Diğer 3 ilçedeki Engelliler Merkezlerinin açılışında İlçe 
Belediye Başkanları hazır bulundu. Ümraniye’deki 
Ümraniye Atakent Otizm Merkezi’nin açılışını Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, Fatih’teki Fatih Otizm 
Merkezi’ni Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Şile 
Engelliler Merkezi’nin açılışını Şile Belediye Başkanı Can 
Tabakoğlu canlı yayında yaptı. 

117 bin engelliye hizmet…
Açılıştaki konuşmasına, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın selamını bahçeyi dolduran 
katılımcılara ileterek başlayan İBB Genel Sekreteri Adem 
Baştürk, “Hiçbir şey beklemediğimiz insanlar çok harika 
işler yapabiliyor.” dedi.

Yeni açılan Engelliler Merkezlerinin katılımcıların tüm 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edildiğinin 
altını çizen Baştürk, “İlk merkez olan Tophane’de giriş çıkış 
biraz zor oluyordu. Bu binamız son derece modern ve 
vatandaşların rahatlıkla kullanacağı şekilde dizayn edildi. 
Şimdiye kadar bu engelliler merkezimizden 117 bin 
vatandaşımız faydalandı.” diye konuştu.

Kolay ve yaşanabilir bir hayat…
Engelliliğin doğuştan gelen bir eksiklik olmadığını, her 
insanın engelli olma potansiyeli taşıdığını kaydeden 
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Baştürk konuşmasına şöyle devam 
etti; “Bu merkezlerin temel gayesi 
hayatı kolay ve yaşanabilir kılmak. 
Bu hepimiz için ahlaki bir vazifedir. 
Binaları, altyapıyı yapmak önemli bir 
iş ama insanları eğitmek de önemli. 
Bu çerçevede Engelleri Birlikte 
Aşıyoruz Projesi’ni yürütüyoruz. 
Projede öğrencilere, İETT şoförlerine 
engellilik bilinci seminerleri veriliyor. 
Bu seminerlerde şimdiye kadar 
268 bin kişi istifade etmiş. Ayrıca 
kamu kurum ve kuruluşlarına, 
polislere, üniversite öğrencilerine, 
din görevlilerine de işaret dili 
eğitimi veriliyor.”

26 Engelliler Merkezi ile hizmet… 
Yeni açılan merkezlerle birlikte 
İstanbul genelindeki engelliler 
merkezlerinin sayısı 26’ya ulaştı. 
Engelliler Müdürlüğü (İSEM), bu 
merkezlerde 538 personel ve 70 araç 
ile 117 bin kayıtlı fiziksel, zihinsel ve 

psikolojik engelli bireye ve ailesine 
hizmet veriyor.

Engelliler Müdürlüğü Yeşilköy Hizmet 
Binası’nda engelli bireylerin ve 
ailelerinin iş ve işlemleri koordine 
edilecek; engelli bireylerin spordan 
sanata, eğitimden sağlığa kadar sosyal 
yaşamın her alanında daha fazla yer 
almaları amacıyla danışmanlık ve 
yönlendirme hizmetleri verilmeye 
devam edilecek.

Atakent ve Fatih Otizm Merkezleri 
de açıldı…
Atakent Otizm Merkezi’nde ise 
ağırlıklı olarak otizmli bireylere 
verilecek eğitimlerin yanı sıra zihinsel 
engellilere de bağımsız yaşam 
becerileri, resim, takı tasarımı, müzik 
ve bahçe eğitimi dersleri verilecek. 
Engelli bireyler için gezi, piknik ve 
müze ziyaretleri gibi sosyal 
organizasyonlar düzenlenecek. 

Fatih Otizm Merkezi’nde ise ağırlıklı 
olarak otizmli bireylere hizmet 
verilecek. Ayrıca merkezde; 
danışmanlık hizmetleri, eğitim 
hizmetleri, sosyal danışmanlık, 
psikolojik danışmanlık, halkla ilişkiler, 
yasal haklar, manevi bakım, sosyal 
organizasyon, medikal yardım, yaz 
kampı ve ulaşım hizmetleri sunulacak.

Şile Engelliler Merkezi de hizmete 
başladı…
Şile Engelliler Merkezi’nde engelli 
bireyler için seramik, cam işleme, 
bilgisayar, girişimcilik eğitiminin yanı 
sıra diğer İSEM merkezlerinden farklı 
olarak, Şile’ye özgü eğitimler de 
verilecek. Balıkçılığın yaygın olduğu 
ilçede engelli bireylere, balık ağı 
donatımı eğitimi verilecek. Şile Bezi 
Dokuması ile ünlü olan ilçede 
bulunan merkezde, engelliler için 
iplik ve yün dokuma tezgahlarında 
dokuma eğitimi dersi de verilecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Engelliler Müdürlüğü’nün ev 
sahipliğinde düzenlenen 
Florya Özürlüler Yaz Kampı 
19’uncu kez açıldı. Basketbol 
sahasından yürüyüş parkurlarına, 
amfi tiyatrodan müzik eğlence 
programlarına kadar her türlü 
etkinliğin bulunduğu kampta, 
engelli vatandaşlar ve yakınları 
tatil yapma imkanı buluyor. 

Engelliler yaz kampında…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler 

Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler 
Müdürlüğü (İSEM) tarafından düzenlenen 19. Florya 

Engelliler Yaz Kampı, yoğun bir katılımla başladı. Florya’da 
düzenlenen açılış törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili 
Gürsoy Erol, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Ahmet Selamet, AK Parti Eski İstanbul Milletvekili Lokman 
Ayva, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, İBB Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Muzaffer Saraç ve İBB 
Engelliler Komisyonu Başkanı Cemal Merdan ile çok sayıda 
engelli vatandaş ve aileleri katıldı.

İstanbul daha yaşanır bir şehir oldu…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Selamet, 
kamp misafirlerine Başkan Kadir Topbaş’ın selamını ileterek, 
“Sayın Başkanımız ve çalışma arkadaşlarının özverili 
çalışmaları sayesinde İstanbul artık engelli vatandaşlarımız 
için de daha yaşanılabilir bir şehir haline geldi.” dedi.

Engelli vatandaşlarımız için var gücümüzle çalışıyoruz…
Engelliler Yaz Kampı’nın bu yıl kapılarını 19’uncu kez açtığını 
hatırlatan Selamet, ”Engelli kardeşlerimin ihtiyaçlarını 
karşılamak, beklentilerine cevap vermek için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Bu hizmetler Sayın Başbakanımız Recep Tayyip 
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Erdoğan’ın belediye başkanlığı 
döneminde başladı. 1994 yılında 
faaliyete geçirdiği Özürlü 
Koordinasyon Merkezi, Cumhuriyet 
Tarihi’nde bir ilktir. Ve bu hizmet 
anlayışı dalga dalga büyüyerek 
bugüne kadar geldi.” diye konuştu.

60 bin m2
 alan üzerine kurulu bir 

etkinlik alanı…
Yaz Kampı’nın tamamının yeşil ve 
60 bin metrekare üzerine kurulduğunu 
belirten Selamet, “Alanda ailelerimizin 
tüm ihtiyaçlarına cevap veren 55 ev 
var. Televizyon, klima, 24 saat sıcak ve 
soğuk su bulunuyor. Çocuklarımız için 
oyun alanları, internet, kafe, voleybol, 
basketbol sahaları, masa tenisi, satranç 
ve yürüyüş parkurları var. Yemek ve 
etkinlik salonu, müzik eğlence 
programları, amfi tiyatro gibi alanlarda 
size özel etkinliklerimiz olacak.” diye 
konuştu.

Kamptan yararlananların sayısı 
40 bine ulaşacak…
Yaz Kampı boyunca katılımcıların 
tarihi ve turistik geziler ile konserler, 

şenlikler, spor organizasyonları ve 
seminerlere katılma imkanı 
bulacaklarının altını çizen Selamet, 
konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Burada her şeyi sizin kendinizi iyi 
hissetmeniz, eğlenmeniz, güzel vakit 
geçirmeniz için organize ettik. 
Rahatlığınız ve mutluluğunuz için her 
ayrıntıyı düşündük. Binlerce ailenin 
bu hizmetten faydalandığını 
görüyorum. Bu yıl ki kampla birlikte 
toplamda yaklaşık 40 bin kişi bu 
imkandan faydalanmış olacak.”

Konuşmaların ardından protokol, 
yanlarına engelli kamp misafirlerini 
de alarak yaz kampının açılış 
kurdelesini kesti. İSEM bünyesinde 
hizmet veren müzik grubu da 
birbirinden güzel şarkılar 
seslendirerek misafirleri doyasıya 
eğlendirdi. Yasin Büyüksanık isimli 
engelli bir vatandaş kaleme aldığı 
kitabını, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a 
hediye etti. Kitabı, Başkan Vekili 
Ahmet Selamet teslim aldı.  
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu 
yıl da Avrupa ve Anadolu 
Yakalarındaki plajları, 
İstanbullularla buluşturuyor. 
Avrupa Yakası’ndaki Menekşe 
ve Güneş Plajları ile Anadolu 
Yakası’ndaki Caddebostan-1, 
Caddebostan-2 ve 
Caddebostan-3 Plajları, 
İstanbullulara yaşadıkları 
şehirde tatil yapma imkanı 
sağlıyor.  

İstanbullular plajlarıyla buluştu 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü, İstanbullu 
vatandaşlara hizmet verdiği plajlarda, halkın gönül 

rahatlığıyla denize girebilmeleri için her türlü çalışmaları 
yürütüyor. Sağlık birimleri tarafından her hafta deniz suyu 
temizlik oranı ölçümleri analiz ediliyor. Plajlarda, soyunma 
konteynırları, duş alanları ve şemsiyeler ile büfeler bulunuyor. 
Plajlarda ayrıca şort, oyun topları, simit gibi deniz malzemesi 
satışları da yapılıyor. Gün boyunca görevli personel ekibi 
tarafından temizlenen plajlarda güvenlik ve cankurtaran 
personeli İstanbullular için hizmet veriyor.

Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklardan bunalan İstanbullular, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanlarında 
bulunan; Avrupa Yakası’ndaki Menekşe ve Güneş Plajları ile 
Anadolu Yakası’ndaki Caddebostan-1, Caddebostan-2 ve 
Caddebostan-3 Plajlarında buluşuyor. 
 
Menekşe Plajı…
Florya’da bulunan 620 m. sahil şeridindeki Menekşe Plajı’nda, 
200 şezlong, 200 şemsiye, 2 cankurtaran mobosu, 3 adet 
cankurtaran kulesi, 12 WC, 8 soyunma kabini, 5 duş kabini, 
1 adet güvenlik kabini, büfe ve 100 araçlık otopark alanı 
bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.
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Güneş Plajı…
Florya’da hizmet veren bir diğer plaj ise Güneş Plajı. 840 m. 
sahil şeridindeki plajda, 3 adet cankurtaran kulesi, 1.500 adet 
sezlong, 1.500 adet şemsiye, 1 adet cankurtaran mobosu, 
2 adet cankurtaran kulesi, 42 adet WC, 234 adet soyunma 
kabini, 48 adet duş, 1 adet güvenlik kabini, 2 adet büfe, 
228 emanet dolabı ve 300 araçlık  otopark alanı bulunuyor. 
Plaj giriş ücreti 15 TL, öğrenciler için ise 7.50 TL.

Caddebostan-1 Plajı…
450 m sahil şeridindeki plajda, 483 adet şezlong, 600 adet 
şemsiye, 1 adet cankurtaran kulesi, 1 adet cankurtaran 
mobosu,1 adet WC, 18 adet soyunma kabini, 8 adet duş ve 
2 adet büfe bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.

Caddebostan-2 Plajı…
300 m sahil bandı şeridindeki plajda, 500 adet şezlong, 
500 adet şemsiye,1 adet cankurtaran mobosu,1 adet 
cankurtaran kulesi, 1 adet WC, 14 adet soyunma kabini, 
8 adet duş ve 1 adet büfe bulunuyor. Plaj giriş ücreti 15 TL, 
öğrenciler için ise 7.50 TL.

Caddebostan-3 Plajı…
250 m sahil şeridindeki plajda, 100 adet şezlong, 
150 adet şemsiye, 1 adet cankurtaran kulesi, 1 adet WC, 
8 adet soyunma kabini, 4 adet duş ve 1 adet büfe bulunuyor. 
Plaj, ücretsiz hizmet veriyor. Küçüksu, Şile, Celaliye ve Silivri 
Plajlarında ise kurtarma ve temizlik hizmeti veriliyor. 
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İstanbullular, yaz aylarının 
vazgeçilmezlerinden olan gece 
pazarlarıyla yeniden buluştu. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin himayesinde 
kurulan Avcılar ve 
Büyükçekmece Gece 
Pazarlarına, ilçe halklarının 
yanı sıra çevre ilçelerden gelen 
ziyaretçiler de yoğun ilgi 
gösteriyor. 

Gece pazarlarına yoğun ilgi 

25 yıldır her yaz Büyükçekmece Kordonboyu’nda kurulan 
gece pazarı, bu yıl 2’nci defa İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin himayesinde gerçekleştirildi. 

Büyükçekmeceliler, yeni bir konseptle sahilde kurulan gece 
pazarına yoğun ilgi gösterdi. 200 standın yer aldığı pazarı 

ziyarete gelen ilçe halkı, aradıkları her şeyi uygun fiyata 
bulabiliyor. Hediyelik eşyadan el sanatlarına, giyimden takıya 
kadar pek çok ürünün yer aldığı pazar, çevre ilçelerden de 
büyük ilgi görüyor. 

Avcılar’da geniş ürün yelpazesi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan 
Avcılar Gece Pazarı da özellikle ilçe halkının yoğun ilgisiyle 
karşılaşıyor. Avcılarlı vatandaşların sahil gezilerine büyük bir 
renk katan gece pazarında, 100’den fazla stant bulunuyor. 
Pazarda, züccaciye, el sanatları, takı ve giyim eşyaları gibi 
geniş bir ürün yelpazesi halkın beğenisine sunuluyor. 

Gece pazarlarında eğlenceli dakikalar…
Saat 17.00 ila 02.00 saatleri arasında hizmet veren 
Büyükçekmece ve Avcılar Gece Pazarları, özellikle hafta sonu 
akşamları düzenlenen konserler ve Hacivat- Karagöz 
gösterileri ile vatandaşlara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Stant sahipleri kura ile belirlendi…
Gece pazarları stant sahipleri, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin titiz bir çalışmasıyla belirlendi. Geliri düşük 
ailelerin evleri tek tek ziyaret edilerek, ihtiyaç sahibi aileler 
tespit edildi ve kura yolu ile stant sahipleri belirlendi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş., 
yaz tatilini İstanbul’da geçirecek 
olan İstanbullular için alternatif 
turlar düzenlemeye başladı. 
Dünyanın ilk ve tek gerçek 
çekimli ülke simülasyonu olan 
Miniatürk Flyride Helikopter 
Turu Simülasyonu ile 
ziyaretçiler, 11 dakikada 
İstanbul, 14 dakikada Türkiye 
turu atma heyecanını yaşıyor. 

Miniatürk’te helikopter turu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür 
A.Ş., yaz tatilini İstanbul’da geçirecek 
olan şehir sakinlerine helikopter ile 

İstanbul ve Türkiye turu atma 
heyecanı yaşatıyor. Dünyadaki ilk ve 
tek gerçek çekimli ülke simülasyonu 
olan Miniatürk Flyride Helikopter Turu 
Simülasyonu ile aynı anda 30 ziyaretçi, 
İstanbul ve Türkiye turu atarak 
doyumsuz manzaraların tadını 
çıkarıyor.

11 dakikada İstanbul, 14 dakikada 
Türkiye…
Miniatürk Türkiye Parkı’nda başlatılan 
Flyride Helikopter Turu Simülasyonu 
ile ziyaretçiler, 11 dakikada İstanbul, 
14 dakikada Türkiye turu atıyor. 
Flyride Helikopter Turu Simülasyonu, 
rüzgar, yağmur, dokunma gibi realistik 
efektlerle zenginleştirilmiş 3 boyutlu 
helikopter ve kara çekimlerinden 

oluşuyor. Flyride Helikopter Turu 
Simülasyonu ile her seansta 
30 ziyaretçi İstanbul ve Türkiye turu 
atarak doyumsuz manzaraların tadını 
çıkarıyor.

Asırlar öncesine yolculuk…
Ziyaretçilerin Miniatürk’ten kalkan 
helikopterle başlayan Türkiye turunda 
ilk durak Topkapı Sarayı… Osmanlı 
tarihi ile başlayan yolculuk, İzmir 
Bergama ve Efes’te Antik Yunan 
şehirleri, Antalya Aspendos’ta 
Gladyatörler, Kaş’ta sualtı dünyası, 
Muğla’da Fethiye’nin eşsiz güzelliği, 
Nevşehir Kapadokya’da Peri 
Bacaları’nın efsunu ve Adıyaman’da 
görkemli Nemrut Dağı kalıntıları ile 
devam ediyor. Özgün mimarisi ile 
Mardin, büyüleyici Sümela Manastırı 
ile Trabzon ve bembeyaz örtüsü ile 
Uludağ, Türkiye turundaki diğer 

duraklar. Ziyaretçiler, simülasyon 
boyunca zaman zaman asırlar 
öncesine dönüş yapıyor ve tarihi 
mekanlarda yaşanan anlara şahitlik 
ediyorlar. 

Gruplara, özel indirimler…
İstanbul semalarındaki helikopter turu 
ile ziyaretçileri; İstanbul Boğazı’nın 
parıltısı, Kız Kulesi’nin efsunu, 
Dolmabahçe Sarayı’nın görkemi, 
Ayasofya’nın ihtişamı, Topkapı 
Sarayı’nın gizemi, Sultanahmet’in 
huşusu, Altın Boynuz Haliç’in sırları, 
Rumeli Hisarı’nın muhteşem tarihi ve 
Mısır Çarşısı’nın gün boyu süren 
kalabalığı bekliyor.

Flyride Helikopter Turu Simülasyonu, 
aynı anda 30 kişiye hizmet veriyor. 
Bilet fiyatları 7 TL’den başlıyor ve 
gruplara özel indirimler yapılıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Taksim Gezi Parkı’nı yeni bir 
görünüme kavuşturdu. Gezi 
Parkı’na Çınar, Ihlamur, Akça, 
Manolya ve Zakkum türlerinde 
146 yetişkin ağaç, 202 bin 
mevsimlik çiçek ve 5 bin gül 
dikildi. 26 bin metrekare yeni çim 
serilerek yeşili ile yeniden 
buluşturulan Gezi Parkı’nın 
büyüklüğü, 8 bin metrekarelik yeni 
alan ile 58 bin metrekareye ulaştı. 

Taksim Gezi Parkı büyüyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil 

Alanlar Daire Başkanlığı, Taksim Gezi Parkı’nda süren 
ağaç ve mevsimlik çiçek dikim çalışmalarını tamamladı. 

1000 kişilik bir ekip ile yürütülen çalışmalar kapsamında; 
daha önce 563 olan ve 5 adedi Taksim Yayalaştırma Projesi 
sahasında kalması sebebiyle Abide-i Hürriyet Anıt Parkı’na 
nakledilerek 558’e düşen ağaç sayısı, yeni dikilen 146 ağaç 
ile 704’e ulaştı. Parka; Ihlamur, Akça, Manolya ve Zakkum 
türlerinde 129 yetişkin ağaç ile 17 Çınar ağacı dikildi. 

202 bin mevsimlik çiçek, 5 bin gül…
Peyzaj çalışmaları ile yeni dikilen 202 bin adet mevsimlik 
çiçek ile parkta bulunan çiçek sayısı 322 bine ulaştı. Parka 
ayrıca 5 bin adet gül dikildi. Tahrip olan çim alanlar 
yenilendi. 4 futbol sahası büyüklüğündeki 26 bin m2 
alanın çimleri değiştirilerek Gezi Parkı, yeşili ile yeniden 
buluşturuldu. 50 adet yeni oturma bankı konulan parkta, 
82 oturma bankının da tamiratı yapılarak tekrar kullanıma 
sunuldu. Böylece oturma gruplarının sayısı 132 adede 
ulaştı. Parktaki çocuk oyun grubu da yenilendi. Ayrıca 
aydınlatma tesisatı, aydınlatma direkleri elden geçirildi ve 
eksiklikleri tamamlanarak çalışır hale getirildi.

Gezi Parkı’na 8 bin m2 yeni alan…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, düzenleme çalışmalarıyla 
Taksim Gezi Parkı’nı 8 bin metrekare daha büyüterek toplam 
alanı 58 bin metrekareye çıkardı. Gezi Parkı’nın Cumhuriyet 
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Caddesi yönünde ve alt kısmında kalan dükkanların enkazının 
kaldırılmasının ardından, bu alanda da yeşillendirme 
çalışmaları yapıldı. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait olan dükkanların tasfiyesi ile Taksim Gezi Pankı’na 
8 bin metrekarelik bir alan daha kazandırıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışma ile 50 bin metrekare 
büyüklüğündeki Taksim Gezi Parkı’nın toplam alanı 
58 bin metrekareye çıkarıldı. Böylece Cumhuriyet Caddesi’ne 
doğru yapılan şevlendirme çalışması ile Taksim Gezi Parkı, 
trafiğin yeraltına alınmasıyla kazanılan alan ve Taksim 
Cumhuriyet Anıtı etrafındaki alanla bütünleştirilmiş oldu. 

Büyükşehir’in yeşil alan çalışmaları…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “daha güzel, daha yeşil, daha 
renkli bir kent” bilinci ile İstanbul’a son 9 yılda 19 milyon 
869 bin 468 metrekare yeni yeşil alan kazandırdı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki yeşil alan 
miktarı, 2004 yılında 30 milyon 109 bin 933 metrekare iken, 
bu miktar 2013 yılının ilk çeyreğinde 49 milyon 979 bin 
401 metrekareye çıkarıldı. Yeşil alan miktarındaki artış oranı da 
%66 olarak gerçekleşti. Bu süre içerisinde kent genelinde 
toplam 2 milyon 866 bin adet ağaç dikildi. Kent genelinde 
428 park projesini tamamlayan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, 142 köye 142 park yaparak İstanbulların 
kullanımına açtı.
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İstanbulkart, hayatı kolaylaştıran 
uygulamaları ile uluslararası 
düzeyde nitelikli bir ödülün daha 
sahibi oldu. İstanbulkart, 
Londra’da düzenlenen 
PAYEXPO 2013 Ödülleri 
Töreni’nde 2013’ün en inovatif 
kuruluşuna verilen “Prepaid 
innovator of 2013” ödülünü 
aldı. 

İstanbulkart’a bir ödül daha! 
İngiltere’nin başkenti Londra’da 6’ncısı düzenlenen PAYEXPO 

2013 Ödülleri Töreni’nde, 2 binden fazla sektör uzmanı 
biraraya geldi. Seçici Kurul tarafından yapılan oylama ile ilk 

3, internet üzerinden yapılan oylama ile sıralama belirlendi. 
Halk oylamasında rakipleri İtalyan Postepay Lunch Card ve 
Güney Amerikalı Ukash’ı geride bırakan İstanbulkart, ön 
ödemeli kartlar konusunda 2013’ün en inovatif kuruluşu 
“Prepaid innovator of 2013” ödülünü kazandı. Ödülü, İETT 
adına Bilgi İşlem Daire Başkanı İhsan Eroğlu aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği İstanbulkart, yapılan 
oylamada gelişmiş ödeme yöntemleri, ön ödemeli kartlar ve 
mobil ödemeler gibi inovatif uygulamalar ile yarışmaya 
katılan diğer ülkelerin projelerini geride bırakmayı başardı. 
İstanbulkart’ın birinci seçilmesinde kart konseptinin otopark, 
müze ve tuvalet gibi pek çok farklı uygulamada kullanılacak 
şekilde tasarlanması büyük rol oynadı.

İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, İstanbulkart’ın aldığı ödülün 
onur verici olduğunu ifade ederek, “İstanbulkart’ın üçüncü kez 
ödül almasının ardındaki en önemli unsur, altyapısının çok 
sağlam ve dikkatle yazılmasıdır. İstanbulkart, şu anda 
tuvaletlerde kullanılabiliyor, kısa bir zaman sonra otoparklarda 
ve müzelerde de kullanılabilecek. Uluslararası düzeyde ve 
nitelikli bir ödülü, toplu taşımacılık alanında önemli işler 
başarmış kurumları geride bırakarak kazanmak, aslında hizmet 
sunduğumuz halkın kazanması demektir.” diye konuştu.
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İGDAŞ, bu yıl 3’üncüsünü 
düzenlediği Ulusal En “Havalı” 
Kareler Fotoğraf Yarışması ile 
yedi tepeli kentin güzelliklerini 
yeniden gün yüzüne çıkardı. 
“İstanbul’un Harikaları” teması 
ile gerçekleştirilen yarışmada 
6 bin 208 fotoğraf karesi yarıştı.

İstanbul’un harikaları…  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak 
şirketlerinden İGDAŞ’ın, 3’üncüsünü 
düzenlediği Ulusal En “Havalı” Kareler 

Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli 
oldu. Bu yıl “İstanbul’un Harikaları” 
teması ile gerçekleştirilen yarışmada 
İstanbul’un en güzel anlarını yansıtan 
kareler gün yüzüne çıktı. Katılımın 
ücretsiz olduğu yarışmaya Türkiye 
genelinden profesyonel ve amatör 
fotoğrafçılar 6 bin 208 fotoğrafla katıldı.

İstanbul’un her köşesi objektiflere 
yansıdı…
Dünya Çevre Günü dolayısıyla yarışmayı 
3’üncü kez düzenlediklerini belirten 
İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan: 
“Dünyada iki kıta üzerinde kurulu 
yegane şehir olan İstanbul’un, tüm 
dünyaya parmak ısırtan harikaları 
saymakla bitmez. Böylesine özel bir 
şehrin harikalarını fotoğraf kareleri ile 
gün yüzüne çıkarmak, birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış 
İstanbul’un her köşesinde karşımıza 

çıkan bu harikaları, fotoğraf severlerin 
objektifinden görmek istedik.” diye 
konuştu. 

Yarışmanın kazananları belli oldu…
3. Ulusal En “Havalı” Kareler Fotoğraf 
Yarışması’nda; 1’inci Zeynep Akgün, 
2’nci Gazanfer Demirer, 3’ üncü Erdal 
Suat oldu. Emrah Uygun, İGDAŞ özel 
ödülünü alırken; Özkan Samioğlu, 
Zübeyir Süğlün ve Erdal Suat mansiyon 
ödülüne layık görüldü.

Ödüller sahiplerini buldu… 
Dereceye giren ve sergilenmeye layık 
görülen fotoğrafları çekenler, 
düzenlenen törenle ödüllendirildi. 
Yarışmada 1’inci olan eser sahibine 
5 bin TL, 2’nci olan eser sahibine 3 bin TL 
ve 3’üncü olan eser sahibine 2 bin TL 
ödül verildi. İGDAŞ özel ödülüne layık 
görülen yarışmacı 2 bin TL, mansiyon 
kazanan 3 kişi de her bir eseri için 500’er 
TL ödül kazandı. Sergileme alan eserlerin 
sahiplerine ise 200’er TL telif ödendi. 
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Avrupa’nın 23 ülkesinden daha 
fazla nüfusa sahip olan 
İstanbul’da, son 9 yılda Türkiye’nin 
en batısı ile en doğusunda 
bulunan Edirne ile Kars arasındaki 
mesafenin 3 katı uzunluğunda 
içmesuyu hattı inşa edildi. Düşen 
yağış miktarına ve artan nüfusa 
rağmen su kesintisi yapılmayan 
İstanbul’da, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımları ile bugün köyler 
dahi 24 saat kesintisiz, kaliteli 
ve sağlıklı içmesuyuna 
kavuşturuldu. 

Büyükşehir’den İstanbul’a 
dev içmesuyu yatırımları 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 9 yılda yaptığı dev 
yatırımlar ile İstanbul’u dünya standartlarında kaliteli 
ve kesintisiz sağlıklı içmesuyuna kavuşturdu. İsale 

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

İstanbul susuz kalmadı...
2007 ve 2008 yıllarında büyük kuraklık yaşanmasına 
rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı 
tedbirlerle İstanbul susuz kalmadı. Bu yıllarda, son 
50 yıllık yağış ortalamasının yarısı kadar yağış düştü. 
1993 yılında 8 milyon 200 bin olan İstanbul’un nüfusu 
2007 yılında 12 milyon 500 bine çıktı. Yağış miktarının 
düşmesine ve nüfus artışına rağmen İstanbul’da su 
kesintisi yapılmadı. 

İstanbul’a dev yatırımlar...
Son 9 yılda 6 adet içmesuyu arıtma tesisini hizmete alan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, günlük içmesuyu arıtma 

kapasitesini 4 milyon 395 bin 600 m3’e çıkardı. Ayrıca 
645 bin m3’ kapasiteli 43 adet su deposu yapılırken, 
33 adet daha yeni su deposu yapılması programlandı. 
İçmesuyunu en ücra köşelere ulaştırmak için 88 bin 
919 kVA gücünde 41 adet içmesuyu pompa istasyonu 
da kuruldu. Bunların yanı sıra 77 adet kuyu ve 37 adet 
gölet ile günlük 73 bin 226 m3’ ilave içmesuyu 
sağlandı.

İçmesuyu şebekesinin %99’u yenilendi...
2005’ten önce havzalar dahil 5 bin 471 km2 olan İSKİ 
hizmet alanı, 2005’te sorumluluk alanının 
genişlemesiyle havzalar dahil 9 bin 263 km2’ye çıktı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yatırımlar yaparak 
hizmet alanına yeni katılan, susuz olan ilçe - köylere 
kaliteli ve kesintisiz su götürdü. İstanbul’da yenilenen 
içmesuyu şebekesinin %99’a ulaşmasını sağlayan 
Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 600 km içmesuyu şebekesi 
ve 752 km isale hattı döşedi. Bu çalışmalar sonucunda 
2004’ten sonra 154 köye ilk kez içmesuyu götürüldü.
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Melen Suyu İstanbul’da...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı karşılamak için 
Türkiye’de bir ilk olan Melen Projesi ile 189 km 
mesafeden kente su getiriyor. Günlük ortalama 2 milyon 
390 bin m³ su tüketiminin gerçekleştiği İstanbul’da, 
Boğaz Geçiş İsale Hattı inşa edilerek Melen Suyu’nun 
Bakırköy ve Sarıyer’e kadar ulaşması sağlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Melen Projesi’nden daha 
fazla su alabilmek için Melen İsale Hattı’ndan Darlık 
Barajı’na branşman bağlantısı yapıyor. Ömerli Barajı’na 
ise 3 bin mm çapında branşman bağlantısı yapıldı. 
Böylece İstanbul’a yılda 125 milyon m3 daha ilave su 
getirilecek. İstanbul’un uzun dönemli su ihtiyacını 
karşılamak ve Melen Sistemi’nden daha fazla su getirmek 
için 2. Aşama İsale Hattı’nın inşaatına başlandı. 
135 km uzunluğundaki isale hattının 98 km’lik kısmı 
tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla Melen 
Sistemi’nden alınacak su miktarı yılda 575 milyon m3’e 
ulaşacak.

Dünyanın en gelişmiş SCADA Sistemi İstanbul’da!
Barajlar arasında enterkonnekte sistemi kurarak havzalar 
arasında bütünleşik su yönetimini sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul’da musluklardan akan suyun daima 
kaliteli, temiz, içilebilir ve sağlıklı olması için 7/24 
prensibiyle hizmet veriyor. Bu hedef doğrultusunda ileri 
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teknolojiyle donatılmış uluslararası 
sertifikalı bir laboratuvar da kuruldu. 

İçmesuyu dağıtımında kullanılan 
SCADA (Veri Tabanlı Kontrol ve 
Gözetleme) Sistemi, artan nüfusun 
taleplerini daha hızlı karşılamak için 
dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle 
yenilendi. Uydu sistemi üzerinden 
sağlanan haberleşme yöntemi ile 
Istrancalar’dan Melen’e kadar geniş 
ve farklı arazi şartlarına sahip bir 
alandaki su dağıtım sistemi, saniyede 
bir değişen bilgi akışıyla kontrol 
edilebiliyor. Güvenilir, yüksek 
performanslı, karasal hatlardan 
bağımsız, geniş kapsama alanı 
sağlayan uydu haberleşmesiyle 
yönetilen sistem, yeni teknolojilere 
de entegre olabiliyor.
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu kentsel dönüşüm 
çalışmalarıyla değer kazanan 
Esenler’in başarılı belediye başkanı 
Mehmet Tevfik Göksu. Hayata 
geçirdiği projeler ve yatırımlar 
ile ilçenin gelişimine büyük bir 
katkı sağlayan Başkan Göksu, 
gerek sosyal ve kültürel, 
gerekse fiziki projelerle 
Esenler’de hayatı yenilediklerini 
söyledi. 

Esenler’de hayat yenileniyor!

Sayın Başkanım, Esenler’in çehresi her geçen gün 
değişiyor ve gelişiyor. İlçede başlayan ve devam 
eden kentsel dönüşüm çalışmaları ile Esenler’de 

nasıl bir değişim yaşanıyor?
Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyemiz başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımız ve TOKİ ile birlikte koordineli bir şekilde 
yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 
yürüttüğümüz ilk kentsel dönüşüm konutlarımızı, bir yıl 
içinde tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. İstanbul’un 
tam ortasında yer alan Esenler’den kentsel dönüşüm 
projelerinin start alması, ilçeye katma bir değer kazandırdı. 
Bugün kentsel dönüşüm denince akla gelen ilk ilçe Esenler… 
Kentsel dönüşüm projelerinin yürümesinde en büyük avantaj, 
vatandaşın desteği. Kentsel dönüşümün yapıldığı bütün 
alanlarda vatandaşla mutabakat sağladık. Vatandaşlarımızın 
sorularını cevaplamak ve bilgilendirmek amacıyla Kentsel 
Yenileme Danışmanlığı Ofislerimizi hizmete açtık. Amacımız, 
Esenler’i İstanbul’a yakışan bir merkez haline getirmek. Bu 
amaç doğrultusunda, ilçenin ekonomik değerini yükseltmek 
ve ilçemizi İstanbul’un en huzurlu yerleşimi yapmak için 
yaptığımız hizmetlere her geçen gün yenisini ekliyoruz. Biz, 
Esenler için en güzelini yapma gayreti içindeyiz. Yaptığımız 
hizmetlerin tümünü halkımız için yapıyoruz. Esenler, geleceği 
parlak bir ilçe… 

Esenler’in ulaşım sorununu çözme konusunda 
tamamladığınız ve devam eden çalışmalarınız nelerdir? 
Yolcu taşımaya başlayan Esenler Otogar - Bağcılar Kirazlı - 
Başakşehir - Olimpiyatköy Metro Hattı ilçeye nasıl bir 
katkı sağlayacak?
İstanbul gibi büyük metropollerde, metro çok önemli bir 
işleve sahiptir. Bu nedenle yeni metro hattıyla ulaşımda 
önemli bir rahatlık yaşanmaya başladı. Metro, ilçemizde 
Esenler İstasyonu da dahil olmak üzere 3 istasyonla hizmet 
verecek ve ulaşımda ilçemize büyük kolaylıklar sağlayacak. 
İstasyonlar çok güzel, modern ve kullanışlı. Esenler, Bağcılar ve 
Başakşehir’deki hemşerilerimiz, modern bir ulaşım vasıtasına 
kavuşmuş oldu. Bu metro hattı, Esenler’de dönüşümü 
hızlandıracak. Metronun tüm hemşerilerimize ve 
İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. 

Başkanım, çevre konusunda başta yeşil alanlar olmak 
üzere yürüttüğünüz ve planladığınız çalışmalarınız 
hangileri? Hayata geçirdiğiniz “Güzel Esenler” 
Projenizden kısaca bahseder misiniz?
Esenler Belediyesi olarak 2009 yılından bu yana  “Her doğan 
bebeğe bir fidan” sloganıyla başlattığımız kampanyamızı 
devam ettiriyoruz. Kampanya ile Esenler’de doğan her 
çocuğun bir dikili ağacı oluyor. Bir diğer proje ise; Geri 
Dönüşüm Projemiz. Esenler, geri dönüşüm konusunda çok 
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büyük mesafeler kat eden bir ilçe. 
Günlük 400 ton çöp topluyoruz ve bu 
çöpten yaklaşık 30 tonunu geri 
dönüşümle geri alıyoruz. Kemer 
Mahallesi’nde İstanbul Büyükşehir 
Belediyemiz büyük bir şehir parkı 
yapacak. Çok yakın bir zaman içinde de 
Göktürk Piknik Alanımızda Gençlik Köyü 
Projesi’ni hayata geçirmek istiyoruz. 
Böylece Esenler’deki gençler, çocuklar 
doğanın içinde kamp yapabilecekler. 
Güzel Esenler Projesi’nden bahsedecek 
olursak; Esenler’in ortasından geçen 
TEM-E-5 bağlantı yolu üzerinde 
bulunan ve Oruç Reis, Havaalanı, Turgut 
Reis, Birlik ve Fevzi Çakmak 
Mahallelerindeki binaların mantolama 
ve cephe giydirmelerini yapıyoruz. Bu 
çalışma, 150 binayı kapsıyor. Binaların 
dış cephelerini Osmanlı ve Selçuklu 
Mimarisi’ne uygun olarak giydirerek, 
güzel bir görünüme kavuşturduk. Ve bu 
projemizle Başbakanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’dan Türkiye ödülü aldık. 
Böylece Güzel Esenler Projesi, yeşil 
alanlarla bir bütünlük kazanacak ve 
Esenler yepyeni bir görünüme 
kavuşacak. 

Sosyal belediyecilik anlamında hayata 
geçirdiğiniz Dayanışma ve İyileştirme 
Merkezi, %100 Hayat ve Esenler 
Kariyer Merkezi (ESKAM) gibi sosyal 
projelerinizden bahseder misiniz?
Hayata dair ne varsa o alanda 
belediyemizin mutlaka bir projesi var. 
Sosyal projelerle hayata dokunmaya 
çalışıyoruz. Bu projelerimizle sosyal 
belediyecilik alanında pek çok ödül aldık. 
Esenler Belediyesi olarak Esenler’de 
yaşayan hayırsever vatandaşlarla birlikte, 
yoksullukla mücadele etmek amacıyla 
ortak bir projeye imza attık. Esenler 
Dayanışma ve İyileştirme Merkezi (EDİM) 
ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım 
elimizi uzatıyoruz. Çağdaş bir ortamda, 
ihtiyaç sahibi ailelere dijital bir kartla 
alış-veriş yapma özgürlüğü getiren EDİM 
Projesi’nden toplam 2 bin yoksul aile 
yararlanıyor. %100 Hayat Projesi ise; 
İstanbul Ticaret Odası ile birlikte 
uygulamaya koyduğumuz bir proje. Bu 
proje ile hayatta hep ötelenen, hor 
görülen, dışlanan madde bağımlısı 
çocuk ve gençlerimizi sağlığına 
kavuşturup, meslek sahibi yapıyoruz. 
Projenin ilk etabında yüzde 44 gibi 
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dünya ortalamasının 5 katı başarı 
sağlayan belediyemiz, projenin ikinci 
etabında da 150 çocuğun kurtarılması 
için çalışmalarına devam ediyor. Yine 
marka projelerimizden birisi de 
istihdama dönük olarak uyguladığımız 
ve Türkiye’ye model olan ESKAM (Esenler 
Kariyer Merkezi) Projesi. Proje 
kapsamında ESKAM görevlilerimiz, bir 
anne-babanın oğluna, kızına iş aradığı 
gibi işsiz hemşerilerimize iş arıyor. 
ESKAM, kurulduğu günden bu yana 
değişik iş yerlerine toplam 8 bin kişi 
yerleştirdi. 

Başkanım, çocukların ve gençlerin 
eğitimi konusunda yürüttüğünüz ve 
planladığınız çalışmalar hangileri?
İstanbul’un derslik sıkıntısı en çok 
yaşanan ilçelerinden birisi olan 
Esenler’de ciddi anlamda okul ihtiyacı 
var. Şimdiye kadar çok sayıda okul alanı 
üreterek Milli Eğitim’e verdik ve 
üzerlerinde okul yapıldı. Son dönemde 
yapılan okullarla Esenler’deki sınıf 
ortalamaları İstanbul ortalamasına 
yaklaştı. Oruç Reis Mahallesi’ndeki Aksoy 

İlköğretim Okulu yıkılıp, yerine daha 
fonksiyonel yeni bir okul binası 
yapılacak.  Tuna Mahallesi’nde bir 
eğitim vadisi kurulacak. İçerisinde bir 
adet okul, bir adet yurt ve bir adet de 
spor salonu olacak. Öte yandan 
ilçemizin birçok mahallesinde 
kurduğumuz Esenler Gençlik ve Bilgi 
Evleri’nin (ESGEV) sayısını artıracağız. 
Esenler’de yaşayan 9-15 yaş arası 
öğrencilerimizin ev ve okuldan sonra 
üçüncü bir eğitim yeri olan ESGEV, 
öğrencilere hem rahat ders 
çalışabilecekleri, hem de sosyal ve 
kültürel aktivitelere aktif katılma ortamı 
sunuyor. Eğitim alanında yürüttüğümüz 
bir başka proje ise Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti ile birlikte hayata geçirdiğimiz 
“Bağımlı Olma, Özgür Ol” Projesi. Proje 
ile madde bağımlılığına karşı mücadele 
etmek ve gençleri madde bağımlılığı 
konusunda bilinçlendirmek amacıyla 
ilçe sınırlarındaki ilköğretim ve 
ortaöğretim okullarında görev yapan 
rehber öğretmenlere Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti’nin eğitimcileri tarafından 
konuyla ilgili seminerler veriliyor.  

46



Başkanım, kültür-sanat alanında yaptığınız etkinlikler 
nasıl karşılanıyor? Bu alanda hayata geçirmeyi 
planladığınız çalışmalar var mı?  
Esenler’de fiziki, sosyal ve ekonomik projelerin yanı sıra 
kültürel anlamda da projelerimize ara vermeden devam 
ediyoruz. Son olarak İstanbul Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa 
“Esenlerli Gençlerin Yaratıcı Sinemayı Esas Alan Kültürel, 
Sosyal ve Yerel Kalkınma Modeli Projesi”ni hayata geçirdik. 
Bu projeyle Esenler’de yaşayan 18-24 yaş arası gençlerin, 
sinema sektörüne adım atmalarını hedefliyoruz. Esenler 
Sanat Evi (ESEV) projemizle de ilçedeki 7’den 77’ye her 
yaştan insana hiçbir ücret almadan çeşitli kültürel ve 
sanatsal faaliyetlere katılma imkanı sunuyoruz. ESEV’de 
yaklaşık 4 bin kişi eğitim görüyor. Alanlarında uzman 
öğretmenler eşliğinde kursiyerlerimize, gitar, bağlama, 
keman, ney, piyano, çello, Karadeniz kemençesi, koro, 
tambur, şan gibi müzik ile ilgili kursların yanı sıra drama, 
diksiyon, tiyatro, edebiyat, fotoğraf,  halk oyunları alanında 
da eğitimler veriliyor. El becerilerini ve yeteneklerini 
keşfetmek isteyenler ise tezhip,  hüsn-i hat, minyatür, kalem 
işi,  resim atölyesi gibi kurslarda eğitim alabiliyorlar. 

Başkanım son olarak, Esenler halkına ve 
okuyucularımıza ne söylemek istersiniz?
Esenler’e kazandırılan birçok güzellikte, yürütülen birçok 
projede İstanbul Büyükşehir Belediyemizin katkısı ve imzası 
var. Bu vesile ile gerek kentsel dönüşüm, gerekse metro ve 
diğer hizmetlerinden dolayı Esenler halkı adına Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’a ve ekibine 
Esenler halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Esenler 
Belediyesi olarak, gerek sosyal ve kültürel, gerekse fiziki 
projelerle Esenler’de hayatı yeniliyoruz. İlçemizde yürütülen 
her türlü çalışmada, her türlü projede, sabırla destek veren 
hemşerilerimiz bize büyük güç veriyor. Onların güvenine 
layık olabilmek için daha çok çalışıyoruz. Esenler’i hep 
birlikte değiştirecek ve yenileyeceğiz. Esenler, herkesin 
yaşamaktan mutlu olduğu İstanbul’a yakışır bir ilçe 
olacak…  

Mehmet Tevfik Göksu kimdir?
1966 yılında Adıyaman Gölbaşı’nda doğan Mehmet Tevfik 
Göksu, ilköğrenimini Gölbaşı’nda, ortaöğrenimini İstanbul 
Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 
1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olan Göksu, İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler 
Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Her zaman 
siyasetin içerisinde aktif olarak bulunan Göksu, Refah ve 
Fazilet Partilerinde İstanbul İl Başkan Yardımcılığı 
görevlerinde bulundu. Siyasi çalışmalarının yanı sıra, sivil 
toplum kuruluşlarıyla yakın temasını sürekli devam ettiren 
Göksu, Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve 
Marmara Bölge Başkanlığı yaptı. İngilizce ve Arapça bilen 
Mehmet Tevfik Göksu, evli ve dört çocuk babasıdır.
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İstanbul’un marka değerini ve 
halkın yaşam kalitesini 
yükseltmek için 365 gün 24 saat 
prensibiyle çalışan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Kartal’a 
son 9 yılda toplam 1 milyar 
358 milyon 413 bin TL yatırım 
yaptı. Özellikle ulaşım ve 
planlama alanlarında yapılan 
yatırımlar, ilçenin gelişimine büyük 
bir katkı sağladı. 

Büyükşehir’den Kartal’a 
1.358.413.000 TL yatırım

İstanbul’u kültür, sanat, turizm, spor ve kongreler şehri 
yapmak için çalışmalarına aralıksız devam eden 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçelere yönelik 

yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Son 9 yılda 
planlamadan ulaşıma, çevreden altyapıya kadar hayatın 
her alanında yapılan dev yatırımlar ile Kartal da yeni bir 
görünüme kavuştu. 

Kartal’da kentsel dönüşüm... 
Kartal halkının yaşam kalitesini yükseltmek için 
çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi ile 5 milyar 
dolarlık bir yatırımla 4,5 milyon nüfusa hitap edecek 
yeni istihdam alanları oluşturmayı planladı. Kartal ve 
yakın çevresinin geleceğini yakından ilgilendiren proje, 
uluslararası davet ile ünlü Mimar Zaha Hadid tarafından 
hazırlandı. Projede, Kartal’dan Gebze’ye kadar olan 
360 hektarlık alanda konut, kültür, turizm, ticaret ve 
rekreasyon alanları oluşturulması planlanıyor. İlçede 
kentsel dönüşümü hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 
Kartal halkının daha modern, daha sağlıklı ve daha 
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güvenli bir yaşam sürmesi için planlı bir şekilde konut 
üretiyor. Bu hedef doğrultusunda ilçede 389 konut inşa 
edildi. 

Kartal için dev ulaşım yatırımları...
Kartal halkının daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli 
ulaşım imkanına kavuşması için raylı sistem yatırımlarını 
sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet 
Tarihi’nin en büyük metro yatırımı olan Kartal - Kadıköy 
Metrosu’nu hizmete açtı. Anadolu Yakası’nın ilk metrosu 
ile tam entegrasyon için dev bir adım atılırken Kartal ve 
Kadıköy arasında yolculuk süresi 32 dakikaya indi. 
Kadıköy - Kartal Metrosu’nun devamı niteliğindeki 4,5 
km’lik Kartal - Kaynarca Metro Hattı’nın da 2015 yılında 
hizmete alınması planlanıyor. 

Kartal’a 12,4 km yeni yol kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi, Kartal Cevizli, Kartal Hastaneler Önü 
Kavşağı’nın da aralında bulunduğu 8 adet köprü ve 
kavşak ile bağlantı yollarını ilçe halkının hizmetine açtı. 
Kartal Çanakkale Caddesi Kavşak ve Bağlantı Yolları’nın 
inşaatına devam edilen ilçede, 11 nokta için karayolu 
projeleri tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
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Kartal - Kadıköy arasında 10 noktada 
100 bisiklet ile Akıllı Bisiklet 
Uygulamasını başlattı. Elektrikli 
bisikletlerin kullanıldığı uygulama ile 
özellikle çocuklara, engellilere ve 
yaşlılara hizmet veriliyor. 

Kartal için altyapı ve içmesuyu 
yatırımları...
Kartal halkı için altyapı ve içmesuyu 
yatırımlarına aralıksız devam eden 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Kartal sahillerini ve Marmara 
Denizi’ni atıksu tehdidinden kurtaran 
Paşaköy ve Tuzla İleri Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesislerini hizmete açtı. İlçe 
genelinde 32 bin 760 m atıksu 
şebekesi ve kolektör inşa edilirken 
7 bin 782 m içmesuyu şebekesi ile 
5 bin 10 m içmesuyu şebekesi isale 
hattı döşendi. 

Büyükşehir Kartal’ın çehresini 
yeniliyor...
Çevre yatırımları ile Kartal’ın 
çehresini yenileyen İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi, 18’i sahilde 
olmak üzere toplam 26 yeni parkı 
ilçe halkının hizmetine sundu. 
Bakım ve onarımları yapılan yeşil 
alanlara, ilçe halkının spor yapması 
için fitness aletleri ile çocukların 
güvenli bir şekilde eğlenmesi için 
oyun grupları yerleştirildi. Kartal 
Meydanı ve çevresini yeni bir 
görünüme kavuşturan Büyükşehir 
Belediyesi, Kartal - Pendik arası 
minibüs yolu, Sahil Yolu ve Soğanlık 
Mahallesi’nde düzenleme 
çalışmaları yaptı.

Daha temiz, daha sağlıklı Kartal 
için...
Daha sağlıklı ve daha temiz bir 
Kartal için düzenli olarak temizlik 
hizmeti veren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, ilçe genelinde 112 bin 
19 m yeni doğalgaz hattı döşedi, 
6 bin 672 adet servis kutusu 
yerleştirdi. Bu çalışmalar sonucu 
ilçede doğalgaz kullanan abone 
sayısı 171 bin 458’e ulaştı.
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Kartal’a kütür-sanat yatırımları...
Kartal halkının kültür-sanat hayatını 
zenginleştirmek için yatırımlar yapan 
Büyükşehir Belediyesi, Bülent Ecevit 
Kültür Merkezi ile Orhantepe Semt 
Konağı’nı hizmete açtı. Kartal Muallim 
Cevdet Kütüphanesi ile Kartal Prof. Dr. 
Halil İnalcık Kütüphanesi açılırken 
Kartal Cevizli İSMEK Kütüphanesi de 
ilçe halkının kullanımına sunuldu.
 
“Eğitime destek, geleceğe hizmet...”
Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi’ni 
açan, Kartalspor ve Bulvarspor Futbol 
Sahalarını tamamlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Kartal Anadolu 
Lisesi, Kartal Bedri Rahmi Eyüpoğlu 
İlköğretim Okulu, Kartal Fatin Rüştü 
Zorlu Anadolu Lisesi, Kartal Hacı Hatice 
Bayraktar Lisesi ve Kartal İstanbul Köy 
Hizmetleri Anadolu Lisesi’nin 
bahçesine kapalı spor salonu yaparak 
öğrenciler ve ilçe halkının hizmetine 
açtı. Kartal’da sayıları 8’e çıkarılan 
İSMEK Kurs Merkezlerinde 135 branşta 
mesleki eğitim veriliyor. Bugüne kadar 
“yaşam boyu eğitim” anlayışıyla 80 bin 
315 kursiyere eğitim verildi. 
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Orta Afrika Çad Valisi Haoua 
Outmane Djame, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ı ziyaret etti. Konuk Vali, 
dünyanın hiçbir yerinde 
böylesine halkın içinde olan bir 
başkan daha görmediğini 
söyledi.

Konuk Vali’den 
Başkan Topbaş’a övgü… 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Çad Valisi Haoua 
Outmane Djame ile Sütlüce’deki 

Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi’nde 
biraraya geldi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin yapmış olduğu yatırımlar 
hakkında konuk Vali Djame’ye bilgi 
veren Başkan Kadir Topbaş, son 9 yılda 
yapılan yatırımlarla İstanbul’un artık 
dünyanın gıpta ile izlediği bir şehir 
haline geldiğini söyledi. 

“Halkın içinde bir başkan…”
Başkan Topbaş, İstanbul’a yapılan 
yatırımlar ile hizmetlerin maket ve 
görsellerle sergilendiği çadırı gezen 
vatandaşlarla bir süre sohbet etti ve 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Konuk Vali de, 
vatandaşlara hitaben; “Dünyada böyle 
bir belediye başkanı görmedim. 

Böylesine halkın içinde dolaşan, halkla 
iç içe olan bir belediye başkanı 
görmedim. Gördüğüm belediye 
başkanları genelde makamında 
oturarak işlerini yapmaya çalışır.” diye 
konuştu.

“İstanbul çok değişmiş ve 
güzelleşmiş…”
İstanbul’a öğrencilik yıllarında geldiğini 
ifade eden Vali Djame, sözlerini şöyle 
tamamladı; “İstanbul’u çok temiz ve çok 
güzel gördüm. Sayın Başkan’a ve 
ekibine çok teşekkür ediyorum. 
Öğrencilik yıllarımda İstanbul’a 
gelmiştim. İstanbul çok değişmiş ve 
güzelleşmiş.” Konuk Vali ile bir süre baş 
başa görüşen Başkan Topbaş, daha 
sonra Vali Djame onuruna öğle yemeği 
verdi.
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İstanbul, dünyanın KOBİ’lere 
yönelik en büyük eşleştirme ve 
iş geliştirme forumlarından biri 
olan 18. Uluslararası İş 
Geliştirme Forumu’na ev 
sahipliği yaptı. 26 ülkeden 
860 katılımcının biraraya geldiği 
etkinlikte, Türkiye’nin yeri ile ilgili 
güven mesajları verildi.

Dünya ticaretinin kalbi 
İstanbul’da attı

Dünyaya açılmak isteyen ve küresel büyümeyi 
hedefleyen KOBİ’leri biraraya getiren 18. Uluslararası 
İş Geliştirme Forumu Futurallia İstanbul 2013, 

tarihinin en yoğun katılımıyla İstanbul Dünya Ticaret 
Merkezi’nde yapıldı. 1990 yılından itibaren Avrupa ve 
Amerika’nın çeşitli kentlerinde düzenli olarak gerçekleşen 
ve bu yıl ülkemizde 18’incisi düzenlenen etkinlikte, 
26 ülkeden 860’den fazla katılımcı yer aldı. 

Türkiye’deki KOBİ’ler önemli iş ortakları…
Dünya Ticaret Merkezi Birliği CEO’su Eric Dahl etkinlikte 
yaptığı konuşmada, Türkiye’deki KOBİ’leri ve Türkiye ile 
yapılan ticareti son derece önemsediklerini söyledi. 
Futurallia Başkanı Dominique Lenoir ise, rekor sayıda 
katılımcıya ulaşmış olan Futurallia İstanbul 2013’ün, 
küresel ekonomide Türkiye ve Türkiye ile beraber 
büyüyen KOBİ’lerin dünyada ne kadar önemli bir iş ortağı 
olarak göründüğünün en somut göstergesi olduğunu 
ifade etti. 

Küresel buluşma adresi: İstanbul…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen organizasyona 
katılan Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ da, dünya 
çapında önemli bir ticari buluşmaya ev sahipliği 
yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “İstanbul, 
geçmişte olduğu gibi bugün de doğusu ve batısı, kuzeyi 
ve güneyi ile ‘küresel buluşma adresi’ olmuştur. 
Uluslararası siyasetin, küresel ticaret ve finans hayatının, 
kültür- turizm ve spor dünyasının kalbi İstanbul’da atıyor. 
Ev sahipliği yaptığı dünyanın önemli fuar ve kongreleriyle 
dünya ticaret ve ekonomisine yön veriyor. Dünya 
İstanbul’da buluşuyor. Dünya ticaretinin kalbi İstanbul’da 
atıyor.” diye konuştu. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile Japonya’nın Kyoto şehri 
arasında bilim, sanayi, çevre, 
kültür, sanat ve turizm 
alanlarını kapsayan işbirliği 
protokolü imzalandı. Başkan 
Vekili Ahmet Selamet, iki şehrin 
gelişmesine katkı sağlayacak 
protokolün Türk ve Japon halkları 
arasındaki sevgi ve güven 
bağlarını daha da artıracağını 
söyledi. 

İstanbul ve Kyoto arasında 
işbirliği gelişiyor 

İstanbul ile Japonya’nın Kyoto kenti arasındaki işbirliği 
protokolü, Saraçhane Belediye Sarayı’nda imzalandı. 
Törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 

Ahmet Selamet ve Kyoto Belediye Başkanı Daisaku 
Kadokawa’nın yanı sıra, Japonya İstanbul Başkonsolosu 
Keiji Fukuda ile her iki yerel yönetimin bürokratları ve 
akademisyenler de hazır bulundu. 

İşbirliği ve yatırımlar artıyor…
Türkiye’nin ve İstanbul’un Japonya ile dostluğunun çok 
uzun yıllara dayandığını belirten İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Selamet, Japonları 
çalışkan, disiplinli, ahlaklı, fedakar, feragat sahibi ve 
kahraman ruhlu bir millet olarak tanıdıklarını belirterek, iki 
şehir arasındaki dostluk ve işbirliğinin gelişmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
  
Japon firmaların İstanbul’da Marmaray gibi çok önemli 
projeleri yürüttüklerini ve İstanbul’un kardeş şehri olan 
Şimoneseki’de çok sayıda ortak çalışmaya imza atıldığını 
ifade eden Ahmet Selamet, bir dünya metropolüne 
dönüşen İstanbul’un işbirliklerinin de yatırımlarına paralel 
olarak arttığını söyledi.
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Her alanda işbirliği…
“Kyoto ile imzaladığımız işbirliği 
protokolü sürdürülebilir ve barışçıl 
kalkınmaya katkı sağlayacak” diyen 
Selamet, sözlerine şöyle devam etti; “Bu 
protokol kültürler arası diyaloğu da 
geliştirecektir. Bu çerçevede eğitim ve 
sanayi-hükümet-akademi işbirliği 
alanlarında projeler yapılacak. Kültür, 
turizm, altyapı, çevrenin korunması ve 
toplu ulaşım alanlarında bilgi ve 
deneyimler aktarılacak. Üniversiteler 
arasındaki işbirliği kuvvetlendirilecek. 
Fuar, sergi ve festivaller yoluyla 
tanıtımlar yapılacak. Bilimsel 
konferanslar, seminerler ve inceleme 
gezileri düzenlenecek. Ticari kurumlar 
arasında işbirliği başlatılacak. Uzman ve 
personel değişiminde bulunulacak. 
Protokol sadece iki şehrin ilişkilerini 
geliştirmeyecek. Aynı zamanda dost 
Japon ve Türk halkları arasındaki sevgi 
ve güven bağlarını daha da artıracak.”

Japonya’dan İstanbul’a teşekkür…
Kyoto Belediye Başkanı Daisaku 
Kadokawa da Türkiye ile dost ve kardeş 
ülke olmaktan çok mutlu olduklarını 

belirterek, protokolü önemli gördükleri 
için çok sayıda akademisyen ve 
bürokratla İstanbul’a geldiklerini 
söyledi. “Bugün kardeşliğimizde yeni bir 
sayfa açılacaktır” diyen Daisaku 
Kadokawa, Türkiye’nin yaklaşık 30 yıl 
önce İran’da savaş ortamında kalan 
200’den fazla Japon vatandaşını 
cesaretle kurtardığını, 2 yıl önce 
yaşadıkları deprem ve tsunamide de 
Türkiye’den çok büyük destek birlikleri 
geldiğini hatırlattı.

Kadokawa, “Japon halkı sizlere teşekkür 
ediyor. Türkiye’nin Japonya’nın gerçek 
dostu ve kardeşi olmasından büyük 
mutluluk duyuyoruz. Kyoto Belediyesi 
olarak kültürler arası işbirliğinin 
gelişmesine büyük önem veriyoruz. Bu 
işbirliği protokolünün her iki şehir için 
iyi sonuçlanmasını diliyoruz ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ı Kyoto’ya bekliyoruz.” diye 
konuştu. Törende konuşmaların 
ardından İstanbul - Kyoto İşbirliği 
Protokolü Ahmet Selamet ve Daisaku 
Kadokawa arasında imzalandı ve 
karşılıklı hediyeler verildi.
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2020 Olimpiyat Oyunları aday 
kenti İstanbul’da, Uluslararası 
Jimnastik Turnuvası heyecanı 
yaşandı. Türkiye, 10 ülkeden 
180 sporcunun katıldığı 
‘İstanbul Rhythmics Cup 2013’ 
Uluslararası Jimnastik 
Turnuvası’nda 3 birincilik, 
2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde 
etti.

İstanbul’da jimnastik rüzgarı

2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları 
aday kenti İstanbul’da, olimpiyatların 
en önemli branşlarından biri olan 

jimnastik heyecanı yaşandı. 2020 
Olimpiyat Oyunları ev sahipliği için Tokyo 
ve Madrid ile yarışan İstanbul, Uluslararası 
Jimnastik Turnuvası’nda 10 ülkeden 
180 sporcuyu ağırladı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 
Spor A.Ş. ve Türkiye Jimnastik Federasyonu 
işbirliği ile düzenlenen “İstanbul Rhythmics 
Cup 2013” Uluslararası Jimnastik Turnuvası, 
renkli görüntülere sahne oldu. 

İlki 2009 yılında gerçekleştirilen ve bu yıl 
5’inci kez düzenlenen İstanbul Uluslararası 
Jimnastik Turnuvası, büyük bir ilgi ve 
katılıma sahne oldu. Turnuvada başta 
Türkiye olmak üzere Almanya, Rusya, 
Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan, 
Gürcistan, İngiltere, Kıbrıs ve Kırgızistan 
madalya mücadelesi verdi. 

Üsküdar Burhan Felek 50. Yıl Spor 
Kompleksi’nde yapılan Uluslararası 
Jimnastik Turnuvası’nda müsabakalar 
bebekler, çocuklar, küçükler ve büyükler 
kategorilerinde yapıldı. Sporcuların 

birbirinden güzel ve renkli mücadeleleri 
izleyenleri büyüledi. Türk sporcular 
turnuvada başarılı bir grafik çizerek 
toplamda 3 birincilik, 2 ikincilik ve 
3 üçüncülük elde etti. 1996 - 1997 yaş 
kategorisinde Başak Ertekin, 1999 yaş 
kategorisinde İpek Vardar ve 2005 yaş 
kategorisinde Derya Türker rakiplerini 
geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

2000 yaş kategorisinde Selin Nisa Açıkel ve 
2005 yaş kategorisinde Alina Demchuk 
ikinci olurken, 1996-1997 yaş 
kategorisinde Melisa Yüksel, 2003 yaş 
kategorisinde Ilgaz Biber, 2004 yaş 
kategorisinde Lara Camgözoğlu ise 
üçüncü oldu. Uluslararası Jimnastik 
Turnuvası’nda derece elde eden sporculara 
kupalarını İBB Gençlik ve Spor Müdürü 
Osman Avcı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü Şube Müdürü Adnan Kuzu 
takdim etti. Madalya töreni sonrası minik 
jimnastikçilere özel bir şov sergilendi. Işık 
gösterileri ve danslarla adeta görsel bir 
şölen şeklinde gerçekleşen şov 
izleyenlerden büyük alkış aldı. Turnuva 
toplu fotoğraf çekimi ve gala gecesi ile son 
buldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
organize ettiği ve yıl boyunca 
devam edecek olan Engelliler Spor 
Şöleni, basketbol turnuvası ile 
başladı. Hidayet Türkoğlu Spor 
Kompleksi’nde düzenlenen 
organizasyonda 400’e yakın 
engelli sporcu hem kıyasıya 
mücadele etti hem de doyasıya 
eğlendi.  

Spor engelleri kaldırıyor 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 

Engelliler Müdürlüğü (İSEM) ve Spor A.Ş. işbirliğinde organize 
edilen Engelliler Spor Şöleni, nefesleri kesen basketbol 

turnuvası ile başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hidayet 
Türkoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen turnuvaya, İSEM’e 
bağlı merkezler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ile özel 
rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan 400’e yakın engelli 
sporcu katıldı. 

Mücadele ve eğlence birarada…
Basketbol branşında karma olarak partnerli şekilde düzenlenen 
turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. Renkli görüntülerin 
oluştuğu organizasyonda Kazım Beyaz İlköğretim Okulu 1’inci 
olurken, Kazım Beyaz İlköğretim Okulu’nun bir diğer takımı ise 
2’nciliği elde etti. Saadet İlköğretim Okulu da turnuvayı 3’üncü 
olarak tamamladı. Şampiyon olan takıma kupasını İSEM 
Müdürü Bekir Köksal takdim etti. Müsabakalar sonucunda 
turnuvalara katılan tüm engelli sporculara da günün anısına 
özel olarak hazırlanan madalyalar ve hediyeler verildi. 

İSÖMİX konseri tribünleri coşturdu…
Ayrıca Basketbol Turnuvası öncesi ve sonrasında engellilerin 
oluşturduğu İSÖMİX müzik grubu salonda bulunanlara bir 
konser verdi. Söyledikleri şarkılarla tribünleri coşturan İSÖMİX 
grubu büyük alkış aldı. Toplumda engelli bireylere karşı 
farkındalık oluşturmayı da amaçlayan Engelliler Spor Şöleni, 
basketbol, voleybol, masa tenisi, futsal ve yüzme branşlarında 
yapılacak turnuvalarla yıl boyunca devam edecek.  
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Çocuk Meclisi tarafından 
hayata geçirilen Çocuk Şenliği, 
miniklere unutamayacakları bir 
gün yaşattı. Etkinlikte çocukların 
yanı sıra anne ve babalar da 
eğlenceli bir gün geçirdiler. 

Çocuklar doyasıya eğlendi

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 
koordinasyonunda, Yekare PR, 

AnneCee Organizasyon işbirliği ve Doğa 
Koleji ile Ford ana sponsorluğunda 
düzenlenen 2. Caddebostan Çocuk 
Şenliği ile minikler doyasıya eğlendikleri 
bir gün geçirdi. Caddebostan’da kurulan 
alanda düzenlenen etkinlikler, çok 
eğlenceli ve renkli görüntülere sahne 
oldu. 
 
Çocuk Şenliği’ne katılan çocuklar 
kurulan etkinlik çadırlarında kukla 
gösterisi, beyblade turnuvası, hulahop, 
basket turnuvaları, topaç çevirme, 
misket oyunlarının yanı sıra bilim şenliği, 
zeka küpü yapımı, maket yapımı, ebru 
yapımı, rüzgar gülü yapımı, keçelerden 
figür yapımı, kurabiye yapımı gibi 
bilimsel, sanatsal ve eğlenceli 
etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. 

Minikler, modern ve geleneksel 
oyunların dışında keyifli yarışmalar, 
sportif aktiviteleri ve konserlerle de 
doyasıya eğlendiler. Anne-kız, 
baba-oğul yarışları, palyaço 
gösterileri ve her yerde müzik 
etkinliklerinin yanı sıra çocukların 
çok sevdiği sevimli kahraman Pepee 
de şenlikte bir konser verdi. 

İBB Çocuk Meclisi’nin kurduğu 
stantta İstanbul’un çocuklarına; 
Başkan ve Çocuklar CD’si, çeşitli 
hikaye kitapları, oyun CD’leri, balon, 
rüzgar gülü ve çeşitli hediyeler 
dağıtıldı. İBB Çocuk Meclisi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen Çocuk 
Şenliği’ne katılan minikler ve 
ebeveynleri gün boyu düzenlenen 
oyunlar, aktiviteler ve bilgilendirici 
seminerler ile oldukça eğlenceli 
dakikalar geçirdiler. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
kent genelindeki piknik alanlarını 
ve plajları spor alanına 
dönüştürmeye yönelik projesi bu 
yıl da devam ediyor. 
İstanbullular, plaj ve piknik 
alanlarında uzman eğitmenler 
eşliğinde düzenlenen aktiviteler 
ile hem spor yapıyor hem de 
doyasıya eğleniyor.

Sağlıklı yaşam için spor yapın!

2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları aday kenti 
İstanbul, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla dev 
bir spor alanı haline dönüşüyor. Sporu tabana yayma 

hedefiyle her alanda çalışmalarını sürdüren İBB Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, plaj 
ve piknik alanlarında halkı sporla buluşturan etkinliklere 
başladı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Spor A.Ş. ile birlikte 
organize ettiği spor etkinlikleri, Beykoz’da yeniden start aldı. 

İstanbullulardan büyük ilgi… 
Beykoz Çavuşbaşı Kent Ormanı’nda düzenlenen etkinliklere 
vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kurulan özel etkinlik 

alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde yarışan İstanbullular 
doyasıya eğlendiler. Açık havada spor yapma fırsatı ile 
stresten arınan vatandaşlar, ayrıca eğlenceli ve motive edici 
yönüyle egzersiz yapma imkanı bulmuş oldular. 

Uzman eğitmenler eşliğinde… 
İstanbullular hafta içi ve Cumartesi günü 12.00 - 18.00 saatleri 
arasında plaj ve piknik alanlarında uzman eğitmenler 
eşliğinde hem doyasıya eğleniyor hem de spor yapma fırsatı 
buluyor. Özel etkinlik alanlarında ip atlama yarışları, çuval 
yarışları, halat çekme yarışları, tırmanma duvarı, canlı langırt, 
plaj voleybolu, plaj futbolu, mendil kapmaca, yakar top, renkli 
istop, penaltı yarışları, top sektirme yarışları, badminton 
yarışları, yüzme yarışları ve çeşitli animasyon aktiviteleri ile 
İstanbullular spor yapıyor.

İstanbul spor alanı haline geliyor…
Ücretsiz olarak eğitmenler nezaretinde yapılan etkinliklere 
katılan vatandaşlara tişört, şapka, voleybol topu, basketbol 
topu, futbol topu gibi çeşitli hediyeler veriliyor. 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 hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, plajlar ve piknik alanlarında yaz 
dönemi boyunca İstanbulluları spor ve eğlenceyle 
buluşturmaya devam edecek.
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: İSTANBUL’DA TARİH CANLANIYOR
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine 

gönderen ilk dört kişiye, Miniaturk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.07.2013 - 31.07.2013

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

YAYIN KURULU Tolga Kutlu, Umut Yüksel Ertürk
ADRES: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/SARAÇHANE TEL: (0212) 455 14 50 istanbulbulten@ibb.gov.tr

YAPIM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş.
BASKI-CİLT: Star Medya Yayıncılık A.Ş. BASKI TESİSLERİ TEL: 0212 473 20 00

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE  TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
3 Kalem Ip Telefon Malzemesi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
 Sultanbeyli İlçesi, Hayat Ve Miraç Caddeleri İle Ara Sokakları Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Sultanbeyli İlçesi, Şanlıurfa Caddesi Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2013 Yılı Muhtelif Spor Malzemesi Alım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İletişim Noktalarına Dijital Bilgilendirme Ekranları Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
5 Kalem Yangın Söndürme Köpüğü Konsantresi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul Geneli Köprülerde Güçlendirme Ve Onarım İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Çok Fonksiyonlu A3 Yazıcı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Özel Bilgisayar Ve Monitör Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Engelliler Prefabrik Sosyal Gelişim Merkezi Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul Geneli Modüler Tuvalet Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Şile İlçesi Üsküdar Caddesi Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Eyüp Kemerburgaz Meydanı Ve İstanbul Caddesi Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
300.000 Kg Köpek Maması Ve 5.000 Kg Kedi Maması Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma Ve Onarım Eğitimi Hizmet Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
62 Kalem Muhtelif İnşaat Boyası Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Sütlüce İletişim Çadırı Bakım Ve Onarım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Sultangazi İlçesi, Eski Edirne Asfaltı Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
1 Adet Akülü Makaslı Yürütmeli Platform Ve 2 Adet Akülü Transpaletli İstifleme Makinesi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
24 Kalem Muhtelif Melbusat Alımı

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        
Muhtelif Demir Ve Demir Türevi Malzeme

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Köşebentli Tel Çit Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
436 Kalem Muhtelif Hırdavat Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul Geneli 4. Grup Zeminüstü, Zeminaltı Otopark Ve Transfer Merkezi Projelerinin Hazırlanması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul Geneli 5.Grup Muhtelif Yol-Kavşak Projeleri Hazırlanması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2 Adet Vinçli Kamyon Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul Geneli Parkları, Mezarlıkları, Koruları Yolları Ve Havuzlarının Bakım Ve Onarım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul Anadolu Yakasında Bulunan Anıt Ve Korunmaya Değer (Aday Anıt) Ağaçların Tespiti, Tescili, Ağaç Sağlığı Ve Devrilme Riskinin Belirlenmesi İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
İstanbul Avrupa Yakasında Bulunan Anıt Ve Korunmaya Değer (Aday Anıt) Ağaçların Tespiti, Tescili, Ağaç Sağlığı Ve Devrilme Riskinin Belirlenmesi İşi.

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi 265 Ada 4 Parseldeki Binaya Konsept Ürün Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Fotoğraf Makinesi Ve Kamera Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
20 Kalem Muhtelif Mutfak Makineleri Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Fatih İlçesi Haliç Caddesi Ve Fatih Camii Önü Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Web Tv Ses Ve Görüntü Donanımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
13 Kalem Muhtelif Ev Tekstili Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Üsküdar Haydarpaşa Numune Hastanesi Önü Zeminaltı Otopark Ve Bağlantı Yolları İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Çekmeköy Pazar Yeri Ve Çevre Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Unkapanı Atatürk Köprüsü Bakım Onarım Ve Takviye İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
‘’Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi 0 Ada 3939 Parselde 379 Adet Konut, Ada İçi Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı’’ İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Bayrampaşa Abdi İpekçi Ve Numunebağ Caddeleri İle Bağlantı Yolları Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
D-100 Cevizlibağ Avcılar Arası Yol Islahı İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Muhtelif Ahşap Malzeme

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Avcılar Beylikdüzü Metrobüs Hattına Dijital Bilgilendirme Ekranları Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Belediyemiz Birimleri Arasında Haberleşme Altyapısı Tesisi Ve Kablo Çekimi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Sultangazi İlçesi, Ordu Caddesi Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
4 Adet Yolcu Gemisi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Pendik Kurtköy Spor Kompleksi Spor Aletleri Alımı

01.07.2013 10.00  Elektronik Sistemler Müdürlüğü 

01.07.2013 10.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

01.07.2013 11.00  Yapı İşleri Müdürlüğü  

 02.07.2013 10.00  Gençlik Ve Spor Müdürlüğü  

  02.07.2013 10.30  Elektronik Sistemler Müdürlüğü 

02.07.2013 11.00 Satınalma Müdürlüğü  

 02.07.2013 11.30  Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

 03.07.2013 10.30  Satınalma Müdürlüğü  

 04.07.2013 09.30  Satınalma Müdürlüğü  

 04.07.2013 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

 04.07.2013 10.30  Yeşil Alan Ve Tesisler Yapım Müdürlüğü 

04.07.2013 11.00  Yapı İşleri Müdürlüğü  

 04.07.2013 11.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

 08.07.2013 10.00  Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 

08.07.2013 10.30  Koruma Uygulama Ve Denetim Müdürlüğü 

 08.07.2013 11.00  Satınalma Müdürlüğü  

08.07.2013 11.30  Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

 09.07.2013 10.00  Yapı İşleri Müdürlüğü  

09.07.2013 11.00  Satınalma Müdürlüğü 

10.07.2013 10.30  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 

11.07.2013 10.30  Anadolu Yakası Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

15.07.2013 10.30  Satınalma Müdürlüğü  

15.07.2013 11.00  Satınalma Müdürlüğü  

15.07.2013 11.30  Satınalma Müdürlüğü  

16.07.2013 10.00  Altyapı Projeler Müdürlüğü  

16.07.2013 10.30  Altyapı Projeler Müdürlüğü  

16.07.2013 11.00  Satınalma Müdürlüğü  

17.07.2013 10.00  Avrupa Yakası Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 

17.07.2013 10.30  Anadolu Yakası Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 

17.07.2013 11.00  Avrupa Yakası Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 

18.07.2013 10.00  Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

18.07.2013 10.30  Satınalma Müdürlüğü  

18.07.2013 11.00  Satınalma Müdürlüğü  

18.07.2013 11.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

22.07.2013 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

 22.07.2013 10.30  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 

 22.07.2013 11.00  Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

22.07.2013 11.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

23.07.2013 09.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

 23.07.2013 10.00  Mesken Müdürlüğü  

 23.07.2013 10.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

 23.07.2013 11.00  Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

23.07.2013 11.30  Satınalma Müdürlüğü 

 24.07.2013 10.00  Elektronik Sistemler Müdürlüğü 

 24.07.2013 10.30  Elektronik Sistemler Müdürlüğü 

29.07.2013 10.00  Yapı İşleri Müdürlüğü  

29.07.2013 10.30  Satınalma Müdürlüğü

29.07.2013 11.00  Satınalma Müdürlüğü 




