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İstanbulluların hizmetinde...
Kartal - Yakacık - Pendik - Tavşantepe Metro Hattı

Dudullu - Bostancı Metrosu’nda
tünel çalışmaları başladı İstanbul’a dev etkinlik merkezi
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Sevgili  
   İstanbullular

İnandık, planladık ve yapıyoruz… “Her yerde metro, her yere 
metro” hedefiyle İstanbul’u ilçe ilçe, mahalle mahalle yeni 
metro hatlarıyla buluşturuyoruz. 4,5 km uzunluğundaki 
Kartal - Yakacık - Pendik - Tavşantepe Metro Hattı’nı 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 
törenle İstanbulluların hizmetine açtık. Belediyecilik ve 
eğitim alanında yapılan yatırımların toplu açılışının da 
gerçekleştirildiği törende konuşan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, toplam yatırım bedeli 926 milyon lirayı bulan 
217 ayrı projenin İstanbul’a hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Yakası’nda hizmet verecek olan 14,3 km’lik 
Dudullu - Bostancı Metro Hattı’nın da inşaatına hız 
kesmeden devam ediyoruz. 13 durağın yer aldığı metro 
hattının tünel açma çalışmalarını, Ataşehir’deki metro 
şantiyesinde başlattık. 2019 yılında hizmete açmayı 
planladığımız metro hattı tamamlandığında, 
Dudullu - Bostancı arasındaki yolculuk süresi 
21 dakikaya inmiş olacak. 

Dev ulaşım yatırımları yaptığımız İstanbul’u yeni tünel 
yollarla da buluşturmaya devam ediyoruz. 
Büyükçekmece’den Sarıyer’e kadar tüneller, bağlantı yolları, 
kavşaklar ve köprülerle yaklaşık 140 kilometrelik yeni ulaşım 
güzergahının çalışmalarını başlattık. Aynı şekilde Anadolu 
Yakası’nda da Harem’den Küçüksu’ya, Yenisahra’dan 
Bostancı’ya uzanacak tünellerimizle, İstanbul’un karayolu 
ulaşımında ezberleri bozmaya hazırlanıyoruz.

İstanbul için yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye hız 
kesmeden devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, İstanbul ve 
siz değerli İstanbullular her şeyin en iyisine ve en güzeline 
layıksınız.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Ocak ayı haberlerinin yer 
aldığı bültenimizle baş başa bırakırken, hepinize sağlıklı, 
mutlu ve huzurlu günler dilerim.
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İstanbul’un demir ağlarına bir yenisi daha eklendi. 4,5 km uzunluğundaki Kartal - Yakacık - Pendik -  
Tavşantepe Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Belediyecilik ile eğitim alanında yapılan 

yatırımların toplu açılışının da gerçekleştirildiği törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 
yatırım bedeli 926 milyon lirayı bulan 217 ayrı projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 
Kartal - Yakacık - Pendik - Tavşantepe Metro Hattı ile 
belediyecilik ve eğitim alanında yapılan toplam 

926 milyon liralık yatırımların açılışı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş tarafından yapıldı. Tavşantepe Metro 

İstasyonu’nda gerçekleşen açılış törenine Başbakan 
Yardımcısı Nurettin Canikli, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İstanbul 
Valisi Vasip Şahin katıldı. 

Kartal - Yakacık - Pendik - Tavşantepe Metro Hattı
İstanbul’a hayırlı olsun...
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“Yolcu kapasitesi 70 milyona ulaşacak...” 
Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserlerin 
arasında yer alan Kartal - Yakacık - Pendik - Tavşantepe 
Metro Hattı’nın, Kadıköy’ü Kartal’a bağlayacan 
21 kilometrelik hattın 4,5 kilometrelik ilave bölümünü 
oluşturduğunu belirterek, metronun Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na kadar olan ve inşası süren bölümünün 
2018’de, Tuzla’ya kadar olan ve ihale sürecinde bulunan 
bölümünün de 2019’da tamamlanacağını söyledi. Sabiha 
Gökçen Havalimanı’nın 5 milyar liralık yatırımla inşa 
edilen ikinci pistin devreye girmesiyle yolcu kapasitesinin 
45 milyona çıkacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yapılması planlanan yeni pistin devreye girdiğinde büyük 
gövdeli uçakların inişine uygun hale gelerek kapasitenin 
70 milyona ulaşacağının da müjdesini verdi.
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“Raylı sistem 150 kilometreye ulaştı...” 
Teknopark İstanbul’un Türkiye’nin yüz akı bir proje olarak 
son derece başarılı hizmetler verdiğine değinen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında faaliyet 
gösterecek yeni bir teknokentin Pendik’e kazandırıldığını, 
bu durumun metronun Pendik ve havalimanı hattını çok 
daha önemli hale getirdiğini vurguladı. “Bugün açılışını 
yaptığımız 400 trilyon liralık yatırımla 3,5 yılda 
tamamlanan bu hatla birlikte İstanbul’daki toplam raylı 
sistem uzunluğu 150 kilometreye ulaşmış oluyor.” diyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul genelinde yapımı 
devam eden raylı sistemlerin uzunluğunun 194 kilometre 
olduğuna dikkat çekti.

Çok yakında mevcut hat uzunluğunun 2 katından fazla 
olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halen ihale 
süreci devam eden raylı sistem projelerinin uzunluğu 
118 kilometre, proje aşamasında olanların uzunluğu ise 
42 kilometredir. Etüt aşamasındaki projelerle de 
260 kilometrelik raylı sistemi İstanbul’a kazandırmayı 
hedefliyoruz.” dedi.
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“İstanbul’a hizmet etmek aşk, sevda, gönül işidir...” 
Söz konusu tüm yatırımlar bittiğinde İstanbul’da ulaşımın 
büyük ölçüde raylı sistem üzerinden gerçekleştirileceğinin 
altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: 
“Raylı sistemle Boğaz geçişi konusunda Marmaray’ın 
ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki hattı da 
devreye almak suretiyle 2 alternatifli bir imkan sunuyoruz. 
Her zaman söylediğim gibi İstanbul’a hizmet etmek bir aşk, 
sevda, gönül işidir. Bu şehri ve bu şehrin insanlarını 
yürekten sevmiyorsanız İstanbul’a verebileceğiz hiçbir şey 

yoktur. Ne diyor merhum Yahya Kemal? ‘Sana dün bir 
tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim gezmediğim, 
sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça, gönül tahtıma 
keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre 
değer.’ Biz de tüm hayatımız boyunca, şairimiz gibi 
‘Ey aziz şehir, ömrümüz oldukça gönül tahtımıza keyfince 
kurul.’ dedik, demeyi de sürdüreceğiz. Üstat Necip Fazıl ne 
diyor? ‘İlle de İstanbul’ diyor. Biz de böyle diyerek, bu şehre 
ve bu şehrin insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz.”
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Pendik’e 580 milyon liralık yatırım... 
Metro hattının yanı sıra okulların, hükümet binasının, 
379 sosyal konutun, parkların, caddelerin, spor alanlarının, 
köprülerin, kurban kesim alanının, içmesuyu ve yağmur 
suyu kanal yatırımları ile dere ıslah çalışmalarının da 
açılışlarının yapıldığını ve bu yatırımların tutarının 
580 milyon lirayı bulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, yatırımların hayata geçirilmesinde emeği 
geçenlere teşekkür etti.
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“Biz size efendi değil, hizmetkar olmaya geldik...” 
Yaşı 40’ın üzerinde olanların 1994’ten önceki İstanbul ve 
Pendik’i çok iyi hatırladığını dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Biz, aşık olduğumuz bu İstanbul’a, ilçelerine 
elimizden gelen hizmeti verdik, vermeye de devam 
edeceğiz. Ne dedik? ‘Biz size efendi olmaya değil, 
hizmetkar olmaya geldik.’ Kentsel dönüşüm projeleriyle 
Pendik, plansız yapılaşmadan arınma safhasına gelmiştir. 
İstanbul Büyükşehir Belediyemiz gibi Pendik Belediyemiz de 
ilçemizin gecekondu sorununun çözümü çerçevesinde sosyal 
konut projelerini hayata geçirdi. Harmandere’de 182, 
Velibaba’da 126 dairelik sosyal konutların açılışlarını da bugün 
buradan yapıyoruz. Böylece toplamda 926 milyon lira yatırım 
bedeli olan 43 kalem eser ve hizmetin açılışını 
gerçekleştiriyoruz. Bir kez daha şehrimize, ilçemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.
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“Üsküdar - Çekmeköy Metrosu yakında açılıyor...” 
Kartal - Yakacık - Pendik - Tavşantepe Metro Hattı’nın 
İstanbul’a hayırlı olmasını dileyen İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, 
“Sayın Cumhurbaşkanım, liderliğinizde hizmetlerimiz 
hız kesmeden devam ediyor. ‘Her yerde metro, her yere 
metro’ dedik, sözümüzü tutuyoruz.” dedi. 2023 yılında 
İstanbul’un, dünyanın en fazla ve en modern raylı 
sistemine sahip kent haline geleceğini söyleyen Başkan 
Topbaş, “Çok yakında Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy - 

Sancaktepe Metro Hattı’nın açılışını yapacağız. 
Hali hazırda inşaatı devam eden metrolarımız var. 
Yoğun bir şekilde yeraltında binlerce insan İstanbul 
ulaşımını çözmek adına çalışmakta. Ulaştırma 
Bakanlığımızın yapmakta olduğu metrolarla birlikte 
toplam 160 kilometre metro inşaatı devam ediyor. 
150 kilometre aktif olarak kullandığımız raylı sistem var. 
Önümüzdeki günlerde inşallah 180 kilometrelik yeni 
metro hatlarımızın çalışmalarına başlayacağız.” 
diye konuştu.
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“İstanbul, ulaşımda ezberleri bozuyor...” 
İstanbul’un, yapılan yatırımlarla toplu ulaşımda dünyanın 
sayılı şehirlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul karayolu 
ulaşımında da ezberleri bozuyor. Hamdolsun bunu 
yapacak gücümüz, imkanımız, güvenimiz, inancımız var. 
Çünkü rüzgar nereden eserse essin biz hedefimize 
kilitlendik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde böylesine 
büyük adımlar atıyor olmanın gurur ve heyecanını 
yaşıyoruz. Terörle geliyorlar, darbe ile geliyorlar, ekonomi 
alanında saldırılarla geliyorlar ama çok şükür geldikleri gibi 
gidiyorlar. Bizler de Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, 
vizyonuyla milletimize hizmet etmenin daha çok 
çalışmanın üretmenin gayreti içinde olmaya devam 
ediyoruz.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Her yerde metro, her yere metro” hedefine emin adımlarla ilerliyor. 
Anadolu Yakası’nda hizmet verecek olan Dudullu - Bostancı Metro Hattı’nın tünel açma çalışmaları, 

Başkan Kadir Topbaş’ın katıldığı programla başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Dudullu ile Bostancı arasında 13 istasyonda hizmet 
vermesi planlanan 14,3 km’lik metro hattının tünel 

açma çalışmalarına Ataşehir’deki metro şantiyesinde 
start verdi. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın da 
katıldığı törene Başkan Kadir Topbaş, maden hafriyat 
kamyonunu sürerek geldi. Ataşehir’deki metro 
şantiyesinde basın mensuplarına açıklama yapan Başkan 
Topbaş, raylı sistem inşaatlarının hızla sürdüğünü ve 
2023 yılına vardıklarında raylı sistemlerin 
1.000 kilometreye ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı.

90 bin yolcu kapasitesi... 
Dudullu - Bostancı Metrosu’nu 2019’a kadar bitirmeyi 
hedeflediklerini dile getiren Başkan Kadir Topbaş, 
“İstanbul’da günde 30 milyon insan hareketliliği var. 
Gelecekte bu hareketlilik 40 - 50 milyona kadar çıkacak. 
Bu yoğun hareketliliğin altından ancak metrolarla 
kalkabiliriz. Bugün çalışmaya başlayan TBM tünel açma 
makinesi her gün 10 metre ilerleyecek.” diye konuştu. 
Metro hattının dünyadaki en modern teknik altyapıyla 
donatılacağına dikkat çeken Başkan Topbaş, “Bu metro 
hattımız hayata geçtiğinde 90 bin yolcu taşıma kapasitesine 
sahip olacak. 13 durağın yer aldığı hat ile Dudullu - 
Bostancı arası da sadece 21 dakika olacak.” dedi.

Dudullu - Bostancı Metrosu’nda
tünel çalışmaları başladı...
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En yeni teknolojiye ve konfora sahip metro... 
Dünyada kendi metrosunu yapan tek belediyenin İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olduğunu hatırlatan Başkan Topbaş, 
konuşmasına şöyle devam etti: “Biz istiyoruz ki, 
vatandaşlarımız bir yerden bir yere giderken trafikte uzun 
süre kalmasın, kendi araçlarından çok toplu taşımayı tercih 
etsin. Vatandaşlarımızın toplu taşımayı tercih etmeleri de 
ancak güvenli ve konforlu toplu ulaşımla olur. Bizim 
metrolarımız da dünyanın en yeni teknolojisine ve 
konforuna sahip metro hatları. Yaptığımız her metro 
hattının da ana ulaşım ağlarıyla entegre olmasını amaçlıyor 
ve buna göre çalışma yapıyoruz.”

Metro hattı sürücüsüz hizmet verecek... 
Yeni metro hattının Üsküdar - Ümraniye ve Kadıköy - 
Pendik Metrosu ile Marmaray bağlantılı banliyö hattıyla 
entegre olacağının altını çizen Başkan Kadir Topbaş, 
Dudullu - Bostancı Metrosu’nun da Üsküdar - Çekmeköy 
Hattı’nda olduğu gibi sürücüsüz hizmet vereceğini söyledi. 
“Park Et Devam Et” projesi kapsamında, bu istasyonların 
yakın çevresinde 2 bin 860 araçlık otopark yapılacağını da 
ifade eden Başkan Topbaş, bunlardan birinin de altı 
otopark, üstü park olarak inşa edilecek olan Ataşehir’deki 
eski halin olduğunu bildirdi. 150 kilometre raylı sistem inşa 
ettiklerini belirten Başkan Topbaş, halihazırda ise 
151 kilometrelik ray hattı inşasının ve Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 80 kilometre raylı 
sistem çalışmasının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Hedef; 2023’te 1.001 km... 
2019 yılında 489 km raylı sisteme erişileceğine dikkat 
çeken Başkan Topbaş, “İstanbul’daki raylı sistem 
2023 yılında 1.001 kilometreye ulaşacak, böylece dünyada 
en çok ve en modern raylı sisteme erişen kent olacak.” 
diye konuştu.

Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının ardından işçilerle 
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi ve basın mensupları ile 
tünel inşaatında çalışan işçilere baklava ikram etti. 
Başkan Topbaş daha sonra inşaat alanını da gezerek 
yetkililerden bilgi aldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Büyükçekmece’den Sarıyer’e tüneller, bağlantı 
yolları, kavşaklar ve köprülerle yaklaşık 140 kilometrelik yeni alternatif ulaşım güzergahının 

çalışmalarını başlattıklarını açıkladı. İstanbul’un toplu ulaşımda dünyanın sayılı şehirlerinden biri 
haline geldiğini söyleyen Başkan Topbaş, “Karayolu ulaşımında ezberleri bozmaya hazırlanıyoruz. 

Bunu yapacak gücümüz, imkanımız, güvenimiz, inancımız var.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Kartal - Yakacık - Pendik - Tavşantepe Metro Hattı 
açılış programında, İstanbul’un yeni tünel ulaşım 

sistemini açıkladı. Başkan Topbaş, “Yerin altından yaklaşık 
140 kilometrelik yeni alternatif bir ulaşım aksı 
oluşturacağız.” dedi. İstanbul’un toplu ulaşımda dünyanın 
sayılı şehirlerinden biri haline geldiğini ifade eden Başkan 
Topbaş, karayolu ulaşımında devrim niteliğinde bir adım 
atmaya hazırlandıklarını söyledi.

Tüneller ile yerin altı birbirine bağlanacak... 
İstanbul’a yeni bir alternatif ulaşım aksı kazandıracaklarını 
belirten Başkan Topbaş, açıklamasını şöyle sürdürdü: 
“Tüneller ile yerin altını birbirine bağlayacak adımlar 
atıyoruz. Büyükçekmece’den Kağıthane’ye oradan da 
Sarıyer’e kadar tüneller, kavşak ve bağlantı yolları ile birlikte 
yaklaşık 140 kilometrelik yepyeni bir güzergah açıyoruz. 
Aynı şekilde Anadolu Yakası’nda da Harem’den 
Küçüksu’ya, Yenisahra’dan Bostancı’ya uzanacak 

İstanbul, tünel yollarla 
yeraltından bağlanıyor...
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tünellerimizle, İstanbul’un karayolu ulaşımında ezberleri 
bozmaya hazırlanıyoruz. Bunu yapacak gücümüz, 
imkanımız, güvenimiz, inancımız var. 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde böyle büyük adımlar 
atıyor olmanın gurur ve heyecanı ile doluyuz.”

45 dakikalık ulaşım süresi, 5 dakikaya indi... 
Geçtiğimiz yıllarda hizmete alınan Kağıthane - Piyalepaşa, 
Bomonti - Dolmabahçe, Çayırbaşı - Sarıyer Tünellerini 
günde ortalama 150 bin sürücü kullanıyor. 
45 dakikalık ulaşım süresini 5 dakikaya indiren tüneller, 
emisyon değerlerinde de büyük azalımlar sağlayacak. 
İnşaatı biten Kasımpaşa - Sütlüce Tüneli önümüzdeki 
günlerde hizmete alınacak.

İstanbul’a yeni tünel yollar... 
Dolmabahçe - Levazım Tüneli’nin inşaatı devam ederken, 
Levazım - Armutlu, Armutlu - Cendere Yolu, Cendere 
Yolu - Ayazağa, Ayazağa - Çayırbaşı, Sarıyer - Kilyos, 
Kağıthane - Gaziosmanpaşa - Eyüp - (İstanbul Caddesi) 
Gaziosmanpaşa - Eyüp (İstanbul Caddesi) Bayrampaşa - 
Esenler - Hal Kavşağı, Bayrampaşa - Esenler, Güngören 
Esenler Çinçin, Bağcılar - (Olimpiyat Yolu) Küçükçekmece, 
Bahçelievler (Olimpiyat Yolu) Küçükçekmece, 
Küçükçekmece Gölü Geçiş Köprüsü, Avcılar - Esenyurt - 

Haramidere, Esenyurt - Tüyap - Büyükçekmece, 
Silahtarağa Caddesi - GOP Caddesi, Eyüp, Unkapanı 
Kasımpaşa Sualtı Tüneli, Halkalı - Temapark Tünellerinin 
inşaatına başlanacak. Harem - Beylerbeyi, Beylerbeyi - 
Çengelköy, Çengelköy - Küçüksu, Yenisahra - Bostancı, 
Bostancı - Küçükyalı, Kavacık - Çubuklu, Davutpaşa - 
Samatya, Unkapanı - Samatya, Merter - Kazlıçeşme, 
Levazım - Zincirlidere, Ortaköy - Kuruçeşme, Kadıköy - 
Kuşdili Tünellerinin proje çalışmaları ise devam ediyor.
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Türkiye’nin en büyük çadır formatlı etkinlik ve sergi alanı, İstanbul’da inşa ediliyor. Yenikapı Avrasya 
Gösteri ve Sanat Merkezi hakkında basın mensuplarına bilgi veren İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş, etkinlik merkezini Mart ayında açmayı planladıklarını söyledi.

Türkiye’nin en büyük çadır etkinlik ve sergi alanı 
olacak Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat 
Merkezi’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. 

Yapımı devam eden Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat 
Merkezi’nin içinde basın mensuplarına bilgi veren 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, 
Yenikapı Etkinlik Alanı’nın son birkaç yıldır 
İstanbullulara değişik alanlarda hizmet verdiğini 
söyledi. 

“Feshane’deki etkinlikler artık Yenikapı’ya taşınıyor...” 
Ramazan ayında değişik etkinliklere ve mitinglere ev 
sahipliği yapan Yenikapı’nın yeni konseptiyle daha geniş 
kitlelere daha konforlu bir şekilde hizmet edeceğini belirten 
Başkan Topbaş, “Bu zamana kadar burada güzel aktiviteler 
yapmıştık. Bu alanın İstanbullulara ve tüm Türkiye’ye 
hizmet etmesi için yeni fonksiyonlar kazandırmak istedik. 
Daha önce Feshane’de yapmış olduğumuz etkinlikler 
o bölgedeki trafiği olumsuz şekilde etkilediği için orada 
yaptığımız etkinlikler artık burada yapılacak.” dedi.

İstanbul’a dev etkinlik merkezi
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“10 bin m2 alana sahip en büyük çadır...” 
Türkiye’nin en büyük çadır konseptli etkinlik alanını 
ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ve mekanın 10 bin m2 

zemine sahip olduğunu vurgulayan Başkan Topbaş, 
etkinlik alanının birçok aktiviteye ev sahipliği yapacağını 
ifade etti. Kısa bir süre önce açılan Avrasya Tüneli’ne 
yakın olması sebebiyle yeni etkinlik alanına da Yenikapı 
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi adını verdiklerini 
açıklayan Başkan Topbaş, konuşmasında alanla ilgili şu 
bilgilere yer verdi: “Bu alan gerektiğinde 3’e bölünebiliyor. 
Yazın kliması kışın ısıtmasıyla her türlü konfora sahip 
olacak. İklim şartları nasıl olursa olsun, iklim şartlarının 
olumsuzluğu bu mekanda hissedilmeyecek. Türkiye’nin 
çadır olarak en büyük kapalı alanı olma özelliğine sahip. 
Burada 20 bin kişiye yakın insanın katılabileceği mitingler 
yapılabilir. 6 tane tenis kortu koymak suretiyle uluslararası 
tenis turnuvaları yapılabilir. 10 bin kişilik yemek 
organizasyonları düzenlenebilir, iftarlar verilebilir.” 

“80 milyonluk ailenin bireyleriyiz...” 
İstanbul’un eskiden kısıtlı sayıda etkinlik alanlarına sahip 
olduğunu hatırlatan Başkan Topbaş, başta İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ve yatırımlarıyla 
İstanbul’un uluslararası düzeyde etkinliklere ev sahipliği 
yapacak mekanlara kavuştuğuna dikkat çekti. Kendi 
çocukluğunda uluslararası organizasyonlar yapmak için 
İstanbul’da sadece buna benzer 2 tane mekanın olduğuna 
değinen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buna 
ihtiyaç vardı. Hamdolsun İstanbul’da uluslararası çapta 
organizasyon yapmak için pek çok yeterli alan var. Bu 
mekanlar hem aktiviteleri ortaya çıkarma alanları hem de 

bir noktada demokrasi alanları. Yani toplumun bütün 
kesimlerinin, katmanlarının biraraya geldiği alanlar. Bu 
mekanlar bu anlamda çok önemli. Ne kadar biraraya 
gelirsek, birbirimizin farkına varırsak 80 milyonluk bir 
ailenin bireyleri olduğumuzu hissederiz. Farklılıklarımızın 
zenginliğini yaşarız.”

Mart ayında açılıyor... 
Etkinlik çadırı inşaatının bittiğini ve ince işçiliğinin 
yapıldığını belirten Başkan Topbaş, Yenikapı Avrasya 
Gösteri ve Sanat Merkezi’nin Mart ayında açılacağının 
müjdesini verdi. Elektrikli tornavidayı eline alarak ince 
işçiliği devam eden inşaatın iç duvarına panel monte eden 
Başkan Topbaş, evinde de malzeme çantası olduğunu ve 
tüm tamir işlerini evde kendisinin yaptığını söyledi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz Müzesi Çalıştayı’na katıldı. 
Başkan Topbaş, yapımı planlanan müzenin yaşayan bir müze olacağını ve dünyanın 

bu müzeyi konuşacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği’nin 
öncülüğünde Haliç Kongre ve Kültür Merkezi’nde 

15 Temmuz Müzesi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Kültür 
ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 15 Temmuz Derneği 
Başkanı Tarık Şebik ile çok sayıda akademisyen, 
15 Temmuz’da şehit düşen vatandaşların yakınları ve 
gaziler katıldı.

15 Temmuz, Türk milleti için bir milat... 
15 Temmuz’u, Türk milleti için milat olarak nitelendiren 
Bakan Nabi Avcı, “Bu inşallah hayırlara kapı açan, şerleri 
defeden bir milat oldu. Gaza ve şehadet ruhunu her 
zaman diri tutan aziz milletimiz, vatanımıza kasteden iç 
ve dış mihraklara karşı o gece büyük bir destan yazdı. Bu 

destanı yazanları unutmamak, unutturmamak hepimizin 
hem ulvi hem de asli bir vazifesidir.” dedi. 15 Temmuz 
Müzesi’ni açmayı planladıklarını dile getiren Nabi Avcı, 
“Müze, sadece 15 Temmuz’u değil, darbe geleneğini, vatan 
ve millet düşmanlığının evveliyatını ve 27 Mayısları da 
anlatacak, milli hafızada canlandıracak ve genç kuşaklara 
aktaracak bir müze olacak.” diye konuştu.

Türk milleti, altın harflerle tarihe yazıldı... 
Gelecek nesillere aktarılacak bir çalışmanın başlangıcında 
olduklarına dikkat çeken Başkan Kadir Topbaş, 
milletimizin varoluşundan bu yana altın sayfaları 
olduğunu ve 15 Temmuz sonrasında yaşananlarında bu 
altın sayfalara eklendiğini söyledi.

Türk milletinin darbeden çok işgal güçlerine karşı 
mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, 

15 Temmuz Müzesi kuruluyor...
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konuşmasına şöyle devam etti: “Çanakkale Savaşı’ndan 
100 yıl sonra da bu millet, aynı duygu ve aynı cesarette 
olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. En modern silahlara 
karşı ellerinde bayrak, göğüslerinde iman ile işgalcilere 
karşı nasıl mücadele edileceğini tarihe altın harflerle 
yazmıştır. Değerleri istismar ederek, bu değerler üstünden 
insanları aldatarak, bu milletin üzerinden oyun oynamak 
isteyenlere, halkımız fırsat vermedi. Allahü Teala Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle buyuruyor; ‘Şeytan sizi Allah ile 
aldatmasın.’ Biz bunu yaşadık aslında.”

Halkımız milli iradeye yönelik girişime fırsat vermedi... 
15 Temmuz gecesi yaşananların asla unutulmayacağını, 
yediden yetmişe tüm vatandaşların kahramanca duruş 
sergilediğini anlatan Başkan Kadir Topbaş, 15 Temmuz 
Şehitlerimizin farklı bir anlam taşıdığını söyledi. 
15 Temmuz’un aynı zamanda milli iradeye yönelik 
girişimlere bu halkın fırsat vermeyeceğini göstermesi 
açısından da önemli olduğunu belirten Başkan Topbaş, 
“İnanıyorum ki, bundan sonraki süreçte de insanların 
bize karşı olan bakışları değişmiştir.” dedi.

Tarihimizde birçok ihtilalin olduğunu hatırlatan Başkan 
Kadir Topbaş, “Darbe ve ihtilallerin başarılı olduğu 
dönemler, toplumların zayıf ve gergin dönemleridir. 
Darbeler zayıf toplumlarda başarıya ulaşır.” diye konuştu. 
Toplumumuzun bütüncül hareketi, birlikteliği ortaya 
koyabilecek, vatan, devlet, bayrak söz konusu olduğu 
zaman gerisinin teferruat olduğunu vurgulayan Başkan 
Topbaş, canlarını bizim geleceğimize armağan eden 

şehitlerimize rahmet diledi, gazilerimize ve duruşuyla, 
azmiyle, imanıyla, yüreğiyle, ortaya koyduğu heyecanla 
Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımıza da teşekkür etti.

15 Temmuz Müzesi, yaşayan bir müze olacak... 
Dünyada müzecilik tarihinin eskiye dayandığını ve çok 
değişik temalarda müzeler olduğunu dile getiren Başkan 
Topbaş, “Bazı müzeler vardır ki, hiç bir şekilde yerleri 
doldurulamaz ve oldukları yerlerde adeta birer öğüt 
merkezleridir. İşte ben de bu 15 Temmuz Müzesi’nin 
böyle olacağını düşünüyorum. Burasının sıradan bir müze 
olmayacağını, yaşayan bir müze olacağını düşünüyorum. 
Öyle bir müze olmalı ki, dünya burayı konuşsun; 
‘Gidiniz İstanbul’daki 15 Temmuz Müzesi’ni görünüz.’ 
denilsin.” dedi.

Püskürtülen hain teşebbüs, tarihe not edilecek... 
Osmanlı döneminde başlayan müzecilik hareketinin 
Cumhuriyet döneminde hız kazandığına değinen 
15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ise müzeyi 
tasarlarken meselenin tüm paydaşlarıyla biraraya 
gelmeye ve konuyu en geniş zeminde istişare etmeye 
önem verdiklerini söyledi. Tarık Şebik, toplumsal bir 
uyanışla püskürttüğümüz hain teşebbüsü, hakkıyla tarihe 
not edebilmek ve bu müzeyi canlı kılabilmek için dünya 
görüşüne bakmaksızın, fikri olan herkese kulak vermemiz 
gerektiğini ifade etti.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21. EMITT 2017 Turizm Fuarı’na 
ev sahipliği yaptı. Turizmin dünya insanlarını yakınlaştırdığını ve barışı sağladığını 

ifade eden Başkan Topbaş, göreve geldiklerinde 2,8 milyon olan yıllık turist sayısını, 
yatırım ve hizmetlerle 13 milyona çıkardıklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
Kültür A.Ş.’nin sponsor olduğu EMITT Turizm Fuarı 
(Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat 

Fuarı), 21’inci kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. 
Uluslararası fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı 
Nabi Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yaptı. 

TÜYAP’ta düzenlenen fuarın açılış törenine BM Turizm 
Örgütü Genel Sekreteri Taleb D. Rifai, Avrupa Otel 
Restoran Kafeler Birliği (HORTEC) Başkanı Susanne 
Kraus- Winkler, Alman Seyahat Birliği Başkanı (DRV) 
Norbert Feibig, bazı milletvekilleri ve belediye 
başkanları ile yerli ve yabancı sektör temsilcileri de 
katıldı.

EMITT Turizm Fuarı 
kapılarını açtı...
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“EMITT Fuarı, karanlık güçlere karşı bir meydan 
okumadır…” 
Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 
turizmin dünyada barış, huzur ve güvenliğin de zemini 
olmaya başladığını belirterek, “21. EMITT Fuarı, dünyaya 
ve dünyayı daha yaşanmaz bir hale getirmek isteyen 
karanlık güçlere karşı bir meydan okumadır.” dedi. 
Turizm destinasyonu ülkelerinin birbiriyle rekabet 
etmesine gerek olmadığını ifade eden Bakan Avcı, “Bu 
1 milyar 200 milyon, önümüzdeki dönemde sizlerin de 
gayretleriyle 2 milyara yaklaşacak. Dolayısıyla her ülke, 
istediğinden daha fazla turisti ağırlayabilecek imkanlara 
sahip olacak. Bu yıl Türkiye’ye gelenler, gelecek yıl Tunus’a 
gidecekler. Bu yıl Filistin’e gidenler, önümüzdeki yıl 
Makedonya’ya gidecekler. Dolayısıyla dünya barışına, 
dönüşümlü olarak katkıda bulunacaklar.” diye konuştu.

“Türkiye, Talep Rifai’ye minnettar…” 
Fuarın açılışına katılan Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü 
Genel Sekreteri Talep Rifai’ye teşekkür eden Avcı, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Türkiye ile ilgili ne zaman üzücü bir olayla 
karşılaşılsa, ilk sesini yükselten kişilerden biri Sayın Rifai’dir. 
Atatürk Havalimanı’na saldırı gerçekleştiği zaman, ‘Şimdi 
Türkiye’ye gitmek zamanıdır.’ diyen Sayın Talep Rifai’dir. 
Türkiye 15 Temmuz’da, akıl almaz bir hain saldırıyla 
karşılaştığı zaman beni telefonla arayıp ‘Sözleştiğimiz gibi 
22’sinde Madrid’e protokol imzalamaya geliyorsunuz değil mi 
Sayın Bakan?’ diyen, Sayın Rifai’dir. 22 Temmuz’da Madrid’e 
gittiğimizde, uluslararası medyayı toplayıp ‘15 Temmuz’dan 
sonra yurt dışına çıkan ilk hükümet temsilcisini dinlemek 
için, ona sorular sormak için işte size fırsat, buyurun gelin.’ 
diye çağrıda bulunan ve Türkiye’nin gerçekten ne durumda 
olduğunu, gerçek değerlerini anlatmamıza zemin hazırlayan 
Talep Rifai’dir. Türkiye size minnettardır.”
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“Turist sayısını 2,8 milyondan 13 milyona taşıdık…” 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, 
turizmin dünya insanlarını yakınlaştıran ve barışı teşvik 
eden önemli bir yanının olduğunu belirterek, 
medeniyetlerin geçiş noktası olan İstanbul’un coğrafi 
güzellikleri ve 8 bin 500 yıllık kadim tarihiyle çok önemli 
turizm potansiyeli barındırdığını söyledi. 2004 yılında 
göreve geldiğinde ilk toplantısını turizmcilerle yaptığını ve 
o gün 2,8 milyon olan yıllık turist sayısının verilen destekle 
geçen yıl 13 milyona yaklaştığını hatırlatan Başkan Topbaş, 
turizmin Türkiye ekonomisi ve istihdamı için önemine 
işaret etti.

“İstanbul, kadim bir medeniyet kenti…” 
Turizmin gelişmesi için turizm yatırımlarına emsal desteği 
verdiklerini ve kolaylıklar gösterdiklerinin altını çizen 
Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul var 
olan turizm potansiyelini tam olarak dünyaya anlatabilmiş 
değil. Turistler Tarihi Yarımada’daki medeniyet izlerini 
görüyor ama Çatalca’daki erken Hristiyanlık dönemine ait 
mağaraları bilmiyor. Altınşehir mağaralarında 15 bin yıllık 
yaşam izleri var. Avrupalıların atalarının buradan gittiği 
söyleniyor. Yenikapı’daki metro kazısında 8 bin 500 yıllık 
ayak izleri ve eşyalar çıktı. İşte İstanbul, böyle kadim bir 
medeniyet kenti.”

“Turizm, ortak bir barış lisanıdır…” 
İstanbul’un bir özelliğinin de kültürel açıdan insanlara değer 
katan bir şehir olmasından kaynaklandığını vurgulayan 
Başkan Topbaş, EMITT Fuarı’nın uluslararası turizm 
potansiyelini ortaya çıkartan çok önemli bir fuar olduğunu 
ve turizmcilerin bilgi ve deneyimlerini birbirine aktardığını 
kaydetti. Turizmin ortak bir barış lisanı oluşturduğunun da 
altını çizen Başkan Topbaş, “Eğer konu dünyanın güvenliği 
geleceği ve huzuruysa burada biz anlaşırız. Böyle önemli bir 
fuara katılan yabancı ve yerli misafirlerimize teşekkür 
ediyorum. İstanbul’da böyle uluslararası bir fuara ev 
sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. İstiyoruz ki, 
insanlar terör tehdidiyle evlerine kapanmasınlar, dışarı 
çıksınlar. Alışveriş yapsınlar, bir kafeye otursunlar. Bu aynı 
zamanda teröre karşı bir duruştur. Terörün hedefine 
ulaşmaması için bir tavırdır.” dedi.

Konuşmaların ardından, fuarı düzenleyen ve destek veren 
kurum ve kuruluşlara plaketleri takdim edildi. Başkan Kadir 
Topbaş, plaketini Bakan Nabi Avcı’nın elinden aldı. Bakan 
Avcı, Başkan Kadir Topbaş, Vali Vasip Şahin, Taleb Rifai, 
Susanne Kraus-Winkler, Norbert Feibig, kurdele keserek 
fuarın açılışını gerçekleştirdikten sonra fuarı gezdiler. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret eden 
Başkan Kadir Topbaş, ebru yaptı ve standın içindeki 
İBB iştiraklerinin masalarını tek tek inceledi.
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İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kentsel dönüşüm projeleri 
için yapılan yeni yasal düzenlemelerin konuşulduğu toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş, modern projelerin kentsel dönüşüme katılımı artırdığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte 
afet odaklı çalışmalar ile Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın kentsel dönüşüm projeleri için yaptığı yeni 
yasal düzenlemelerin konuşulduğu toplantıda 39 ilçe 
belediye başkanı ve TOKİ Başkanı Ergün Turan ile biraraya 
geldi. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda 
İstanbul’daki kentsel dönüşüm projelerinin geldiği aşama 
da değerlendirildi.

Kentin kalite ve güvenliğini sağlıyoruz... 
İstanbul’daki kentsel dönüşüm projelerinin kararlılıkla 
sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Kadir Topbaş, 
hazırladıkları kentsel dönüşüm planlarının kapsamlı 
olduğunu belirtti. Başkan Kadir Topbaş, “İstanbul’da belli 

başlıklar altında kentsel dönüşümü ele aldık. Stratejik 
deprem odaklı ve tarihi eserlerin yani bize miras kalan 
yapıların korunmasına yönelik bir plan hazırladık. 
Hazırladığımız bu kentsel projeler sayesinde insani, 
kültürel ve maddi değerler açısından kentin kalite ve 
güvenliğini de artırmış olacağız.” dedi.

Modern projeler kentsel dönüşüme katılımı artırıyor... 
Kentsel dönüşüm projelerinde İstanbulluların rızası ve onayı 
olmadan adım atmadıklarına da vurgu yapan Başkan 
Topbaş, “Yasal zorlamalarla insanımızı baskı altına 
almıyoruz. Hazırladığımız projeleri gördüklerinde kendi 
rızaları ile kentsel dönüşüme katılıyorlar. Hazırladığımız 
modern projeler katılımı artırıyor.” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm için el ele...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Görmez ile İstanbul’un eski ve yeni müftülerini makamında ağırladı. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ı ziyaret etti. Prof. Dr. Rahmi Yaran’ın 

İstanbul Müftülüğü görevini Prof. Dr. Hasan Kamil 
Yılmaz’a devretmesi nedeniyle gerçekleştirilen protokol 
ziyareti kapsamında her iki müftü de İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne yapılan ziyarete katıldı. Yaklaşık bir saat süren 
görüşmede İBB yetkilileri de hazır bulundu.

Saraçhane’de 15 Temmuz’un izleri... 
Başkan Kadir Topbaş, Mehmet Görmez ile eski ve yeni 
müftü, 15 Temmuz günü milli iradeye karşı yaşanan hain 
darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan 
saldırıları gösteren panoyu incelediler. Başkan Topbaş, daha 
sonra Diyanet İşleri Başkanı ve müftülere Belediye Sarayı’nı 
gezdirdi.

Diyanet’ten İBB’ye ziyaret...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Türk Kızılayı’nın başlattığı “Ülkemiz için kan veriyoruz” 
kan bağışı kampanyası ve faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. Belediye Meclis Üyeleri, 

açılan Kızılay standında kan vererek kampanyaya destek oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Toplantısı’nın 
4. Birleşimi, Meclis 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ’ın 
başkanlığında Saraçhane Belediye Sarayı’nda 

gerçekleştirildi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da, 
meclis üyelerine Kızılay’ın Kan Bağışı Kampanyası ve 
faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Kızılay’ın 149 yıllık tarihinde 
uluslararası alanda deprem, göç, afet ve savaş dönemlerinde 
yaptığı çalışmaları aktaran Kerem Kınık, o yıllardan bu yana 
Türk Kızılayı’nın yurtiçi ve yurtdışında çalışmalara devam 
ettiğini söyledi. Türkiye’nin 3 milyon sığınmacıya 6 yıldır 
ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kınık, Suriye’ye bugüne 
kadar 33 bin insani yardım tırı gönderdiklerini ayrıca 
hükümetin de çalışmalar yaptığını belirtti.

Türk Kızılayı’nın 2017 bütçesi yüzde 70 arttı... 
Türk Kızılayı’nın 2017 bütçesini yüzde 70 artışla 3 milyar 
300 milyon liraya çıkardığını dile getiren Kınık, 
şöyle konuştu: “2005 yılında 300 bin ünite kan bağışı varken, 
bugün 2 buçuk milyon ünite kan güvenli bir şekilde 
toplanabiliyor. Bu ağır kış şartlarında kan bağışlarımız 

azaldı ve kırmızı alarm verdik. Ertesi gün milletimiz 
kampanyayı o kadar sahiplendi ki Kızılay, tarihinin en 
yüksek kan bağışına ulaştı. Bir günde 13 bin 241 ünite kan 
bağışı aldık. Toplumun tüm kesimleri kampanyamıza destek 
veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılayı’nın 
köklü ve eskilere dayanan işbirliği, imkanları ve geçmişi var. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tıpkı sivil toplum kuruluşları 
gibi nerede bir afet ve sıkıntı varsa, o sahada yer alıyor. Sizi 
tebrik ediyorum ve kan bağışı kampanyamıza verdiğiniz 
destekten dolayı da teşekkür ediyorum.”

Ülkemiz için kan veriyoruz... 
“Ülkemiz için kan veriyoruz” kampanyasını başlatan Kızılay’a 
teşekkür eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup 
Başkanvekili Temel Başalan da, Kızılay’a destek vermek için 
Saraçhane Belediye Sarayı’nda meclis üyeleri ve personele 
yönelik kan bağışı kampanyası başlattıklarını belirtti. İBB 
Belediye Meclisi Üyeleri, toplantının ardından kan bağışı 
standını ziyaret ederek Kızılay’a kan bağışında bulundu.

İBB’den
Türk Kızılayı’na destek
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Dünyanın en eski ikinci, Türkiye’nin ise ilk 
metrosu Tünel’in 142’nci yaşı kutlandı. 

İETT’nin marka değeri Tünel, günde ortalama 
181 sefer gerçekleştirerek, 

15 bin yolcu taşıyor.

Yeraltı füniküler sistemi olarak dünyada ilk olma 
özelliği taşıyan, Londra’dan sonra dünyanın ikinci, 
Türkiye’nin ise ilk metrosu olan tarihi Karaköy 

Tüneli 142’nci yaşını kutladı. İETT Genel Müdürü Arif 
Emecen’in katılımıyla gerçekleşen törene, İETT 
yönetiminin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 
Tüneldeki kutlamanın ve hatıra fotoğrafı çekiminin 
ardından tematik sergi alanının açılışı yapıldı. 

Kültür Sanat Durağı’nda tarihi hissedin... 
İETT Kültür Sanat Durağı adı verilen tematik sergi 
alanının açılışında konuşan Genel Müdür Arif Emecen, 
“Dünyanın en köklü kurumlarından biri olarak 
tarihimizi yansıtan materyalleri bu sergi alanında 
topladık. İstanbul ulaşımında kullanılan tarihi 
materyalleri görmek için İstanbulluları Kültür Sanat 
Durağı’mıza davet ediyorum.” dedi. 

Konuşmanın ardından sergi alanı gezildi. Emecen, günün 
anısına yolculara tarihi delikli jeton hediye etti. Tünel’in 
142’inci yılına özel hazırlanan TÜNEL Dergisi’nde ise 
Tünel’in tarihine, Tünel ile ilgili bilinmeyen gerçeklere, 
efsanelere ve tarihi fotoğraflara yer verildi. 

Yıllık yolcu sayısı 5,5 milyon... 
Hizmete alındığı tarihlerde İstanbul Tüneli, Galata-Pera 
Tüneli, Galata Tüneli, Galata-Pera Yeraltı Treni, İstanbul 
Şehir Treni, Yeraltı Asansörü, Tahtelarz gibi çeşitli 
isimlerle anılan Tünel, günde ortalama 181 sefer 
gerçekleştirerek, 15 bin yolcu taşıyor. Tünel’in yıllık yolcu 
sayısı ise 5,5 milyonu buluyor. 

Tünel 142 yaşında!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın öncülüğünde “Teröre Lanet Yürüyüşü” 
gerçekleştirildi. Pek çok sanatçının katıldığı yürüyüşün sonunda Şehitler Tepesi’ne karanfil bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, terörü 
milletçe lanetlemek, birlik ve beraberlik duygularıyla 
kenetlenmek adına Teröre Lanet Yürüyüşü düzenledi. 

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önündeki basın 
toplantısıyla başlayan yürüyüş, Şehitler Tepesi’ne karanfil 
bırakılmasıyla sona erdi. Yürüyüşe İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Şehir 
Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Şehir Tiyatroları Genel 
Sanat Yönetmeni Süha Uygur, sahne yöneticisi Kubilay 
Penbeklioğlu ve Zihni Göktay, Ali Poyrazoğlu, 
Selçuk Yöntem, Erhan Yazıcıoğlu, Emin And, Metin Çoban, 
Selçuk Soğukçay, Sinan Bengier, Kenan İmirzalıoğlu, 
Tarık Şerbetçioğlu, Volkan Severcan, Alev Baymur’un da 
aralarında bulunduğu pek çok isim katıldı. 

Yürüyüş öncesi basın toplantısında konuşan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman 
Şen, “Ülkemiz uzun süredir terörün hedefi. Ülkemizi bir 
iç savaşa sürüklemek istiyorlar. Terör bizi en acıtacak 
yerimizden vuruyor. Artık terör maşasının sonuç 
alamayacağını görmeleri gerekiyor.” dedi. Bu coğrafyanın 

zor bir coğrafya olduğunu ifade eden Şehir Tiyatroları 
Müdürü Salih Efiloğlu da, “Kültürlerin ve medeniyetlerin 
kaynaşma noktası olan bir şehirde yaşıyoruz. Bu 
omurgamız, duruşumuz ve tavrımızla zalimleri 
lanetliyoruz.” diye konuştu.

Ülkemizin zor günlerden geçtiğini söyleyen Şehir 
Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur ise bu acı 
günleri birlikte atlatacağımıza dikkat çekti. Usta tiyatrocu 
Zihni Göktay da, “Biz dik duruyoruz, pes etmeyeceğiz. 
Bizim çok düşmanımız var. Kimse evine kapanmasın. 
Pes etmiyoruz, dimdik ayaktayız. Birbirimizi sevelim.” 
ifadelerini kullandı.

“Asıl teşekkür bizi kanaat önderi olarak seçen halkımıza.” 
diyen Erhan Yazıcıoğlu, “Sanatın bir panzehir olduğunu 
kanıtlayacağız. Teröre karşı ancak birlikte dur diyerek bunu 
kanıtlayabiliriz. Sanatçılar olarak halka borcumuzu ödemek 
üzere teröre dur diyoruz. Biz burada aramızda olmayan tüm 
sanatçıları temsil ediyoruz. Tüm meslek gruplarından 20 kişi 
toplanıp Şehitler Tepesi’ne yürüyeceğiz.” dedi.

Şehir Tiyatroları
teröre karşı yürüdü!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ALO 153 İstanbul Çağrı Merkezi, başarılı 
çalışmalarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. ALO 153 son olarak, Rusya’da düzenlenen 

5. Dünya Kalite Zirvesi’nde Dünya Kalite Ödülü’ne layık görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 153 İstanbul 
Çağrı Merkezi, kalite bilincini geliştirmek ve 

Ar-Ge’nin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 
5. Dünya Kalite Zirvesi’nden büyük ödülle döndü. 
Rusya’nın St. Petersburg kentinde organize edilen zirve, 
dünyanın farklı ülkelerinden üretim, tüketim ve hizmet 
boyutunda uygulanabilir modeller geliştiren çok sayıda 
kuruluşu biraraya getirdi. 

153 İstanbul’a ödül yağmuru... 
1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 

6 kişiyle kurduğu ALO 153 Beyazmasa, yaklaşık 
1.000 çalışanı ile günlük ortalama 50 bin İstanbulluya 
en kaliteli hizmeti vermeye devam ediyor. Vizyonerlik 
doğrultusunda yeni ismi 153 İstanbul olan çağrı merkezi, 
bağlı birimlerle birlikte 2016 yılı boyunca yenilikçi 
hedefleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda 
ödül ile taçlandırıldı. Her geçen gün kalite yolculuğunu 
geliştiren 153 İstanbul, İtalya’da Uluslararası İş Ödülleri 
Stevie Awards, İngiltere’de Global İş Mükemmelliği 
Ödülleri, Amerika’da Brandon Hall Mükemmelliyet 
Ödülleri kapsamında eğitim ödülü başta olmak üzere 
yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda ödüle layık görüldü.

Dünya Kalite Ödülü
ALO 153’ün...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla yerel 
yönetimlere öncü ve model olmaya devam ediyor. Düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri 
Eğitim ve Bilinçlendirme Seminerleri ile günümüze kadar 7 binden fazla kişiye iş sağlığı ve 

güvenliği alanında farkındalık desteği sağlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nün, 2013 yılında 
“İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri” adıyla 

başladığı eğitim ve bilinçlendirme programının 13’üncüsü, 
Eyüp Belediyesi işbirliği ile düzenlendi. Eyüp Belediyesi 
Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen seminer ile iş 
sağlığı ve güvenliğini düzenleyen kanunun getirdiği 
yenilik ve uygulamaların doğru anlaşılması ve 
uygulanabilmesi amaçlandı. Geniş bir katılıma sahne olan 
semineri, yerel yönetimlerde ve özel sektörde çalışan iş 
sağlığı ve güvenliği uzmanları, üniversite rektörleri ve 
öğretim görevlileri, özel sektörde hizmet veren 
profesyoneller ile bu alanda eğitim alan ön lisans, lisans, 
yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenciler takip etti. 

Seminerin açılış konuşmasını yapan Eyüp Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, iş sağlığı ve güvenliğinin son yıllarda çok 

önemli bir kavram haline geldiğine dikkat çekerek, 
“İş sağlığı ve güvenliği için yeni mevzuatlar, yeni uygulamalar 
çıkarıldı. Bu çalışmalarla, gerekli farkındalıklar ve alışkanlıklar 
oluşacak sağlıklı ve güvenli çalışma konusunda refleksler 
gelişecek, kazasız daha sağlıklı bir yaşama sahip olma yönünde 
ciddi kazanımlar elde edeceğiz.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Nihat Macit ise “Bu alanda yerel yönetimlere rehber olan 
faaliyetler gerçekleştiriyor, mevzuat ve uygulamalarda yapılan 
geliştirme ve yeni düzenlemelerle ilgili gerek kamudan gerekse 
özel sektörden herkesi, her kesimi bilgilendirmeye çalışıyoruz. 
İnsanımıza vermiş olduğumuz kıymet itibarıyla üniversite ve 
yerel yönetimlerle işbirliği yaparak özel eğitim programları, iş 
güvenliği tatbikatları ve özel iş güvenliği uygulamaları 
gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

İş sağlığı eğitimleri devam ediyor...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların kış aylarını sorunsuz geçirmesi için gece gündüz 
demeden aralıksız çalışıyor. Son olarak İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışında, 

AKOM’dan koordine edilen 1.347 araç ve iş makinası ile 7 bin personel görev yaptı. 

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’u etkisi altına alan yoğun 
kar yağışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım 
ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 

ekiplerinin yoğun çalışmaları ile herhangi bir olumsuzluğa 
neden olmadan sona erdi. Kış çalışmaları, AKOM’da 
toplanan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, İtfaiye, AFAD, 
Emniyet, AYEDAŞ, BEDAŞ, TİAŞ, İGDAŞ, İSKİ, Şehir 
Hatları, Metro İstanbul, İETT, İCA (Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü) Karayolları, İBB Trafik olmak üzere 27 ayrı birimin 
yöneticileri tarafından koordine edildi.

4 bin kilometrelik yolda 7/24 mesai… 
TEM Karayolu’nda 7/24 aralıksız olarak kara yolları 
ekiplerine araç ve tuz takviyesi yapılarak yolların açık 

tutulması sağlandı. 4 bin kilometrelik ana ulaşım yol ve 
meydanlarda sorunsuz çalışan ekipler, ilçe belediyelerine de 
ek tuz takviyesi yaptı. Çalışmalar sırasında İtfaiye ekipleri de 
TEM ve Kuzey Çevreyolu’nda arıza yapan, kayan ve yolu 
kapatan tır ve kamyonları çekerek, yolların açılmasını 
sağladı.

1.347 araç ve 7 bin personel görev başında… 
Park Bahçeler, Katı Atık Müdürlüğü, Zabıta, İSFALT, İSTAÇ, 
153 Beyaz Masa ekipleri de sahada kar küreme ve tuzlama 
çalışmalarına katıldı. Son yılların en yoğun kar yağışının 
yaşandığı kış çalışmalarında 1.347 araç ve iş makinesi ile 7 
bin personel görev yaptı. Çalışmalarda 136 bin ton tuz, 539 
ton solüsyon kullanıldı. 

Büyükşehir 7/24 çalışıyor
İstanbul’da kış rahat yaşanıyor…
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145 bıçaklı traktör köylerin hizmetinde… 
İlçe belediyelerine yapılan tuz ve solüsyon desteğine ek 
olarak yeni takviyeler de yapıldı. 145 kar kürüme bıçağı 
takılmış traktör köy yollarını açmak üzere vatandaşların 
hizmetine sunuldu. Ayrıca 6 Kar Kaplanı, otoyollar ve 
havalimanı kar küreme çalışmalarına destek verdi.

43 kritik noktaya BEUS kuruldu… 
Kışla mücadele kapsamında 43 kritik noktaya BEUS 
(Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) kuruldu. Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü ve çevre yolları için 13 BEUS ve trafik kontrol 
kameraları kullanıma hazır hale getirilirken, ek önlemler de 
alındı. İstanbul genelinde kritik noktalara vatandaşların 
kullanması için 10 bin ton tuz torbası bırakıldı.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü de, 

sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı. Ekipler, ormanlık 
alanlar başta olmak üzere birçok bölgedeki noktalara 
hayvanlar için mama bıraktı. Ayrıca besleme noktalarında 
tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlar da veteriner 
hekim kontrolü altına alınarak, yoğun kar yağışı süresince 
tedavi edildi.

Karla mücadeleye Mobil Büfe desteği… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların kış mevsimini 
huzur içinde geçirebilmeleri için çalışmalarını gece gündüz 
demeden yoğun bir şekilde sürdürdü. 7 gün 24 saat esasıyla 
yürütülen karla mücadele çalışmalarına, her türlü acil 
durumda yardım dağıtım istasyonlarına dönüştürülen Mobil 
Büfeler de destek verdi. İBB Lojistik Destek Merkezi 
tarafından hazırlanan sıcak çay, çorba, kek ve kumanyadan 
oluşan ikramlar, Mobil Büfeler aracılığı ile şehrin ana 
arterlerinde ve halkın yoğun olarak kullandığı ulaşım 
noktalarında ücretsiz olarak servis edildi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Reşat Nuri Sahnesi’ni sanatçıya ve izleyiciye 
en iyi hizmeti verecek şekilde yeniden inşa ediyor. Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan 

sahne tasarımıyla, oyunlar 4 boyutlu hareketli sahnede izlenebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1961 yılında askeri 
depodan tiyatroya dönüştürülen Reşat Nuri 
Sahnesi’nde yenileme çalışmaları yapıyor. Türkiye’nin 

ilk 4 boyutlu sahnesine sahip tiyatrosu, 370 seyirci 
kapasiteli olacak. Sanatçılar için modern kulisler, 
soyunma odalarının yanı sıra fuaye alanı da daha 
kullanışlı hale getirilecek. Uzun yıllar bakımdan 
geçirilemeyen bina da yapılan çalışmayla depreme 
dayanıklı hale gelecek. 

Sahne derinliği artırılabilecek... 
Reşat Nuri Sahnesi, İtalyan sahne tasarımı yerine, 
izleyiciye 4 boyutlu tiyatro olanağı sunan esnek meydan 
sahnesi tasarımında olacak. Hareketli 3 parçadan oluşan 
meydan sahnesinde gerektiğinde sahne derinliği 

artırılabilecek, ihtiyaca göre ön sahne aşağı inerek orkestra 
çukuru oluşturulabilecek. Sahnenin 4 tarafına yerleştirilen 
teleskobik tribünler açılıp kapanarak performansa göre esnek 
kullanım alanı sağlayacak. Sahneler, zemin kotuna indiğinde 
ve teleskobik tribünler katlandığında da 500 m²’lik kullanım 
alanı oluşacak. Performans salonu olarak esnek kullanım 
sağlayacak sahnede Orta Oyunu, Meddah, Geleneksel Türk 
Tiyatrosu Motifleri de işlenebilecek. 

Bozdoğan Kemerleri korunacak... 
Bozdoğan Kemerlerini etkilemeyecek şekilde tasarlanan 
tiyatro binasının cam olması, kemerin daha geniş bir 
açıyla görülmesini sağlayacak. Aynı zamanda yansıtıcı 
cam yüzey izleyicilere farklı açılardan kemeri 
seyredebilme imkanı da sunacak.

Türkiye’nin 4 boyutlu
ilk cam tiyatrosu İstanbul’da...



41www.ibb.istanbul

İSMEK ile Türk Telekom işbirliğinde kurulan Telekomünikasyon Okulu, 
ücretsiz eğitimlere başlıyor. Eğitimleri başarı ile tamamlayanlara Türk Telekom bayilerinde 

satış danışmanı olarak çalışma fırsatı sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Eğitim 
Merkezi İSMEK, Türk Telekom ile birlikte önemli bir 
projeye imza attı. Sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli iş 

gücünü yetiştirmeyi hedefleyen Telekomünikasyon Okulu 
projesi ile bu sektörde kariyer yapmak isteyenlere ücretsiz 
eğitim verilecek. Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan 
projede, eğitim alanlar Türk Telekom bayilerinde çalışma 
fırsatı yakalayacak. 

İSMEK - Türk Telekom işbirliği ile iş fırsatı... 
Telekomünikasyon Okulu’nda eğitim almak isteyenlerin en 
az lise mezunu olması gerekirken 18 yaşını doldurmuş ve 
40 yaşını geçmemiş olması şartı aranıyor. Okulda eğitim 
almak isteyenlerin www.ismek.ist adresi üzerinden ön 

kayıt formunu doldurmaları gerekiyor. Ön kayıt formunu 
dolduranlar arasından yapılacak mülakatlar ile eğitimlere 
katılacak isimler belirlenecek. Eğitimler, İSMEK Maltepe 
Altayçeşme ile İSMEK Bahçelievler Şirinevler Eğitim 
Merkezlerinde, 16 kişilik sınıflarda verilecek. Teknik 
Eğitim (24 saat), İletişim Eğitimi (24 saat) ve Satış Eğitimi 
(16 saat) olmak üzere 3 aşamada verilecek olan eğitimleri 
başarı ile tamamlayanlar sertifikalı bir aday olarak Türk 
Telekom bayilerinde çalışma fırsatına sahip olacak. Aynı 
zamanda Türk Telekom bayilerine hizmet veren insan 
kaynakları şirketinin aday havuzuna da kaydedilerek 
istihdam edilmeleri sağlanacak.

İSMEK Telekomünikasyon Eğitimleri
başlıyor!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerin gelişimine destek 
olacak hizmetlerine devam ediyor. Gençlik Meclisi tarafından verilen sertifikalı eğitim programlarıyla 

gençler Editörlükten Video ve Sunum Hazırlama Tekniklerine, Topluluk Önünde Konuşma ve 
Özgüvenden Kod Yazmaya kadar pek çok branşta ücretsiz eğitim alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
yerelden küresele ortaya koyduğu gençlik vizyonu ve 
talimatları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren 

Gençlik Meclisi, ücretsiz ve sertifikalı eğitim programları 
düzenlemeye devam ediyor.

Yayıncılık sektörünün mutfağı; editörlük... 
Yayıncılığın mutfağında yer almak isteyen gençler için ilk 
kez bu yıl düzenlenen Editörlük Atölyesi büyük ilgi gördü. 
6 haftalık programa, yayıncılığa ilgi duyan, editörlük 
mesleğinin muhtevası, incelikleri, ahlaki kuralları ve teknik 
yönleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu meslek dalında 
kendilerini geliştirmek isteyen 18-25 yaş arası gençler 
katıldı. 

UGO’da eğitim seminerleri... 
İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi bünyesinde hayata 
geçirilen Uluslararası Gençlik Okulu’nda (UGO) yurtiçi ve 
yurtdışından İstanbul’a gelen öğrenciler için eğitim 
seminerleri düzenleniyor. Toplam 6 konu başlığından 
oluşan seminerler, Topluluk Önünde Konuşma ve 
Özgüven, Tükenmişlik ve Motivasyon, Sosyal Medya 
Bağımlılığı, Mobbing, Liderlik ve Yaratıcılık ile Profesyonel 
İlişkide İletişim konularını kapsıyor.

Gençler, UGEA ile bir adım önde... 
İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi bünyesinde kurulan 
Uluslararası Gençlik Eğitim Akademisi (UGEA) ise lise ve 
üniversite öğrencileri için sertifikalı eğitim programları 

Çocuk ve gençler için
ücretsiz eğitim programları...
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düzenliyor. Öğrencilere çalışma hayatı konusunda tecrübe 
kazandırmayı, gençlerin vakitlerini etkili ve dengeli 
kullanmalarına katkı sağlamayı amaçlayan Uluslararası 
Gençlik Eğitim Akademisi’nde, Video ve Sunum Hazırlama 
Tekniklerinden Fotoğraf Çekimine, İngilizceden Almanca 
ve İspanyolcaya kadar 19 farklı branşta eğitim veriliyor.

Genç Kadınlar Maarifi ile kültürlü kadınlar... 
Gençlik Meclisi’nin kendilerini geliştirmek isteyen genç 
kadınlara yönelik düzenlediği Genç Kadınlar Maarifi, 
yoğun ilgi görüyor. Geleceğin kültürlü genç kadınlarını 
yetiştirmeyi amaçlayan 6 haftalık programda, İletişim 
Becerileri ve Beden Dili, Evlilikte Eş Seçimi ve Aile İçi 
İletişim, Duyguları Tanıma ve Yönetme Becerisi, Topluluk 
Önünde Konuşma ve Özgüven, İnternet Bağımlılığı ve 
Sosyal Medya, İş Dünyasında Kadın Olmak + Siyasette 
Kadın konularında bilgi aktarılıyor. Program kapsamında 
iş dünyası ve siyasette saygın yere sahip kadınlar da 
derslere eşlik ediyor. 

Coding İstanbul, geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyor...
Gençlik Meclisi’nin 7-12 yaş grubu çocuklara kod yazma 
eğitimi verdiği, Genç Türkiye Zirvesi Akademi Ödülleri 
kapsamında İbn-i Haldun Gençlik Politikalarına Katkı 
Projesi Ödülü’ne layık görülen Coding İstanbul eğitimleri 
ise ara vermeden devam ediyor. Geleceğin yazılımcılarına 
temel oluşturmayı ve onları kod yazma konusunda belli bir 
seviyeye taşımayı amaçlayan Coding İstanbul Projesi, 
Bilişim Sistemine Giriş, Temel Programlama ve Kod Yazma 
eğitimlerini içeriyor. Çocukların dünyadaki bilişim trendini 
yakından takip etmelerine, teknolojik gelişmeleri kültürle 
harmanlayarak inovatif yaklaşımlar ortaya koymalarına 
katkıda bulunmayı amaçlayan proje kapsamında, eğitici 
teknik gezi programları da düzenleniyor. 

Arama - Kurtarma Eğitimleri aralıksız devam ediyor... 
3. dönemi gerçekleştirilen Arama - Kurtarma Eğitimleri ile 
duyarlı bireyler yetiştirmek, gençleri istenmeyen 
durumlarla karşılaşıldığında nasıl davranacakları 
konusunda bilgilendirmek ve zor şartlar altında hayatta 
kalabilmelerini sağlayacak pratik yöntemleri öğretmek 
amaçlanıyor. Dönem boyunca Kentsel Arama - Kurtarma, 
İlkyardım, Afet Koordinasyon, Deniz Arama - Kurtarma, 
İzcilik ve Düğüm Atma Teknikleri, İşaret Dili, Telsiz 
Kullanımı ve Yangın Güvenliği konularında eğitimler 
veriliyor. Projenin paydaşları arasında İBİTEM, AKOM ve 
AFAD bulunuyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tematik otobüsler İstanbul’un dört bir 
yanında hizmet veriyor. Özel olarak tasarlanan tematik otobüsler, çocukların ve gençlerin 

hem sosyalleşmesine hem de eğlenerek öğrenmesine olanak tanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve İETT 
işbirliğiyle girişimcilik, sinema, tarih, kültür-sanat, 
çocuk eğitimi gibi farklı alanlarda uygun tema ve 

ekipman içeren otobüsler, çocukların ve gençlerin farklı bir 
ortamda kendilerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine 
destek veriyor. Proje, tematik otobüslerle gerçekleştirilen 
etkinliklerle öğrenme faaliyetinin okul dışında da 
sürdürülmesine katkı sağlıyor. 

Girişimcilik Otobüsü ile direksiyon gençlerde… 
Gençlerin girişimcilik konusunda bilinçlendirilerek özgüven 
kazanmaları, güçlerinin farkına vararak hem kendilerine 
hem de topluma yararlı olabilecek işlere yönlendirilmeleri 
ve mevcut imkanlarla neler yapılabileceklerini görmeleri 
amacıyla seminer salonuna çevrilen Girişimcilik 
Otobüsü’nde alanında uzman kişiler tarafından seminerler 
düzenleniyor. 

Sinebüs ile nostaljik bir yolculuk… 
Gençlerin, İstanbul’un yoğun ve yorucu trafiğinde rahatça 
yolculuk etmelerini ve yolculuk sırasında kültürel bir 

etkinlik gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla hizmete 
giren Sinebüs, İstanbulluları sinemayla buluşturuyor. 
Sinebüs’le yolculuğa çıkan gençler, eski Türk filmleri 
eşliğinde nostaljik bir yolculuk gerçekleştiriyor. Sinebüs 
farklı noktalarda durarak gençler için ücretsiz film gösterimi 
yapıyor. Sergibüs, bilim, tarih ve kültür-sanat alanındaki 
çalışmaları gençlerin ayağına götürerek, bu alanlara olan 
ilgiyi artırmak ve gençlere bilinç kazandırmak amacıyla 
hizmet veriyor.   

Hem eğitici hem eğlenceli Kreşbüs… 
Çocukların hem eğitim görüp hem de oyun 
oynayabilecekleri şekilde tasarlanan otobüsler gezici kreş 
olarak hizmet veriyor. Çalışan annelere kolaylık sağlayan 
Kreşbüs’te çocukların gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla düzenli eğitim programları uygulanıyor. Temel 
konuların öğretildiği, yenilenebilir enerji sistemlerinin 
tanıtıldığı ve çevrenin korunmasına dikkat çeken Bilim 
Otobüsü de şehirdeki farklı meydanlarda eğitici-öğretici 
sunumlar eşliğinde öğrencilere hizmet veriyor.

Tematik otobüsler
İstanbul meydanlarında...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Çanakkale 1915 Mobil Müzesi 
ziyaretçi akınına uğruyor. 600 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan müzede Anadolu insanının 

varoluş mücadelesi gözler önüne seriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü tarafından hizmete açılan Çanakkale 
1915 Mobil Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor. Çanakkale 

Cephesi’nde Anadolu insanının verdiği var oluş mücadelesini 
anlatan mobil müze, İstanbul’da ücretsiz olarak her hafta 
farklı meydanlarda ziyarete açılıyor.

Orijinal malzemelerin sergilendiği 7 bin parça 
bulunuyor... 
600 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Çanakkale 1915 Mobil 
Müzesi, yeni nesil üzerinde Çanakkale ruhunun oluşmasına 
katkı sağlıyor. Mobil müzede Çanakkale destanını anlatan 
fotoğraflar, mektuplar, hatıralar, silahlar, mermiler, savaşta 
kullanılan alet ve envanterlerden oluşan 7 bin parça bulunuyor. 
Müzede yaralanan bir askerin tedavisinin yansıtıldığı özel 
bölüm ve havada birbirine çarparak iç içe geçmiş mermilerin 
sergilendiği bölümler de bulunuyor. 

Çanakkale Müzesi İstanbul’u geziyor...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, havadan, karadan ve denizden İstanbul’un denizlerini denetliyor. 
Helikopter ve çevre kontrol teknelerinin yanı sıra insansız hava araçlarının da kullanıldığı düzenli 

denetimler ile İstanbul Boğazı ve denizlerin kirlenmesini engelleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, 
deniz araçlarından kaynaklı kirliliğin önlenmesi 

denetimleri, deniz yüzeyi ve kıyı temizliği hizmetleri ile 
gemilerden atık alınması hizmetlerine devam ediyor. Bu 
denetimlerde helikopter ve çevre kontrol teknelerinin yanı 
sıra insansız hava araçları (İHA) da kullanıyor.

Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin deniz 
sınırları içinde, kıyıda ve açıklarda havadan ve denizden 
düzenli denetimler yapıyor. Ekipler, katı ve evsel atık 
deşarjı, kirli balast, petrol türevi, sintine deşarjı, tehlikeli 
madde ve kimyasallarla denizin kirletilmesini önlemek ve 
ihlalleri belirleyerek gerekli idari yaptırımları uygulamak 
amacıyla çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor.

3 İHA ile denetim... 
Hem kıyı şeridinde hem de denizde tekne üzerinden 
denetim yapan İHA, özellikle gemilerin demirleme ve 

bağlama yerleri, balıkçı barınakları, marinalar ile kıyı, 
iskele ve rıhtımlarda bağlı vaziyette bekleyen deniz 
araçlarına yönelik denetimlerde kullanılıyor. Sızıntı 
oluşabilecek yarı batık deniz araçlarının ve karaya oturan 
gemilerin takibini yapan İHA, deniz araçlarından 
kaynaklanan deniz kirliliğini de denetliyor. Deniz 
araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetiminde 
İHA’nın kullanılmasıyla, özellikle deniz seviyesinden ve 
tekne üzerinden tam olarak görülemeyen petrol türevli 
sızıntıların havadan erken fark edilerek yayılması önleniyor.

Denizlerde denetimler aralıksız sürecek... 
Denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla planlanan 
yaklaşık 40 adet yüksek çözünürlüklü kameranın yer 
tespitleri de yapıldı. Kameraların kurulumundan sonra 
izleme merkezinden 24 saat takibi sağlanacak. İHA’ların 
sayıları ve havada kalış süreleri de artırılarak bu 
denetimlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi 
planlanmaktadır.

İnsansız hava araçları ile 
deniz denetimi...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden İGDAŞ, e-Devlet Kapısı’nda 
4 hizmetle yerini aldı. Artık hem doğalgaz ile ilgili yeni sözleşme ve fesih başvurularını 

hem de abonelik ve fatura sorgulamalarını e-Devlet’ten yapmak mümkün. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
İGDAŞ, e-Devlet Kapısı’nda 4 hizmetle yerini aldı. Yeni 
uygulamayla İstanbullular, doğalgaz ile ilgili hem yeni 

sözleşme hem de fesih başvurularını e-Devlet üzerinden 
gerçekleştirebilecek. Ayrıca İGDAŞ abonelik ve fatura 
sorgulamaları da artık e-Devlet Kapısı’nda yapılabilecek.

Türkiye’de doğalgazın %37’si İstanbul’a dağıtılıyor...
İstanbul’da 6 milyonun üzerinde abonesine güvenli ve 
kesintisiz hizmet veren İGDAŞ, Türkiye’de konutlarda tüketilen 
doğalgazın % 37’sini İstanbul’da dağıtıyor. 2005 tarihinden 
bu yana abonelerine bütün işlemlerini 
https://internetsubesi.igdas.com.tr adresinden online olarak 
yapma imkanı sunan ve bağımsız araştırma şirketlerinin anket 
çalışmaları sonucu %96 gibi yüksek müşteri memnuniyeti oranı 
elde eden İGDAŞ, hizmet kalitesini daha da yukarı taşımak için 
teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor. 

“Bu kapı, tasarruf kapısı...” 
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan İGDAŞ Genel 
Müdürü Mehmet Çevik, “İGDAŞ olarak sunduğumuz 
hizmetlerin tamamına, abonelerimizin en rahat ve hızlı 
şekilde ulaşması bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle 
bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından 
takip ediyoruz. Abonelerimize, 4 hizmetimizi e-Devlet 
Kapısı’nda da rahatça, hızlı ve güvenli bir biçimde 
gerçekleştirme imkanı sunuyoruz.” dedi. Bilgi toplumuna 
geçiş ve dijitalleşme sürecinde devletimizin gösterdiği 
liderliğin örnek teşkil ettiğini söyleyen Çevik, “31 milyonun 
üzerinde kullanıcısı bulunan e-Devlet hizmeti, zamanın 
yanı sıra ülkemize ve vatandaşlarımıza her yıl milyarlarca 
lira tasarruf imkanı da sağlıyor. Bu kapı, tasarruf kapısı ve 
İGDAŞ olarak biz de e-Devlet Kapısı’nda yerimizi almanın, 
tasarrufta payımızın olmasının mutluluğunu yaşıyoruz.” 
diye konuştu. 

İGDAŞ hizmetleri
e-Devlet’te
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla sağlık ve 
sosyal alanlarda son 12 yılda pek çok hizmet ve yatırımı hayata geçirdi. Ailelerin, çocukların, 
gençlerin, yaşlıların, engellilerin ve bakıma muhtaç kişilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için 

çok sayıda hizmet ve yatırım yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbulluların sağlıklı yaşamaları için de yeniliklere imza attı.

Son 12 yılda toplum sağlığının korunmasına yönelik 
başlattığı pek çok proje ile İstanbulluların yaşam 
kalitesini artıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

koruyucu sağlık hizmetlerinde; 20 Sağlık Tarama Merkezi, 
16 Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2 Psikoterapi Merkezi, 
3 Görüntüleme Merkezi ve 13 İstanbul Aile Danışmanlık 
ve Eğitim Merkezi’ni hizmete açtı. Toplum sağlığının 
korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında hizmet veren 
merkezlerde özellikle meme kanseri başta olmak üzere 
birçok hastalıkta erken teşhis ile binlerce vatandaşın 
yeniden hayata bağlanması sağlandı.

Aile, çocuk ve gençlerimizin birgün değil, hergün 
yanındayız... 
1 milyon 984 bin 909 kişiye sağlık taraması hizmeti verildi. 
20 Sağlık Tarama Merkezi’nde 965 bin 467 meme kanseri 
risk taraması ile 376 bin 488 dijital mamografi çekimi 
yapıldı. 2 bin 267 meme kanseri erken evrede tespit edildi. 
910 bin 817 rahim ağzı kanseri ve 103 bin 839 kolon 
kanseri taraması hizmeti verildi. 1 milyon 265 bin 128 kez 
kemik erimesi, 500 bin 171 kalp - damar hastalıkları, 
368 bin 50 anemi taraması yapıldı. 20 Sağlık Tarama 
Merkezi’nde, 66 bin 422 seans sigara bıraktırma 
danışmanlık hizmeti verildi.

İstanbul’a dev 
sağlık ve sosyal yatırımları...
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Psikolojik danışmanlık hizmetleri ile 
yaşam kalitesi artırılıyor… 
16 Psikolojik Danışmanlık ve 2 Psikoterapi Merkezi’nde 
719 bin 500 danışmanlık, 15 bin 688 terapi ve kendi 
danışanlarımıza 1.833 psikiyatrik muayene hizmeti verildi. 
Hizmet birimlerinde, ruh sağlığı alanında destek almak 
üzere başvuran kişilerin psikoloji disiplini çerçevesinde 
psikologla görüşmeleri sağlanıyor. Birimlerde bireylerin 
problemlerinin çözülmesi, günlük yaşam kalitelerinin 
artması, bireysel gelişim ve sosyal uyumlarının 
sürdürülmesi gibi amaçlar doğrultusunda psikometri, 
çocuk - ergen psikoterapisi, yetişkin psikoterapisi, çift ve 
aile psikoterapisi ile psikiyatrik danışmanlık hizmetleri 
yürütülüyor. Ruh sağlığı çalışmalarına devam eden 
merkezlerde, danışanların kolay ulaşılabilirliği üzerinden 
planlı, yaygın, kapsayıcı, kaliteli ve ücretsiz bir hizmet 
veriliyor.

Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezlerinde 
308 bin 541 eğitim… 
13 Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde 478 bin 101 
hane ziyaret edilerek, ailelerin sağlık ve sosyal ihtiyaçları 
tespit edildi. 0-6 yaş arası 18 bin 407 çocuğa gelişim 
taraması yapıldı. Merkezlerde 308 bin 541 eğitim verildi. 

Eğitim ve destek ihtiyacı olan evlere 5 bin 930 ziyaret 
gerçekleştirildi. Toplumun bedensel, ruhsal, sosyal ve 
çevresel sağlık farkındalığını artırmak için 
1 milyon 477 bin 114 eğitim verildi.

Halk sağlığına destek olmanın, sağlık alanında bölge 
halkının temel beklenti ve ihtiyaçlarını değerlendirmenin 
ve onlara yönelik hizmet vermenin amaçlandığı İSADEM 
Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezlerinde, ilçe 
sınırlarında ikamet eden her yaş grubuna (çocuk, ergen, 
yetişkin) beden - sosyal - ruh ve çevre sağlığını geliştirecek 
konularda, bireysel veya grup olarak danışmanlık, eğitim 
ve etkinlik hizmeti veriliyor. Ailelerin birlikte sağlıklı ve 
mutlu yaşamaları için aile içi süreçlerini işlevselleştirerek 
aile yaşam kalitelerini artırmalarına, sahip oldukları her 
türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve 
karşılaşabilecekleri çeşitli risklere karşı önlemler 
almalarına, sorunları önleme ve çözme kapasitelerinin 
geliştirilmesine katkı sağlayacak, koruyucu - önleyici, 
eğitici - geliştirici programlar uygulanıyor. Hizmetler, 
psikolog, beslenme uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, sağlık 
danışmanları ve diğer pek çok uzman tarafından 
yürütmektedir.
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Sağlık hizmetleri ihtiyaç sahiplerinin ayağına 
götürülüyor… 
Muayeneden enjeksiyona, yara bakımından fizik tedaviye, 
hasta naklinden psikolojik desteğe, ev ve kişisel temizlikten 
hastane ve evde refakate kadar tüm sağlık hizmetlerini 
ihtiyaç sahiplerinin ayağına götüren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, kendisine bakamayan ve yardıma muhtaç yaşlı, 
yatalak ve engelli vatandaşlara yaşadıkları ortamda sağlık 
hizmeti veriyor. Evde Sağlık Hizmetleri’ne başvuru yapan 
212 bin 276 kişi adreslerinde ziyaret edilerek, yaşadığı 
ortamda sağlık ve sosyal açıdan değerlendirmeleri yapıldı. 
İhtiyaç sahiplerinin sağlığını korumak amacıyla evde 
240 bin 81 doktor muayene, 841 bin 338 hemşirelik bakım 
ve 183 bin 163 fizyoterapi hizmeti verildi. Ayrıca 
20 bin 154 kez hane - kişisel temizlik, 34 bin 775 nakil ve 
71 bin 69 saat hastane refakat hizmeti verildi.

Ayakta teşhis ve tedavi hizmetleri sunuluyor… 
Şehzadebaşı, Tozkoparan ve Darülaceze Tıp Merkezi olmak 
üzere 3 Tıp Merkezimizde ayakta teşhis ve tedavi hizmeti 
sunuluyor. Tıp Merkezlerinde öncelikli tüm 
vatandaşlarımıza SGK kapsamında sağlık hizmeti veriliyor.

365 gün aralıksız vektörle mücadele hizmeti… 
Vektörle mücadelede, dünyada kullanılan en gelişmiş 
fiziksel, biyolojik, kültürel ve kimyasal mücadele 
yöntemleri kullanılarak halk sağlığını olumsuz yönde 
etkilemeyecek ve Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı 
ürünler uygulanıyor. İstanbul’da 39 ilçede 1.000’e yakın 
mahallede yaklaşık 130 bin üreme kaynağında yılın 
365 günü kesintisiz hizmet veriliyor.

Halk sağlığını korumaya yönelik analizler 
gerçekleştiriliyor… 
25 parametrede TURKAK tarafından akredite, 
331 parametrede Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’ndan yeterlilik belgesi bulunan Hıfzıssıhha 
Labaratuarı’nda gıda, su ve kozmetik analizler yapılıyor.

İstanbul’da engeller kaldırılıyor… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu yenilikçi 
anlayışı ile engelli bireyleri hedef alan projelerde kamuda 
öncü rol üstleniyor. İstanbul’un çeşitli noktalarında yer alan 
25 merkez, 8 irtibat bürosu aracılığıyla engellilikle ilgili 
bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, 
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sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verilmek üzere 
çalışmalar yürütülüyor. Hizmet verilen engelli 
merkezlerinde bugüne kadar toplam 168 bin 519 kişiye 
ulaşıldı. Geniş hizmet yelpazesiyle engelli bireylerin ve 
ailelerinin yaşamlarının her anında yanında olan engelli 
merkezlerinde 2 bin 351 engelli vatandaşın iş hayatına 
katılması sağlandı. 5 bin 223 kişi ilgi, beceri ve engel 
durumuna uygun meslek eğitimlerinden yararlandı ve 
196 bin 935 kişi seminerlere katılarak yasal hakları 
konusunda bilgilendirildi. 8 bin 899 yetişkin zihinsel engelli 
öğrenciye eğitim ve rehabilitasyon desteği sağlandı. 

Evlerinden çıkamayan kişilerin kişisel bakımlarına yönelik 
uygulanan kuaförlük hizmetiyle 5 bin 603 kişiye evinde 
hizmet verildi. Hastane, sınav, sosyal organizasyon gibi 
ihtiyaçlarına katılım sağlamaları için engelli bireylere, 
1 milyon 128 bin 406 kez ulaşım hizmeti verildi. 
Düzenlenen 5 bin 713 organizasyonla 304 bin 918 engelli ve 
yakınının sosyal hayata katılım sağlamasına aracı olundu. 

Yılda yaklaşık 5 bin kişinin hizmet alabildiği yaz kampına 
ailesiyle birlikte gelen 56 bin 393 kişi ücretsiz ve erişilebilir 
tatil yapabilme imkanına kavuştu. Bireylerin bağımsız 
yaşam ve sosyal hayatlarının yanı sıra ruhsal sağlıklarına 
yönelik verilen hizmetler sayesinde 104 bin 812 engelli 
yakını psiko - sosyal seminerlerden faydalandı ve 
70 bin 794 seans psikolojik danışmanlık hizmeti verildi. 
Engellilerin ve engelli yakınlarının yanı sıra kamuoyuna 
yönelik çalışmalara da ağırlık verilmesiyle birlikte 
423 bin 197 öğrenci, kamu personeli, vatandaş farkındalık 
çalışmaları kapsamında engellilerin ihtiyaçlarına yönelik 
bilinçlendirildi. İşitme engelli bir bireyle iletişim kurmak 
isteyen herkese Türk İşaret Dili Kursları ücretsiz olarak 
verildi. 6 bin 238 kişiye Türk İşaret Dili Eğitimi verildi. 
Engelli bireyler, kendilerine uygun spor dallarına 
yönlendirilerek fiziksel sağlıklarını korumaları için de 
teşvik ediliyor. Engelli çocuk ve bireylere toplam 1 milyon 
209 bin 351 seans sporla rehabilitasyon hizmeti verildi.
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Yaşlı ve kimsesizlere sahip çıkılıyor… 
1.000 kişi kapasitesi ve Demans - Alzheimer bakım 
üniteleri ile Türkiye’nin en büyük bakım ve huzurevi olan 
İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Kampüsü’nde 
yaşlı ve kimsesiz bireylere hizmet veriliyor. Türkiye’de ilk 
defa sosyo - ekonomik yoksunluk içerisindeki yaşlı 
bireylerin alıştıkları sosyal ortamlarından koparılmadan 
yaşayabilecekleri 25 adet “Yaşam Evi” oluşturuldu. Kartal 
Yakacık’ta “Dr. Beşir Akınal Huzurevi” ile sanatçılara 
hizmet sunan Türkiye’nin ilk “Sanatçı Yaşam Evi” açıldı. 

Kış ayları süresince sokakta donma riski bulunan yaklaşık 
3 bin 500 evsiz bireye her yıl barınma, beslenme, sağlık ve 
sosyal destek sağlanıyor. Ayrıca Sultanbeyli’de açılan 
Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaklaşık 
450 ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisine rehberlik 
hizmeti ve ders takviyesi ile eğitim desteği veriliyor.

Engelli bireylerin yaşam kalitesi yükseltiliyor… 
Bugüne kadar sosyal güvencesi olmayan 106 bin 636 engelli 
bireye ücretsiz medikal malzeme desteği sağlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında hayata geçen medikal 
bakım onarım atölyesi ve ücretsiz medikal malzeme 
kiralama projesiyle engelli bireylerin yaşam kalitelerini 
yükseltmeye devam ediyor. Atölye, engellilerin 
yaşamlarının önemli bir parçası olan tekerlekli ya da akülü 
sandalyelerini emanet edecekleri yetkin tamir 
merkezlerinin olmaması ve bu nedenle yaşanan 
mağduriyetleri giderebilmek amacıyla projelendirildi. Hem 
sosyal hem de teknik bir ekibin ortak çalışmasıyla 
yürütülen proje ile yılda yaklaşık 500 kişinin yüzü gülüyor. 
Medikal malzeme dağıtım ve bakım - onarım hizmetlerinin 
yanı sıra hastalık, kaza gibi herhangi bir nedenle geçici 
olarak medikal malzemeye ihtiyaç duyan kişilere de ayrıca 
ücretsiz kiralama hizmeti sunuluyor. Yılda yaklaşık 100 
ihtiyaç sahibi ücretsiz kiralama hizmetlerinden 
faydalanıyor. Ayrıca sosyal güvencesi olmayan 99 bin 429 
engelliye; işitme cihazı, akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli 
sandalye, beyaz baston, ortez - protez, hasta altı bezi gibi 
medikal yardımlar yapıldı. 
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3 adet Otizm Uygulama Merkezi ile çocuklarımızı 
topluma kazandırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz… 
2014 yılında hizmete açtığımız Anadolu Yakası’ndaki 
Kadıköy Otizm Uygulama Merkezi ve daha sonraki yıllarda 
hizmete giren Avrupa Yakası’ndaki Fatih ve Esenyurt 
Otizm Uygulama Merkezleri ile otizmli çocuklarımıza 
kanıta dayalı bütüncül yaklaşımlarla planlanan eğitimler 
veriyoruz. Düzenlenen yoğun eğitim programlarıyla 
otizmli çocukları topluma kazandırmaya yönelik çalışmalar 
yürütüyoruz. Otizm Uygulama Merkezlerinden hizmet 
alan öğrenciler, haftada en az 2 gün ve toplamda 10 saate 
varan eğitim programlarından yararlanıyor. Aynı zamanda 
otizmli öğrencilerin ailelerine yönelik olarak da, ev eğitimi 
programları uygulanıyor. Merkezlerimizde şimdiye kadar 

371 otizmli çocuğa eğitim verdik. Verdiğimiz eğitimler 
sayesinde 8 çocuğun gelişimsel düzeyinin akranları 
seviyesine gelmesini sağlayarak, otizm tanısının 
kaldırılmasına destek olduk.

Otizmli çocukların karne heyecanı… 
Türkiye’nin eğitim sistemine dahil olan tüm çocuklar gibi 
İSEM Otizm Özel Eğitim Uygulama Merkezlerinde hizmet 
alan çocuklar da 2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı ilk 
döneminin sonunda karne heyecanı yaşadı. Otizmli 
çocukların başarı ve yetenekleri, sınav ya da sözlü gibi 
belli kalıpların dışında tutuluyor. Bu kapsamda çocuklara 
verilen karneler, motive edici ve destekleyici bir 
rol üstleniyor.

Kadıköy Engelliler Merkezi Fatih Otizm Merkezi
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Cenaze hizmetleri ücretsiz veriliyor... 
İstanbulluların kederli günlerinde acılarını paylaşan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurum ve kuruluşlar 
tarafından hazırlanan Ölüm Belgesi’ni, bilgi sistemlerinde 
online olarak görüyor, cenaze yakınlarına anında ulaşarak 
cenaze ve defin hizmetleri hakkında bilgi veriyor. İstanbul 
genelinde cenaze hizmetleri ile şehirlerarası cenaze ve 
cenaze yakınlarına nakil hizmetleri ücretsiz olarak 
veriliyor. 556 adet mezarlıkta 1.952 personel ve 385 araç ile 
7/24 esasına göre hizmet veriyor.

Sokak hayvanları rehabilite edildi... 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu 
Yakası’nda 3 adet, Avrupa Yakası’nda 3 adet olmak üzere 
7 bin 650 hayvan kapasiteli Sahipsiz Hayvan Geçici 
Bakımevi hizmete açıldı. Fatih’te Büyükşehir Hayvan 
Hastahanesi kuruldu. Sahipsiz sokak hayvanlarının 
muayene, tedavi ve aşılamaları yapılırken; “Vet-İstanbul 
Projesi” kapsamında toplam 100 bin hayvana takip amaçlı 
mikroçip takıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların soru, sorun ve taleplerine en hızlı şekilde yanıt 
verebilmek için sosyal medya ağlarını etkin şekilde kullanıyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 

başvuru ve duyuru hesapları ile vatandaşlarla 7/24 iletişim sağlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü, sosyal medya ağları Facebook, Twitter, 
WhatsApp, Instagram, WebChat ile 7/24 vatandaşa 

temas ediyor. Sosyal medya hesapları aracılığı ile İstanbul ve 
İstanbullunun sorunları hızlı ve yenilikçi yaklaşımlarla 
çözüme kavuşuyor. Sadece Twitter ve Facebook 
hesaplarında 2015 yılında 150 bin dolayında olan takipçi 
sayısı aynı mecralarda 2016 yılında 170 bini aştı. Tüm 
iletişim kanalları ile vatandaşların talep ve önerilerini alarak 
hizmet vermeye devam eden Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 
resmi sosyal medya hesaplarında başlangıçtan bu yana rekor 
olarak ifade edilen 44 milyona yakın görüntüleme 
gerçekleştirildi. 2016 yılında yaklaşık 120 bin çözüm anlık 
olarak sunuldu ve bilgilendirme yapıldı.

WhatsApp ve WebChat ile anında iletişim... 
Vatandaş memnuniyetini ilke edinen İBB, WhatsApp ve 
WebChat sosyal medya ekibinin İstanbul konulu tüm 

başvurularda anında iletişim konforu sağlaması 
İstanbulluları sevindirdi. Belediyecilik faaliyetlerinin kişiye 
özel hali olarak büyük ilgi gören uygulamalar, dünyada 
kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek hizmetler arasında 
gösteriliyor. Büyükşehir hizmet çeşitliliğine ve yüreklere 
dokunan olumlu iletişime sosyal medya aracılığıyla ulaşan 
İstanbullular, anında yanıt almanın farkındalığını 
WhatsApp ve WebChat iletişim hizmetleri ile yaşıyor.

Her alanda vatandaşa yakın olmak için altyapı oluşturan 
Müdürlük, 2017 yılında da internetin sınırsız imkanlarını 
en yenilikçi yönüyle değerlendirmeyi hedefliyor. 
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü başvuru hesapları; 
ibbBeyazmasa Twitter, ibbBeyazmasa Facebook ile 
başvuru ve hizmet duyuru hesapları; ibbPR Twitter, ibbpr 
Instagram hesaplarıyla hizmet veriyor. Ayrıca WhatsApp 
(0552 153 00 34) ve WebChat (Beyazmasa.ibb.gov.tr) 
aracılığı ile de anında iletişim sağlanabiliyor.

İBB sosyal medyada da yanınızda...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başarılı öğrencileri ödüllendirmeye devam ediyor. 
2016 - 2017 eğitim ve öğretim yarıyıl tatilinde, Bir Takdir de Büyükşehir’den projesi kapsamında 

takdir veya teşekkür belgesi almaya hak kazanan 16 bin öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

2010 yılından bu yana “Takdir sizden, hediye bizden” 
sloganıyla devam eden “Bir Takdir de Büyükşehir’den” 
projesi ile bu yıl 15 ilçede 72 okuldaki 16 bin başarılı 

öğrenciye karne hediyesi verildi. Güngören Tozkoparan 
Ortaokulu’nda düzenlenen törene Güngören Belediye 
Başkanı Şakir Yücel Karaman, İl Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep ile çok 
sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

“Yarıyıl tatilinde çeşitli faaliyetler yapılmalı...” 
2016 - 2017 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde 
çocukların çeşitli faaliyetler yapması gerektiğini anlatan 
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 
belediyeciliğin sadece yol ve asfalt yapımından ibaret 
olmadığını gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkürlerini iletti.

“Öğrencilerin motivasyonlarını artırıyoruz...” 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü 
Ayhan Kep ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş’ın kendilerine verdiği yetkiyle, “Bir Takdir 
de Büyükşehir’den” projesinin öğrencilerin 
motivasyonlarını artırmak amacıyla her yıl devam 
ettirileceğini vurguladı. 

“Gelecekte bu makamlarda siz olacaksınız...” 
Öğrencilerden daha fazla takdir ve çalışma beklediklerini 
söyleyen Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel 
Karaman da, “Okulda öğretmenleriniz, bütün 
gayretleriyle sizi yetiştirmek için çalışıyor. Sizler de gün 
geldiğinde daha donanımlı olacaksınız. Sizlerin insanlığa 
faydalı şeyler yapmanız için yetişmenizi istiyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından takdir ve teşekkür belgesi alan 
öğrencilere, karnelerinin yanı sıra okul çantası, defter, 
kalem, silgi, boyama kalemleri ve daha birçok malzemeyi 
içeren özel setler verildi. Törenin sonunda Tozkoparan 
Ortaokulu’nun korosu 15 Temmuz Şehitler Marşı’nı 
seslendirdi. Öğrenci ve yetkililerin katıldığı tören, hatıra 
fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Bir Takdir de Büyükşehir’den...  
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Karneni Getir Buzda Kay” projesi bu yıl da 
devam ediyor. Karnesini getiren öğrenciler, Silivrikapı Buz Pisti’nde kaymanın keyfini yaşadılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
Spor A.Ş. tarafından 2015 yılı yarıyıl tatilinde hayata 
geçirilen “Karneni Getir Buzda Kay” projesi bu yıl da 

çocukları buz pateninde buluşturdu. Karnesini getiren tüm 
ilköğretim okulu öğrencileri, buzda kaymanın keyfini 
yaşadı.

Zeytinburnu’nda bulunan Silivrikapı Buz Pisti’nde 15 gün 
boyunca gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren 
Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, 
“Arkadaşlarımızla genç kardeşlerimizin karne heyecanlarını 
birlikte paylaşalım dedik. Onlara geçtiğimiz iki yılda böyle 
bir imkan sunmuş ve mutluluklarını gözlerinde görmüştük. 
Bu sene de yarıyıl karne tatili kapsamında buz patenini 
deneme şansına sahip olsunlar. Bu doğrultuda 15 gün 

boyunca karnesi ile gelen ilköğretim öğrencilerimize bu 
sene de burada ücretsiz olarak buz pateni yaptırmak 
istiyoruz.” dedi.

İstanbul’da spor kültürünü yerleştirecek pek çok çalışma 
yaptıklarını anlatan Özbayraktar, “İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın bize sağladığı 
motivasyonla spor kültürünü şehrimize yerleştirebilmek 
adına birçok çalışma yaparak bakış açımızı değiştirmeye 
çalışıyoruz. Spor kültürünün çocukluktan yerleştirileceğini 
ve her çocuğun bir branşa yeteneği olduğunu düşünüyoruz. 
Bu manada çocuklarımız gelsin, tesislerimizde branşları 
denesin. Çünkü denemeden hiç bir çocuğun yeteneğini 
keşfetmemiz mümkün değil.” diye konuştu.

İBB’den öğrencilere
karne hediyesi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gençlik ve spor alanında yatırım ve hizmetlere 
aralıksız devam ediyor. Geride bıraktığımız 2016 yılında 4 spor tesisi ile 
35 okul spor salonu İstanbul’a kazandırılırken; spor alanında düzenlenen 

45 ulusal ve uluslararası organizasyonla 310 bin sporcu İstanbul’da biraraya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü, 2016 yılında gençlik alanında düzenlediği 
60 organizasyonla 1 milyon 500 bin kişiye ulaştı. 

12 yılda spora 3 milyar TL’yi aşkın yatırım yapılırken; 
geçtiğimiz yıl spor alanında düzenlenen 45 ulusal ve 
uluslararası organizasyonla 310 bin sporcu, sporun 
merkezi İstanbul’da biraraya geldi.

İstanbul’a 4 yeni tesis kazandırıldı... 
Spor tesislerinde yılda 7 milyon İstanbulluya ücretsiz spor 
yaptıran Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı nesillerin 
oluşmasına katkı sağlamak için 2016 yılında 4 yeni spor 
tesisini de hizmete açtı. Ayrıca yeni açılacak tesislerin 
projelendirme çalışmalarını da sürdüren İBB, 7’den 70’e 
41 spor tesisinde 22 branşta uzman eğitmenlerin eşliğinde 
İstanbul halkına ücretsiz hizmet veriyor. 

35 yeni okul spor salonu hizmete açıldı... 
Yılda 3 milyon kişiye okul spor salonlarında hizmet veren 
İBB, 2016 yılı içerisinde 35 yeni spor salonu kazandırarak, 
ders saatleri içerisinde öğrencilere, ders saatleri dışında ve 
hafta sonları amatör sporcular ile vatandaşlara spor 
yapma imkanı sağladı.

Sporun merkezi  İstanbul...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları müsabakalarda madalyaları 
toplamaya devam ediyor. İBB Spor Kulübü son olarak yer aldığı Büyükler Türkiye Taekwondo ve 
Büyükler Türkiye Karate Şampiyonalarında rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 
tekvandocuları, Antalya’da yapılan Büyükler Türkiye 
Taekwondo Şampiyonası’nda fırtına gibi esti. Kıyasıya 

mücadelenin yaşandığı turnuvaya, 78 ilden 1.320 sporcu 
katıldı. İBB Spor Kulübü sporcuları 3 altın, 1 gümüş ve 
1 bronz madalya ile turnuvayı tamamladı. 54 kiloda 
Deniz Dağdelen, 58 kiloda Hakan Reçber, 73 kiloda ise 
Sude Bulut, İstanbul’a altın madalyayı kazandıran isimler 
oldular.

İBB Spor Kulübü, karatede de şampiyon… 
İBBSK sporcuları, Bolu’da yapılan Büyükler Türkiye 
Karate Şampiyonası’na da ismini altın harflerle yazdırdı. 
Türkiye Karate Federasyonu’nun en önemli 
organizasyonları arasında yer alan Türkiye Büyükler 
Karate Şampiyonası, Bolu Kapalı Spor Salonu’nda 37 ilden 
750 sporcunun katılımıyla yapıldı. Turnuvada mücadele 
veren İBB Spor Kulübü sporcuları, 4 altın, 4 gümüş ve 

2 bronz olmak üzere toplam 10 madalya alarak Genel 
Klasmanda takım halinde Türkiye Şampiyonu olmayı 
başardı. Kata’da Ali Sofuoğlu, 67 kg Kumite’de Burak 
Uygur, 75 kg Kumite’de Ahmet Uygur, +84 kg Kumite’de 
ise Alparslan Yamanoğlu Türkiye şampiyonu oldu.

 

İBB Spor Kulübü
madalyaları topladı!



GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: Sporun merkezi İstanbul

Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.istanbul e-posta 
adresine  gönderen ilk dört okurumuza, Miniatürk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...

İLK DÖRT OKURUMUZ: Bilal Kılıç, Mustafa Akdeniz, Alican Kırman, Hasan Hüseyin Karataş

B U L M A C A 

ANAHTAR KELİME:
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.02.2017 - 28.02.2017

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

01.02.2017 10.00 Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü Haliç - Kemerburgaz Dekovil Hattı Yapım İşi

01.02.2017 10.30 Satınalma Müdürlüğü Güvenlik Masa Dedektörü Alımı

01.02.2017 11.00 Satınalma Müdürlüğü
375 Adet Basketbol Potası, 360 Adet Masa Tenisi Masası Takımı, 365 Çift Voleybol 
Direği ve 365 Adet Voleybol Filesi Alımı

01.02.2017 11.30 Şehir Aydınlatma Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genelinde Çeşitli Birimlerinde Kurulu Bulunan Muhtelif 
Tip ve Güçteki Jeneratörlerin Periyodik Bakım Onarımının Yapılması İşi

02.02.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Sultanbeyli Karizma Sokak Zeminaltı Otopark İnşaatı

02.02.2017 11.00 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Muhtelif Belediye ve Kamu Hizmet Binalarının Elektrik ve Mekanik Tesisatları Bakım ve 
Onarım İşi

06.02.2017 10.00 Elektronik Sistemler Müdürlüğü Güvenlik, Görüntü ve Ses Sistemlerinin İşletimi, Bakımı ve Onarımı İşi

06.02.2017 10.30 Satınalma Müdürlüğü 1 Adet Prefabrik Elektronik Atık Depolama Merkezi Alımı

08.02.2017 11.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 500.000 Metre Cenaze Patiskası Alımı

09.02.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Şile 7 Ekim Parkı Düzenleme İnşaatı

09.02.2017 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Eyüp, Hasdal Hayvan Barınağı İnşaatı

13.02.2017 10.00 Yol Bakım Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İBB’ye Ait Büyük Araçlar, İş Makinaları, İtfaiye Araçları, Deniz Araçları Bunlara Ait Motorlu - 
Motorsuz Donanımlarının, Tuz ve Solüsyon Tesislerinin 30 Aylık Bakım, Onarım, Servis 
İşleri ve Bu Hizmet İşi Kapsamına Giren Her Türlü Malzeme, İmalat, Yedek Parça Temini

13.02.2017 11.00 Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlar, Kent Ormanları, Korular ve Mezarlıklar İçin Kent 
Mobilyaları Temini, Oyun Grupları ve Fitness Aletlerinin Bakımı ve Onarımı Mal Alım İşi

13.02.2017 14.30 Satınalma Müdürlüğü 2 Adet Sabit Jeneratör Alımı

16.02.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Kağıthane Gürsel Mahallesi Zeminaltı Katlı Otopark ve Belediye Hizmet Birimleri İnşaatı

16.02.2017 11.30 Bilgi İşlem Müdürlüğü
2017 - 2018 Yılları İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Kullanılan Bilgi İşlem 
Donanımlarının Destek Hizmetleri İşi

20.02.2017 11.30 Satınalma Müdürlüğü Kültür Merkezleri Ses Sistemi Malzemeleri Alımı

24.02.2017 18.00 Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2017 - 2019 Yılları 30 Aylık Nitelikli Zabıta Destek Hizmeti Alımı

28.02.2017 10.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü D-100 Karayolu Büyükyalı Kavşağı - Pendik Kavşağı Arası Yanyollar Düzenleme İnşaatı

28.02.2017 10.30 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü D-100 Karayolu Pendik Kavşağı Çayırova Kavşağı Arası Yanyollar Düzenleme İnşaatı




