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Medeniyetler şehri İstanbul’a hizmet etmek, her kula nasip 
olmayacak çok büyük bir onurdur. Belediye Meclis 
üyelerimizin seçimiyle şahsıma layık görülen İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, benim için gurur verici ve  
o derece de mesuliyetli bir görevdir. Sorumluluğumuz 
büyük, yükümüz ağır... Türkiye’yi taşıyan ve dünyada temsil 
eden bu nadide şehrimize karşı görevlerimiz var. Bizler, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği 
vizyon doğrultusunda “az laf, çok iş” prensibiyle hizmet 
etmeye, halkımızın hayır duasını almaya devam edeceğiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, güçlü mali yapısı, hayatın 
her alanına dokunan hizmetleriyle sadece Türkiye’nin değil, 
dünyanın göz bebeği konumundadır.  
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanımızın 
belediye başkanı seçilmesiyle adeta yeniden doğdu. 
İstanbul, uluslararası ölçekte yapılan büyük yatırım ve 
hizmetlerle dünyanın merkezi oldu. Bizler de, çözüm odaklı, 
adil, şeffaf, hesap verilebilir, objektif yönetimi her mecrada 
güçlendiren bir anlayışla hizmetlerimizi sürdüreceğiz. 
Parti, ideoloji ayrımı yapmadan İstanbul’un tüm ilçelerini, 
beldelerini, köylerini bu şehre yaraşır bir hale getirmek için 
var gücümüzle çalışacağız. Aldığımız emaneti alnımız ak, 
başımız dik, onurla taşıyacağımızdan hiç şüpheniz 
olmasın. 

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İstanbulluları sevgi ve  
saygı ile selamlıyorum…

Sevgili  İstanbullular
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Dr. Kadir Topbaş’ın 
görevinden ayrılmasının ardından olağanüstü toplantıyla 
İstanbul’un yeni belediye başkanını seçti. Başakşehir 

Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun yarıştığı seçimde, Mevlüt Uysal  

salt çoğunlukla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 

Seçim öncesi Belediye Meclisi’ne hitap eden Mevlüt Uysal, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde başlayan 

‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ anlayışıyla hizmet etmeye 
devam edeceklerini söyledi. 

“Dokunmadık yürek, silinmedik gözyaşı 
bırakmayacağız…”
İstanbul’un AK Parti iktidarında dev projelerle tanıştığını,  
1994 öncesinde metro olmadığını, susuzluk, hava kirliliği ve 
çöp dağlarının olduğunu dile getiren Mevlüt Uysal, “İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 1994 yılında Cumhurbaşkanımız  
Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanı seçilmesiyle adeta 
yeniden doğdu. İnşallah bunu devam ettirmeyi vadediyoruz. 
Dokunulmadık yürek, çalınmadık kapı, silinmedik gözyaşı 
bırakmamak için gece gündüz demeden canla başla 
çalışacağız.” diye konuştu.

İstanbul’un yeni başkanı  
Mevlüt Uysal

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçimlerde  
Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’un yeni başkanı oldu.  

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Az laf, çok iş vadediyoruz. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde başlayan ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ 

anlayışıyla hizmetlerimize devam edeceğiz.” dedi.
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İstanbul’da 150 kilometre raylı sistem olduğunu,  
257 kilometre metro inşaatının da devam ettiğini hatırlatan 
Uysal, konuşmasına şöyle devam etti: “Dünyanın hiçbir şehrinde 
bu kadar metro çalışması yoktur. İstanbul bugün dünyanın en 
temiz şehirlerinden biri. Yeşil alan miktarı yüzde 86 artırıldı. 
Bugün İstanbul, en modern katı atık depolama ve arıtma 
sistemlerine sahip. 2071 yılına kadar su problemi çözüldü. 
Kültür merkezlerindeki koltuk sayısı 1.480’den 9 bin 991’e 
çıkartıldı. 180 okulun bahçesine spor salonu yapıldı. Bu şehir 
engellilere hizmeti Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde 
görmeye başladı. İSMEK dünyanın en büyük halk üniversitesidir. 
Boğaziçi, Marmara Denizi ve Haliç, sanayi atıkları tarafından 
kirletilmiyor. İstanbul’un 628 kilometrelik sahil şeridinden 
denize girilebiliyor. Atıksuların yüzde 99’u arıtılıyor. 
Toprakla doldurulması düşünülen Haliç, yine İstanbul’un 
altın boynuzu oldu.”

“Az laf, çok iş…”
İstanbul’un iki kıtasının 3 katlı tüp geçit projesiyle 6’ncı kez 
bağlanacağını, 3. Havalimanı’nın 2018’de hizmete gireceğini 
hatırlatan Mevlüt Uysal, “Az laf, çok iş prensibiyle hizmet 
etmeye, halkımızın hayır duasını almaya devam edeceğiz. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, güçlü mali yapısı, hayatın her 
alanına dokunan hizmetleriyle sadece Türkiye’de değil, dünya 
ölçeğinde örnek bir belediye olmaya devam ediyor. Sorundan 
değil, çözümden yana adil, şeffaf, hesap verebilir, objektif 
yönetimi her mecrada güçlendiren bir anlayışla hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Parti, ideoloji ayrımı yapmadan İstanbul’un 
her tarafına hizmet edeceğimizi buradan İstanbullulara ilan 
ediyorum. Meclisimiz bizi belediye başkanlığına uygun gördüğü 
takdirde, aldığımız emaneti büyük bir onurla, alnımız ak,  
başımız dik, haysiyetle taşıma sözü veriyorum.” dedi.
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“İstanbulluların güvenine layık olmaya 
çalışacağım…”
Mevlüt Uysal, Başkan seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür 
konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
gerçekleştirilen seçimin dünyanın incisi İstanbul’a ve  
tüm milletimize hayırlı olmasını dileyerek, “Şahsımı Aziz 
İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçen 
değerli Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu, benim 
için çok büyük bir onurdur ve o derece de mesuliyetli bir 
görevdir. Bütün gücümle güveninize layık olmaya 
çalışacağım. Allah beni size ve İstanbullulara mahcup 
etmesin.” diye konuştu. 

“Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağır…”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Başta Genel Başkanımız ve 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, liderimiz Recep 

Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Bu şehre 
belediye başkanlığı yaptı. Hizmetleri ile İstanbulluların ve 
milletimizin gönlünde taht kurdu. Bu şehrin her yerinde 
eserleri var. 1994 yılı bu bakımdan İstanbul için bir 
dönüm noktası olmuştur. Sayın Başbakanımız Binali 
Yıldırım’a da huzurlarınızda ayrıca teşekkürlerimi 
sunuyorum. Hükümetimizin de desteğiyle bugüne 
kadar altyapı, ulaşım, çevre, sağlık, sosyal hizmetler, 
kültür-sanat, bilişim ve teknolojik yatırımlarla 
İstanbul’a önemli hizmetler yapıldı. Birçok önemli  
proje de devam ediyor. Kadir Topbaş ile aynı dönemde, 
Başakşehir Belediye Başkanı olarak birlikte çalışma 
imkanı buldum. İstanbul’a hizmetlerinden dolayı 
kendilerine teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuz 
büyük, yükümüz ağır. Türkiye’yi taşıyan ve dünyada 
temsil eden bu nadide şehrimize karşı görevlerimiz var. 
Bugün burada ‘Bismillah’ diyerek yola koyuluyoruz. 
Rabbim yolumuzu açık etsin.” 
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Başkan Mevlüt Uysal göreve başladı…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mevlüt 
Uysal, İBB Başkan Vekili Ahmet Selamet’in elinden 
Başkanlık Mührü'nü alarak görevine başladı. Saraçhane 
Belediye Sarayı’ndaki Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen 
devir teslimde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erol 
Kaya ve Mustafa Ataş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim 
Temurci, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Temel 
Başalan, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve ilçe belediye 
başkanları da yer aldı. Ahmet Selamet Başkanlık 
Mührü'nü teslim ettiği Başkan Mevlüt Uysal’a yeni 
görevinde başarılar dileyerek, “Bu mührü yeni 
başkanımıza hayırlı hizmetler yapması dileğiyle teslim 
ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Başarısı için  
İBB Meclisi olarak yanındayız ve duacısıyız.” diye konuştu. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,  
Eyüp Sultan Camii’nde Sabah Namazı kıldıktan sonra  
Eyüp Sultan Hazretleri’nin kabri başında dua etti. Başkan 
Uysal’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci,  
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan, bazı 
ilçe belediye başkanları da eşlik etti. Daha sonra İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ndeki makamında çalışmaya 
başlayan Başkan Mevlüt Uysal, ekibiyle toplantı yaparak 
devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. 
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Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Dr. Kadir Topbaş 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı makamında ziyaret etti. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, başkanlık 
görevinden ayrılan Dr. Kadir Topbaş’ı Saraçhane’deki 
makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Kadir Topbaş, “Uzun 

yıllardır birlikte siyaset yaptığımız, Türkiye’nin hak ettiği yere 
taşınması konusunda hassasiyetlerimizi birleştirdiğimiz, yerel 
yönetimde birlikte hizmet verdiğimiz çok değerli kardeşim 
Avukat Mevlüt Uysal’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak göreve başlaması beni de çok mutlu etti. Kendisine 
başarılar diliyorum. İstanbul’a hayırlı olsun.” diye konuştu.

“İstanbul ile ilgili tavsiyelerini alacağız…”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı vizyon 
doğrultusunda İstanbul’a hizmet ettiğini ifade eden Kadir 
Topbaş, Başkan Mevlüt Uysal’ın da aynı vizyon üzerine 

çalışacağına inandığını söyledi. Kadir Topbaş’a ziyaretinden 
dolayı teşekkür eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal da, “Benim için en büyük mutluluklardan biri, 
Kadir Bey gibi birinden görevi devralmaktır. Kendisi uzun yıllar 
İstanbul’a hizmet etti. İnşallah bundan sonra da görevinin 
bitmediğini düşünüyorum. Her başımız sıkıştığında 
kendisinden İstanbul ile ilgili tavsiyelerini alacağım.” dedi.

“İstanbul, Türkiye’nin dünyaya açılan 
kapısıdır…”
Başkan Uysal, Kadir Topbaş’a hediye olarak, İstanbul’u lale ile 
buluşturduğu için lale figürü olan bir tablo hediye etti. 
Ziyaretin ardından Kadir Topbaş ve Başkan Mevlüt Uysal, 
yıllardır hizmet veren Basın Danışmanlığı ekibi ve belediye 

Kadir Topbaş’tan 
Başkan Mevlüt Uysal’a ziyaret
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muhabirleriyle bir araya geldi. Başkan Mevlüt Uysal, 
buluşmada şunları söyledi: “Sayın Kadir Topbaş yıllardır 
çalıştığı Basın Danışmanlığı’ndaki arkadaşları ve basın 
mensuplarıyla vedalaşmak istedi. Kendisine hem şahsım hem 
sizler adına teşekkür ediyorum. Kadir Abimizle birçok işte 
beraberce çalıştık, istişare ettik. İstanbul, Türkiye’nin dünyaya 
açılan kapısıdır. İstanbul’da bizim attığımız her adımın, sizin 
yaptığınız her haberin ve yazının Türkiye ve dünya tarafından 
takip edildiğini bilmeliyiz.” 

Mesai arkadaşları ile vedalaştı…
Basın Danışmanlığı ekibiyle yıllarca birlikte çalıştığını, 
İstanbul’un başarısı için birlikte gayret ettiklerini ifade eden 
Kadir Topbaş, belediye çalışmalarını özenle İstanbullulara 
aktaran belediye muhabirlerine de teşekkür etti. Basın 
Danışmanlığı ekibini ve belediye muhabirlerini İBB’nin dışa 
açılan penceresi olarak nitelendiren Kadir Topbaş, şöyle 
konuştu: “Her birinize başarılı çalışmalarınızdan dolayı 
teşekkür ediyorum. Yoğun çalışarak, gayret göstererek katkı 
sundunuz. İstanbul ülke özelliğinde. Bu büyük ölçeğiyle 
Türkiye’ye ve dünyaya karşı sorumlu bir şehir. Burada başarı 
ancak bir ekip ruhuyla olabilir. Bu ruhu gösterdiniz. Savaşları 
askerler kazanır, kahramanlıklar komutanlara yazılır. Sağ 
olsun 76 bin belediye çalışanımız, irademizi koyduğumuzda 
ikiletmeden görevlerini yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
başlattığı vizyonla, gelişen şartları da dikkate alarak hizmet ettik. 
İstanbul böylece bir gelişim süreci gösterdi. 

” Başkan Mevlüt Uysal ile uzun yıllardır birlikte siyaset yaptığını 
ifade eden Kadir Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul gibi 
müjdelenmiş bir şehirde 3 dönem belediye başkanı olmam Genel 
Başkanımızın ve İstanbulluların bize duyduğu güven duygusuyla 
gerçekleşti. Geriye baktığımız zaman gerçekten güzel işler 
yaptığımıza inanıyorum. Sayın Başkanımız Mevlüt Uysal’ı da, 
Belediye Meclisimiz İstanbullulara hizmet etmek üzere 
görevlendirdi. Burada çok tempolu yürüyen bir sistem var.  
Ama zaten Başkan Uysal da çok çalışkan ve yetenekli. Bilgi ve 
deneyimlerimizi her daim kendisine aktarmaya hazırız.”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılışını 

gerçekleştirdi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetten bürokrasiye 
her alanda önemli isimleri yetiştiren okulun bir ekol olduğunu ve kendisinin de 

bu okulun mezunu ve mensubu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih’te kendi adını 
taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Başbakan 

Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi 
Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Erol Kaya, AK Partili milletvekilleri, AK Parti İstanbul 
İl Başkanı Selim Temurci, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı da katıldı.

“Pek çok önemli isim buradan yetişti…”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 yıl önce mezun olduğu ve kendi 
ismini taşıyan lisenin açılışında, “Biz burada öğrenciyken 
İstanbul’da başka İmam Hatip yoktu. Kurumsal olarak  
66 yıllık, mevcut yerinde de 59 yıllık bir geçmişi olan 
böylesine köklü bir okulun mezunu ve mensubu olmaktan 
iftihar ediyorum. Mezunlarına baktığımızda siyasetten, 
bürokrasiye her alanda çok önemli başarılara imza atmış 
isimlerin olduğunu görüyoruz. Burada belediye başkanları, 
milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları 
yetişti.” diye konuştu.

İstanbul’a 
yeni bir eğitim kompleksi
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Okulun bir ekol olduğunu ve kendisi için de yerinin ayrı 
olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlk gençlik 
yıllarımızda, İmam Hatipli olmanın verdiği şuurla hayatımıza 
yön vermeye çalıştık. Milletimiz İmam Hatip Okullarının işte bu 
özelliğini gördüğü, bildiği için tüm gücüyle onlara sahip çıktı. 
Cebinden parasını koydu, ununu hazırladı, bahçesinden meyve 
gönderdi. Onlarla büyüdük, yetiştik. Yatakhanemizde gece 
üstümüzü gelip örten o büyüklerimizi unutmamız mümkün 
değil. Ve bunlar sıradan insanlar değildi.” dedi.

“İlmiyle, irfanıyla bu ülkenin geleceğine 
hakim gençler yetişmeli…”
İmam Hatip Okullarının öğrenci potansiyelinin 600 binden  
60 bine düşürüldüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şimdi bu sayının 1 milyon 300 bin olduğunu söyledi. İlmiyle, 
irfanıyla bu ülkenin geleceğine hakim olacak gençlerin 
yetişmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu: “Hukuk, mühendislik, mimarlık, sanat, müzik gibi 
önemli yerlerde bu görevleri üstleneceksiniz. Boş bırakacağınız 
bir alan olmamalı. Allah’a kul, resulüne ümmet olmak suretiyle 
bu vatana hep birlikte hizmete devam edeceksiniz. Tarihine, 
kültürüne, değerlerine saygılı iyi insan yetiştirmek eğitim - 
öğretim sistemimizin ortak amacıdır.”

Okulda pek çok devlet ve bilim adamı yetişti…
Okulun inşasında emeği geçenlere teşekkür eden Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz ise insana saygının verilen emek ve 
hizmetle doğru orantılı olduğuna değindi. Okulun başta 
Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda devlet ve 
bilim adamı yetiştirdiğini hatırlatan Bakan Yılmaz, bundan 

sonra da milletin değerlerine sahip çıkan, vatanını seven,  
iki gününü birbirine denk kılmamak için yılmadan yorulmadan 
çalışan ve Türkiye'yi mazisinden çok daha parlak günlere 
taşıyacak gençlerin de bu okuldan çıkacağını dile getirdi.

24 derslik, 3 laboratuvar ve kütüphane 
bulunuyor…
Geçmişi 1951 yılına dayanan ve daha önce İstanbul Anadolu 
İmam Hatip Lisesi olarak bilinen okul yenilenerek İstanbul 
Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak eğitime 
açıldı. Eğitim binasında 24 derslik, 3 laboratuvar, kütüphane, 
376 kişilik konferans salonu ve 450 kişilik yemekhane 
bulunuyor. Okul bünyesinde 100 kişilik yurt ve 100 kişilik 
mescit de yer alıyor.
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Mimar Sinan'ın her yıl Muharrem ayının onuncu gününde 
Süleymaniye Camii yanındaki evinde aşure pişirilerek 
fakir fukaraya dağıtılması vasiyeti bu yıl da yerine 

getirildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın da katıldığı aşure dağıtımı 
öncesinde Mimar Sinan, türbesi başında okunan dualarla anıldı.

Mimar Sinan’ın vasiyeti yerine getirildi…
Öğle Namazı'nın ardından yürüyerek Mimar Sinan Türbesi’ne 
gelen Vali Şahin ve Başkan Uysal burada Mimar Sinan Vakfiyesi 
hocalarının okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi. Tilavetin 
ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz dua etti. 

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın da katıldığı 
Mimar Sinan Türbesi’ndeki anma programının ardından türbe 
önünde hazırlanan çadırlarda 5 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı 13 ilde aşure dağıttı…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 13 ilde 
14 camide Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı. 2 bin kişilik 
hazırlanan aşure Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı 
Metin Kıratlı, İstanbul Valisi Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uysal’ın da katıldığı törenle Eyüp Sultan Camii’nde 
dağıtılmaya başlandı. Başkan Uysal, aşure dağıtımının ardından 
cami avlusunu dolduran vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi haline gelen aşure geleneği 
İstanbul’da bir kez daha yaşatıldı. Aşure dağıtımına katılan İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

İstanbul’da aşure bereketi…
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İstanbul’da aşure geleneği yaşatılıyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi de halk arasında dayanışma, 
paylaşma, muhabbet, birlik ve beraberliğin simgesi haline gelen 
Aşure Günü’nü yad etti. Lojistik Destek Merkezi’nde hazırlanan 
aşureler, İstanbul’un pek çok noktasında vatandaşlara dağıtıldı. 
İstanbul’un en hareketli noktalarından Yenikapı ve Üsküdar 
Marmaray çıkışları, Eminönü, Beşiktaş ve Kadıköy İskeleleri ile 
Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda konumlandırılan Mobil 
Büfelerde İstanbullulara aşure ikram edildi.

İletişim Noktalarında aşureli karşılama…
“Her meydanda bir İBB” sloganıyla kurulan İletişim Noktaları’nda da 
vatandaşlar aşure ile karşılandı. Halkın yoğun olarak bulunduğu 
noktalarda dağıtılan aşureler, 7 gün 24 saat esasıyla İstanbul için 
hizmet üreten Lojistik Destek Merkezi mutfaklarında özenle 
hazırlandı. Dev mutfaklarda ve üstün hijyenik koşullarda üretilen 
aşurelerin hazırlanmasında 20 ödüllü aşçı 2 gün boyunca 
titizlikle çalıştı. İstanbulluların ağızlarını tatlandıran aşureler için 
3,5 ton malzeme kullanıldı.
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İstanbul’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 94. yıl dönümü nedeniyle 
Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlendi.

6 Ekim İstanbul’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 
94’üncü yıl dönümü nedeniyle Taksim’deki 
Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,  
vali yardımcısı, askeri erkan, itfaiye ve zabıta ekipleri,  
izciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Anıta çelenk konulmasıyla başlayan tören, Saygı Duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Tören 
defterini imzalayan Başkan Uysal deftere, “Düşmanı 
vatanımızdan kovan şanlı ordumuzun başarısı sadece 
Türk milleti adına değil, yeryüzünün mazlumları adına da 
kazanılmış bir zaferdir. Bu zaferi Aziz Atatürk'ün çağdaş 
medeniyetlerin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda 
taçlandırmak için aynı kararlılık ve azimle çalışıyoruz. 
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş 
Savaşımızın tüm kahramanlarını bir kere daha hayırla, 
rahmetle anıyor, aziz hatıralarını yad ediyoruz.” diye yazdı.

İstanbul’un kurtuluşu 
coşkuyla kutlandı
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Başkan Uysal daha sonra da Beyoğlu Belediye Başkanı 
Demircan ile cadde boyunca yürüyerek taksici esnaf ve 
simitçilerle sohbet etti. Başkan Uysal, ayrıca otobüs 
durağında bekleyen vatandaşlara otobüslerde bir sorun 
olup olmadığını sordu.

İstanbul Valiliği de bu önemli günü anmak için Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’nda bir program düzenledi. Programa 
Başkan Mevlüt Uysal’ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin 
ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever de katıldı. 
Etkinlikler kapsamında İstanbul genelindeki okullarda 
düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında 
dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi. Erenköy 
Şehit Orhun Göytan İlkokulu halk oyunları ekibinin de 
gösteri sunduğu törende, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Tiyatrosu sanatçıları tarafından hazırlanan şiir dinletisi 
yapıldı. Tören, Kent Orkestrası tarafından hazırlanan 
İstanbul şarkıları konseri ile sona erdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanada’nın başkenti 
Ottawa’da yapılan Dünya Lale Zirvesi’nden ödül ve 
sertifika aldı. Amerika Birleşik Devletleri, Avusturalya, 

İngiltere, Belçika, Avusturya, Güney Kore, Çin, Özbekistan, 
Fransa ve Türkiye’den üreticiler ile şehir festivalleri 
temsilcilerinin katıldığı Dünya Lale Zirvesi’nde konuşan 
Zirve Başkanı Michel Gauthier, Türk kültüründeki lale 
çiçeğinin önemine vurgu yaparak, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin lale ile ilgili yaptığı çalışmalardan  
övgü ile bahsetti. 

Başkan Gauthier, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal adına Türkiye’nin Kanada Büyükelçisi Selçuk 
Ünal’a sertifika takdim etti. Dünya Lale Zirvesi’nde ayrıca 
“Görülmeye Değer En İyi 5 Lale” Festival Ödülü de İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne verildi.

Zirvenin ikinci gün oturumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
adına sunum yapıldı. Yapılan sunumda bu yıl 12’ncisi 
düzenlenen İstanbul Lale Festivali ile lalenin Türk kültüründeki 
yeri anlatılarak, festival kapsamında Sultanahmet'te yapılan 
1453 metrekarelik 'Lale Halısı' tanıtıldı.

Dünya Lale Zirvesi’nden  
İstanbul’a ödül!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Lale Zirvesi’nden hem ödül  
hem de sertifika ile döndü. Zirvede, İstanbul Lale Festivali ile lalenin 

Türk kültüründeki önemine vurgu yapıldı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kurumsal projelerin yarıştığı dünyanın 
saygın ödüllerinden Golden Bridge Awards’ta “Yılın En İyi Kurumsal İletişim Takımı" 

ödülünü kazandı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki Ar-Ge faaliyetleri 
San Francisco’daki törende gümüş ödülle taçlandırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri ile 
ihtiyaç ve beklentileri akılcı, inovatif ve teknolojik 

yönden çözüme kavuşturmaya yönelik çalışmaları ABD’nin 
San Francisco kentinde düzenlenen Golden Bridge 
Awards’ta ‘Yılın En İyi Kurumsal İletişim Takımı’ ödülünü 
kazandı. İBB’nin halkla ilişkiler faaliyetlerini daha da 
inovatif hale getiren çalışmaları büyük takdir topladı. 

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen yarışma ile dünya çapında 
binlerce dev kuruluş bir araya geldi ve iş dünyasındaki 
başarılı, saygın çalışmalar dikkatle incelendi. Uzman 
jürinin değerlendirdiği binlerce proje içerisinden gelecek 
odaklı, memnuniyeti artırmayı hedefleyen projeler 
belirlenerek kategorilerine uygun şekilde ödüllendirildi. 
Gala gecesinde kazanan kurumlar için ödül töreni 
düzenlendi. 

Ar-Ge projelerine dünya çapında büyük ilgi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ar-Ge faaliyetleri yurt içi ve 
yurt dışı çok sayıda ödülün sahibi olurken inovatif projeler 
toplumun tüm kesimlerine değen vatandaş memnuniyetini 
artırma odaklı olarak gerçekleştiriliyor. Projeler içerisinde 
özellikle sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetler büyük ilgi 
görüyor. Engelli vatandaşların belediyecilik hizmetlerine 
erişimini kolaylaştıran ‘Gözüm Kulağım İstanbul’ projesi ile 
7/24 görüntülü çağrı hizmeti sunuluyor. ‘Erişilebilir Turizm 
Engelsiz İstanbul’ projesi, engelli vatandaşlara yönelik turizm 
hizmeti ile bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyor. Topkapı 
Sarayı, Kariye, Ayasofya ve Panorama 1453 Müzesi başta 
olmak üzere İstanbul’un önemli kültürel mekanlarını görme 
engellilerin dokunarak tanımalarını sağlayan replika 
(minyatür) çalışmaları ile dünyaya örnek özellikte bir proje 
olarak değer görüyor. ‘Yerinde Çözüm Modeli’ ile şehrin her 
yerinde aynı anda devriye halindeki 20 profesyonel ekip 
olaylara anında müdahale etmeye devam ediyor. 

İBB yılın en iyisi!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı 
tarafından Çırağan Sarayı’nda düzenlenen 2017 - 2018 
Kültür ve Sanat Sezonu Açılış Töreni gerçekleştirildi. Sanat 

camiasının yoğun ilgi gösterdiği gecede, geçen sezondaki 
kültür-sanat etkinliklerine ait video ve fotoğraflardan 
oluşan zengin içerikli barkovizyon gösterisi izlendi.

“İstanbul, 24 saat yaşayan bir kültür 
başkenti…” 
Yoğun programı sebebiyle davete katılamayan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın selam ve başarı 
dileklerini ileten Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, yeni 
kültür-sanat sezonunun İstanbullulara hayırlı olması 
temennisinde bulundu. İstanbul’un dünyanın sayılı 
şehirlerinden biri olduğuna ve klasik belediyecilik anlayışıyla 
yönetilmediğine dikkat çeken Eren, “Şu an 24 saat yaşayan bir 
kültür başkentinden söz ediyoruz. Her zevke göre etkinlikler 

bulunuyor. Uluslararası etkinlerin de adresi olmuş 
durumdayız. Yapacaklarımız elbette bununla sınırlı değil.”  
diye konuştu.

“Daha iyi, daha estetik, daha kaliteli…” 
İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen de, üst düzey 
bürokratları ve Türkiye’nin moral deposu olarak ifade ettiği 
sanatçıları selamlayarak açılış konuşmasına başladı.  
Her yılki parolalarının “geçen yıldan daha iyi, daha estetik 
olmak ve kaliteyi daha da yüksek tutmak” olduğunu belirten 
Şen, “375 sanatçımızın değerli katkılarıyla İstanbulluları 
kültür-sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. İstanbul’un 
farklı bölgelerinde toplam 7 salonda 5 yıldan beri Türk 
sineması prensibiyle film gösterimleri yapıyoruz.” dedi. 
Gecede geleneksel Türk tiyatrosunu yansıtan “Komik-i Şehir 
Naşit Bey” adlı oyundan sergilenen bir kesit, davetlilerin 
büyük beğenisini kazandı.

Kültür - sanatın kalbi 
İstanbul’da atacak

2017 - 2018 Kültür ve Sanat Sezonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 
törenle açıldı. Etkinlikte İstanbul’daki sergi, panel, tiyatro, sempozyum, söyleşi ve 

konser gibi kültür-sanat faaliyetleri anlatıldı.
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İstanbul - Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013 etkinlikleri 
kapsamında başlayan ve her yıl sırayla iki ülke arasında 
yapılan edebiyat buluşmalarının 5’incisi “Türk ve Kore 

Edebiyatında Geleneksel Kültür Unsurları” temasıyla 
İstanbul’da gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Gyeongsangbuk Eyalet Valiliği, Gyeongju Belediyesi ve 
Dongni Mokwol Edebiyat Evi’nin iş birliğinde Gyeongju 
Yazarlar Birliği ve Gyeongju Dünya Kültür EXPO’nun 
destekleriyle düzenlenen 5. Türkiye Kore Edebiyat 
Sempozyumu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, 
İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, İBB Kültür Daire 
Başkanı Abdurrahman Şen, Gyeongsangbuk Eyalet Valiliği 
Kültür Dairesi Genel Müdürü Kim Jong Su ve Dongni Mokwol 
Edebiyat Evi Başkanı Joo Hantae’nin açılış konuşmalarıyla 
başladı. Üç oturum şeklinde yapılan sempozyumda, her iki 
ülkenin alanında uzman konuşmacıları edebiyatlarındaki 
geleneksel kültür unsurlarını katılımcılara aktardı. 

Diplomatik ilişkilerin 60. yılı… 
Gerçekleştirilen etkinlikler vesilesiyle iki devlet arasındaki 
kültürel yakınlıkları tekrar hatırladıklarını belirten 

Hüseyin Eren, “Dil, kültür ve yaşayışımızdaki benzerlikleri 
gözler önüne sermesi bakımından önemli çalışmalardan 
biri olan edebiyat sempozyumu, Türkiye - Kore arasında 
diplomatik ilişkilerinin 60’ıncı yılına denk gelmesiyle daha 
da önem kazandı.” dedi. İBB Kültür Daire Başkanı 
Abdurrahman Şen ise 2014 yılında ‘İstanbul Kore’de’ 
başlığıyla Türk kültürünün unsurlarını Kore’de 
paylaştıklarını hatırlatarak, bu yıl da geleneksel 
birikimlerin konuşulacağını söyledi. 

İki kültürün de önemli eserleri çevrilecek… 
Konuşmaların ardından sempozyum sonuç bildirgesi,  
her iki dilde de katılımcılara okundu. Türk ve Kore 
edebiyatının beslendiği tarihsel arka plan ve kimlik 
özelliklerine bağlı olarak birçok açıdan benzerliklerinin 
vurgulandığı sempozyumda, ileriye dönük olarak kültür 
kaynakları konusunda köklü araştırmaların teşvik 
edilmesi, iki edebiyatın önemli eserlerinin ivedilikle 
çevrilmesi ve iki kültürün tarihi zenginliğinden 
faydalanarak özgün eserlerin ortaya konulması 
kararlaştırıldı. 

İstanbul, 5. Türkiye Kore Edebiyat Sempozyumu ile Türk ve Koreli akademisyenleri 
ağırladı. Programda her iki kültürün araştırılması, önemli eserlerinin karşılıklı 
çevrilmesi ve iki kültürün tarihi zenginliğinden faydalanan özgün eserler ortaya 

konulması kararlaştırıldı.

Türkiye ve Kore  
edebiyatla buluştu
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İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 303’üncü yılı 
düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar 
kapsamında İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan ve itfaiye 

çalışanlarının hazır bulunduğu törende, Taksim 
Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı Duruşu’nun 
ardından İstiklal Marşı okundu. İtfaiye şehit aileleri, 
kurumları ve İstanbul Valiliği ziyaret edildi. Tulumbacılar 
gösterisi ile bilardo, satranç, masa tenisi ve voleybol 
turnuvaları düzenlendi. İstanbul İtfaiyesi çalışanları 
Beşiktaş’ta bulunan İtfaiye Müzesi’ni de ziyaret etti.

İstanbul İtfaiyesi, Robotulumba ile daha da güçlü 
Etkinlikler dolayısıyla Sultanahmet Meydanı’nda  
1714 yılında üretilen “Didon” ile 2017 model 
“Robotulumba” birlikte yangın söndürdü. İBB Orkestralar 
Müdürlüğü Mehteran Ekibi’nin gösterisiyle başlayan 

program, yabancı turistler tarafından da büyük alkış 
topladı. Temsili bir konakta çıkan yangına 300 yıl 
öncesinin yöntemiyle “Didon”la birlikte tulumbacılar 
müdahale etti. Tulumbacıların zorlu mücadelesinden 
sonra sahneye 2017 model Robotulumba çıktı. Uzaktan 
kumanda edilen Robotulumba konaktaki yangını uzaktan 
güçlü su püskürtme yöntemiyle anında söndürdü. 

Robotulumba en zorlu yangınlarda, endüstriyel 
yangınlarda, kapalı alanlarda, tünel ve orman 
yangınlarında soğutma ve söndürme aracı olarak 
kullanılıyor. Mesafesi 75 metre, açık alanda uzaktan 
kumanda ile maksimum müdahale mesafesi 300 metre ve 
havalandırma debisi saatte 60 bin metreküp olan 
Robotulumba, İstanbul İtfaiyesi’nin en yeni yangın 
söndürme araçlarından biri olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul İtfaiyesi’nin  
303’üncü yılı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul İtfaiyesi, kuruluşunun 
303’üncü yılını kutladı. İstanbul İtfaiyesi’nin tulumbacılardan günümüze kadar 

uzanan 303 yıllık geçmişi ve hizmetleri düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı.  
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Zabıta Teşkilatı’nın 191’inci kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Etkinliklerde İstanbul Zabıtası’nın yeni projeleri ve araçları tanıtıldı.

İstanbul Zabıtası’nın 191’inci kuruluş yıl dönümü 
kapsamında bir takım etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler 
Edirnekapı Zabıta Daire Başkanlığı Kompleksi’nde 

organize edilen programla başladı. Programda İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, 
basın mensuplarına yeni projelerle ilgili bir sunum yaptı ve 
seyyar satıcılar ile dilencilere karşı mücadelede 
kullanılacak, Zabıta Başkanlığı’nın yeni arabalarını tanıttı. 
Tayfun Karali, Motorlu Zabıta Ekibi’nin İstanbul’un yoğun 
trafiğinde problemlere çabuk ulaşabilmek ve sorunları 
çözebilmek için çalıştığını söyledi. İstanbul Zabıtası’nın 
191 yıllık geçmişi olduğuna dikkat çeken Karali, 
“Vatandaşlarımızın güvenliğini ve esenliğini sağlamaya 
çalışıyoruz. Hizmetimizin kalitesini artırarak toplumdaki 
algıyı değiştirmeye çalışırken, değişen Türkiye ve dünya 
gerçekleriyle örtüşen bir mevzuat talebimiz var. 
Devletimizin diğer kurumları ve üniversitelerle ciddi 
çalışmalar yürütüyoruz.” diye konuştu. 

Zabıta Teşkilatı’nın 191’inci yıl etkinlikleri Taksim’deki 
törenle devam etti. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Avrupa ve Anadolu Zabıta 
Müdürleri ve zabıtalar katıldı. Tören kapsamında 
Cumhuriyet Anıtı’na çelenk konuldu ve Saygı Duruşu’nda 
bulunuldu. İstanbul Zabıtası Ekibi, daha sonra 
İstanbul’un ilk kadısı ve belediye başkanı Hızır Bey 
Çelebi’nin Unkapanı’ndaki kabrini, ardından da 
Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği’ni ziyaret etti. Kur’an-ı 
Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. 

İstanbul Zabıtası’nın Osmanlı Devleti’ne uzanan köklü bir 
geçmişe sahip olduğunu belirten Tayfun Karali, “Biz 
Zabıta’nın başlangıç noktasını Asr-ı Saadet olarak kabul 
ediyoruz. Peygamber Efendimiz bir çarşı - pazar 
ziyaretinde buğdayın altının ıslak olup olmadığını kontrol 
etmiştir. Bu kıssa dolayısıyla zabıta mesleğini peygamber 
mesleği olarak da kabul ediyoruz.” dedi. 

Zabıta Teşkilatı 191 yaşında
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı 
Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Uluslararası Yol 
Federasyonu IRF Global’in birlikte düzenlediği Kışla 

Mücadele Çalıştayı tamamlandı. İSFALT AŞ’nin ev 
sahipliğinde ve İSBAK sponsorluğunda gerçekleştirilen 
çalıştay, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı 
Muhammed Şahin’in açılış konuşmasıyla başladı.  
7 bin 373 km uzunluğundaki yol ağının alt ve üst yapısının 
bakımından sorumlu olduklarını kaydeden Şahin, 
dünyanın önemli metropollerinden biri olan İstanbul’da, 
vatandaşların kış aylarını rahat geçirebilmeleri için en 
modern araç ve malzemeleri kullandıklarını belirtti. 

Kışla mücadele çalışmalarında inovatif teknolojiler 
geliştirerek kent yaşamına kolaylıklar kazandıran 

yöntemlerin anlatıldığı çalıştayda, Helsinki Şehri Bakım 
Müdürü Ville Alatyppö, Helsinki FINAVIA Havaalanı Bakım 
Şefi Jani Elasmaa, Uluslararası Danışman Pekka Pakkala, 
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Yol Güvenliği Projeleri 
Yöneticisi Celal Tolga İmamoğlu, İSFALT Genel Müdür 
Yardımcısı İbrahim Sönmez, İSBAK Bakım Onarım Müdürü 
Mahmut Yılmaz ve International Road Federation - IRF 
Müdür Yardımcısı Magid Elabyad çeşitli temalarda 
sunumlarını gerçekleştirdi. Kışla mücadele yönetimi, 
kentlerde uygulanan en yeni ve en iyi metotlar, yollardaki 
buzlanmayla mücadele, kışla mücadelede kullanılan 
teknolojiler ve ekipmanlar konusunda bilgi alışverişinin 
yapıldığı Kışla Mücadele Çalıştayı’nda, İstanbul’un çetin 
kış şartlarında şehircilik uygulamalarının güvenli şekilde 
sürdürülebilir olması için yapılacak çalışmalar aktarıldı. 

İstanbul Kış Çalıştayı 
tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Yol Federasyonu IRF Global tarafından 
düzenlenen Kışla Mücadele Çalıştayı tamamlandı. Çalıştayda kışla mücadele 

çalışmalarında kent yaşamına kolaylık kazandıran yöntemler anlatıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi İSPARK, başlattığı yeni uygulamayla 
İstanbul’daki havalimanlarına yakın mesafede açtığı otoparklarda 2 saat ücretsiz 

hizmet verecek. Uygulama ile havalimanlarının girişlerinde oluşan trafiğin ortadan 
kalkması ve güvenli parklanmanın yapılması amaçlanıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
İSPARK, Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanlarına 
yakın mesafede hizmete açtığı yaklaşık 3 bin 500 araç 

kapasiteli otoparklarında yeni bir uygulama başlatıyor. 
Özellikle havalimanı girişlerinde yolcu bekleyen araçların 
oluşturduğu uzun kuyruklar ve yol açtığı trafiğin ortadan 
kalkması amacıyla sürücüler, havalimanlarına 5 dakika 
mesafede bulunan İSPARK otoparklarına yönlendirilecek. 
Otoban kenarında bekleyen araçların trafikte yol açtığı 
tehlikelerin önlenmesi ve güvenli parklanmanın yapılması 
sağlanacak. 

Ücretsiz otopark ve ring seferleri hizmeti… 
İSPARK otoparklarına araçlarını bırakan sürücüler için 
otopark ve havalimanları arasında 5 dakikalık periyotlarla 
ücretsiz ring seferleri yapılacak. Sürücüler yolcularını

otoparktan alarak hem emniyet şeridinde bekleme 
yapmayacak hem de trafiğe sebep olan uzun araç 
kuyruğu oluşturmayacak. Ayrıca otoparkta bulunan ring 
araçlarıyla yolcularını havalimanlarına güvenli bir şekilde 
gönderebilecek. Sürücülere otopark içerisinde ücretsiz 
internet hizmetinin bulunduğu VIP bekleme salonu da 
hizmet verecek. Ayrıca otoparklarda İstanbulkart ve kredi 
kartı ile ödeme yapılabilecek. 

İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, yeni uygulamayla 
ilgili olarak yaptığı açıklamada, vatandaşların hayatını 
kolaylaştırmak ve trafik akışına katkı sağlamak amacıyla 
farklı uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti. Korkut, 
gün boyunca kalan araçlar için 8 TL hizmet bedelinin  
alındığı otoparklarda, sürücülere 2 saat ücretsiz hizmet 
verileceğini söyledi.

İSPARK’tan havalimanlarında  
ücretsiz otopark hizmeti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşım güzergahları başta olmak üzere şehir 
genelindeki çevresel gürültünün önlenmesi için kapsamlı bir çalışma başlattı . 

İstanbulluların görüşünün de alınacağı çalışmanın sonucunda sessiz asfalt, gürültü 
bariyeri gibi tedbirlerle İstanbul’daki gürültü kirliliği en aza indirilecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 
Müdürlüğü, İstanbul’daki çevresel gürültünün 
önlenmesi ve kontrolü amacıyla kapsamlı bir “Gürültü 

Eylem Planı” hazırlık çalışmaları başlattı. Çalışmalar 
doğrultusunda İstanbul’da karayolu, havaalanları, raylı 
sistemler ve endüstri tesislerine ilişkin Stratejik Gürültü 
Haritaları hazırlandı. Gürültü haritası sonuçlarına göre 
gürültünün yüksek olduğu noktalar belirlendi. Daha 
sonra, bu noktalar arasından gürültünün en yüksek 
olduğu kaynaklara yönelik pilot ölçekli çalışmalar 
yürütüldü. Konuyla ilgili kurumların görüşleri alındı ve 
sessiz asfalt, gürültü bariyeri gibi gürültüyü önleyici 
eylemler belirlendi. 

İstanbul’un Gürültü Haritaları ve Gürültü Eylem Planı 
çalışmaları ile ilgili bilgilere cevrekoruma.ibb.gov.tr ve 
www.gurultu.istanbul adreslerinden ulaşılabiliyor. Öte 
yandan, İstanbul Gürültü Eylem Planı (İSGEP) 
çalışmalarına yönelik olarak vatandaşların görüş ve 
önerilerini almak üzere bir anket hazırlandı. İstanbullular 
ankete www.ibb.istanbul adresinden, Beyaz Masa iletişim 
noktalarından ve pilot bölge seçilmiş olan mahalle 
muhtarlıklarından ulaşabiliyor. Anket sonrasında 
vatandaşın istek ve talepleri de İstanbul Gürültü Eylem 
Planı çalışmalarına dahil edilerek Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na sunulacak.

Gürültü kirliliği  kontrol altında
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mayıs - Eylül ayları 
arasında şehri çevreleyen denizlerden 16 bin 844 m3 
atık topladı. Plajlar ambalaj atıklarından sigara 

izmaritlerine, pet şişelerden çevreye zararlı diğer çöplere 
kadar birçok atıktan temizlendi. İBB Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve 
iştirak şirketlerinden İSTAÇ AŞ tarafından 2016 yılında ise 
sahil ve plajlardan 17 bin 534 m3 atık toplanmıştı.

Sahillere özel 256 kişilik mobil temizlik ekibi… 
İstanbul genelinde tamamlanan aktif plaj temizlik 
hizmetleri 256 kişilik mobil ekiple yapıldı.  
Kum elemesi ve tesviyesinin de yapıldığı çalışmalar 
kapsamında 11 plaj temizleme makinesi ve yosun 
temizleme araçları kullanıldı. Deniz sezonu boyunca rutin 
temizlik hizmetlerini yürüten ekipler, anlık şikayet ve 
talepleri de dikkate alarak temizlik çalışmaları yürüttü.

İstanbul’un denizlerinde su kalitesi yükseldi… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllarda hizmete 
aldığı ileri biyolojik arıtma tesisleri ile deniz yüzeyi ve 
kıyılarda yapılan temizlik çalışmaları, İstanbul’u çevreleyen 
denizlerin temizliğinde önemli rol oynuyor. Yapılan çevre 
yatırımları ve alınan tedbirler, İstanbul’daki plajların su 
kalitesinin de yükselmesini sağlıyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin yatırımlarıyla İstanbul’un 628 kilometrelik 
sahil şeridi denize girilebilme kriterlerine ulaştı.

4 bin 800 vatandaş boğulmaktan kurtarıldı… 
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik ve 
cankurtaran hizmeti verdiği plajlarda deniz sezonu 
boyunca 4 bin 800 boğulma vakasına müdahale edildi. İBB,  
2017 sezonunda 481 cankurtaran personeli ile 35 jet-ski,  
7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti (kara-deniz aracı) 
14 ATV aracı, 2 drone (hava aracı), 190 gözetleme kulesiyle 
hizmet verdi. Cankurtaran hizmeti ile 2005 yılından bu yana 
46 bin 343 boğulma vakasına müdahale edildi.

İstanbul sahilleri temizlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu boyunca İstanbul plajlarında 
vatandaşlara deniz keyfi yaşattı. Mayıs - Eylül ayları arasında 

şehri çevreleyen denizlerden 16 bin 844 metreküp atık toplandı.
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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. İstanbul’un hızla gelişen ilçelerinden 
biri olan Ataşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 
dev yatırımlar ile yeni bir görünüme kavuştu.

Ataşehir halkının yaşam standartları 
yükseliyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan altyapıya, çevreden 
eğitime kadar tüm alanlarda ihtiyaç duyulan projeler hazırlıyor. 
Kiptaş 2. Etap İçerenköy Konutlarını tamamlayan Büyükşehir 
Belediyesi, Ataşehir halkı için daha güvenli ve daha sağlıklı, sosyal 
donatıları ile kentsel yaşam standardı yüksek yeni yaşam alanları 
inşa ediyor. Bu kapsamda İçerenköy’de 1.600 kişilik cami 
inşaatına devam edilirken, ilçeye gösteri sanatları merkezi, spor, 
yüzme havuzu ve dini tesisler kazandırılıyor.

İstanbul'un marka değerini ve halkın yaşam kalitesini yükseltmek için 365 gün 
24 saat çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası'nın en genç 

ilçelerinden olan Ataşehir'de hizmet ve yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir’den Ataşehir’e
dev yatırım ve hizmetler…



27

Ey
lü

l 2
01

7 
ww

w.
ib

b.i
st

an
bu

l

İlçeye dev ulaşım yatırımları... 
İlçe halkının daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli ulaşım 
imkanına kavuşması için yatırımlarını sürdüren İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük metro 
yatırımı olan Kadıköy - Kartal Metro Hattı’nı hizmete açtı ve hattı 
Tavşantepe’ye kadar uzattı. Ayrıca Dudullu - Bostancı Metro 
Hattı ve Göztepe - Ataşehir - Ümraniye Metro Hattı’nın da inşaat 
çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Ataşehir’e konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım için kavşak, yol ve 
bağlantı yolları kazandırdı. İlçe genelinde 6 nokta için karayolu 
projeleri tamamlandı. Yollarda kaplama, yama ve onarım 
çalışmaları yapılıyor.

Altyapı ve içmesuyu yatırımları ile gelişen 
Ataşehir... 
Ataşehirliler için altyapı ve içmesuyu yatırımlarına aralıksız 
devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçenin atıksularını 
arıtan Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesisi’ni hizmete aldı. İlçe 
genelinde atıksu şebekeleri ve kolektörler inşa ediliyor. Islah 
çalışmaları ile olası su taşkınlarının önüne geçen Büyükşehir 
Belediyesi, Şerifali Deresi’nin ıslahını tamamladı. Kurbağalıdere 
ve kolları ile Karga Deresi’nin ıslah çalışmaları ise devam ediyor.  
İçmesuyu şebekelerinin döşendiği ilçede, Ferhatpaşa Su Deposu 
ile hizmet veriliyor.
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Büyükşehir, Ataşehir’in çehresini yeniliyor... 
Çevre yatırımları ile Ataşehir’in çehresini yenileyen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alanların bakımını 
yapıyor. İçerenköy ve Kozyatağı Meydanları yeni bir görünüme 
kavuşturuldu. Türkiş Blokları Parkı hizmete açıldı.

Daha temiz, daha sağlıklı bir İstanbul... 
Daha sağlıklı ve daha temiz bir İstanbul için düzenli olarak 
temizlik hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe 
genelinde 222 bin 678 m yeni doğalgaz hattı döşedi. İlçe 
genelinde 188 bin 836 doğalgaz abonesine hizmet veriliyor. 
 1 milyon 792 bin 848 ton katı atığın taşınması ve depolanması 
sağlanırken; ilçedeki sağlık kuruluşlarından 5 bin 327 ton tıbbi 
atık toplandı. 

Büyükşehir’den sağlık ve sosyal hizmet 
yatırımları... 
İlçede sağlık ve sosyal hizmet alanlarında önemli yatırımlar 
yapıldı. Kadın ve aile sağlığı konusunda ilçe halkına hizmet 
veriliyor. Sağlık hizmetlerini ihtiyaç sahiplerinin ayağına 
götüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evlerinden çıkamayan 
yaşlı, yatalak ve hasta vatandaşlara evde sağlık hizmeti veriyor. 
Ataşehir Psikoterapi Merkezi hizmete açıldı. Türkiye’nin en 
büyük bakım ve huzurevi olan 1.000 kişi kapasiteli Darülaceze 
Kayışdağı Kampüsü’nde, yaşlılara hizmet veriliyor. Alıştıkları 
sosyal ortamdan, çevreden, mahallelerinden koparılmadan 
her türlü giderleri ve ihtiyaçları karşılanan yaşlılara  
3 yaşam evi ile hizmet veriliyor.
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Eğitime destek, geleceğe hizmet... 
İlçede spor ve eğitim yatırımlarına da hız kesmeden devam eden 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 okula kapalı spor salonu 
kazandırdı. 6 İSMEK Kurs Merkezi’nde “Hayat boyu eğitim” 
anlayışıyla 212 branşta mesleki, teknik, kültürel ve sanatsal 
eğitimler veriliyor.  

İstanbul İtfaiyesi 365 gün 24 saat görev 
başında… 
İstanbul ve İstanbulluların can ve mal güvenliği için 365 gün 
24 saat görev başında olan İstanbul İtfaiyesi her türlü itfai olaya, 
uluslararası standartların öngördüğü sürede, etkin bir şekilde 
müdahale ediyor. Kayışdağı İtfaiye ve Hızır Acil İstasyonu, 
12 araç ve 67 personel ile ilçe halkına hizmet veriyor. İtfai olaylara 
son teknolojiye sahip araçlar ve ekipmanlar ile müdahale ediliyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenler Belediyesi iş birliğiyle Engelsiz Gönüllerde 
Neşet Ertaş’ı Anma Programı düzenlendi. Programda büyük ustanın 

sevilen eserleri engelsiz gönüller tarafından seslendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı 
Engelliler Müdürlüğü ile Esenler Belediyesi’nin iş 
birliğinde Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde 

“Engelsiz Gönüllerde Neşet Ertaş’ı Anma Programı” 
düzenlendi. Sağlık Daire Başkanı Muzaffer Saraç, AK Parti 
İl Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Yücel Yıldızhan, 
Engelliler Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek, Esenler Belediyesi 
Sosyal Yardım İşleri Müdürü Özcan Hamza ve engelli 
bireyler ile çok sayıda davetlinin katıldığı program Neşet 
Ertaş’ın hayat hikayesini anlatan sinevizyon gösterimiyle 
başladı. 

Gönüllere taht kurmuş bir Anadolu insanı… 
Engelliler Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek, programda yaptığı 
konuşmada, “Neşet Ertaş bu toprakların değerlerini 
anlatan türküleriyle gönlümüzde taht kurmuş bir Anadolu 
insanı ve büyük bir ozanımızdır. Kendisi, ‘Nerede bir türkü 

söyleyen bulursan yanına otur, kötülerin türküleri yoktur.' 
demiştir. Biz de bu bakış açısı ve bu anlayışla engellisinden 
yaşlısına, çocuğundan gencine, kadınından erkeğine sevgi 
toplumu oluşturmak ve birlikte yaşama kültürümüzü 
geliştirmek amacıyla engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin  
her alanda ihtiyaçlarını giderip onların yanında olacağımız 
faaliyetler yapmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle Neşet 
Ertaş’ı rahmetle anıyoruz.” dedi.

Türk halk ozanı ve halk müziği sanatçısı, abdallık 
geleneğinin son büyük temsilcisi ve “Bozkırın Tezenesi” 
Neşet Ertaş’ın dilden dile dolaşan, gönüllerde taht 
kurmasını sağlayan eserlerini seslendiren engelsiz 
gönüller davetlilere doyumsuz bir konser verdi. Program, 
canlı sahne performanslarıyla izleyenleri büyüleyen 
sanatçılara ve İSEM müzik eğitmenlerine çiçek takdim 
edilmesinin ardından son buldu.

Engelsiz gönüllerden 
Neşet Ertaş konseri
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı 
Engelliler Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan  
850 zihinsel engelli bireyin karışık teknikle yaptığı  

35 eser, Zihinsel Engelliler Çağdaş Sanat Sergisi’nde 
sanatseverlerle buluştu. Taksim Cumhuriyet Sanat 
Galerisi’ndeki açılışa, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, AK Parti 22. Dönem 
Milletvekili Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva, 
İBB Sağlık Daire Başkanı Muzaffer Saraç, Sağlık AŞ Genel 
Müdürü Salih Çil, Engelliler Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek ile 
engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Serginin açılışında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı 
Nihat Macit, “Bugün burada çok önemli bir sanatsal 
etkinlik için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Zihinsel 
Engelliler Çağdaş Sanat Sergisi adıyla düzenlediğimiz  
bu etkinlik, fırsat verildiğinde engelli bireylerin nasıl 
engelleri aşabildiğini, sanatın nasıl engel tanımadığını 
ortaya koymaktadır.” dedi.

Sergide, tuval üzerinde kolaj, atık karton kutulardan 
dönüştürülmüş evler, maket yerleştirme, üç boyutlu 
enstalasyon, atık ampuller, resim kağıdı üzerine karışık 
teknik, telden üç boyutlu figür gibi karışık tekniklerle 
yapılan resim, maket, heykel ve yağlıboya gibi özgün  
35 çağdaş sanat çalışması yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü’nün bünyesinde eğitim alan 
engelli bireylerin karışık teknikle hazırladıkları eserler, 

Zihinsel Engelliler Çağdaş Sanat Sergisi ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Zihinsel engelliler  
çağdaş sanatla buluştu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü tarafından kalıtsal bir hastalık olan PKU 
(Fenilketonüri) konusunda farkındalık oluşturmak için 

2. PKU Şenliği düzenlendi. PKU’lu aileleri buluşturan 
şenlikte birbirinden anlamlı etkinlikler gerçekleştirildi. 
Dünyanın en geniş minyatür parkı olan Miniatürk’ün 
bahçesinde festival havasında geçen şölende konuklar 
için diyetlerine uygun içerikte lezzetli menüler hazırlandı. 
PKU’lu aileler hayatlarında ilk kez bazı yiyeceklerin tadına 
bakabilmenin sevincini yaşadı.

Uzmanlar, aileleri bilgilendirdi… 
Şölen kapsamında konuk olarak ağırlanan İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Gülden Gökçay, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ayşe Çiğdem Zeybek ve İl Sağlık Müdürlüğü adına 
Dr. Emrah Eray da PKU hastalığı ile ilgili olarak ailelere 
bilgilendirme ve tavsiyelerde bulundu. İBB Orkestralar 
Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu’nun seslendirdiği 
eserler organizasyona ayrı bir renk katarken; çocuklar da 
kendileri için tasarlanan palyaço gösterileri ile unutulmaz 
bir gün yaşadılar. PKU Şöleni’nde, Halk Ekmek tarafından 
GNK (Glutensiz Nişastalı Karışım) un ve ekmek dağıtıldı.

PKU hastalığında 
farkındalık şöleni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, PKU (Fenilketonüri) hastalığında farkındalık 
oluşturmak için bir şölen organize etti. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte İstanbul’da 

yaşayan ve çevre illerden gelen PKU’lu aileler için özel menüler hazırlandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü’nün her yıl okullar açılırken ve ara tatil 
dönemlerinde gerçekleştirdiği öğrencilere eğitim seti 

desteği bu yıl da devam ediyor. “Bir Takdir de Büyükşehir’den” 
projesi ile bugüne kadar 115 bin başarılı öğrenciyi bisiklet, 
zeka oyunları ve kitap gibi çeşitli karne hediyeleri ile 
ödüllendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda eğitim seti 
desteğini sürdürüyor.

43 okulda kırtasiye malzemesi dağıtıldı… 
Bu yıl 12 Eylül'de başlayan 2017 - 2018 Eğitim ve Öğretim 
Yılı’nda 43 okulda gerçekleştirilen eğitim desteği kapsamında 
ilkokul, ortaokul ve liseye devam eden 35 bin öğrenciye okul 
çantası, defter ve derslerinde kullanabilecekleri kırtasiye 
malzemeleri hediye edildi. İstanbul’un 39 ilçesini kapsayan 
eğitim desteği kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve okul 
yönetimleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

35 bin öğrenciye  
eğitim desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “eğitime destek, geleceğe hizmet” anlayışından 
hareketle eğitim yatırımlarına devam ediyor.  Bu kapsamda 2017 - 2018 Eğitim 

Öğretim Yılı’nın başlamasıyla 35 bin öğrenciye eğitim desteği verildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı iş 
birliğinde devam eden DeneYap Teknoloji Atölyelerinin 

eğitimlerine katılan liseli gençler pek çok projeye imza 
attı. Üç aylık eğitim dönemini geride bırakan öğrencilerin 
birikimlerini uygulamaya dökmeleri ve gelecekte 
katılacakları yarışmalara hazırlanmaları amacıyla proje 
yarışması düzenlendi. Robotik ve kodlama alanında 
belirlenen hedefleri gerçekleştirmeye çalışan gençler 
zamana meydan okudu. 

130 öğrenci robotik ve kodlama 
alanında yarıştı… 
T3 Vakfı’nın Üsküdar’da bulunan Bilim Merkezi’nde 
gerçekleştirilen yarışmada 130 lise öğrencisi robotik ve 

kodlama alanında belirlenen hedefleri gerçekleştirmeye 
çalıştı. Altı farklı kategoride düzenlenen yarışmada 
gençler, kendilerine verilen kısa zaman içinde projelerini 
tamamlamak için uğraş verdiler.

Dereceye giren projeler ödüllendirildi… 
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Başkan 
Yardımcısı Haluk Bayraktar, Baykar Makina Yönetim 
Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar ve Vakıf Yönetim 
Kurulu Üyeleri de yarış boyunca projeleri yakından 
inceleyerek öğrencilerin ve ailelerin heyecanlarına ortak 
oldu. Gün sonunda yarışmada dereceye girenler için 
madalya töreni düzenlendi. 

Gençlerden 
teknolojik projeler…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Vakfı tarafından hayata geçirilen 
DeneYap Teknoloji Atölyelerinde eğitim alan gençler için proje yarışması düzenlendi. 
Robotik ve kodlama alanında belirlenen hedefleri gerçekleştirmeye çalışan gençler 

adeta zamana meydan okudu.



35

Ey
lü

l 2
01

7 
ww

w.
ib

b.i
st

an
bu

l
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler 
Koordinasyon Birimi, “İstanbul’daki Hayalim” projesini 

hayata geçirdi. Proje kapsamında şehit çocuklarından 
gerçekleşmesini istedikleri hayalleri mektupla 
bildirmeleri istendi. “İstanbul’daki Hayalim” projesi şehit 
Erol İnce’nin çocukları Arda ile Ahmet’in hayallerinin 
hayata geçirilmesiyle başladı. İBB Şehit Yakınları ve Gaziler 
Koordinasyon Birimi, Türkiye’nin gururu Milli Sporcu 
Kenan Sofuoğlu ile tanışıp motosiklet kullanmak isteyen 
çocukların hayalini gerçekleştirmek için, şehit ailesi ile 
birlikte Sofuoğlu’nu Sakarya’da ziyaret etti. Ziyaret 
esnasında, Arda ile Ahmet İnce, pistte Kenan Sofuoğlu ile 
birlikte motosiklet de kullandı. Milli Sporcu Kenan 
Sofuoğlu ve hayalleri gerçeğe dönüşen iki kardeş, bu 
anlamlı organizasyonu hayata geçiren İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi yönetimine minnettar olduklarını 
belirterek, teşekkür ettiler.

Vanlı öksüz ve yetimlere özel İstanbul gezisi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Van İpekyolu Belediyesi 
iş birliği ile Van’da yaşayan öksüz ve yetimler İstanbul’da 
ağırlandı. Üç günlük organizasyon kapsamında ilk kez 
İstanbul’a gelen yetim ve öksüz çocuklar, İstanbul’un 
tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından görme 
fırsatı buldu. AK Parti Van Milletvekili Fatma Benli ve Van 
Valiliği’nin desteği ile gerçekleştirilen organizasyon 
kapsamında Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Yerebatan 
Sarnıcı, Gülhane Parkı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih 
Müzesi, 15 Temmuz Şehitler Müzesi, Akvaryum, Galata 
Kulesi, Emirgan Korusu ve Malta Köşkü’nü gezen çocuklar, 
İstanbul’un tadını çıkardılar.

Şehit çocuklarının hayali  
gerçeğe dönüşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatan için gözünü kırpmadan canını veren 
şehitlerimizin yakınlarının ve gazilerimizin yanında olmaya devam ediyor. 

‘İstanbul’daki Hayalim’ projesi kapsamında şehit çocuklarının hayali 
gerçeğe dönüştürülüyor. 
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Türkiye’nin ilk resmi Drone Yarışları’nın birinci etabı, İstanbul Caddebostan Sahili’nde 
tamamlandı. Yarışlarda 40 profesyonel pilot, tasarım ve montajlarını kendilerinin 

yaptığı araçları ile mücadele ettiler.

Düzenlendiği ülkelerde en iddialı ve dikkat çeken 
uğraşların başında gelen Drone Yarışları, ilk kez 
resmi bir statü kazanarak İstanbul’da yapıldı. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İSBAK AŞ 
ve Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği’nin iş birliği ile 
Caddebostan Sahili'nde düzenlenen Türkiye Drone 
Şampiyonası’nın birinci etabına Türkiye'nin çeşitli 
bölgelerinden gelen 40 yarışmacı katıldı.

Yarışçılar özel olarak hazırlanan parkurda hız ve manevra 
kabiliyeti yüksek cihazlarla hünerlerini sergiledi. 
Cihazlarının üzerindeki kamerayla görüntüyü 
gözlüklerinden takip eden yarışmacılar, engelleri ardı 
ardına aştı. İki gün süren etkinliğin final müsabakasında 
Berat Özdemir 1’inci, Özgürcan Özçelik 2’nci, Buğra Kabakçı 

3’üncü, Berkcan Hacımusalar 4’üncü ve Nedimcan Bodur 
5’inci oldu. 4 etapta gerçekleştirilecek yarışların sonunda 
dereceye giren 5 kişi, Avrupa'da düzenlenecek drone 
yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyonanın son 
etabı ise yıl sonunda Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat 
Merkezi’nde yapılacak.

“Pilotların sayısı artacak…” 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü 
Ayhan Kep, yarışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: 
“Türkiye'de gelişen drone sporuna desteklerimiz devam 
edecek. Görsel anlamda güzel ve heyecanlı bir şampiyona 
geçirdik. İnşallah bu sporun desteklenmesiyle pilot 
sporcuların sayısı da artar. Bu alanda gelecekte daha güzel 
yarışların düzenleneceğine inanıyoruz.” dedi.

Drone'lar İstanbul’da yarıştı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü tarafından Maltepe Orhangazi Şehir Parkı 
Spor Tesisi’nde düzenlenen Kurumlararası Dragon 

Festivali Bot Yarışları’nda, otomotiv, beyaz eşya, bilişim, 
teknoloji, bankacılık, sigortacılık, lojistik ve enerji gibi pek 
çok sektörde faaliyet gösteren kurumlardan oluşan  
67 takım, 1.200 sporcu ile yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından su sporlarının 
merkezi haline getirilen; mavi ile yeşilin iç içe olduğu 
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda gerçekleştirilen 

yarışlarda binlerce İstanbullu sporcuların heyecanına 
ortak oldu. Organizasyonda bot yarışları ile birlikte 
düzenlenen çeşitli sahne şovları, dans gösterileri ve DJ 
performanslarıyla katılımcılar keyif dolu anlar yaşadılar.

Katılımcılara takım çalışması ile beraberlik ruhunu 
aşılamak, motivasyonu artırmak ve eğlenceli bir hafta 
sonu geçirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 
Kurumlararası Dragon Festivali Bot Yarışları, dereceye 
giren sporcuların kupa ve madalyalarını almasıyla 
son buldu.

Türkiye’nin en büyük kurumları 
Dragon Festivali’nde buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 
Kurumlararası Dragon Festivali Bot Yarışları, su sporlarının kalbi olan Maltepe 

Orhangazi Şehir Parkı Spor Tesisi’nde yapıldı. Yarışlarda, 67 takımdan 1.200 sporcu 
birincilik için kürek çekti.
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Ata sporlarımızı yeniden canlandırarak gün yüzüne 
çıkarmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Belediye Spor 

Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde 4 farklı branşta  
120 spor kulübü temsilcisine eğitimler verildi. Geçmişten 
günümüze önemli bir yere sahip olan Mangala, Aşık 
Oyunu, Mas Güreşi ve Okçuluk eğitimleri ile geleneksel 
spor dallarının tanıtılması, profesyonelleşmesi ve yeniden 
canlandırılması hedeflendi.

İki gün boyunca süren eğitimler sonrasında Okçular 
Vakfı’nda katılımcılar için sertifika töreni düzenlendi. 
Katılımcılar sertifikalarını törene katılan Belediye Spor 
Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kep ile Dünya 
Etnospor Konfederasyonu temsilcilerinin elinden aldı.

İBB’den 
geleneksel sporlara destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, milli sporların unutulmaması ve yeniden hayat 
bulması için desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda spor kulüpleri temsilcilerine 

Mangala, Aşık Oyunu, Mas Güreşi ve Okçuluk branşlarında eğitimler verildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü, Türkiye Kick Boks Federasyonu ve Kadıköy 
Boks Kulübü’nün iş birliği ile düzenlenen Dünya Kick Boks 

Şampiyonlar Ligi, Türk sporcuların yanı sıra İran, 
Yunanistan, Hollanda, Polonya ve Tayland’dan dünyaca ünlü 
yumruklara ev sahipliği yaptı. 59, 67, 71, 76, 95 ve 107 
kiloda yapılan müsabakalarda Türkiye adına ulusal ve 
uluslararası karşılaşmalarda şampiyonlukları bulunan 
dört sporcumuz yer aldı.

Akın ve Günaydın’dan önemli galibiyetler… 
Sekiz karşılaşmanın yer aldığı Kick Boks Şampiyonlar 
Ligi’nde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları 
bulunan milli sporcumuz İrem Akın, Hollandalı rakibi 

Georgina Van Der Linden'i yenerek galibiyet serisine bir 
yenisini daha ekledi. Türkiye adına gecenin bir diğer 
galibiyeti ise Kenan Günaydın'dan geldi. Hollandalı rakibine 
ringde zor anlar yaşatan Günaydın, 3 hakemden de puan 
alarak karşılaşmadan zaferle ayrıldı.

İki dünya şampiyonu karşılaştı… 
Toplam 16 şampiyon sporcunun karşılaştığı 
organizasyonun finali ise iki dünya şampiyonunun 
mücadelesine sahne oldu. Nefeslerin tutulduğu gecenin 
sonunda Kafkas Kartalı olarak bilinen Erkan Varol ile K1’in 
efsanevi dünya şampiyonu Hollandalı Albert Kraus unvan 
mücadelesinde karşı karşıya geldi. 

Dünyanın en iyileri İstanbul’da

Dünyanın en iyi kick boks sporcuları, İstanbul’da düzenlenen şampiyonada 
bir araya geldi. Altın yumrukların karşılaştığı şampiyona, nefes kesen 

mücadelelere sahne oldu.
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Altın boynuz Haliç, Balkan Kürek Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 

şampiyonada Türk sporcular 4 altın, 8 gümüş ve 6 bronz olmak üzere  
toplam 18 madalya kazandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kürek 
Federasyonu’nun iş birliğinde düzenlenen Balkan 
Kupası Kürek Yarışları Haliç’te yapıldı. Şampiyonada 

240 sporcu Tek Çifte, İki Çifte, Dört Çifte, İki Tek 
Dümencisiz, Dört Tek Dümencisiz ve Sekiz Tek Dümencili 
kategorilerinde şampiyonluk için mücadele etti. Türk 
sporcular şampiyonanın ilk gününde 2 altın, 3 gümüş ve  
5 bronz olmak üzere 10 madalya elde ederken; yarışların 
ikinci gününde 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz olmak üzere  
8 madalya ile şampiyonayı tamamladı. Türkiye’nin yanı 
sıra Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, 
Sırbistan ve Romanya’nın mücadele ettiği yarışlarda 
Yunanistan 96 puanla 1’inci olurken, Türkiye 76 puanla 
2’nci, Romanya 71 puanla 3’üncü sırada yer aldı. 

Sporcuların ödülleri törenle verildi…
Sporculara madalyalarını İstanbul Vali Yardımcısı Nihat 
Nalbant, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Cemil Boz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 

Müdürü Ayhan Kep, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail 
Özbayraktar ile Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami 
İşseven verdi. Balat semtinde bulunan Şair Nedim Parkı, 
organizasyon süresince festival alanına dönüştürüldü. 

Kürek yarışları nefes kesti 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 

Müdürlüğü’nün desteğiyle 12’ncisi düzenlenen 
Uluslararası İstanbul Open Karate Turnuvası, 20 ülkeden 

285 erkek, 251 bayan sporcunun katılımıyla 
gerçekleştirildi. Türk sporcuların kürsüye ambargo 
koyduğu turnuvada Ümit - Genç Erkek Takımı, kata dalında 
Rusya’yı mağlup ederek, şampiyonluğa adını yazdırdı.

En yoğun katılımlı organizasyon… 
Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen bir başka organizasyon olan Karate 1 A 
Serisi’nde ise Türk sporcularımız iki altın, bir gümüş ve 
dört bronz madalya elde etti. 86 ülkeden 1.218 sporcunun 
katılımı ile ‘en yoğun katılımlı organizasyon’ olarak 
kayıtlara geçen turnuvada, 2020 Yaz Olimpiyat 
Oyunları’nın ev sahibi Japonya, kata dalındaki 
performansıyla öne çıktı. 

İstanbul’da karate rüzgarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Karate Federasyonu’nun iş birliğiyle 
düzenlenen Uluslararası İstanbul Open ile Karate 1 A Serisi rekor katılımla sona erdi. 

Open Karate Turnuvası’nda, Türk sporcular kata dalında  
altın madalyanın sahibi oldular.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi’nin 
2017 - 2018 dönemi başlıyor. 6 ay sürecek olan eğitimler sonrası gelecek vadeden 

sporcular, genç yaşta kulüplerin altyapılarına kazandırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
ile Başakşehir Futbol Kulübü ve Spor İstanbul tarafından 
hayata geçirilen Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı 

Projesi, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmaya devam 
ediyor. Projenin altıncı etabı için başlama vuruşu  
30 Ekim’de yapılacak. Daha önce iki aylık zaman diliminde 
yılda iki kez gerçekleştirilen proje, futbolcu adaylarının 
kendilerini daha fazla geliştirebilmesi amacıyla altı aylık 
zamana yayılacak. 

Spor kulüpleri yakın takipte…
Tesislerde antrenörler ve futbol eğitmenleri tarafından 
çalıştırılacak olan yıldız adayları proje sırasında Başakşehir 
Futbol Kulübü başta olmak üzere profesyonel ve amatör 
spor kulüplerinin gözlemcileri tarafından da yakın markaja 
alınacak. Gelecek vadeden ve yetenekli oldukları tespit 
edilen sporcular genç yaşta kulüplerin altyapılarına 
kazandırılacak. Projeye katılacak olan çocuk ve gençlere 
antrenmanlarda ve müsabakalarda kullanacakları şort, 
eşofman, yağmurluk, eldiven gibi tüm eşyalar ücretsiz 
olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek.

Fiziksel ve mental gelişime katkı sağlanıyor…
10 yaş altı ve 11 - 15 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin 
erken dönemde sporla tanışmalarını, zararlı 
alışkanlıklardan uzak durmalarını ve özgüvenlerini 
geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlayan proje ile 
şimdiye kadar 20 bin gence ulaşıldı ve 500 genç, spor 
kulüplerinin altyapısına kazandırıldı. 

Futbol Akademi’de 
yeni sezon başlıyor…
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik 
Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 2017 Yaz İzci Kampı sona erdi. 10 bin genci 

ağırlayan yaz kampı, izcilerin birbirinden renkli gösterilerine sahne oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde 
başlayan 2017 Yaz İzci Kampı sona erdi. Ümraniye Kent 

Ormanı’nda yer alan izci kampı, İstanbul ve Türkiye’nin 
farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 10 bin gence ev 
sahipliği yaptı. Gençlerin izcilikle tanışmalarını sağlayan 
kampa yalnızca Türkiye’den değil Katar, Mısır, Ürdün, 
Cezayir, Filistin, Suriye, Ukrayna, Sırbistan, Bosna Hersek, 
Makedonya, Bulgaristan, İngiltere ve Amerika gibi 
dünyanın birçok ülkesinden gelen izciler de katıldı.

Temel ve ileri seviye izcilik, telsiz ve haberleşme, ilkyardım, 
trafik, çevre ve orman, itfaiye - yangın, yüzme, ateş yakma 
teknikleri, okçuluk eğitimlerine katılan izciler, kamp 
süresince resim, müzik, tiyatro, binicilik, badminton, 
tırmanma duvarı ve hayvan bakımı gibi pek çok etkinlik 
gerçekleştirdi. Yaz İzci Kampı, konukların yaktığı kamp 
ateşinin etrafında düzenlenen özel bir programla 
tamamlandı. İzciler kampın son akşamında şiirler, 

şarkılar ve hazırladıkları özel sahne gösterileri ile 2,5 ay 
süren yaz kampını tamamladılar. Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından yıl 
içinde gerçekleştirilen Bolu Aladağ Kış Kampı ve 
Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampları ile birlikte 2017 yılında 
toplam 15 bin gence izcilik hizmeti verildi.

2017 Yaz İzci Kampı’na  
10 bin izci katıldı  
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.10.2017 - 31.10.2017

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

ADRES: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / SARAÇHANE TEL: (0212) 455 14 50 istanbulbulten@ibb.istanbul
YAPIM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi BASKI-CİLT: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basımevi

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE
TARİH / SAAT TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK 4734 S. K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE USULÜ

İŞİN ADI

02.10.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi İtfaiye Binası İnşaatı

02.10.2017 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Kartal Soğanlık Mahallesi Camii, Meydan ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

02.10.2017 11.00 Elektronik Sistemler Müdürlüğü İstanbul Geneli Otopark Otomasyonu İşi

04.10.2017 10.00 Satınalma Müdürlüğü 3 Kalem Yer ve Araç Temizleme Makinesi Alımı

09.10.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü
Bayrampaşa, Murat Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Zeminaltı Otopark 
İnşaatı

09.10.2017 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi İtfaiye Binası İnşaatı

09.10.2017 11.00 İşletmeler Müdürlüğü 2018 Yılı Piliç ve Piliç Ürünleri Alımı İşi

09.10.2017 11.30 İşletmeler Müdürlüğü Muhtelif Tente, Şemsiye ve Yedek Parçaları Alımı İşi

10.10.2017 11.00 Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 667.000 Testlik Biyokimya Kiti Alımı

10.10.2017 11.30 Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 258.600 Testlik Hormon Kiti Alımı

12.10.2017 11.00 İşletmeler Müdürlüğü Unlu Mamuller Alımı

16.10.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü
Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi Stadyum ve Zeminaltı Otopark 
İnşaatı

17.10.2017 10.00 İşletmeler Müdürlüğü 2018 Yılı Dondurulmuş Gıda Alımı İşi

17.10.2017 10.30 Satınalma Müdürlüğü 3 Kalem Römork ve Çekici Araç Alımı

17.10.2017 11.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 13 Kalem Spor Tesisi Mobilyası Alımı

19.10.2017 11.00 Basın Yayın Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Ait Hizmetlerin İnternet Teknolojileri 
Kullanılarak Yapımların Üretilmesi, Görsel ve Sesli Dijital Elektronik 
Bir Ortamda Duyurulması ve Bilgilendirme Hizmetinin Sağlanmasına 
(Web TV Hizmetleri 2017 - 2018) Dair Hizmet Alımı İşi

19.10.2017 11.30 Harita Müdürlüğü
Sultangazi İlçesi, Yayla Mahallesi,  Muhtelif Ada ve Parselleri İçeren 
Yaklaşık 100 Hektarlık Alanda İmar Uygulaması İşi

23.10.2017 11.00
Avrupa Yakası Yol Bakım ve 
Onarım Müdürlüğü

Yaya ve Otokorkuluk Yapılması




