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Avrasya Tüneli
Dünyaya İlham, Türkiye'ye Armağan Olsun...





Sevgili  
   İstanbullular

Dünya kenti İstanbul’a dünya ölçeğinde ses getiren dev bir 
eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki kıtayı 
denizin altından karayolu ile birleştiren Avrasya Tüneli’ni, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle 
hizmete açtık. Avrasya Tüneli’nin ilkleri barındırdığını ifade 
eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tünel sayesinde 
Kazlıçeşme - Göztepe arasındaki yolculuk süresinin 
15 dakikaya indiğini söyledi. İstanbul’umuza kazandırılan 
bu dev yatırım; dünyaya ilham, Türkiye’ye armağan olsun…

Göreve geldiğimiz günden bu yana İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak uluslararası alanda bilgi ve deneyim 
paylaşımlarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 
geçtiğimiz Aralık ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
Gine Cumhuriyeti Konakri Valiliği arasında işbirliğini 
öngören “Mutabakat Zaptı”nı törenle imzaladık. İstanbul’da 
ağırladığımız Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, 
İstanbul’dan ve İstanbul’a yapılan yatırımlardan çok 
etkilendiklerini ifade etti.

İstanbul’da yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye 
hız kesmeden devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; 
medeniyetlerin çeyiz sandığı konumundaki İstanbul ve 
siz değerli İstanbullular her şeyin en güzeline ve en iyisine 
layıksınız.

Bu vesile ile yeni yılınızı tebrik ediyor; 2017 yılının 
ülkemiz ve İstanbul’umuz için huzur ve mutluluk 
getirmesini diliyorum.
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İki kıtayı denizin altından karayolu ile birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı 
törenle hizmete açıldı. Avrasya Tüneli’nin ilkleri barındırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tünel sayesinde Kazlıçeşme - Göztepe arasındaki yolculuk süresinin 15 dakikaya indiğini söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
tarafından yapılan, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin yatırımlarıyla tamamlanan Avrasya 

Tüneli, Kumkapı’da düzenlenen törenle hizmete girdi. 
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,  

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, bazı ülkelerin devlet ve hükümet 
başkanları ile bakanları, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Dünyaya ilham
Türkiye’ye armağan olsun…
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“İstanbul, iki kıtayı birleştiren nadide bir şehir…” 
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
iki kıtayı birbirine bağlayan böylesine nadide ülke ve 
şehrin mensupları olduklarını, bu şehir uğruna birçok 
şeyin feda edilebileceğini söyledi. İstanbul’a aşık 
olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
projenin hayata geçmesini sağlayan tüm kurumlarımızı, 
bakanlığımızı, yüklenici ve işletmeci şirketleri, mimar, 
mühendis ve işçileri, tünelin inşasında çalışan herkesi 
tebrik ediyorum. Temelini Asya Yakası’nda atmıştık. 
Rabbime hamdolsun açılışını Avrupa Yakası’nda 
yapıyoruz. Bu, çok büyük bir mutluluk.” dedi.

“Kanal İstanbul ile Karadeniz’i Marmara’ya 
bağlayacağız…” 
Avrasya Tüneli ile Türkiye’nin Marmaray, Yavuz Sultan 

Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü gibi dünya 
çapındaki eserler zincirine bir yeni halkanın daha 
eklendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasına şöyle devam etti: “Sırada Kanal İstanbul var. 
İnşallah Karadeniz’i de Marmara’ya bağlayacağız. Bu da 
dünyadaki ilklerden olacak. Çünkü Türkiye buna layık, 
Türk insanı buna layık. Dünyadaki bu yarışta, biz de varız.” 

“Avrasya Tüneli’ni günde 100 binin üzerinde araç 
kullanacak…” 
Avrasya Tüneli’nin yaklaşık 4 yılda inşa edildiğini ve kendi 
alanında pek çok ilki barındırdığını, henüz proje ve inşaat 
safhasında birçok ödül aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Avrasya Tüneli’nin yatırım bedeli 1 milyar 
245 milyon dolar. Günde 100 binin üzerinde araç, 
dışarıdaki hava şartlarından etkilenmeden rahat bir şekilde 
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burayı kullanacak. Artık fırtına çıktı, vapur seferleri iptal 
oldu, sis çöktü, köprüde trafik durdu gibi haberleri geride 
bırakıyoruz. Bir taraftan Marmaray, bir taraftan Avrasya 
Tüneli... Avrasya Tüneli sayesinde İstanbul’un iki yakası 
arasında, dışarıdaki iklim şartlarından etkilenmeden 
kesintisiz araç ulaşımı mümkün hale geldi. Bu eser için 
devletin kasasından tek kuruş çıkmamıştır. İş bilenin, 
kılıç kuşananındır. Tünelin inşasını ve işletmesini üstlenen 
firmalar, bir bölümü öz kaynak bir bölümü kredi olarak 
projenin finansmanını kendileri sağlamıştır.” 
diye konuştu.

“Kazlıçeşme - Göztepe arası 15 dakika…” 
Yaklaşık 25 sene boyunca kamu payı ve vergilerle hazineye 
yılda 180 milyon lira gelir getirecek tünel işletmesinin, 
bu süre sonunda tamamen devlete geçeceğini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şunları ekledi: 

“Harem - Çatladıkapı arasındaki tünel ve geliştirilen 
yaklaşım yolları sayesinde Kazlıçeşme - Göztepe 
15 dakikaya iniyor. Bu sayede zamandan ve yakıttan 
yapılacak tasarrufu ben sizlerin takdirine bırakıyorum. 
İlk etapta 07.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet verecek 
olan bu tünel, gerekli sistem düzenlemeleri ile diğer 
ulaşım ağlarıyla operasyon ve entegrasyonu yapıldıktan 
sonra 7 gün 24 saat işletmeye geçecektir.” 

Avrasya Tünel geçiş ücretinin 15 lira olması önerisinde 
bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gelirin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndaki şehitlerimize yönelik 
hesapta birikeceğini söyledi.

“2023 hedefine doğru adım adım...” 
14 yılda 19 bin kilometreye yakın yeni bölünmüş yol, 
29 yeni havalimanı yaptıklarını, sağlıkta, enerjide, adalette 
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dev yatırımlara imza attıklarını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, her alanda büyük işler yapıldığına dikkat çekti ve 
Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne 
taşıyacaklarını söyledi. Türkiye’nin, 2023 hedefleri 
doğrultusunda adım adım ilerlemeye devam ettiğini ve 
edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Osman Gazi Köprüsü’nün, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nün ve Avrasya Tüneli’nin açılışından 
duyduğumuz heyecanın sebebi, bu projelerin geleceğidir. 
Ankara’daki Hızlı Tren Garı’nın açılışına, Göktürk 1 
Uydusu’nun fırlatılışına, yeni enerji, eğitim, sağlık, spor, 
altyapı yatırımlarının hizmete alma törenlerine de aynı 

heyecanla katılıyoruz. Bazıları ısrarla bu projeleri 
küçümsemeye, değersizleştirmeye çalışıyor. Halbuki bir 
ülkede, temel hizmet alanlarına ilişkin yatırımlar, 
o ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için gereken 
diğer atılımların zeminidir, taşıyıcısıdır.”

“Marmaray’ın kardeşi Avrasya…” 
Başbakan Binali Yıldırım da, törende yaptığı konuşmada, 
“Avrasya Tüneli, İstanbul’un ve Türkiye’nin eseri olduğu 
kadar insanlığın da eseridir. Marmaray’ın kardeşi Avrasya, 
milletimizin bir eseridir, sizin eserinizdir. İnşallah bundan 
sonra da büyük projeleri, birer birer hizmete alacağız.” dedi. 
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Kıtaları birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nin İstanbul’a ve 
Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere 
teşekkür eden Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi: 
“Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi 
her zamankinden daha çok önemsiyoruz. Bu kardeşliği 
bozmaya çalışan hiçbir alçak örgüte geçit vermeyeceğiz. 
Terör örgütlerinin arkasındaki ağababalarını da bulup 
ortaya çıkaracağız.”

“Sarayburnu’ndan Haydarpaşa’ya ulaşım 4 dakika…”  
“Avrasya Tüneli en büyük rüyalarımızdan, en büyük 
hayallerimizden biriydi. Hamdolsun Marmaray gibi, 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi ve Osman Gazi Köprüsü 
gibi hayalleri birer birer gerçeğe dönüştürerek bugünlere 
geldik. Açtığımız her eser, ülkemize kazandırdığımız her 
büyük proje, yürüttüğümüz her hizmet bu toprakların 
hakkı ve emeği olan aziz milletimiz içindir.” diyen 
Başbakan Yıldırım, “Karadan gemileri yürüten ecdadımız 
Fatih’in şanına yakışır bir proje ile İstanbulluların 
huzurundayız. Fatih, İstanbul'u fethederken gemileri 
karadan yürüttü. Onun torunları Recep Tayyip Erdoğan 
ve arkadaşları da arabaları, trenleri, denizin altından 
geçiriyor.” benzetmesinde bulundu. 
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Başbakan Yıldırım, tünel hakkında şu bilgileri verdi: 
“Denizin altında 106,5 metre olarak yapılan tünel, 1 kat 
gidiş, 1 kat geliş olmak üzere inşa edildi. Sarayburnu’ndan 
Haydarpaşa’ya ulaşımı 4 dakikada sağlayacak tünel ile  
Yenikapı - Göztepe arasındaki 100 dakikalık mesafe ise 
15 dakikaya indi. İşte medeniyet bu, işte hizmet bu.”

“Avrasya Tüneli, yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak…” 
Projeyle Unkapanı ve Galata Köprülerinin trafik yükünün de 
azalacağına dikkat çeken Başbakan Yıldırım, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Projeyle her iki köprüden geçen araç 
sayısı azalacak ve buradaki trafik çok daha hızlanmış 
olacak. Günde 120 bin araç, bu tünelden geçip Asya’ya, 
oradan Avrupa’ya ulaşmış olacak. Tünelin hizmete 
başlamasıyla 1 yılda sadece 160 trilyon yakıt tasarrufu 
sağlanacak. Zaman tasarrufu ise 52 milyon saate ulaşacak. 
24 saat hizmet verecek tünel doğal afetlerden 
etkilenmeyecek şekilde gayet modern donanımlara sahip, 
tüm projelerde olduğu gibi çevreye duyarlı, hızlı, güvenli, 
sizlere en iyi konforu sağlayacak şekilde yapıldı.”

“Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul’da…” 
“Yol medeniyettir.” diyerek 14 yılda 6 bin kilometrenin 
üzerine 19 bin kilometre bölünmüş yol inşa ettiklerini dile 
getiren Başbakan Yıldırım, 76 ilin birbiriyle, bölünmüş 
yollarla bağlandığını söyledi. 14 yıl önce bu illerin 
sayısının 6 olduğuna dikkat çeken Başbakan Yıldırım, 
“156 yıllık demir yolu ağlarımızı yeniledik, kara tren 
devrinden hızlı tren dönemine geçtik. Hava yolunu 
‘halkın yolu’ yaptık. Havaalanlarının sayısını ikiye 
katladık. Bugün dünyanın en büyük havalimanı yapan 
ülkenin adı Türkiye’dir. İnşallah yeni havalimanımızı 
2018 yılının Şubat ayında devreye almış olacağız.” dedi.

“150 senelik rüya gerçek oldu…” 
“Ecdadımızın, 150 senelik denizin altından geçme 
rüyasını, hayalini ortaya koyduk ve bu hayali Marmaray ile 
gerçekleştirdik. Ancak ecdadın hayalini gerçekleştirmekle 
yetinmeyip ‘yanına ikinci gerekir’ diyerek Avrasya 
Tüneli’ni yaptık.” ifadelerini kullanan Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tünelin 
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yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, insanımıza ve 
ülkemize hayırlı olmasını temenni etti.

“Tünelin açılışı dualar eşliğinde yapıldı…” 
Törende konuşmaların ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Görmez’in yaptığı açılış duasının ardından Boğaz’ın iki 
yakasını, iki katlı kara yoluyla denizin altından birbirine 
bağlayan tünelin açılış kurdelesi kesildi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve beraberindeki protokol üyeleri, araçlarıyla 
Avrasya Tüneli’nden geçerek, tünelin en derin noktasında 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Protokol, tünelin Anadolu Yakası 
çıkışında vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle 
karşılandı.

“Deprem ve tsunamiden etkilenmeyecek…” 
Dünyanın önde gelen mühendislik projelerinden olan 
tünel, 24 saat boyunca güvenli ve kesintisiz trafik akışı için 
gelişmiş bir sisteme sahip olacak. En ileri tasarım, 
teknoloji ve mühendislik uygulamalarının ürünü tünel, 
deprem ve tsunami risklerinden etkilenmeyecek yapıda 
inşa edildi. Tünel üstün güvenlik özellikleriyle 
gerektiğinde sığınak olarak da kullanılabilecek. Modern 
aydınlatma teknolojisi, yüksek kapasiteli havalandırma 
sistemi, tünelin her noktasından rahatça erişilen özel 
yangın tesisatı, yangına dayanıklı yüzey kaplaması, acil 
tahliye sistemleri ve her 600 metrede bir konumlanan 
emniyet şeritleriyle hizmet verecek.
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“12 bin m2 bisiklet yolu, 3 bin yeni ağaç…” 
Avrasya Tünel çalışmaları kapsamında; sahil yolu 
Kazlıçeşme Kavşağı’ndan itibaren Ataköy Rauf Orbay 
Caddesi’ne kadar olan kısımda, ortadaki transit yol 
kaldırılarak, 2 katlı ve 3 şeritli bölünmüş yol olarak 
düzenlendi. 12 bin metre uluslararası standartta bisiklet 
yolunun yapıldığı bölgeye 320 bin m² yeni yeşil alan 
kazandırıldı ve 3 bin yeni ağaç dikildi.

“İlk 14 saatte 23 bin 938 araç geçiş yaptı…” 
700 mühendis ve 12 binden fazla kişinin çalışmalarıyla, 
planlanandan 8 ay önce tamamlanan ve hizmete açılan 
tünele vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamaya göre Avrasya Tüneli’nin trafiğe açılmasıyla 
birlikte tünelden ilk 14 saatte, 23 bin 938 araç geçti.
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İstanbul, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen Şehitlere Saygı 
Maçı’na ev sahipliği yaptı. Sembolik başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

yaptığı maçta, şehit aileleri için toplam 50 milyon lira bağış toplandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler 
Birliği Vakfı tarafından Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde, son dönemde yaşanan terör 

olaylarına karşı birlik ve beraberlik mesajı vermek 
amacıyla organize edilen Şehitlere Saygı Maçı’na, 
İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Vodafone Arena 
Stadı’nda düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 
Yıldırım Demirören, Türkiye Basketbol Federasyonu 
Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı 
Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 
Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin başkanları, 
yöneticileri ve teknik direktörleri, şehit aileleri ile siyaset, 
spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. 

İstanbul
“Şehitlere Saygı” için buluştu!
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Stat, Türk bayraklarıyla donatıldı... 
Türk bayraklarıyla donatılan statta, karşılaşmadan önce 
Kur’an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi. Tribünlerde 
yer alan; “İhanet onların, vatan bizimdir”, “Ölürsek şehit, 
kalırsak gazi”, “Hep birlikte Türkiye’yiz”, “Onlar bitecek, bu 
millet asla”, “Millet bitti demeden bitmez. Türkiye 
bölünmez”, “Rahat ol Türkiye’m... Emin ellerdesin” 
pankartları dikkati çekti. Vodafone Arena’da açılan dev 
Türk bayrağıyla yapılan koreografi de büyük beğeni 
topladı. Organizasyonda 30 bin Türk bayrağı dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, polislerle sohbet etti… 
Futbolcular, maçtan önceki seremoniye polis üniformalı 
çocuklarla çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada yer alan 
polislerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
bakanlar seremonide, maçta görev alan yöneticiler, teknik 
direktörler, futbolcular ve polislerle birlikte poz verdi. 
Seremoniye futbolcularla birlikte katılan çocuklar daha 
sonra protokol tribününde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı yaptı… 
Sembolik başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Şehitlere Saygı Maçı’nı 
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Spor Toto 
Süper Lig’in 41 futbolcusu da, 30’ar dakikalık iki devre 
halinde oynanan yardım maçında forma giydi. Kırmızı 
formalı yerli yıldızlar, beyaz formalı yabancı yıldızları 
4 - 3’lük skorla mağlup etti. İki takım futbolcuları, atılan 
7 golde de yan yana gelerek tribünlere asker selamı verdi. 
Futbolcuların bu hareketine hakem Cüneyt Çakır da 
katıldı. 

50 milyon lira yardım toplandı… 
Yapılan açıklamada organizasyon kapsamında 50 milyon 
630 bin lira bağış toplandığı belirtildi. Organizasyonda 
sponsorluk gelirleri, bağışlar ve yayın haklarından elde 
edilecek gelirler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
aracılığıyla şehit ailelerine bağışlanacak. Spor Toto Süper 
Lig’de yer alan 18 kulüp de, şehit aileleri için toplam 
5 milyon lira bağış yaptı.



14 Aralık 2016

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş’ta meydana gelen hain terör saldırısı sonrası 
ortak bir bildiri yayınladı. Meclis Üyeleriyle birlikte olay yerine giden Başkan Kadir Topbaş, terör 

saldırılarının hedeflerine ulaşmaması için birlikteliğimizi her daim göstermemiz gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Aralık ayı 
toplantısında, Beşiktaş’ta gerçekleştirilen terör 
saldırısını kınayan ortak bir bildiri yayınladı. Bildiriyi, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkan Vekili Ahmet 
Selamet Belediye Meclisi’nde okudu. Yayınlanan bildiride 
şu ifadelere yer verildi: “Beşiktaş’ta gerçekleştirilen hain 
saldırı, aziz Türk milletinin birliğine, bekasına ve 
bütünlüğüne yönelik vahşi bir terör saldırısıdır. Kadim bir 
geçmişe sahip bu aziz millet, şanlı tarihi boyunca önüne 
çıkan birçok engeli birlik ve beraberliğini koruyarak, ortak 
akıl ve bilinci devreye sokarak bertaraf etmiştir. Şanlı 
tarihimizden aldığımız güç ile terör saldırıları karşısında 

millet olarak topyekün mücadele edeceğimizden ve 
birbirimize daha çok kenetleneceğimizden kimsenin 
şüphesi olmasın!”

“Teröre vereceğimiz en güzel cevap, kardeşliğimizi daha 
da güçlendirmektir.” ifadelerinin yer aldığı bildiri, şu 
cümlelerle devam etti: “Geçmişte defalarca canlı bomba 
eylemlerine girişen ve masum insanları katleden, PKK ve 
DEAŞ gibi kanlı terör örgütleri ve arkalarındaki güçlerin, 
bu güçlü irade karşısında yok olacağı aşikardır. 
15 Temmuz’da milletimize ve onun iradesine karşı yapılan 
FETÖ darbe girişiminde ortaya koyduğumuz milli şuuru, 

İstanbul, teröre karşı tek yürek…
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bu terör saldırıları karşısında da göstereceğimizi aziz 
milletimizin dikkatine sunuyoruz. Bu terör saldırısı 
neticesinde şehit olan polislerimize ve vatandaşlarımıza 
Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 
dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.”

İBB Meclisi, teröre karşı tek yürek… 
Aralık ayı ilk meclis toplantısında teröre karşı ortak 
deklarasyon yayınlayan Meclis Üyeleri, oturumun 
ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın öncülüğünde saldırının gerçekleştirildiği yere 
gitti. Basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Kadir 
Topbaş, “İBB Meclisi’ni oluşturan tüm partiler olarak 
ortak bir duruş sergilemek için buradayız.” dedi.

Milli birlik ve beraberlik örneği sergilenmeli… 
Hain terör saldırısının milli birlik ve beraberliği bozmaya 
yönelik olduğunu ifade eden Başkan Topbaş, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: “Bu topraklarda nice şehit vermiş bir 
milletiz. 15 Temmuz öncesi ve sonrasında, Çanakkale’de, 
Anadolu’da milletçe gösterdiğimiz milli birlik ve 
beraberliği ortaya koyduğumuz müddetçe terör asla 
muvaffak olamaz. Halkın her katmanından, sivil toplum 
kuruluşlarından, siyasetten insanlar burada yüreklerini 
birleştirmekte. İşte bunlar bizi millet yapan değerlerdir.”

Bir daha bu tür saldırıların yaşanmaması temennisinde 
bulunan Başkan Topbaş, “Ülke olarak başımız sağ olsun. 

Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan sabır 
diliyorum. Yaralılarımız inşallah tez zamanda sağlıklarına 
kavuşur. Ben de bir şehit torunuyum. Bu ülkede şehidi 
olmayan aile yoktur. Bu acıların üzerinden hep birlikte 
gelmeyi milletçe bileceğiz. Bu hain saldırıların hedeflerine 
ulaşmaması için birlikteliğimizi her daim göstermemiz 
gerekiyor.” diye konuştu.

Beşiktaş şehitleri “10 Aralık Şehitler Parkı”nda 
yaşayacak… 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 2. Başkan Vekili 
Göksel Gümüşdağ’ın başkanlığında yaptığı toplantıda 
önemli bir karara imza attı. Toplantıda, şehit olan 
vatandaşlarımızın anısını yaşatmak üzere İnönü Caddesi ve 
Dolmabahçe Gazhane Caddesi arasındaki parka, 
“10 Aralık Şehitler Parkı” isminin verilmesi onaylandı.

İstanbul İtfaiyesi’nden “Şehitlere Saygı Yürüyüşü”… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini 
sürdüren İstanbul İtfaiyesi de, düzenlediği “Polisimize 
Destek, Şehitlere Saygı Yürüyüşü” ile Harbiye’deki Beyoğlu 
İtfaiye Grup Amirliği’nden Beşiktaş’a yürüdü. İtfaiye Daire 
Başkanı Ali Karahan’ın ve itfaiye araçlarının eşlik ettiği 
1.000 kişilik itfaiye kadrosuna çevredeki vatandaşlar da 
ellerindeki Türk bayrakları ile katıldı. Hain terör 
saldırısının gerçekleştirildiği yerde hep bir ağızdan İstiklal 
Marşı okundu. Şehit düşen polislerimiz ve vatandaşlarımız 
için dualar edildi ve alana karanfil bırakıldı.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından inşa edilen 151 tesisin açılışı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Açılışı yapılan tesislerin hayırlı olmasını dileyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağaçlandırma, ormancılık ve milli park projeleriyle daha yeşil bir 

Türkiye hedefine doğru adım adım ilerlediklerini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından inşa edilen 
151 tesisin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve  

Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımlarıyla Beştepe 
Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan 
4 milyar lira yatırım bedelli, 151 tesisin hayırlı olmasını 
temenni ederek, “Türkiye’nin dört bir köşesine yayılan 
eserlerin yapımında emeği geçenleri kutlarım.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan 151 eserle 
663 bin dekar araziyi zirai sulamaya açtıklarını, yerleşim 
merkezlerine yılda 100 milyon m3 içmesuyu temin 

ettiklerini, 1 il, 29 ilçe, 186 yerleşim yeri ve 376 bin dekar 
arazinin sel ve taşkından korunmasını sağladıklarını 
aktardı.

Ağaçlandırma, ormancılık ve milli park projeleriyle daha 
yeşil bir Türkiye hedefine doğru adım adım 
ilerlediklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Türkiye’de toplu açılışı gelenek haline getirmek suretiyle 
siyasi kadro oluşturan bir yapılanmayız. Bugün de tek bir 
törenle, 4 milyar liralık yatırımı bir anda hizmete 
açıyoruz. Milletimiz bu hizmetlerin hepsini görüyor, 
kimlerin yaptığını, nasıl yaptığını da gayet iyi görüyor.” 
diye konuştu.

Daha yeşil bir Türkiye için...
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Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen, inovasyon liderlerinin belirlendiği İnovaLİG 
Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle sahiplerini buldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İSBAK, “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde 
3’üncülük ödülüne layık görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen 
5. Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında 
İnovasyon Haftası İnovaLİG Ödül Töreni 

gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi’nde organize 
edilen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, İSBAK Genel Müdürü Muhammed 
Alyürük ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı.

İnsan odaklı ve inovatif uygulamaları kent yaşamına 
kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak firması 
İSBAK, Türkiye’nin inovasyon liderlerinin belirlendiği 

İnovaLİG’de, İnovasyon Stratejisi kategorisinde 760 firma 
arasından seçilerek 3’üncülüğe layık görüldü. İSBAK 
Genel Müdürü Muhammed Alyürük, ödülü Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi’nin elinden aldı.

Ar-Ge ve inovasyon alanında yerli çözümler geliştiren 
İSBAK, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında Akıllı 
Şehir Yönetim Merkezi konseptli standı ile yer aldı. 
İBB’nin “Akıllı Şehir İstanbul” vizyonunu yürüten İSBAK, 
insanların yaşamlarına değer katan uygulamalarını 
sergilediği standıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 
İSBAK yetkilileri, Kamera Yönetim Sistemleri, SCM 
Yazılımı, Yoğunluk Haritası, Tünel Scada Sistemleri ve 
İSBAK’ın uygulamaya geçirdiği diğer Akıllı Şehir Yönetim 
uygulamaları ile ilgili ziyaretçilere bilgi verdi.

İnovasyonun liderleri belli oldu...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum babasının adının verildiği Uluslararası Kaptan 
Ahmet Erdoğan Eğitim Kompleksi’nin açılışını yaptı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Farklı ülkelerden öğrencilerin burada gösterecekleri kaynaşmayı ömür boyu sürdüreceklerine ve 

bu kaynaşmanın güçlü bir birliktelik oluşturacağına inanıyorum.” dedi.

Bayrampaşa’da inşa edilen ve ilçenin en büyük okulu 
olan Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Eğitim 
Kompleksi’nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Açılışa, Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz ile İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş da katıldı. 

Eğitim meselelerini çözmeden diğer meseleleri 
çözemeyiz… 
Önümüzdeki dönemi eğitimde reform dönemi ilan 
ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Eğitim meselesini çözmeden diğer meseleleri 
çözemeyiz. Bölgesel ve küresel tuzakların üstesinden gelen 

Türkiye’nin bu meseleyi de çözeceğine inanıyorum.” diye 
konuştu. Okullarda güçlü sporcular yetiştirilerek milli 
takımlarımızı güçlendirmemiz gerektiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Ahmet Erdoğan 
Eğitim Külliyesi’nin hayırlı olmasını diledi.

Yarınlarımızın liderleri ve yöneticileri yetişiyor… 
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş da, “Uluslararası 
Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi’nin eğitimimize, 
insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi. Bir ülkenin 
gücünün insan sayısıyla ölçülemeyeceğini, ancak yetişmiş 
insanla o ülkenin güçlü olabileceğini ifade eden  
Başkan Topbaş, “Bizler de tarihten gelen, ecdattan bize 

Bayrampaşa’ya dev eğitim kompleksi
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kalan değerler üzerine geleceğimizi hazırlamak ve 
yetiştirmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde başlatılan eğitim seferberliği Türkiye’de yeni 
hamlelerin, yeni atılımların başlangıcı oldu. Giderek 
gelişen bir Türkiye’nin yarınlarının liderleri ve yöneticileri 
yetişmekte.” diye konuştu.

Eğitim alanları külliyeler haline gelmelidir… 
Global köy haline gelen dünyada tüm insanların rekabet 
halinde olduğunu ve bireylerin daha çocukken dünyanın 
herhangi bir yerinde yaşayan başka bir çocukla rekabet 
içine girdiğini anlatan Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Dünya bu kadar küçüldü. Bilginin avuç içine 
sığdığı bu dönemde evlatlarımızı ve nesillerimizi kendi 
değerlerimizle ve dünyanın eğitim alanındaki en nitelikli 
imkanlarıyla yetiştirdiğimiz takdirde Türkiye’nin yarınları 
ve geleceği çok farklı olacaktır. Burada özellikle şunu da 
ifade etmek isterim: Eğitim alanlarının birer külliye 
şekline gelmesi önemlidir. Sadece derslik değil, öğrencinin 
alabileceği her şeyin orada olması açısından önemlidir. 
Bu külliye haline gelen merkezler, eğitim kurumları 
mensubiyet duygusunu da geliştirir. Yetişen insan daha 
sonra yetiştiği o irfan yuvasıyla olan ilişkisini kesmez. Bu 
bakımdan sadece derslik değil, eğitim alanı için gerekli 
olan her türlü imkan ve fırsatların verilmesi lazım.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke genelinde 
başlattığı kalkınma hamlelerinden birinin de eğitim 
alanında olduğunu vurgulayan Başkan Topbaş, “Türkiye’de 
hem sağlıkta hem eğitimde hem de altyapı dediğimiz her 
alanda büyük hamleler başlattı. Ben, geçmiş Milli Eğitim 
Bakanlarımıza, şu anda görevde olan bakanımıza ve tüm 

bakanlarımıza, İstanbullular ve milletimiz adına teşekkür 
ediyorum.” dedi.

İstanbul’a 50 okul, 2 bin derslik… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime desteği 
göreve geldikleri ilk günden itibaren sürdürdüklerini 
belirten Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: 
“Kurumsal taassup gözetmeksizin, ‘bizim işimiz değil’ 
demeden, önümüze gelen her sorunu çözmek için adımlar 
atıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 50’nin 
üzerinde okul yaptık. 2 bin dersliği İstanbul’a kazandırdık. 
İstanbul’un dışında da yaptığımız okullar var. Birçok 
okulumuza laboratuvarlar kurduk. 180 okulumuza kapalı 
spor salonu yaptık. 20 okulumuzun spor salonu yapımı da 
devam etmektedir. Bunu okulun ve öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli hamleler olarak 
görmekteyiz.”

İSKİ, indirimli tarife uygulayacak… 
Dünya Engelliler günü dolayısıyla tüm engelli 
vatandaşlarımızın gününü kutlayan Başkan Topbaş, 
İSKİ’nin engelli aileleriyle ilgili yürüttüğü proje hakkında 
şu bilgiyi verdi: “Bizler bu konuya Sayın 
Cumhurbaşkanımızın hassasiyetiyle yaklaşmaktayız. 
Dezavantajlı grupların kent içi yaşamlarını ulaşımdan 
altyapıya kadar kolaylaştırmak için her alanda hizmet 
vermeye çalışıyoruz. İSKİ Genel Kurulu’nda bir karar 
alındı. Engelli ailesinin su kullanımını yüzde 50 indirimli 
bir tarifeye soktular ve böylece ufak da olsa bir destek 
verelim istediler. Bu da bizim ailelere ufak bir 
yaklaşımımız olsun dediler.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Gine Cumhuriyeti Konakri Valiliği arasında mutabakat 
zaptı imzalandı. Protokole imza atan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, İstanbul’dan ve 

İstanbul’a yapılan yatırımlardan çok etkilendiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi 
olarak Türkiye’ye gelen Gine Cumhurbaşkanı 
Alpha Conde ve beraberindeki heyet, İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile biraraya 
geldi. Görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
Konakri Valiliği arasında işbirliğini öngören “Mutabakat 
Zaptı” törenle imzalandı. Başkan Kadir Topbaş, Gine ve 
başkent Konakri ile bilgi ve deneyim paylaşımında 
bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, 
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Gine’ye hibe 
ettiğimiz 50 otobüsten kalan son 20’sini de en kısa sürede 
Konakri’ye ulaştıracağız.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Alpha Conde ve beraberindeki heyet, 
daha sonra Sütlüce’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Yatırım ve Hizmetleri Bilgilendirme Merkezi’ne gelerek, 
İstanbul’da yapılan yatırım ve hizmetler hakkında Başkan 
Kadir Topbaş’tan bilgi aldı. Heyet, Ayasofya ve 
Sultanahmet’e de bir gezi gerçekleştirdi. İstanbul’dan ve 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarından çok 
etkilendiklerini belirten Cumhurbaşkanı Conde, 
İstanbul’un Gine ve Konakri’ye verdiği desteği çok 
önemsediklerini söyledi. Ziyaret kapsamında konuk 
Cumhurbaşkanı Alpha Condé’nin eşi de, Başkan Kadir 
Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş ile birlikte İBB Kadın 
Koordinasyon Merkezi ve İSMEK’i gezerek faaliyetler 
hakkında bilgi aldı.

İstanbul ile Gine
ilişkileri gelişiyor...
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İstanbul’da başlatılan “Kardeşlik Seferberliği” kampanyasında toplanan yardımlar, Maltepe’de 
düzenlenen törenle Halep’e gönderildi. 211 tırın uğurlandığı törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, 

mağdur insanlara yardımcı olabilmek için çabaladıklarını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın başlattığı 
“Kardeşlik Seferberliği” kapsamında, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı ve yerel 

yönetimlerin işbirliğiyle hazırlanan Halep’e yardım 
konvoyu için Maltepe Sahili Etkinlik Alanı’nda uğurlama 
töreni düzenlendi. Törene Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi 
Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

Bir an önce Suriye’de yaşamın normale dönmesini, 
vatan ve aile hasreti çekenlerin de en kısa zamanda bu 
hasretlerinin bitmesini dileyen Başkan Topbaş, “Suriye’de 
Halep’te insanlar sokaklarda derme çatma kulübelerde 
soğuğa karşı mücadele veriyor. İşte bu olumsuzlukları 
görenler ancak bu mağdur insanlara el uzatabilirler. 
Tırların yerine ulaşacağına gönülden inanıyoruz. Bizler 
burada milletçe Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 
Sayın Başbakanımızın liderliğinde bu mağdur insanlara 

bir nebze merhem olmak için çabalıyoruz. Ayrıca Türk 
Kızılayı’na özellikle teşekkür ediyorum. Nerede bir 
mağduriyet, nerede yardıma muhtaç insan var hemen 
oradalar.” dedi.

Hz. Mevlana’nın “Yüreği yanmayanın gözü yaşarmaz” 
sözünü hatırlatan Başkan Topbaş, “Bizlerin yüreği yanık. 
Bizler öyle bir milletiz ki, geçmişten günümüze yardım 
ihtiyacı olan her milletin yanında olmuşuz. Bu bizim 
şiarımız ve bunla gurur duymalıyız. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak dünyanın neresinde bir sıkıntı varsa, 
insani sorumluluk olarak onu yerine getirmek için 
uğraşıyoruz.” diye konuştu.

Başkan Kadir Topbaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı 
Selim Temurci daha sonra Halep’teki insanlık dramını 
gösteren fotoğraf sergisini gezdi. Fotoğraf sergisinde 
ayrıca Türkiye’deki Suriyeli çocukların ailelerine yazdığı 
mektuplar da ziyaretçilere gösterildi. “Kardeşlik 
Seferberliği” kampanyasında toplanan kışlık giysi, 
battaniye, gıda paketi, hijyen malzemeleri, çocuk bezi ve 
ısıtıcı gibi yardımlarla dolu 211 tır, Halep’e gönderildi.

Halep için
kardeşlik seferberliği...
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Sporun ve sporcunun yanında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine 
düzenli olarak yaptığı malzeme desteğini sürdürüyor. “Destek bizden, başarı sizden” sloganı ile 

amatör spora 30 milyon lira yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Kadir Topbaş, 
“Amatör sporcularımızın olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında bayrağımızı göndere 

çektirecek büyük sporcular olarak yetişmesini istiyoruz.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2004 yılında 
Başkan Kadir Topbaş’ın talimatı ve ‘Destek Bizden 
Başarı Sizden’ temasıyla başlattığı amatör spor 

kulüplerine malzeme desteği, 12. yılında da devam ediyor. 
İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen Amatör Spor 
Kulüplerine ve Okul Spor Kulüplerine Spor Malzemesi 
Dağıtım Töreni’ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın yanı sıra Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 
Başkanı Ali Düşmez, İBB Genel Sekreter Yardımcısı 

Mevlüt Bulut, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı 
Osman Savaş ile çok sayıda amatör spor kulübünün 
yönetici ve sporcuları katıldı. 

“Spora 2,5 milyar liralık yatırım…” 
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, ulaşım ve altyapı 
yatırımlarının yanı sıra kültür, sanat ve spora da çok 
büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, en önemli 
yatırımın ülkenin geleceği olan çocuk ve gençlere yapılan 
yatırım olduğunu söyledi. Dağıtılan malzemelerin spor 
kulüplerine hayırlı olmasını ve başarılar getirmesini 

Amatör spora büyük destek…
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dileyen Başkan Topbaş, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Sevgili çocuklar ve gençler; Türkiye’nin yarınları 
sizlersiniz. Bizler sizin geleceğinizi hazırlamak için gururla 
hizmet ediyoruz. Gençlerimizin iyi yetişmesi için eğitim 
ve spor yatırımlarına çok önem veriyoruz. İBB olarak 
12 senede spora yaklaşık 2,5 milyar lira yatırım yaptık. 
Sizler Türkiye’yi geleceğe taşıyın diye bizler bunun 
altyapısını hazırlıyoruz. Spor için fiziki altyapının yeterli 
olması adına çok ciddi tesisler yaparken, amatör spor ve 
okul spor kulüplerimizin malzemeleri konusunda da 
hassasiyet göstermekteyiz.”

“Hedefimiz; dünya şampiyonları yetiştirmek…” 
Spor yatırımları ile malzeme yardımlarının Türk sporuna 
önemli bir destek sağladığına dikkat çeken Başkan Kadir 
Topbaş, “Şuna inanıyoruz ki, fiziki altyapının olduğu 
yerde sportif başarılara imza atılır. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak bugüne kadar müsait olan 
180 okulumuzun bahçesine kapalı spor salonu yaptık. 
20 spor salonunun da inşaatı devam ediyor. İhtiyaç 
oldukça bu salonları yapmaya devam edeceğiz. Gururla 
ifade etmeliyim ki, spor salonu yaptığımız okullarda, salon 
sporlarında dereceler başladı. Amatör sporcularımızın, 
olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında bayrağımızı 
göndere çektirecek büyük sporcular olarak yetişmesini 
istiyoruz.” diye konuştu.

“7’den 70’e herkes spor yapsın…” 
İstanbul’da özellikle çocukların ve gençlerin spor 
yapabilme imkanının olabildiğince genişlemesi için her 
türlü altyapı yatırımını yapmaya özen gösterdiklerinin 
altını çizen Başkan Topbaş, “Şehrimizdeki 7’den 70’e 
herkes spor yapsın istiyoruz. Biz ortaokul yıllarında spor 
yaparken, tesis yetersizliği nedeniyle kışın buz gibi suyla 
duş almak zorunda kalıyorduk. Bu nedenle 
Cumhurbaşkanımızın başlattığı spora destek çalışmalarını 
biz de artırarak devam ettirdik. Nüfusunun büyük bölümü 
genç olan bu milletin, olimpiyat ve dünya 
şampiyonalarında altın madalyalar toplayacağına 
inanıyorum.” dedi.

20 branşta, 350 bin adet spor malzemesi dağıtıldı… 
Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının ardından amatör 
spor kulüpleri ile okul spor kulüplerine spor 
malzemelerini dağıttı. Spora desteğinden dolayı Başkan 
Topbaş’a teşekkür eden sporcular ve kulüp yöneticileri, 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Amatör spor kulüplerinin teşvik 
edilmesi ve desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen proje 
kapsamında, 2016-2017 sezonunda 39 ilçede faaliyet 
gösteren tüm amatör spor kulüplerine ve okul spor 
kulüplerine 20 branşta 6 milyon liralık, 350 bin adet spor 
malzemesi desteği sağladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Transist 2016 Uluslararası İstanbul 
Ulaşım Kongresi ve Fuarı, 9’uncu kez kapılarını açtı. “Toplu Ulaşımın Geleceği 4T” teması ile 

düzenlenen fuarın açılışını yapan Başkan Kadir Topbaş, “Yatırımlarımızda en büyük payı ulaşıma, 
ulaşımda da raylı sistemlere ayırıyoruz.” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 
Transist 2016 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı 
önemli isimleri ağırladı. İstanbul Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirilen açılışa, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gaziantep Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ulaşım 
endüstrisindeki tüm firmalar, belediyeler ile belediyeye 
bağlı iştirakler, altyapı ve planlama firmaları, kamu 
kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri katıldı.

“Hedef; 1.000 km raylı sistemle İstanbul’u ‘erişilir’ 
kılmak…” 
Transist 2016’nın açılışında konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
44 km olan raylı sistemi 150 km’ye çıkardıklarını ve 89 km 
metro inşaatının da devam ettiğini vurgulayarak, “Erişim 
için raylı sistem merkezli, kaliteli, konforlu, güvenli ve 

hızlı bir ulaşım altyapısı oluşturuyoruz. Hedefimiz; 
İstanbul’da 1.000 km raylı sisteme ulaşarak erişim 
sorununu tamamen çözmek.” dedi.

Kentlerin giderek yoğunlaştığını ve 2050’de dünya 
nüfusunun 9 milyarı aşacağını belirten Başkan Topbaş, 
şehir yaşamının daha düzenli ve kaliteli hale gelmesi için 
toplu ulaşımda teknolojinin imkanlarını kullanmanın 
önemine değindi. 2004’te göreve geldiklerinde 11 milyon 
olan İstanbul’un günlük hareketliliğinin, toplu ulaşımın 
gelişmesiyle 30 milyona çıktığını ifade eden Başkan 
Topbaş, şöyle konuştu: “Bir şehrin medeniyet ölçüsü 
o şehirdeki insanların toplu taşıma araçlarını kullanma 
oranıyla doğru orantılıdır. İstanbul’daki günlük 
hareketlilik toplu ulaşımın daha da gelişmesiyle 
45 - 50 milyonları bulacak. Bu nedenle sistemi ve altyapıyı 
çok doğru kurmak gerektiğini biliyoruz. Yatırım ve 

4T ile toplu ulaşımın geleceği…
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hizmetlerimizi kurumsal taassup göstermeden diğer kamu 
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket 
ederek gerçekleştiriyoruz.”

“İBB, dünyada kendi kaynaklarıyla metro yapan tek 
belediye…” 
Başkan Kadir Topbaş, göreve geldikten sonra İstanbul’un 
Çevre Düzeni Planı ile Ulaşım Master Planı’nı yaptıklarını ve 
bu planların yol haritaları olduğunu söyledi. İBB olarak her 
alanda teknolojiyi yakından takip ettiklerini dile getiren 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nerede ne varsa 
onu, hatta daha ilerisini almak, geliştirmek için çalışıyoruz. 
Nüfusun ve araç sayısının büyük oranda artmasına 
rağmen, İstanbul’da günlük trafikte kalma süresi  
8 - 9 dakika daha aşağıya indi. Yatırımlarımızda en büyük 
payı ulaşıma, ulaşımda da raylı sistemlere ayırıyoruz.  
İBB olarak 12 yılda 98 milyar lira yatırım yaptık. Bunun  
44,4 milyarını ulaşım yatırımlarında kullandık. Dünyada 
kendi kaynaklarıyla metro yapan tek belediyeyiz. Sayın 
Ulaştırma Bakanımız ve Başbakanımız da metro yapımında 
bize destek veriyor. Planladığımız hatların yapımıyla İstanbul, 
dünyada en uzun raylı sistemlere sahip şehir olacak.”

“Toplu ulaşıma öncelik veriliyor…” 
Ulaşımda her araçta kullanılan tek bilet sistemine 
geçtiklerini, otobüs sayılarını artırıp modern hale 
getirdiklerini, deniz ulaşımı, karayolu tüneli yapımı gibi 
birçok alanda büyük yatırımlar yaptıklarını anlatan 
Başkan Kadir Topbaş, “Arkadaşlarımdan, kavşaklardaki 
ışıkların da toplu taşıma araçlarına öncelik tanıyacak 

şekilde düzenlenmesini ve bir buton vasıtasıyla 
otobüslerin duraklardaki engelli ve dezavantajlı insanları 
görüp ona göre yanaşmasını sağlayan bir sistem 
geliştirmesini istedim. İstiyoruz ki, toplu ulaşım hem 
konforlu hem de daha hızlı olsun. Çevreci elektrikli 
otobüsleri Tarihi Yarımada başta olmak üzere kent 
genelinde devreye alıyoruz. 93 km’lik 17 yeni karayolu 
tüneli daha yapmak için çalışma başlattık.” diye konuştu. 
İstanbul’da 1.052 km bisiklet yolu yapmayı planladıklarını ve 
bunun 90 km’sini tamamladıklarını, 2019’a kadar ise 
bisiklet yollarını 300 km’ye çıkaracaklarını belirten Başkan 
Topbaş, Transist 2016 Fuarı’nı bilgi ve deneyim ile yeni 
fikirlerin aktarımı nedeniyle çok önemsediklerini de 
sözlerine ekledi.

4T ile toplu ulaşımın geleceği… 
Fuarın açılışını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, daha sonra stantları gezerek, 
İETT’nin yenilenen nostaljik otobüslerini tanıttı. “Toplu 
Ulaşımın Geleceği 4T” teması ile Traffic (Trafik), Timing 
(Zamanlama), Transform (Dönüşüm), Technology 
(Teknoloji) odak konularında hazırlanarak ulaşım 
sektöründeki yeni ürün ve teknolojilerin sunulduğu fuar, 
güncel konu başlıkları ile ziyaretçiler, yerel yönetimler ve 
sektör temsilcileri arasında sürdürülebilir bilgi alışverişini 
sağladı. Transist 2016 kapsamında toplu ulaşım 
hizmetlerindeki çalışmaları tanıtmak ve teşvik etmek 
amacıyla düzenlenen Fotoğraf, Kısa Film ve Proje 
Yarışmalarında dereceye girenler ödüllerini aldı. Toplu 
Ulaşımı Teşvik ve Transist Özel Ödülleri de sahiplerini buldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik alanında yürüttüğü çalışmalar dünyaya örnek olmaya 
devam ediyor. Bu kapsamda; Gençlik Meclisi tarafından yürütülen “Gençlikte İstanbul Modeli” ile 

başta teknoloji olmak üzere farklı alanlardaki projeler Afrika’ya taşınacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen temsilciler ile 
BM ve Afrika Birliği’nden birçok organizasyonun 
katıldığı üst düzey siyasi işbirliği toplantısı 

HLM 2 (High - Level Meeting) Kenya’da gerçekleştirildi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı 
Samed Ağırbaş’ın da katıldığı toplantıda mevcut 
sorunların çözümüne ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.     

Afrika’daki yerel ve ulusal gençlik liderleriyle biraraya gelen 
Ağırbaş’ın temasları sırasında Türkiye ile Afrika arasında 
yapılması düşünülen çalışmalar masaya yatırıldı. Samed 
Ağırbaş, Türkiye ile Afrika arasındaki işbirliğinin 
artırılması konusunda Finans Bakanı ve Kabine Sekreteri ile 
biraraya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Topbaş’ın  

1994 yılında hayata geçirdiği yerel yönetim anlayışını daha 
ileriye taşımak için çalıştıklarını belirten Ağırbaş, dünyada 
bir ilk olan Gençlikte İstanbul Modeli hakkında bilgi verdi. 

İBB Gençlik Merkezi, ilgiyle karşılanan Gençlikte İstanbul 
Modeli kapsamında, önümüzdeki dönem başta teknoloji 
olmak üzere farklı alanlardaki projelerini Afrika’ya 
taşıyacak. Söz konusu projelerin Afrika’ya taşınması 
konusunda çeşitli devlet daireleri ve ulusal gençlik 
örgütleriyle işbirliği yapılacak. Böylece BM’deki tek 
akredite gençlik örgütü olan İBB Gençlik Meclisi, 
uluslararası vizyonu gereği verdiği hizmetlerle Afrika’ya da 
yerleşmiş olacak. Meclis, önümüzdeki yılın Afrika’da 
Türkiye yılı olması için ilgili organizasyonlarla yaptığı 
görüşmeleri sürdürüyor.

Gençlikte İstanbul Modeli Afrika’da
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kariyer Eğitim Günleri’nin 
23. dönemi, sertifika töreni ile son buldu. 5 hafta boyunca süren eğitimler sonucunda 

1.200 genç sertifika almaya hak kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23. Kariyer Eğitim 
Günleri, son hafta eğitimleri ve sertifika dağıtım 

töreniyle tamamlandı. Eş zamanlı olarak Anadolu ve 
Avrupa Yakası’nda rekor bir katılımla ücretsiz olarak 
gerçekleştirilen eğitimler sonunda 1.200 genç sertifika 
almaya hak kazandı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Oditoryumu’nda 
gerçekleştirilen sertifika töreninde, İBB Genel Sekreteri 
Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt 
Bulut, İBB Meclisi Gençlik ve Spor Komisyon Başkanı 
Önder Benzeş, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep ile 
akademisyen ve ünlü sektör temsilcileriyle çok sayıda 
katılımcı yer aldı.

23. Kariyer Eğitim Günleri’nin son hafta eğitimini 
‘Geleceği Yönlendirmek’ konu başlığıyla sunan 
Genel Sekreter Hayri Baraçlı, “Problemleri çözerken, 
problem oluşumunu engelleyecek tedbirleri almak ve 
bunlarla beraber duyarlı bir yönetim anlayışı içerisinde 
hareket etmek gerekir. Bu vesile ile tüm katılımcılara 
başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Sertifika töreninde yer alan katılımcılara harici şarj 
deposu (power bank) ile İstanbul Akvaryum bileti 
verilirken, kura çekimi ile katılımcılar arasından 
3 kişiye de tablet bilgisayar hediye edildi. Kariyer Eğitim 
Günleri’nin 23. dönemi ile birlikte 12 yılda 11 bin genç 
ücretsiz eğitim sertifikası almış oldu. 

11 bin öğrenciye  kariyer eğitimi
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İstanbul, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde çeşitli etkinliklere sahne oldu. Yaptığı yatırım ve 
hizmetler ile bir gün değil her gün engellilerin yanında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

düzenlediği etkinliklerle hem engelli bireylere destek oldu hem de toplumun 
engelliler konusunda bilinçlenmesine katkı sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı 
bünyesinde hizmet veren Engelliler Müdürlüğü 
(İSEM), Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir takım 

etkinlik düzenledi. İSEM, engelliler ve engelli ailelerinin 
onuruna özel bir gece organize etti. Yaklaşık 850 engelli ve 
ailelerinin katıldığı İSEM Geleneksel Akşam Yemeği 
programına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire 
Başkanı Muzaffer Saraç, AK Parti İstanbul Başkan 
Yardımcısı Habibe Başer Çiftçioğlu, AK Parti İstanbul 
Engelli Koordinasyon Başkanı Yücel Yıldızhan, İstanbul 
İl Müftü Yardımcısı Muteber Gülsefa Uygur, İBB İl Meclis 
Üyesi Cemal Merdan, İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü 

Süleyman Bakan, İSEM Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek, 
AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Ali Burak Tepe ve 
Gazeteci - Yazar Sami Özey katıldı.

Organizasyonda kısa bir konuşma yapan İSEM Müdürü 
Yeliz Yıldız Kökenek, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
olarak eğitimden sağlığa, istihdamdan spora sosyal yaşamı 
her yönüyle destekleyen geniş yelpazede hizmetler 
sunuyoruz. Çalışmalarımızın temel amacı, engelli 
bireylerin toplumsal yaşama karışabilmesi.” dedi. 
Organizasyonda, İSEM X Müzik Grubu ve İSEM Tuzla 
Horon Ekibi canlı performansları ile eğlendirirken konuk 

Engelsiz İstanbul için…
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olarak katılan Gazeteci - Yazar Sami Özey, okuduğu şiirle 
katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Sahne gösterilerine 
eşlik eden engellilerin ve ailelerin yaşadığı mutluluk 
gözlerden kaçmadı.

Özel çocuklar, bilgiyle hünerlerini gösterdi… 
İSEM’in, İstanbul genelinde düzenlemiş olduğu Özel 
Çocuklar Bilgi Yarışması, Tuzla İdris Güllüce Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni ile taçlandırıldı. 
Törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Nihat Macit, Tuzla Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Turgut Özcan, İstanbul İl Müftü Yardımcısı 
Gülsefa Uygur ve İBB Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler 
Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek katıldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı bünyesinde hizmet veren eğitim 
kuruluşları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler 
Merkezlerinin katılımıyla toplamda 37 eğitim 
kuruluşunun yarıştığı Özel Çocuklar Bilgi Yarışması’nda 
dereceye giren özel çocuklara ödülleri verildi. Ataşehir 
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu 1’inci olurken, 
İSEM Fatih Engelliler Merkezi 2’nci, Bahçelievler Kazım 
Beyaz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu 3’üncü, 
İSEM Kadıköy Engelliler Merkezi ise 4’üncü oldu. 

167 bin 399 engelli ve ailesine hizmet ulaştırılıyor… 
Ödül töreninde konuşma yapan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, 
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak köklü belediyecilik 
anlayışı ve 22 yıla dayanan engelli hizmetleri tecrübemizle 
engelli ve ailesinin ilk adımda başvuracağı kurum haline 
geldik.” dedi. 35 hizmet noktası üzerinden engelli ve 
ailesine hizmet ulaştırdıklarını kaydeden Nihat Macit, 
yeni hizmet ve desteklerle engelli ve ailelerinin hizmetinde 
olmaya devam edeceklerini söyledi. Yaklaşık 300 kişinin 
takip ettiği İBB İSEM Özel Çocuklar Bilgi Yarışmaları 
Ödül Töreni’nde, İSEM Tuzla Horon Ekibi özel bir gösteri 
yaptı, İSEM X Müzik Grubu mini bir konser verdi.

İSEM, Engelsiz Yaşam Fuarı’nda… 
İSEM, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin hayatlarını 
kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan endüstriyel ürünlerin 
sergilendiği EYAFEXPO Engelsiz Yaşam Fuarı’na katıldı. 
Fuarın destekçilerinden olan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, İSEM standı ile engelli bireylerin hayatını 
kolaylaştıran son teknoloji ürünleri ilk kez kullanıcı ile 
buluşturdu. Engelli bireylere yönelik yerel yönetimlere 
öncü hizmet ve uygulamaların tanıtıldığı “Engelsiz 
Hizmet Çözümleri” sunan stant, fuar katılımcılarına 
ulaşımdan sağlığa, eğitimden kültür sanata, spordan 
rehabilitasyona kadar çok geniş yelpazede bilgi verdi.
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İstanbullular 
kültürel mekanlarda buluşuyor…

Muhteşem geçmişi ve güzelliği ile bir dünya kenti olan İstanbul’da, Ekim ayında başlayan 
2016-2017 Kültür-Sanat Sezonu aralıksız devam ediyor. Kültür merkezlerinden tiyatro sahnelerine, 
müzelerden kütüphanelere kadar pek çok yatırım ve hizmeti hayata geçiren İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, kültürün ve sanatın tüm renklerini İstanbul’un dört bir yanında yaşatıyor.

İstanbul’u muhteşem geçmişi ve güzelliğine layık bir 
dünya kenti yapmak için aralıksız çalışan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılından bu yana yaptığı 

yatırımlar ile uluslararası standartlara sahip kongre ve 
kültür merkezlerini İstanbulluların hizmetine sundu. 
Kültür-sanat etkinliklerinden tiyatrolara, 
kütüphanelerden turizm odaklı kentsel tasarım 
çalışmalarına kadar kentin dört bir köşesinde pek çok 
yatırım ve hizmet hayata geçirildi. 

Kongre turizminde dünya 1’inciliği... 
2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul’a, uluslararası 
standartlara sahip kongre ve kültür merkezleri 
kazandırıldı. İstanbul Kongre Merkezi ve Haliç Kongre 
Merkezi’ni hizmete açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
2004 yılında kongre turizminde 49’uncu sırada olan 
İstanbul’un zirveye çıkmasını sağladı. ICCA istatistiklerine 
göre; İstanbul, 2011 yılında büyük kongreler sıralamasında 
dünya 1’incisi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üç 
büyük medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul’un 2018 
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Dünya Tasarım Başkenti seçilmesi için başlattığı hazırlık 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

20 yeni kültür merkezi İstanbulluların hizmetinde… 
İstanbul’u dünya çapında bir turizm, kongre ve kültür 
merkezi yapma adına pek çok çalışma yürüten İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, kente yeni kültür merkezleri 
kazandırmaya devam ediyor. Son 12 yılda aralarında 

Bahçelievler Dr. Enver Ören, Bakırköy Cem Karaca, 
Başakşehir, Fatih Ali Emiri Efendi, Güngören Erdem Bayazıt, 
Kartal Bülent Ecevit, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi, Tuzla 
İdris Güllüce ve Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammet 
Fatih Safitürk Kültür Merkezlerinin de aralarında bulunduğu 
20 yeni kongre, kültür ve sanat merkezi İstanbulluların 
hizmetine sunuldu. 18 adet daha kültür merkezinin yapımı 
planlandı. 

3. Havalimanı yanına uluslararası kongre merkezi… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da 3. Havalimanı’nın 
yakınındaki 87,3 hektarlık alanda uluslararası düzeyde kongre 
ve fuar merkezi yapımını planladı. Güngören Keresteciler 
Sitesi’ni moda merkezine; Gösteri Sanatları Atölyesi’ni ise 
konservatuara dönüştürmeyi hedefleyen Büyükşehir 
Belediyesi, Beykoz Kılıçlı Film Platosu’nu yapmayı planlarına 
dahil etti.

Taksim Maksemi restore edildi… 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nu yenileyen Büyükşehir 
Belediyesi, Taksim Maksemi’ni restore ederek, Taksim 
Cumhuriyet Sanat Galerisi’ne dönüştürdü. Ayrıca Topkapı 
Kültür Parkı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde Türki 
Cumhuriyetler biraraya getirilerek bir kültür halkası 
oluşturuldu. 
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İstanbul’da sanat rüzgarları esti… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her dinden, dilden ve 
ırktan insanın beraberce yaşadığı özel bir şehir olan 
İstanbul’da yerel, ulusal ve uluslararası çapta müzikten 
sinemaya, tiyatrodan fuarlara kadar birbirinden farklı 
etkinlikler düzenledi. Kültür merkezlerinde 27 bin 
559 etkinlik gerçekleştirildi. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve İstanbul’un Fethi’ni 
uluslararası standartlarda kutlayan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Kent Orkestrası, Bando, Mehter, Türk Halk 
Müziği, Türk Sanat Müziği, Oda Müziği ile de müzikal 
zenginlik oluşturdu. İstanbul Lale Festivali coşkuyla 
kutlanırken, Aya İrini Müzesi ve çeşitli mekanlarda 
Uluslararası Mistik Sanat Festivali düzenlendi. Bunların 
yanı sıra İstanbul’la özdeşleşen Sultanahmet, Haliç ve 
Boğaziçi’nin belgesel filmleri hazırlandı. 

Dopdolu Cemal Reşit Rey repertuarı… 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 1.451 yerli ve yabancı 
konser düzenlendi. Yeni yılda da başta caz konserleri 
olmak üzere, pek çok konser Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor. 20 Ocak’ta Ensemble 
Olivinn, 25 Ocak’ta Yeni Türk Müziği Hareketi Konserleri 
“Muzaffer Sarısözen'in Gözüyle Yeni Halk Müziği”, 
27 Ocak’ta Batı Müziğinde Osmanlı İzleri ve 8 Şubat’ta 
Yeni Türk Müziği Hareketi Konserleri “Doğu ile Batının 
Kucaklaşması” sahneye çıkıyor. 13 Şubat’ta Ketil Bjornstad, 
Terje Rypdal, Fred Frith Trio, 17 Şubat’ta CRR Caz 
Orkestrası & Meltem Ege, 18 Şubat’ta Enrico Rava, Trio Elf 
(Ön Grup), 19 Şubat’ta David Sanborn ve 20 Şubat’ta 
Hijazz Project, CRR Caz Şubatı Etkinlikleri kapsamında 
performanslarını sergileyecek. 15 - 16 Mart’ta 
Shostakovich Günleri, 18 Mart’ta Çanakkale Kahramanları 
Destansı Oratoryo ve 21 Mart’ta Aşık Veysel’i Anma 
Konseri ile müzikseverler biraraya gelecek.
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Müzikseverler, Pazar Konserlerinde biraraya geliyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, unutulan İstanbul 
geleneklerinden “İstanbul’da Pazar Konserleri” konseptini 
2015 yılında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun 
programına aldı. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk 
Müziği’nin önemli sanatçılarıyla 15 günde bir 
gerçekleştirilen konserler ile müzikseverleri biraraya 
getiriyor.

Emel Sayın ile Makam Zamanı… 
İBB’nin yeni projesi sanatçı Emel Sayın ile gerçekleştirilen 
“Makam Zamanı” konserleri Türk müziğindeki eserleri, 
makamlarına göre dinleyicilerle buluşturuyor. Halkın 

yoğun ilgiyle karşılık verdiği konserlerin biletleri aylar 
öncesinden tükeniyor.

Halk ozanları yeniden sahneye taşınıyor… 
Binyılın Ozanları Konserleri ile toplum değerlerini 
kuşaklar boyu tanıtmakta önemli aracı olmuş ve bunları 
kalıcı kılmış olan halk ozanlarımız Yavuz Bingöl’ün 
sesinden yeniden sahneye taşınıyor. İBB CRR Konser 
Salonu’nun yeni sezondaki sürpriz projelerinden biri olan 
“Bizim Havalarımız” adlı konser dizisinde her ay 
Türkiye’nin dört bir yanından yöresel ezgiler CRR'de 
yorumlanıyor. 
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İstanbullular tarihi mekanlarda buluşuyor… 
Ramazan İstanbul Etkinliklerini yeni bir anlayışla 
Feshane’nin yanı sıra Beyazıt Meydanı, Yenikapı Sahili ve 
Maltepe Sahili’ne taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye 
Kitap ve Kültür Fuarı’nı yeni bir anlayışla Beyazıt 
Meydanı’nda düzenlemeye başladı. İstanbul’la özdeşleşmiş 
markaların ve asırlık sanatların tanıtıldığı “Asırlık Tatlar ve 
Sanatlar Çarşısı” da İstanbullularla Sultanahmet 
Meydanı’nda buluşuyor. 

Uluslararası kültürel etkinliklerde artış… 
Son yıllarda gerçekleştirilen uluslararası kültürel 
etkinliklerde edebiyat, tiyatro, sinema, müzik, halk dansları 
ve gastronomi alanlarında konserler, sergiler, defileler, 
konferanslar, sempozyumlar, anma törenleri, geçit 
törenleri, tanıtım çadırı faaliyetleri ve gösteriler organize 
edildi. Yapılan faaliyetlere 33 ülke katıldı. Yurtiçinde ve 
yurtdışında düzenlenen 200’ü aşkın uluslararası kültürel 
etkinlikleri yaklaşık 5 buçuk milyon kişi izledi.

Başkan Topbaş’a Kore Devlet Kültür Nişanı… 
Türkiye’nin ilk kültür exposu olan “İstanbul - Gyeongju 
Dünya Kültür Expo 2013” düzenlendi. “İstanbul Kore’de 
2014” etkinliği Kore’nin Gyeongju, Seul ve Busan 
şehirlerinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 

İstanbul’un kültürel ve sanatsal zenginlikleri Korelilerle 
buluşturuldu. Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Park 
Geun-hye tarafından imzalanan Kore Devlet Kültür Nişanı 
Sayın Kadir Topbaş’a takdim edildi. 

Kore’deki “İstanbul Evi” büyük ilgi görüyor… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında 
Gyeongju şehrinde Dünya Kültür Expo Parkı içerisinde 
inşa edilen “İstanbul Evi” halen ziyaretçiler tarafından 
büyük ilgi görüyor. İstanbul ve Daegu’da kurulan Türkiye- 
Kore dostluk odaları iki ülkenin kültürlerin tanıtımına 
katkı sağlamaya devam ediyor. Kore ile karşılıklı olarak 
devam eden etkinlikler sonrasında İstanbul’a gelen Koreli 
turist sayısında yüzde 60 artış oldu. 

İBB’den uluslararası sanat etkinliklerine destek…
Gürcistan’ın Batum şehriyle her sene karşılıklı olarak 
gerçekleştirilen sanat buluşmalarının bu yılki etkinliği 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir 
Topbaş’ın katılımıyla Batum şehrinde gerçekleşti. 
Ukrayna’nın Lviv, Kiev ve Odessa şehirleriyle yapılan 
kültürel işbirliğine bağlı olarak “İstanbul’da Ukrayna 
Kültür Günleri” etkinliği düzenlendi. Ayrıca İstanbul’da bir 
çok ülkenin gerçekleştirdiği uluslararası kültürel 
etkinliklere destek verilmeye devam edilmektedir. 
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Tiyatro salonları doldu, taştı… 
İstanbulluların tiyatroya olan ilgisini artırmak için kentin 
sanat hayatına yeni sahneler kazandırıldı. Muhsin Ertuğrul 
Sahnesi’ni yeniden inşa ederek hizmete açan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Musahipzade Celal ve 
Gaziosmanpaşa Sahnelerini yeniledi, Harbiye Cemil 
Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ni restore etti. Kağıthane 
Sadabad, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahneleri ile Türkiye’de 
bir ilk olan Kağıthane Küçük Kemal ve Gaziosmanpaşa 
Ferih Egemen Çocuk Tiyatroları İstanbulluların hizmetine 
açıldı. Türk Sineması’nın 100. yılı da, Yıldızlar Geçidi 
Etkinliği ile kutlandı.

Şehir Tiyatroları’nın en sevilen oyunları sahnede…
İstanbul genelindeki Şehir Tiyatroları Sahnelerinde 
223 yerli, 169 yabancı olmak üzere toplam 392 oyun, 
4 milyon 902 bin 400 tiyatroseverle buluşturuldu. Şehir 
Tiyatroları oyunlarıyla yurt içine 125, yurt dışına 50 turne 
gerçekleştirildi. 2014 yılında Şehir Tiyatroları’nın 100. yılı 
kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 
yeni yılda da hem eski oyunlarını hem de yepyeni oyunları 
tiyatroseverlerin karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. 
Geç Kalanlar, Son, Komik-i Şehir Naşit Bey, Saadet Hanım, 
Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Pollyanna, Elma Kurdu Kırtık, 
Reis Bey, Sızı, IV. Murat, İblis oyunları seyirciyle 
buluşacak.

Martı oyunu ile Aristokrat bir ailenin, dramatik öyküsü 
seyircilerle buluşuyor… 
Sorin Çiftliği’nin hemen yanı başındaki gölün kıyısında 
hazırlanmış sahnede genç yazar Treplev’in oyunu 
oynanacaktır. Annesi ünlü aktrist Arkadina, sevgilisi 
başarılı yazar Trigorin ve ev halkı gösteriyi izlemek için 
toplanmışlardır. Oyunda Treplev’in aşık olduğu Nina 
oynayacaktır. Treplev’in hayali sanatta yeni biçimler 
bulmak, Nina’nın hayali ise ünlü bir aktrist olmaktır. 
Büyük umutlarla başlayan oyun annesinin yüzünden 
yarıda kesilince Treplev ve Nina başta olmak üzere 
hayatları savrulmaya başlayacaktır. Anton Çehov’un 
Moskova’dan uzak bir çiftlikte biraraya gelen Aristokrat 
ailenin, çöküş içinde olan ve yeni değişimlere ayak 
uyduramayan bireylerinin taşrada geçen dramatik 
öyküsünü anlattığı oyunu Yıldırım Fikret Urağ yönetiyor. 
Oyunda Ersin Sanver, Hakan Arlı, Jülide Kural, Kamer 
Karabektaş, Mert Asutay, Mert Aykul, Mert Tanık, Nazif 
Uğur Tan, Pelin Abay, Rozet Hubeş, Yeşim Koçak ve  
Z. Bahar Çebi rol alıyor.
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Saadet Hanım sürprizlerle karşılaşıyor… 
Günün öğle saatlerinde, emekli ilkokul öğretmeni Saadet 
Yurtlu, parasını çekmek için tenha bir banka şubesine gelir. 
Bugün aynı zamanda oğlu Sermet’in de doğum günüdür ve 
oğlu için sürpriz bir doğum günü kutlaması 
planlamaktadır. Ancak bugüne dair sürprizleri olan sadece 
Saadet Hanım değildir ve birkaç dakika sonra bankada 
yaşanacaklar Saadet Hanım’ın bütün planlarıyla beraber 
hayatını da altüst edecektir. Ahmet Levent Pala’nın yazdığı 
Tolga Yeter’in yönettiği oyunda Arda Alpkıray, Cafer 
Alpsolay, Ceren Kaçar, Çağlar Ozan Aksu, Elyesa Çağlar 
Evkaya, Esen Koçer, Hazal Uprak, Müslüm Tamer, Nilgün 
Kasapbaşoğlu, Selim Can Yalçın, Serap Doğan, Şenay Bağ, 
Vildan Türkbaş rol alıyor.

Çocuklar, Elma Kurdu Kırtık ile renkli bir hayal 
dünyasına dalacaklar... 
Haylaz bir elma kurdunun, mükemmel elmayı bulmak için 
çıktığı yolculuğu anlatan Elma Kurdu Kırtık, 7 yaş altı 
çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik 
eşliğinde oynanan eğlenceli bir çocuk oyunu. Sahip 
olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören 

Kırtık, bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak 
yerine, çok daha kıymetli bir şeyin farkına varır. 
Çocukların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat 
çeken oyun, somut nesnelerle soyut kavramları 
ilişkilendirerek çocuğun algısını geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Çocuğun günlük yaşamında yaşadığı 
çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden yaratan 
oyun, kendi gerçekliğine dışarıdan bakabilme şansı veriyor. 
Elyesa Çağlar Evkaya ve Seda Çavdarın rol aldığı oyun, 
minik izleyicilerle buluşuyor.

Kümes sakinlerinin maceraları çocukların karşısına 
çıkıyor… 
Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların 
gözünden bakan çocuk oyunu Bir Kümes Hikayesi, kümes 
sakinlerinin maceralarını keyifli, eğlenceli ve eğitici bir 
dille anlatırken; çocuklara, birlik beraberlik içinde yaşama, 
arkadaşlık ve yardımseverlik gibi konular üzerine önemli 
mesajlar veriyor. Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Esra Ede, 
Fatma İnan, Hasip Tuz, Kamer Karabektaş, Mana Alkoy ve 
Neşe Ceren Aktay’ın rol aldığı oyun, minik 
tiyatroseverlerin beğenisine sunuluyor.
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Müzecilik anlayışına yeni bir boyut… 
Dünyaca tanınan Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Arkeoloji 
Müzelerinin de aralarında bulunduğu toplam 69 müzeye 
ev sahipliği yapan İstanbul’da, Türkiye’nin ilk, dünyanın 
tek tam panoramik müzesi olan “Panorama 1453 Müzesi” ile 
müzecilik anlayışına yeni bir boyut getirildi. Aşiyan 
Müzesi restore edilerek yeniden hizmete açılırken, 
Karikatür ve Mizah Merkezi de Tepebaşı’ndaki yeni yerine 
taşındı. Gülhane Parkı’nda İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesi, Atatürk Müzesi ve İtfaiye Müzesi’ni hizmete açan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 16 adet daha yeni müze 
açmayı planladı. 

Okuyan bir İstanbul için… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 yeni 
kütüphane açılarak, kentin sahip olduğu kütüphane sayısı 
21’e çıkarıldı. Kütüphanelere 250 bin ilave kitap 
kazandırılırken, mevcut kitap sayısı 650 bine ulaştı. 
Bu çalışmaların yanı sıra “Her Okula Bir Kütüphane” 

kampanyası ile okullara ve kütüphanelere 95 bin kitap 
gönderildi. Görme engelli vatandaşlar için de  
4 bin 800 adet kitap seslendirildi. 569 kitaba, 59 sesli ve 
görsel yayına imza atıldı.

Türkiye’nin en iyisi; Atatürk Kütüphanesi… 
“Okumayı Sevenler İçin Hiç Kapanmayan Kütüphane” 
sloganıyla hizmet veren ve Türkiye’nin en iyi kütüphanesi 
seçilen Atatürk Kütüphanesi, 7/24 Boğaz manzarası 
eşliğinde hizmet veriyor. 

Koleksiyonu satın alınan nadir eserler ve özel arşivlerle 
sürekli zenginleştirilen Atatürk Kitaplığı’nda güncel 
yayınlar ve kitaplar da takip edilebiliyor. Kitaplıktaki, 
6 milyon nadir eser envanteri dijital ortama aktarıldı. 
Böylece yırtılıp yıpranmaları nedeniyle bilgi ve belgelerin 
kaybolması böylece önleniyor. Kütüphanedeki 
Arapça, Farsça ve Osmanlıca nadir eserlere  
http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ adresli web sitesi 
üzerinden ücretsiz ulaşılabiliyor. 
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İstanbul, turizmde dünya hedefine koşuyor… 
İstanbul’un bacasız sanayi olarak adlandırılan turizmden 
daha fazla pay alması için dünyanın dört bir köşesinde 
tanıtım günleri düzenlendi. İstanbul Turizm Atölyesi 
kurulurken, Fotoğraf Çekim Terasları oluşturulması 
planlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
turizm odaklı kentsel tasarım çalışmaları kapsamında, 
Sultanahmet ve çevresi araç trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 
aydınlatma çalışmaları ile yeni bir görünüme 
kavuşturuldu. Süleymaniye Külliyesi ve çevresi yenilendi. 

Talimhane Kentsel Tasarım Çalışması ile Adalar At 
Ahırları Rehabilitasyon Projesi ve uygulaması yapıldı. 
Göçmen kuşların dünyada en iyi izlenebildiği noktalardan 
biri olan Çamlıca’da, Kıtalararası Kuş Göçü Gözlem 

Parkı’nın kurulması planlandı. “Rengin Ahengi İstanbul” 
projesi ile sokak ve binaların cepheleri yenilendi.

Kültürel, sanatsal ve tasarım etkinliklerine ev sahipliği 
yapılacak… 
Tarihi Yarımada ve Karasurları Turistik Gezi Güzergahı 
Projesi hazırlanıyor. Proje kapsamında; Yedikule - 
Kazlıçeşme ile Gülhane Parkı, Sirkeci, Sarayburnu arasında 
dünyanın en kapsamlı parklarından birinin yapılması 
planlandı. Ayrıca yapımı planlanan Sirkeci - Yedikule Arası 
Sanat Hattı Projesi ile 8,5 km’lik kıyı boyunca parkta, 
kültürel, sanatsal ve tasarım etkinliklerine ev sahipliği 
yapılması hedefleniyor. Anadolu’da 7 bölgeden seçilecek 
olan şehirlerin dokuları incelenerek İstanbul’da 
240 yapıdan oluşan bir Anadolu Sokakları platformu 
oluşturulacak.
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Sayın Başkanım, Güngören’de halkın yaşam 
kalitesini yükselten yatırımlarınızdan ve 
projelerinizden kısaca bahseder misiniz? 

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren dinamik, gelişime 
açık ve yenilikçi bir anlayışla hareket ederek, 
Güngörenlilere hizmet üretmeye ve ulaştırmaya çalıştık. 
Bugün geldiğimiz noktada birbirinden kıymetli ve faydalı 
yüzlerce projeye imza attık. Elbette bu hizmet 
yolculuğumuzda hükümetimizin ve Büyükşehir 
Belediyemizin destekleri, Güngörenli vatandaşlarımızın 
bizlere olan inancı ve güveniyle durmadan ilerledik. 

Erişilebilir standart yollar, cadde ve sokaklarımız, 
konutlarımız, park ve bahçelerimiz hep bu ilerleyişin 
izleriyle dolu… Güngörenli vatandaşlarımızın hizmetine 
açılan kültür merkezlerimiz, bilgi evlerimiz, aile sağlığı 
merkezlerimiz, spor komplekslerimiz, sosyal yaşam 
alanlarımız, park, bahçe ve sosyal donatı alanlarımız, 
çocuk, genç ve kadınlar için ürettiğimiz sosyal ve kültürel 
projeler ve tüm okullarımıza sağladığımız imkanlarla, 
Güngörenlinin kent vizyonunu ve kentlilik bilincini 
artırarak, hep birlikte daha yaşanılabilir bir ilçeye 
dönüştürdük. 

Güngören’in
dünü, bugünü ve yarını...

İstanbul Bülteni’nin bu ayki konuğu, Güngören’in başarılı Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman.  
Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm ilçe sakinlerine hizmet ulaştırdıklarını ifade eden 

Başkan Karaman ile Güngören’in dününü, bugününü ve yarınını konuştuk.
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Güngören’de sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları 
hangi aşamada? 
Güngören’de iki türlü kentsel dönüşümden bahsedebiliriz. 
Birincisi doğrudan kamu eliyle yürütülen kentsel dönüşüm 
çalışmaları, ikincisi ise belediyemizin teşviki ile parsel ya 
da ada bazında birleşerek yapılan kentsel dönüşüm 
çalışmaları. Doğrudan kamu eliyle yapılan en önemli 
çalışmamız, Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi’dir. 
Projeyi TOKİ ile birlikte yürütüyoruz. Şu anda hak 
sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri devam etmektedir. 
Tamamlandığında, kentin yoğunluğunu artırmadan kendi 
kendini finanse eden, donatı alanları artan, yaşam kalitesi 
yüksek ve yerinde dönüşümün gerçekleştiği örnek bir 
dönüşüm sağlanmış olacaktır. Diğer alanlarda 
kamulaştırma yoluyla donatı elde etmeye dönük kentsel 
dönüşüm çalışmalarımız da bulunmaktadır. Daha önce 
gerçekleştirmiş olduğumuz Mareşal Çakmak Parkı, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 
15 Temmuz Şehitler Parkı, çalışmaları devam eden Köyiçi 
Meydan düzenlemesi bu çalışmalara örnek gösterilebilir. 
Eski yapı stoğunu yenilemek amacıyla parsel ve ada 

birleşmeleri ile yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında ise 
belediyemiz vatandaşlara gerekli teknik desteği 
sağlamaktadır. Bu projeler vatandaşlarca yürütülmektedir.

Başkanım, Güngören’de hatırı sayılır çevre yatırımlarına 
imza attınız. Yeşil alanlar konusunda yaptığınız ve 
planladığınız çalışmalardan bahseder misiniz? 
Yapı stoğu olan ilçemize kentsel yeşil alanlar kazandırmak 
için istimlak çalışmaları yaparak, kent parkları inşa 
ediyoruz. Yol kenarları, yeşil alan ve orta refüjlerde konsept 
temalı; aydınlatma, bitki ve objeler ile peyzaj çalışmaları 
yaparak kent görünümüne estetik katıyoruz. Prestij cadde 
yapımlarında yeşili oluşturmak amaçlı, çevreye alerjen 
etkisi olmayan her dem yeşil bitkiler kullanarak, yol 
ağaçlandırmaları yapıyoruz. Yapı stoğu arasında kalan 
açıklık alanları butik fonksiyonel mahalle parkları olarak 
revize ediyoruz. 

Ayrıca yaz ve kış aylarına geçişte mevsimlik çiçekler ile yol, 
refüj ve parklarımızı renklendiriyoruz. Her sene 
bünyemizde 100 bin adet lale ve sümbül yetiştirerek 



50 Aralık 2016

vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Parklarımızda baharda lale 
festivali düzenliyoruz. Çok eski parklarımızı bulunduğu 
mahallenin ihtiyaçlarına göre revize ediyoruz. Okul 
bahçelerini “Okullar hayat olsun” protokolü kapsamında 
temalı oyun, spor ve dinlenme alanlarına dönüştürerek 
halka açıyoruz. Yine cami bahçelerini vatandaşların, 
yaşlılarımızın, çocuklarımızın bütün gün kullanabileceği 
dinlenme alanlarına dönüştürüyoruz. 

Bunların yanı sıra Aliya İzzet Begoviç Parkı’nı, Büyük Kent 
Parkı ve Meydanı olarak düzenlemeyi planlıyoruz. 
Planetaryum konseptli Bilim Teknoloji Parkı ve Çinçin 
Deresi boyunca yeşil vadi oluşturmak da planlarımız 
arasında. Gençosman Mahallemize, Gençlik Merkezi ve 
Gençosman Camii Zeminaltı Otoparkı inşa edeceğiz. 
Güneştepe’ye semt havuzu, semt sahası ve zeminaltı 
otopark yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca Güngören’e Nikah 
Sarayı kazandırmayı da planlarımız arasına aldık.

Başkanım, sağlık alanında ne gibi çalışmalar 
yürütüyorsunuz? 
Biz, Güngören Aile Sağlık Merkezlerimizin tümünün 
yenilenmesi ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif 

rol aldık. Hükümetimizle işbirliği yaparak ilçemize bir 
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi kazandırdık. Belediyemiz 
bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Aile Danışma 
Merkezimizde psikologlarımız çocuk, ergen ve yetişkin 
psikolojisi ile ilgili çalışmalar sürdürürken, ayrıca aile 
terapileri de düzenliyoruz. Yine ilçemizde Büyük Şehir 
Belediyemize ait Toplum Sağlığı Merkezi ve İSADEM 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Sosyal belediyecilik alanında, toplumsal dayanışmayı 
pekiştirecek çalışmalarınız hangileri? 
Güngören’imizi sosyal belediyecilik konusunda birçok 
yönden incelebiliriz. Hayırseverlerimiz ile ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızı Sosyal Dayanışma Merkezi kanalı ile 
buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın temel 
ihtiyaçlarını karşılamanın yanında engelli, yaşlı ve hasta 
vatandaşlarımızın da muhtaçlıklarını gidermekteyiz. Yine 
Ramazan ayı içerisinde hayırseverlerin yardımı ile 
mahalle mahalle, sokak iftarları yaparak 
vatandaşlarımızın birbirine olan desteğini artırmaktayız. 
Her gün aşevimizden yemek pişiremeyecek durumda 
olanlara ve yaşlılarımıza dört çeşit sıcak yemek servisi 
yapmaktayız. 
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Dezavantajlı gruplarımızdan olan engelli vatandaşlarımıza 
Engelli Sosyal Tesislerinde iş imkanlarını artırmak için 
sertifikalı kurslar sunuyoruz. Bunun yanı sıra sosyal ve 
kültürel anlamda kendilerini geliştirmek adına eğitimler de 
vermekteyiz. Hizmetlerimizden olan Aile Danışma 
Merkezi, aile kavramının güçlendirilmesi amacıyla kişilere 
yönelik her türlü psikolojik destek, terapi ve öğrencilere 
danışmanlık hizmeti vermektedir. Okul başarısında ailenin 
rolü, ergenlik psikolojisi, insan ilişkileri, çocuk yetiştirme 
sanatı ve madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları gibi 
birçok konuda eğitim programları ve seminerler 
gerçekleştirmektedir. 

Bir diğer hizmetiz olan Temiz Evin Projesi ile temizlik 
ihtiyacını gidermeyen hasta, yaşlı ve engelli 
vatandaşlarımıza ev temizliği ve tıraş hizmeti de 
vermekteyiz. Ayrıca Güngörenli vatandaşlarımıza cenaze 
hizmeti adı altında, evde Kur’an-ı Kerim okuma hizmeti ile 
birlikte cenaze sahiplerinin misafirlerine ikram için yemek 
verilmektedir. İl içinde ve il dışında cenaze yakınlarına 
otobüs hizmeti de sunmaktayız. Bunların yanı sıra 
toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacı ile özel dini 
günlerimizde halkımızı kaynaştırmak adına kandil 
günlerimizde kandil simidi, ramazan ayında ramazan 
şerbeti ve aşure zamanında da aşure dağıtımı 
yapılmaktayız.

Başkanım, spor alanında yaptığınız yatırımlardan 
kısaca bahseder misiniz? 
İlçemizdeki okulların spor malzemesi ihtiyaçları 
karşılanmaktadır. Çocuk yüzme havuzumuz su ısıtmalı 
sistemi ile kış ayları dahil yıl boyu hizmet vermektedir. 
Yaz aylarında su eğlence parkı, kış aylarında buz pisti 
kurdurarak çocuklarımızın oyun, spor ve eğlenceyi 
birarada yaşamasını sağlıyoruz. Çocuklara yönelik diğer 
spor aktivitelerimiz yine yıl boyu devam eden futbol, 
basketbol ve voleybol etkinliklerimizdir. 

Güngörenli yetişkinlere, Güneştepe ve Cevizlik Spor 
Salonlarımızda bay ve bayan spor eğitmenleri eşliğinde 
aletli spor yapma imkanı sunmaktayız. Güneştepe Semt 
Sahası’nı gelen talepler doğrultusunda Güngören’de 
faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ve sivil toplum 
kuruluşlarının kullanımına sunmaktayız. Ayrıca  
Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Temsilciliği’nin 
organizasyonu ile amatör spor kulüplerinin resmi maçları da 
Güneştepe Semt Sahamızda yapılmaktadır. Sporun çeşitli 
dallarında faaliyet gösteren kulüp, öğrenci ve sporcular, 
takdir ve teşvik amacıyla desteklenmektedir. Turnuvalara 
katılmak üzere ilçemizdeki 16 amatör spor kulübü ile 
talepte bulunan ve uygun görülen sporculara nakdi 
yardım yapılmakta, katıldığı turnuvalarda başarı gösteren 
sporcular da ödüllendirilmektedir.
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Başkanım, kültür ve sanat alanında önemli yatırımlar 
yaptınız. Bu çalışmalar, ilçenize nasıl bir katkı sağladı? 
İstanbul’un kültürel ve sanatsal doluluğunun yanı sıra 
belediyemiz de oldukça yoğun bir kültür sanat profili 
sergilemektedir. Böylelikle Güngörenlilere, sosyo - kültürel 
gereksinimlerini karşılamak, kültürel ve sanatsal bilgi 
birikimlerine katkıda bulunmak, yaşam kalitesini 
artırmak, entelektüel bakış açısı ve kentlilik bilinci 
geliştirilmek gibi çeşitli kazanımlar sağlanmaktadır. 
Etkinlikler konusuna, türüne ve hava şartlarına göre 
açık ve kapalı alanlarda yapılmaktadır. Açık alan 
etkinlikleri için konumu ve fizik yapısı uygun parklar, 
kapalı alanlar içinse Güngören Kültür Merkezi,  
Güneştepe Kültür Merkezi, bilgi evleri konferans salonları ile 
İBB Erdem Beyazıt Kültür Merkezi kullanılmaktadır. 

Aylık planlı kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra ortak 
kültürel mirasın korunması ve yeni nesle tanıtılması 
amacıyla Ramazan, Nevruz, Hıdrellez gibi özel günlerde 
etkinlikler düzenlenmekte, Türkiye’nin farklı yörelerinin 
müzik, gelenek, mutfak gibi kültür unsurlarına yer verilen 

yöre geceleri organize edilmektedir. Müzeler Haftası, 
Kütüphaneler Haftası gibi kültür unsuru taşıyan 
özel gün ve haftalarda okullar ve bilgi evleri ile birlikte 
müze ziyareti, kültürel gezi, yazar okur buluşmaları 
düzenlenmektedir. Her yıl sinema, tiyatro, konser, 
stand-up, seminer, söyleşi gibi 600 civarında etkinlik 
gerçekleştirilmekte ve bu etkinlikler yaklaşık 250 bin kişi 
tarafından izlenmektedir.

Son olarak, Güngörenlilere ve okurlarımıza neler 
söylemek istersiniz? 
Gerek değerli Güngörenli hemşerilerimizden, 
hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemizden almış 
olduğumuz destek ve enerjiyle, birlik ve beraberliğin 
yaşandığı bambaşka bir Güngören inşa ettik. Bu vesile ile 
bizlere her daim güvenen ve destek veren değerli 
Güngörenli hemşerilerime bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Ümit ediyorum ki, sizlerle birlikte daha nice 
medeniyet meşaleleri yakacak, yolumuzu aydınlatacağız. 
Son söz olarak sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
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Şakir Yücel Karaman kimdir? 
Erzincan doğumlu Şakir Yücel Karaman, 1966 yılında 
dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nü bitiren Karaman, aralarında çok 
uluslu firmaların da bulunduğu özel kuruluşlarda üst 
düzey yöneticilik yaptı. İş hayatı boyunca yürüttüğü 
projelerden ikisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer 
bulundu. Ayrıca bu projelerden biri, Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı tarafından, Teknoloji Ödülü’ne layık 
görüldü. İşi gereği gittiği çeşitli Avrupa kentlerinde 
belediye hizmetlerini inceleme fırsatı buldu. Çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarının yönetimlerinde çalıştı. 
ISO 9000 kalite yönetimi ve kişisel gelişim süreç planlama 
ve hizmette tasarım gibi eğitim programlarının yanı sıra, 
“Akustik Kongresi” ve “Kalite Kongresi” gibi birçok 
ulusal ve uluslararası etkinliğe de mesleki bildirileri ile 
katıldı.

En son Ulaşım A.Ş.’de, Türkiye’nin ilk ve tek yerli tramvay 
aracını geliştirip imal eden bölümün yöneticiliğini yaptı. 
AK Parti Güngören Belediye Başkanlığı’na aday olmak için 
bu görevinden istifa eden Karaman, 28 Mart 2004 Yerel 
Seçimlerinde ilk kez Güngören Belediye Başkanlığı’na 
seçildi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Güngören’de 
ikinci kez Belediye Başkanı olan Karaman, 30 Mart 2014 
Yerel Seçimlerinde Güngörenlilerden güvenoyu alarak, 
üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu. Evli ve iki çocuk 
babası olan Karaman, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Ekrana Hapsolma’ sloganıyla düzenlenen 
@Sporla Bağlan Hayata Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında düzenlenen 

seminerle, teknoloji bağımlılığını kontrol altına alma yöntemleri anlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve İstanbul 
Kalkınma Ajansı’ndan (İSTKA) hibe desteği alan 

@Sporla Bağlan Hayata Projesi devam ediyor. Proje 
kapsamında teknoloji bağımlılığından korunma yolları, 
“Teknoloji Bağımlılığı Nedir? Bağımlılığı Kontrol Altına 
Alma Yöntemleri, Teknoloji Bağımlılığının Belirtileri, 
Sosyal Alanda Görülen Şikayetler” başlıklarıyla 
düzenlenen seminerle yaklaşık 2 bin kişiye anlatıldı.

Ritim Atölyesi eğitimleri başladı… 
Projenin sanat ayağını oluşturan Ritim Atölyesi 
eğitimleri de başladı. Bu sayede çocuk ve gençlerin sahip 
oldukları ancak farkında olmadıkları sanatsal becerileri 
keşfedilerek, teknolojinin zararlı etkilerinden 
uzaklaşmaları ve yararlı uğraşlar kazanmalarına katkı 
sağlanacak. Müziğe yönlendirilenler arasında İstanbul 
Genç Ritim Orkestrası kurulacak. Kurulan orkestra 
İstanbul halkına konserler verecek.

Aileler ev ziyaretleri ile bilinçlendiriliyor… 
Proje kapsamında, BELNET İnternet ve Bilgi Erişim 
Merkezleri ve İBB Halkla İlişkiler personellerinden oluşan 
gruplar aile ziyaretleri gerçekleştiriyor. Belirlenen 
bölgelerde ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin aileleri 
ile görüşülerek, teknoloji bağımlılığına karşı çocuklarını 
korumanın yolları anlatılıyor. Proje ile internet kafe ve oyun 
salonlarının zabıta ekipleri tarafından sıkı bir denetim 
altına alınması da hedefleniyor.

9 farklı spor branşında eğitim…  
Teknolojinin çocuk ve gençler üzerindeki olumsuz 
etkilerinin önlenmesi ve yok edilmesinin amaçlandığı 
projenin hazırlıkları tamamlandı. Seminerlerin sona ermesi 
ile birlikte futboldan buz hokeyine, badmintondan 
okçuluğa kadar 9 farklı spor branşında eğitim ve 
müsabakalar organize edilecek. Spor eğitimleri sonucunda 
yetenekli olan çocuk ve gençler, ilgili spor branşında faaliyet 
gösteren profesyonel spor kulüplerine yönlendirilecek ve 
Türk sporuna yeni yetenekler kazandırılacak.

Teknoloji bağımlılığına 
spor ve sanat terapisi…
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 bin çocuğu Şeker Otobüs Çocuk Etkinliklerinde buluşturdu. 
Etkinlik kapsamında çocuklar, sergilenen tiyatro gösterileri ile doyasıya eğlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü tarafından ‘Şeker Otobüs’ adı ile hayata 
geçirilen çocuk etkinliği projesi 10 bin çocuğa ulaştı. 

Proje kapsamında Şeker Otobüs, Silivri’den Tuzla’ya 
İstanbul’un 13 ilçesini gezdi.

Çocukların iletişim becerilerinin gelişmesine katkı 
sağlanıyor… 
15 farklı okulun spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikle 
çocukların odaklanma, algılama, dinleme, konuşma, 
beden dili ve yorumlama gibi iletişim becerilerinin 
gelişmesinde önemli rol alan kültürel etkinlikler 
kapsamında, “Karagöz Gösterisi, İllüzyon Gösterisi, 
Ortaoyunu Muhavereleri, Ateşbaz Gösterisi, Palyaço 
Gösterisi ve Curcunabaz (uzun adam)” gibi gösteri 
sanatlarıyla çocuklara doyasıya eğlenme fırsatı sunuldu.

Şeker Otobüs
çocuklarla buluştu…
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı projesinin 
4. etabı, final maçları ve ödül töreni ile tamamlandı. Geleceğin yıldızlarını keşfederek, 

Türk futboluna kazandırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 
4 bin 56 futbolcu adayına madalya verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve 
Spor A.Ş. işbirliğiyle hayata geçirilen Futbol Akademi 

Kampı ve Yetenek Avı Projesi’nin 4. etabı tamamlandı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stadı’ndaki final müsabakaları 
öncesinde, projeye dahil olan 4 bin 56 sporcuya, düzenlenen 
törenle madalyaları verildi. Törene, İstanbul Milletvekili 
Ahmet Hamdi Çamlı, İBB Destek Hizmetleri Daire 
Başkanı Osman Savaş, İBB Meclisi Gençlik ve Spor 
Komisyon Başkanı Önder Benzeş, İBB Gençlik ve Spor 
Müdürü Ayhan Kep, Başakşehir Futbol Kulübü Teknik 
Direktörü Abdullah Avcı ile futbol kulüplerin altyapı 
sorumluları ve projede yer alan futbolcu adaylarının 
aileleri katıldı.

Projeye 15 bin kişi katıldı… 
Törenin açılışında konuşan İBB Gençlik ve Spor Müdürü 
Ayhan Kep, çocukların spor yaparak dostluğu, kardeşliği ve 

paylaşmayı öğrenebileceklerine, sporla sağlıklı bireyler 
olup zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan uzak 
durabileceklerine dikkat çekti. Spor bilincini ve disiplinini 
çocuklara aşılamak amacıyla Futbol Akademi ve Yetenek 
Kampı Projesi’nin hayata geçirildiğini anlatan Ayhan Kep, 
projeye 15 bine yakın futbolcu adayının katıldığını 
söyledi.

200 genç, futbol kulüplerinin altyapılarına 
kazandırıldı… 
Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi’nin 4. etabı, 
10 yaş altı ve 11 - 15 yaş arası takımların mücadele ettiği 
maçlarla sona erdi. Avrupa - Anadolu Yakası takımlarının 
karşılaştığı müsabakalarda her iki yaş grubunun da galibi 
Anadolu Yakası Karma Takımları oldu. Projenin 4. etabı ile 
birlikte Başakşehir Futbol Kulübü başta olmak üzere futbol 
kulüplerinin altyapılarına kazandırılan genç yeteneklerin 
sayısı 200’ü aştı.

Futbol Akademi’nin yıldızları
madalyalarını aldı...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 
uluslararası badminton turnuvaları sona erdi. Gençler ve Olimpiyat Eleme Puan Turnuvaları olarak 

gerçekleşen iki farklı organizasyonda Türk sporcular aldıkları madalyalar ile damga vurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Türkiye 
Badminton Federasyonu’nun 2016 yılı faaliyet 

takviminde yer alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Turkey International Junior 2016 Badminton Turnuvası ile 
Turkey International Series 2016 Badminton Turnuvası 
tamamlandı.

7 ülkeden 200 sporcunun yer aldığı Türkiye Gençler 
2016 Badminton Turnuvası’na, Türkiye 142 sporcu ile 
katıldı. Beş kategoride düzenlenen turnuvada tek 
erkeklerde Murathan Eken, tek kadınlarda ise Aliye 
Demirbaş 1’inciliğe isimlerini yazdırdı. Turnuvanın çift 
erkekler kategorisinde Mehmet Çapar ve Emre Sönmez, 
çift kadınlar kategorisinde ise Bengisu Erçetin ve Nazlıcan 
İnci şampiyon oldu. Yazgan Çalışır ve Kader İnal da 
turnuvandaki karışık çiftler kategorisinin ilk sırasını aldı. 

Bu sonuçlarla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençler 2016 Badminton Turnuvası’nda toplamda 
20 madalyanın 16’sını Türkiye kazanmış oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatlarına kota almak için dünya 
sıralamasına puan veren Olimpiyat Eleme Puan 
Turnuvaları Fatih Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. 
“İBB Turkey International Series (6 bin dolar ödüllü) 
2016 Badminton Turnuvası” olarak yapılan şampiyonaya 
26 ülkeden 186 sporcu katıldı. Türkiye Badminton Milli 
Takımı da bu müsabakada 109 sporcu ile mücadele etti. 
Tek bayanlarda sporcumuz Cemre Fere şampiyon oldu. 
Çift bayanlar kategorisinde Özge Bayrak ve Neslihan Yiğit, 
karışık çiftler kategorisinde ise Melih Turgut ve 
Fatma Nur Yavuz şampiyonluğa ulaştı. Bu müsabakaların 
sonunda da Türkiye 20 madalyanın 11’ini almaya 
hak kazandı.

Badmintonda Türkiye’ye 27 madalya
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 
Altın Kategoriye yükselerek dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile Spor A.Ş. işbirliğinde 2014 yılından bu 
yana Bronz Kategori’de koşulan İstanbul Yarı 

Maratonu, Altın Kategori’ye (Gold Label) yükseldi. 
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) 
kriterlerini yerine getiren ve başvurusu kabul edilen 
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en iyi 
10 yarı maratonu arasında yerini aldı.

Yarı Maraton, İBB ile yeniden hayat buldu… 
Dünyanın sayılı parkurlarından biri olan ve düzenlendiği 
yıllarda elit atletler tarafından rekor hedeflenerek koşulan 
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, tüm atletlerin büyük 
beğenisini topluyor. Dümdüz parkuruyla her koşucuya 
en iyi derecesini yapma imkanı sunan eski adıyla Haliç 
Yarı Maratonu, 1987 - 1993 yılları arasında toplam 7 defa 
koşuldu ve 1994 yılında sekizincisi gerçekleşemeden sona 
erdi. 17 yıl aradan sonra, Feshane önünde başlayıp aynı 
yerde sona eren ve 2010 yılında Uluslararası Maratonlar ve 
Yol Koşuları Birliği’ne (AIMS) üye olan 8. Uluslararası 
Haliç Yarı Maratonu’ndan sonra 4 yıl daha koşulmadı. 

Türkiye’nin en kalabalık yarı maratonu oldu… 
2014’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
“İstanbul Yarı Maratonu” adıyla Vodafone sponsorluğunda 
yeniden atletizm severlerle buluşturulan yarışın başlangıç 
ve bitiş noktası Balat Sahiliydi. 2015 yılında ise IAAF 
Kriterlerini yerine getiren İstanbul Yarı Maratonu, Bronz 
Kategori’ye yükseldi. 72 ülkeden 7 bin 500 sporcunun 
katıldığı maraton Türkiye’nin en kalabalık katılımlı yarı 
maratonu oldu.

2016’da dünyanın en iyi atletleri ağırlandı…  
2016 yılında 75 ülkeden 7 bin sporcunun kayıt olduğu 
Vodafone 11. İstanbul Yarı Maratonu’nda, 58.23’lük 
derecesi ile dünya yarı maraton rekoru unvanına sahip 
Eritreli atlet Zersenay Tadesse ile 10 kilometre ve 
15 kilometre rekorunu elinde bulunduran Leonard 
Komon’u geride bırakan Türk atlet Ali Kaya birinciliğe 
ulaştı. 22 yaşındaki Kaya, 1.00.16’lık performansıyla yarı 
maratonda Türkiye rekorunu da yeniledi.

 İstanbul Yarı Maratonu
Altın Kategori’de!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli spor tesislerinden biri olan Hamza Yerlikaya 
Spor Kompleksi, modernizasyon ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü, tadilat ve iyileşme çalışmalarının 
ardından Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi’nin 

kapılarını yeniden sporseverlere açtı. Avrupa, dünya ve 
olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Hamza Yerlikaya’nın 
adını taşıyan ve İstanbul’un en büyük spor 
komplekslerinden biri olan tesis Sultangazi, Bayrampaşa, 
Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy 
ilçelerine hizmet veriyor.

Günde 2 bin kişinin yararlandığı ve yaz mevsiminde 
havuzundan aylık yaklaşık 30 bin İstanbullunun hizmet 
aldığı komplekste, yeni dönemde çok amaçlı kapalı spor 
salonu, yüzme havuzu, fitness salonları, halı sahalar ve 
stüdyo derslikten oluşan sportif alanlar yer alıyor. 
18 bin 570 m2 kapalı ve 13 bin 250 m2 açık alana sahip 
olan dev spor kompleksinde basketbol, futbol, fitness ve 
yüzme branşlarında hizmete başlanırken, voleybol, 

badminton, pilates, zumba ve aerobik branşlarıyla birlikte 
tenis, jimnastik, karate, kick boks ve taekwondo 
branşlarında da eğitimler verilecek.

Dev spor tesisi yenilendi
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.01.2017 - 31.01.2017

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

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

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

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

İŞİN ADI

02.01.2017 10.00 Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Ait Kültürel Mekanların ve Gösteri Sanatları Atölyesinin  
Ocak 2017 - Aralık 2017 Tarihleri İçerisinde İşletilmesinde, Hizmet Personeli, Araç ve İşletme Giderlerine 
Dair Hizmet Alımı İşi

04.01.2017 10.00 Basın Yayın Müdürlüğü Gündelik Hayatımız ve İş Güvenliği Rehberi Kitabı Ciltleme Hizmet Alımı İşi

05.01.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Meydan, Spor Alanları ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

05.01.2017 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Bağcılar, Göztepe Mahallesi Ufuk Sokak Zeminaltı Otopark İnşaatı

05.01.2017 11.00 Satınalma Müdürlüğü 3 Kalem LED Televizyon Alımı

05.01.2017 11.30 Satınalma Müdürlüğü 2 Kalem Akülü Tekerlekli Sandalye Alımı 

09.01.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Ümraniye Atakent Cami Yanı Zeminaltı Otopark İnşaatı

09.01.2017 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Bağcılar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası İnşaatı

09.01.2017 11.00 Satınalma Müdürlüğü 2 Kalem Yol Çizgi Bandı ve 5.000 Kg Seramik Kürecik Alımı

09.01.2017 11.30 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü
İstanbul Geneli Kamu Binaları Dijital Geometrik Yönlendirilebilir Ses ve Görüntü Sistemleri Malzeme 
Temini ve Montajı İşi

10.01.2017 10.30 Reklam Yönetimi Müdürlüğü Taşınırlarda Yer Alan Dijital Bilgi Platformlarındaki %30'luk Belediye Kontenjanının Yönetilmesi İşi

10.01.2017 11.00 Satınalma Müdürlüğü Boş Sac Trafik Levhası

10.01.2017 11.30 Ulaşım Planlama Müdürlüğü Küçükçekmece - Çatalca Arası Raylı Sistem Hattı Projesi 

11.01.2017 10.30 Bilgi İşlem Müdürlüğü Başakşehir Data Center Network Cihaz Alımı

12.01.2017 09.30 Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü Sefaköy - Halkalı - Başakşehir - Havaray Hattı İnşaat, Elektro - Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı 

12.01.2017 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Fatih İlçesi Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi İnşaatı

12.01.2017 11.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Maltepe, Başıbüyük - Samandıra Arası Yol Kavşak ve Ortak Altyapı İnşaatı

12.01.2017 14.00
Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım 
Müdürlüğü

Anadolu Yakası 6. ve 7. Bölge Bakım, Onarım, Araç ve Personel Hizmet Alımı

12.01.2017 14.30
Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım 
Müdürlüğü

Anadolu Yakası 8. ve 9. Bölge Bakım, Onarım, Araç ve Personel Hizmet Alımı

13.01.2017 10.00 Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü Haliç - Kemerburgaz Dekovil Hattı Yapım İşi

16.01.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Bahçelievler Mehmet Akif Caddesi Saklı Vadi Sokak Spor Tesisi ve Cami İnşaatı

16.01.2017 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Küçükçekmece Belediye Yanı Zeminaltı Otopark ve Meydan Düzenleme İnşaatı

16.01.2017 11.00 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 2017 Yılı Avrupa Yakası Okul Spor Salonları Bakım ve Onarım İşi

16.01.2017 11.30 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 2017 Yılı Anadolu Yakası Okul Spor Salonları Bakım ve Onarım İşi

17.01.2017 10.30 Elektronik Sistemler Müdürlüğü
2017 Yılı Belediyemiz Fiber Optik Haberleşme Hatlarının Belirlenen Hizmet Seviye Taahhüdü 
Çerçevesinde Bakım ve Onarımı

17.01.2017 11.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 62 Kalem Restorasyon Sarf Malzemesi ve Demirbaş Malzemesi Alımı

17.01.2017 11.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 4.000 Adet İtfaiye Kurtarıcı Tişörtü Alımı

18.01.2017 10.30 Ulaşım Planlama Müdürlüğü İstanbul Geneli (Kentsel Dönüşüme Yönelik-4) Yol ve Kavşak Ön Projeleri

19.01.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Tuzla Aydınlı Eski Çöp Döküm Sahası Rehabilitasyonu ve Bölge Parkı Düzenleme İnşaatı

19.01.2017 10.30 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Tem Metris Kavşağı Kuzey - Güney Yanyol ve Köprülü Kavşak İnşaatı

19.01.2017 11.00 Ulaşım Planlama Müdürlüğü İstanbul Geneli Yol Üstü Otoparklarının Planlanması ve Yönetim Planının Hazırlanması

23.01.2017 10.00 Ulaşım Planlama Müdürlüğü İstanbul Geneli Heliport Alanlarının Planlanması

23.01.2017 10.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 3 Kalem Bayrak ve Flama Alımı
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