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15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize ve milletimize 
yönelik gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümünde, 
hain girişimi unutmamak ve unutturmamak için 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde düzenlenen anma 
töreninde İstanbullularla biraraya geldik. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’la birlikte Milli Birlik 
Yürüyüşü’ne katılarak darbeye direnişin simgesi olan 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yürüdük. 
Cumhurbaşkanımız, demokrasi şehitlerimizin anısına 
yapılan Şehitler Makamı’nın açılışını gerçekleştirdi. 
Darbe girişimi sırasında vatandaşların direnişiyle 
kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 
tarihi bir anmaya sahne oldu.

Ellerindeki Türk Bayraklarıyla köprüyü ve meydanları 
dolduran milyonlarca vatandaşla birlikte, 
Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, salaların okunmasının 
ardından direnişin sembolü olan meydanlarda demokrasi 
nöbeti tutmaya başladık. 17 vatandaşımızın şehit düştüğü 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binamızın 
önünde de vatandaşlarımızla birlikte demokrasi nöbeti 
tuttuk. Herkes bilmelidir ki, bugün olduğu gibi gelecekte de 
milletimize, milli iradeye ve devletimize karşı her türlü 
girişim, karşısında milletimizin çelikten iradesini 
bulacaktır.

15 Temmuz Cuma gecesi, Türk tarihinde kara bir leke 
olarak kayıtlara geçen darbe girişimini unutmadık; 
unutturmayacağız…

Sevgili  İstanbullular
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15 Temmuz gecesi, hain darbe girişiminin ilk başladığı yerlerden olan 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nde Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni gerçekleştirildi.  

Ellerindeki Türk Bayraklarıyla köprüyü ve meydanları dolduran milyonlarca vatandaş, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, salaların okunmasının 

ardından demokrasi nöbeti tutmaya başladı.

15 Temmuz Destanı 
Şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla…

15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize ve 
milletimize yönelik gerçekleştirilen darbe 
girişiminin yıl dönümünde, hain girişimi 

unutmamak ve unutturmamak için 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nde anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikler 
Kısıklı Meydanı, Çengelköy ve Altunizade’de toplanan 
vatandaşların köprüye doğru yürüdüğü Milli Birlik Yürüyüşü ile 
başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan 
Binali Yıldırım da Milli Birlik Yürüyüşü’ne katılarak darbeye 
direnişin simgesi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ulaştı. 
Darbe girişimi sırasında vatandaşların direnişiyle kahramanlık 
destanı yazdığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tarihi bir anmaya 
sahne oldu. Milyonlarca vatandaş ellerinde Türk Bayraklarıyla 
köprü üzerinde buluştu. Anma töreninde Saygı Duruşu ve 

İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. 
Köprüde daha sonra 15 Temmuz belgeseli izlendi.

Törene, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan 
Tansu Çiller’in yanı sıra Bakanlar Kurulu üyeleri, Başbakan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Ravza 
Kavakcı Kan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü 
Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 
bazı milletvekilleri ve belediye başkanları ile sanat ve spor 
dünyasından isimler katıldı. 
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“Şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla…" 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına 
“Şehitlerimizin emaneti kıymetli kardeşlerim, değerli gazi 
kardeşlerim, sevgili İstanbullular, 15 Temmuz ihanet 
girişiminin birinci yıl dönümünde Türkiye’nin her köşesinde 
bir kez daha meydanları dolduran değerli vatandaşlarım, 
aziz kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle, saygıyla selamlıyorum.” diyerek başladı.

“İstanbul’da en çok şehit 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nde verildi…" 
Köprüyü kapatan darbecilerin tüm dünyaya ‘artık kontrol 
bizim elimizde’ mesajı vermek istediklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimiz kullanılan yönteme ve 
üsluba bakarak bu darbe girişimine karşı hemen harekete 
geçmiştir. Sayın Başbakan’ın ve şahsımın televizyon 
ekranlarından yaptığı çağrıyla milyonlarca vatandaşımız 
darbecilere karşı sokakları, meydanları, kışla önlerini, 
havalimanlarını doldurmuştur. En büyük direnişler ve en 
kanlı saldırılar İstanbul ve Ankara'da yaşanmıştır. 
İstanbul’da en çok kanın döküldüğü yer  
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’dür.” diye konuştu.

Darbecilerin gasp ettikleri tankların namlularının 
bombalarla, ellerindeki silahların kurşunlarla, 
helikopterler ve uçakların en öldürücü mühimmatlarla dolu 
olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunları 
vatandaşlarımıza karşı acımasızca kullandılar. Peki, onların 
karşısına dikilen milletimizin neyi vardı? Benim 
vatandaşımın elinde silah mı vardı? Sadece elinde aynen 
bugün olduğu gibi bayrağı vardı ama bunun yanında çok 
daha etkili bir silah vardı. O silah da imanıydı.” dedi. 
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“Tekbirle tankın üzerine giden milleti kim esir 
edebilir?” 
“Tekbirle tankın üzerine giden milleti kim esir edebilir? 
Önünde, arkasında, sağında, solunda onlarca kişi vurulup 
düştüğü halde geri dönüp gitmeyi bir an bile aklından 
geçirmeyen, tam tersine bulduğu ilk fırsatta yeniden 
hainlerin üzerine yürüyen bu milleti kim durdurabilir?” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam 
etti: “15 Temmuz gecesi bu hilal uğruna şehit olanlara 
Allah’tan rahmet diliyorum. O gece yaralansa da eğilmeyen 
tüm başlara şükranlarımı sunuyorum. Özgürlüğüne, 
ezanına, bayrağına, vatanına, devletine, geleceğine sahip 
çıkan milletimin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. 
Ödediğimiz bedel ağır. Anaların, babaların, eşlerin, 
kardeşlerin, evlatların gözyaşlarına, yürek yangınlarına 
değer biçmek asla mümkün değildir ama bu fedakarlıkların 
karşılığında elde ettiğimiz istiklalimize ve istikbalimize de 
değer biçemeyiz.”

“Arkamızda geleneklerimiz ve medeniyet 
birikimlerimiz var…” 
Türkiye’nin arkasında binlerce yıllık devlet geleneğimizin 
olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki her bir 
yıldız işte bu geleneğin sembolüdür. Bizim arkamızda 
1.400 yıllık bir medeniyet birikimi var. Doğduğumuzda 
kulağımıza okunan ezandan, öldüğümüzde arkamızdan 
okunan salaya kadar hayatımızın her anını, mensubu 
bulunduğumuz medeniyet şekillendiriyor.”

“Unutmayacağız, unutturmayacağız…” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da yaşananlar için 
‘kontrollü darbe’ diyenlere “Milletimizin bu şanlı direnişine 
kara çalmaya çalışıyorlar. Bu terbiyesizliktir, bu 
ahlaksızlıktır. Bu 250 şehidimize, 2 bin 193 gazimize ve 
milletimize saygısızlıktır, hakarettir.” diyerek tepki gösterdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 
“15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak, sadece 
şehitlerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize değil, 
tarihimize karşı da en büyük sorumluluğumuzdur. 
Unutmayacağız, unutturmayacağız. Eğer 15 Temmuz’un 
bize verdiği dersleri doğru şekilde okumazsak yeni 
15 Temmuzları yaşamamız kaçınılmaz olacaktır.”
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“Boyun bükmüyoruz, bükmeyeceğiz…” 
Başbakan Binali Yıldırım da, törende yaptığı konuşmada, 
karanlık gecede köprüde 36 kahramanın şehit verildiğini 
hatırlatarak, “Namusumuz için çıkmak zorundayız diyerek 
oğlunu Kısıklı’ya gönderen Diyarbakırlı Askeri Çoban da 
burada şehit oldu. İki çocuk annesi Sevgi Yeşilyurt’u da 
bu köprüde tekbir getirirken şehit ettiler. Rizeli Muhammed 
Ambar da yüce şehitlik makamına erişmek için köprüye 
geldi. Şehitlerimizin tamamı vefa ehli olarak kalbimizde 
ebediyen yaşayacaktır. Acımız büyüktür, hüznümüz dağlar 
kadardır ama boyun bükmüyoruz, bükmeyeceğiz. 
Kor ateş de olsa hüznümüzü yüreğimize gömecek, 
gözyaşlarımızı içimize akıtacağız. Bugün alçakları, 
hainleri sevindirmeyeceğiz.” dedi. 

Millet, vatan, bayrak, inanç, namus ve şeref için canlarını 
seve seve veren şehitlerin dua beklediğini aktaran Başbakan 
Yıldırım, “Millet olarak 15 Temmuz’u unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Biz şehitlik mertebesini ölümsüz sayan 
bir inancın, bir medeniyetin mirasçılarıyız. Onların uğruna 
canlarını feda ettikleri değerler bizim için kutsaldır. 
Bu değerleri son nefesimize kadar koruyacağız.” diye 
konuştu. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak 
için çalıştıklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, sözlerine 
şöyle devam etti: “Türkiye’nin yükselişine hiç kimse engel 
olamayacak. Düşmana, teröre, şer odaklarına inat 
direnecek, onlara rağmen kardeşliğimizi, birliğimizi, 
beraberliğimizi daha da yücelteceğiz. 1920’de Çanakkale 
Boğazı’nı geçemediniz; 15 Temmuz’da İstanbul Boğazı’nı 
geçeceğinizi mi zannettiniz?" 

90 bin camide salalar okundu… 
Konuşmaların ardından şehitlerin isimleri okunarak, 
saygı ışıkları yakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Şehitler Makamı’nın açılışını gerçekleştirdi. 15 Temmuz 
gecesi hain darbe girişiminde millete ihanete karşı birlik 
ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan 
salalar, Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.
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15 Temmuz Şehitler Makamı açıldı… 
15 Temmuz Şehitler Abidesi, şanlı direnişin hatırasını 
yaşatmak için, hadiselerin en yoğun yaşandığı bölgelerden 
biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası 
çıkışında inşa edildi. Anıtın çevresindeki 9 dönümlük arazi 
Şehitlik Parkı olarak tanzim edildi. Anıtın peyzajında 
250 şehidi temsilen 250 selvi ve 250 gül dikildi. Anıtın 
kubbesi, bütünlüğüyle kainatı ve sonsuzluğu sembolize 
ederek şehitlerin aslında “ölüler” olmayıp, sonsuz bir 
hayatla beraber, ilahi nimetlere mazhar olduklarını 
anlatmaktadır. Beşgene oturan kubbenin 5 köşesinde, 
5 adet kemer bulunmaktadır. Kemerlerden 2 adedi 
giriş-çıkış için birer kapı mahiyetindedir. Diğer 3 kemer, 
içlerinde 250 şehidin isimlerinin yazılı olduğu kitabe nişleri 
olarak kullanılmıştır. 

Kubbenin çevrelediği kademeli mekanın tam merkezinde, 
İslam Sanatlarının en mümtaz unsurlarından biri olan 
mukarnas, yıldız şeklinde, suyun devrettiği, canlı olan her 
şeyin sudan yaratıldığına işaret eden bir havuz olarak 
kullanılmıştır. Ziyaretçiler bu merkezin etrafındaki 
kademelerde oturup, gece-gündüz her an hafif bir sesle 
okunacak salayı dinleyip, şehit isimlerini okuyabilecek; 
dileyenler Kur’an-ı Kerim okuyup, dua edebilecekler. 
Ayrıca 250 selvinin önüne konulan, şehit isimlerinin 
yazıldığı künyelerin üzerindeki barkodlardan, şehitlerle 
alakalı detaylı bilgilere ulaşılabilecekler.
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İstanbullular demokrasi nöbeti tuttu… 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının 
ardından salaların okunmasıyla vatandaşlar, direnişin 
sembol mekanları olan Taksim, Saraçhane, Çengelköy gibi 
yerler başta olmak üzere “demokrasi nöbeti” için sokaklara 
akın etti. Ellerinde Türk Bayraklarıyla Taksim'de toplanan 
vatandaşlar, Cumhurbaşkanı’nın ve Başbakan’ın 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü'ndeki anma programında yaptığı 
konuşmaları, burada kurulan dev ekranlardan izledi.

Atatürk Havalimanı da demokrasi nöbeti tutulan yerlerin 
başında yer aldı. Aynı anlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, İstanbul'daki programlarının ardından Ankara'ya 
hareket ederken, havalimanına gelen vatandaşların 
sayısının da arttığı görüldü. Mehter takımının marşlar 
seslendirdiği demokrasi nöbetinde vatandaşlar tarafından 
dev Türk Bayrakları açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yoğunluk nedeniyle 
gidemeyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Kısıklı’daki evinin önünde toplandı. Çengelköy, 
Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, 
Çatalca, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Silivri ve Şişli 
Meydanlarında binlerce vatandaş demokrasi nöbeti tuttu.

Kısıklı

Maltepe

Çatalca Kadıköy

Büyükçekmece
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Binlerce vatandaş Saraçhane’de toplandı… 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 
kapsamında 17 vatandaşımızın şehit düştüğü İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin önünde 15 - 16 Temmuz 
tarihlerinde demokrasi nöbeti tutuldu. Vatandaşlar 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nde yaptığı konuşmayı dev ekranlardan 
izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ankara’ya yolcu eden 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Topbaş, 
daha sonra Saraçhane’ye gelerek demokrasi nöbeti tutan 
vatandaşlara katıldı. Başkan Topbaş, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin, İstanbul AK Parti İl Başkanı Selim Temurci’nin de 
katıldığı demokrasi nöbetinde vatandaşlara hitap etti.

“Şanlı bayrak altında, şehitlerimizin manevi 
huzurundayız…” 
15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ ile birlikte hareket eden 

iç ve dış düşmanlar tarafından tezgahlandığını vurgulayan 

Başkan Topbaş, “Hiçbir milletin başına gelmeyen bir tabloyu 

ortaya koydular. Ama aziz milletimizin imanı, vatan sevgisi ve 

Allah’ın yardımı ile bu oyunlar boşa çıktı. Rabbimize 

hamdolsun ki, sene-i devriyesinde şanlı bayrağımızın 

altında şehitlerimizin manevi huzurunda sizlerle birlikteyiz.” 

diye konuştu.



11

Te
m

m
uz

 2
01

7 
ww

w.
ib

b.i
st

an
bu

l

“Dünyanın gözü bu topraklarda…” 
Bu topraklarda binlerce yıllık tarihimizin izlerinin olduğuna 
değinen Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Bütün dünyanın gözü bu topraklarda. Bu şehir, emanet bir 
şehir. Bizler de bu emanetin bilinciyle hareket ediyoruz. 
Tarihte ecdadımız asla sömürgeci olmadı. Hiçbir milletin 
kaynaklarına, imkanlarına el uzatmadı. Dünyanın neresinde 
olursa olsun bir sıkıntı ortaya çıktığı zaman orada oldu. 
Böyle bir anlayışın evlatları ve bireyleriz. Bizler de 
İstanbul’da belediye başkanlığını sadece kendi kentimize 
hizmet olarak değil, dünyanın neresinde olursa olsun 
yardıma ihtiyacı olanlara da el uzatmak olarak gördük. 
Dünyadaki felaketlerde o bölgelere giden ilk bizim 
ekiplerimiz oldu.” 

Dış güçler tarafından Türkiye’nin güçlenmesinin 
istenmediğinin üzerinde duran Başkan Topbaş, “Ayağa 
kalkan bir Türkiye istemiyorlar. Çünkü nerede bir sorun 
varsa Türkiye oraya yardım götürüyor. Nerede bir zulüm 
varsa Türkiye oraya elini uzatıyor. Bunun için birçok entrika 
çevirmekteler. Bu milletin üzerine tanklarla tüfeklerle 
gidersek, terör örgütünü asker kisvesi ile insanların üzerine 
salarsak insanlar çekinir, korkar ve kaçar sandılar. Ama 
gelin görün ki milletimiz en ileri teknolojiye sahip silahların 
üzerine ellerinde hiçbir şey olmadan yürüdü. İmanınızla 
yürüdünüz, dilinizde tekbirlerle yürüdünüz.” dedi.

“Destanlar yazan bir milletiz…” 
Bu toprakların şehit kanlarıyla yoğurulduğunu ve 
15 Temmuz’da insanların şehit olmak için sokağa çıktıklarını 
ifade eden Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: 
“Biz 80 milyonluk bir aileyiz. Kol kola girdiğimizde neleri 
başaracağımızı tüm dosta, düşmana gösterdik. Sizin bugün 
burada toplanmanız bile düşmana korku salmıştır. Biz 
15 Temmuz destanını daha önce Çanakkale’de, Malazgirt’te 
Dumlupınar’da ortaya koymuş bir milletiz. Belediyemiz 
önünde şehit düşen kardeşlerimizi de nasıl şehit ettiklerini 
kamera kayıtlarında gördük. Bu millete silah doğrultarak 
geleceğini karartmak istediler. Türkiye’nin özgürlüğüne, 
milli iradeye gem vurmak istediler. Başarılı olsalardı Türkiye 
bölünmüş, parçalanmış, kardeş kavgasına girmiş olacaktı. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın o dirayetli duruşu, liderliği, 
devlet adamlığı; Sayın Başbakanımızın samimiyeti, azmi ve 
gayreti; sizin cesaretiniz bizim geleceğimiz demektir. 
Rabbim bu acıları tekrar göstermesin.”

Demokrasi nöbetinde Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar 
edildi. Demokrasi nöbetinin ikinci gününde ise Başkan 
Kadir Topbaş, kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı 
ve Türkiye’nin ilk insansız hava aracını (İHA) yapan ekibin 
lideri Selçuk Bayraktar ile birlikte çıktı. 
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“İHA’lar terörle mücadelede en büyük 
gücümüz…” 
Selçuk Bayraktar’ın Türkiye’nin ilk, dünyanın 6’ncı insansız 
hava aracını yapmayı başardığını belirten Başkan Kadir 
Topbaş, “Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin gururu olan çok güzel 
bir insan. Gönüllerini koydular ve İHA yapmayı başardılar. 
Bu İHA’lar bugün terörle mücadelede en büyük gücümüz 
oldu. Rabbim kendisine güç versin ve her türlü hayırlı 
işlerinin önündeki engelleri kaldırsın.” diye konuştu.

“15 Temmuz'da yeni bir destan yazdık…” 
Saraçhane Belediye Sarayı’nın önünde şehitlerin verildiğini 
ve gazilerin olduğunu, İBB’ye ait AKOM ve Lojistik Destek 
Merkezi’nin de darbecilerce işgal edildiğini hatırlatan 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tam bir yıl sonra 
aynı meydanda şehitlerimizin huzurunda birlikteyiz. Tarih 
boyunca bu topraklarda aynı hain tezgahlar kurgulandı. 
Ancak büyük bir milletin evlatları olarak hepsini püskürttük. 
Bu şanlı direnişi tarihler yazacak, bizden sonra gelecek 
nesillerimiz okuyacak ve gıpta edecek. Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde ve hükümetimizin gayretiyle, sen ben demeden 
yarının Türkiye’sini inşa ediyoruz. Gelişmişlikte, teknolojide, 
özellikle savunma sanayide Türkiye’yi çok daha ileri 
bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum.”

Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ifadesiyle demokrasi 
nöbetlerine bir virgül koyduk. Ama bir yerde bir tehlike 
görürsek yeniden kıyama kalkarız. Engel tanımayız, 

bendimizi çiğner aşarız. Gazi belediyemiz işgal edildi, 
geldiniz bu işgali kırdınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve 
sizlerin katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde büyük 
bir buluşma gerçekleştirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yaptığımız Şehitler 
Makamı’nın açılışını da birlikte yaptık. Bir yüzük taşı gibi 
o abideyi oraya koyduk ki, gelecek nesiller 15 Temmuz’u 
unutmasın. Gönlünüzde imanı, vatan, millet ve bayrak 
sevgisi olan güzel insanlar olarak meydanları doldurdunuz. 
Allah hepinizden razı olsun.” 

“Türkiye, İHA yapabilen 6 ülkeden biri…” 
Coşkulu kalabalığa hitap eden Selçuk Bayraktar da, 
Çanakkale gibi İstanbul, Ankara ve tüm Türkiye’nin yeniden 
geçilmeyeceğini gösterdiğimiz bir destanın sene-i 
devriyesini yaşadığımızı belirterek, şöyle konuştu: 
“Biz bütün dünyaya aynı ruhun yaşadığını göstermek için 
yine meydanlarda nöbet tutmaya başladık. Bu ruh sayesinde 
Türkiye’nin ilk insansız hava aracını yapmak hemen darbe 
sonrasında bize nasip oldu. Ağustos ayında hemen 
Güneydoğu’da eğitimler vererek İHA’ları göreve başlattık. 
Bugün Türkiye, dünyada kendi mühendisiyle, elektroniğiyle, 
yazılımıyla, beyniyle, her türlü sistemiyle İHA yapabilen  
6 ülkeden biri haline geldi. Bu milletimizin verdiği 
bağımsızlık ruhunun eseri.”

Başkan Kadir Topbaş ve beraberindekiler, Saraçhane’nin 
ardından Vatan Caddesi’ne geçerek, demokrasi nöbetine 
devam eden vatandaşlara hitap etti. 
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15  Temmuz gecesi yaşananlar 
gözler önüne serildi... 
Anma etkinlikleri kapsamında; hain darbe girişiminde 
saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane 
binası önünde 15 Temmuz Destanı yeniden canlandırıldı. 
O gece yaşananlar, video mapping gösterisi ile bir kez daha 
gözler önüne serildi. 15 Temmuz gecesi görüntüleri, 
Saraçhane’deki belediye binasına yansıtıldı. Belediyenin 
önünü dolduran binlerce İstanbullu, görüntüleri ellerindeki 
Türk Bayraklarıyla izledi.

15 ve 16 Temmuz’da ücretsiz 
ulaşım hizmeti verildi… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, anma etkinlikleri boyunca 
vatandaşlara ücretsiz yemek, su ve internet hizmeti sundu. 
İstanbulluların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki 
programa ulaşımı için 65 tekne, 7 vapur ve 700 İETT 
otobüsü ile hizmet verildi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 15 Temmuz günü saat 06.00’dan 
17 Temmuz günü saat 06.00’ya kadar İstanbullulara 24 saat 
kesintisiz ve ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verildi.

Özel tasarımlı 50 bin İstanbulkart basıldı… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
Belbim AŞ, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kaybettiğimiz 
şehitlerimizin hatıralarını canlı tutmak amacıyla, özel 
tasarımlı İstanbulkartları satışa sundu. Halkımızın 
15 Temmuz’da göstermiş olduğu üstün direniş ruhunu 
yaşatmak amacını taşıyan 50 bin adet kart basıldı.
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15 Temmuz şehitleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önünde düzenlenen 
programla anıldı. Özgürlüğümüzün ve demokrasimizin sınandığına değinen 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz gecesi yaşananların 
tarih kitaplarında yer alacağını söyledi.

15 Temmuz şehitleri 
İBB önünde anıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Saraçhane'deki 15 Temmuz şehitlerinin isim ve 
fotoğraflarının yer aldığı panonun önünde düzenlenen anma 

programına katıldı. Programda İBB Meclisi AK Parti Grup 
Başkan Vekilli Temel Başalan, İBB Meclisi CHP Grup Başkan 
Vekilli Ertuğrul Gülsever, İBB Meclis üyeleri ile birlikte şehit ve 
gazi yakınları da yer aldı. Anma programında Kur’an-ı Kerim 
okunarak dualar edildi. Duaların ardından konuşma yapan 
Başkan Kadir Topbaş, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu 
gece çok acılar yaşandığını söyledi. 

“Bu millet Çanakkale’de destanlar yazmış 
bir millet…” 
Özgürlüğün ve demokrasinin o gece sınandığına vurgu 
yapan Başkan Topbaş, “Büyük kurgulara hedef  olduk. 
İç ve dış mihraklar 15 Temmuz senaryosunu hazırladılar. 
Hiç hesap etmediler ki bu millet geçmişte Malazgirt’te, 
Sakarya’da, Dumlupınar’da, Çanakkale’de destanlar yazmış 
bir millet. Tekrar destan yazabileceğini hiç akıl edemediler. 
Milletimiz 80 milyonluk büyük bir aile. Vatan, demokrasi, 
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milli irade ve bayrak söz konusu olduğu zaman gerisi 
teferruattır diyerek, kol kola girmesini bildi ve dünyaya 
millet ne demektir bunu gösterdi.” diye konuştu. 

“15 Temmuz tarih kitaplarında yer alacak…” 
15 Temmuz’da yaşananların hafızalardaki tazeliğini 
koruduğunu ifade eden Başkan Topbaş, 15 Temmuz 
gecesinin tarihe not düşüldüğünü söyledi. Başkan Topbaş, 
konuşmasına şöyle devam etti: “Bu yaşananlar tarih 
kitaplarında okutulacak. Bizden sonraki nesiller bundan 
bahsedecekler. Bugün burada eğer bu hatırlama ve yad 
etmeyi yapabiliyorsak, sene-i devriyesinde bu 
yürüyüşümüzü gerçekleştirip, hayırla yad edeceğimiz 
o geceyi birlikte yaşayacaksak bu şehitlerimiz ve 
gazilerimiz sayesindedir.”

"Milletçe tek yumruk olduk..." 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorumluluğu ve 
milletin duruşu ile Türkiye üzerinde kurgulanan kaosun 
bertaraf edildiğini belirten Başkan Topbaş, “Siyasi partiler de 
bu konuda hassasiyetini gösterdi. Milletçe tek yumruk 
olduk. Hamdolsun Rabbimiz muhafaza eyledi.” dedi. 
Başkan Topbaş, Türk devletinin tarihte hiçbir zaman 
sömürgeci olmadığını ve başka kaynaklarda gözü 
olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her 
zaman insani değerleri ön planda tuttuk. Biz kardeşliğimizi 
pekiştirir, kol kola girer ve 80 milyonluk bir aile olduğumuzu 
ortaya koyarsak inanıyorum ki, yarının Türkiye’sini 
beraberce başarmış olacağız.” 

Başkan Topbaş, daha sonra programa katılan meclis 
üyeleriyle beraber, İBB binasının bahçesinde açılan Anadolu 
Ajansı foto muhabirlerinin fotoğraflarının yer aldığı 
“AA Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi”ni gezdi. 
Sergide, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve ardından tutulan 
demokrasi nöbetlerinden kesitlere yer verildi. 
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15 Temmuz şehitleri için 
mevlit okundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Müftülüğü’nün 
15 Temmuz şehitleri için okuttuğu mevlide katıldı. Kendisinin de şehit torunu olduğunu 
dile getiren Başkan Topbaş, Hz. Adem’den 15 Temmuz’a kadar inançlarını ve yurtlarını 

savunmak adına şehit düşenleri rahmetle andı.

İstanbul Müftülüğü, 15 Temmuz şehitleri için Şehzade 
Mehmet Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttu. Mevlide 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, Avrupa Birliği 
Eski Bakanı Volkan Bozkır ve İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala'nın 
yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı 
Selim Temurci, İBB Meclisi Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, 
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan, 
İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter 
Yardımcıları, İBB Genel Müdürleri ve TOKİ Başkanı 
Ergün Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit programı 
sala ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mevlidin ardından 
cami bahçesinde vatandaşlara yemek ikram edildi.

“Milletimiz destansı bir şahlanış 
ortaya koydu…” 
Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan 
Başkan Kadir Topbaş, “Şanlı bayrağımızın altında, 
şehitlerimizin manevi huzurunda, Hz. Adem’den 15 Temmuz’a 
kadar inançlarını ve yurtlarını savunmak adına şehit düşmüş 

olanların cümlesini rahmetle anıyoruz. 80 milyonluk bir millet 
olarak çok büyük bir badireyi beraberce atlattık. Milletimiz o 
gece, ülkemizin birliğine ve geleceğine gem vurmak isteyenlere 
fırsat vermeyerek destansı bir şahlanış ortaya koydu. 
Her bir şehidimizi hayırla yad ediyoruz. Gazilerimize şifalar 
diliyoruz.” diye konuştu.

“Millet olmak ne demek, dünyaya bunu 
gösterdik..." 
Milletimizin duruşunu tüm dünyanın hayranlıkla izlediğini ifade 
eden Başkan Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Biz şehit ve gazilerimizi sadece bugün anmıyoruz. Gönlümüzde 
beraberce yaşıyoruz. Ben de Ermeni Savaşı’nda şehit düşmüş 
birinin torunuyum. Bize hep dedemizin öyküleri anlatıldı. 
Her ailede, her ocakta şehitler ve gaziler var. Bu toprakların bedeli 
ağır. Millet olmak ne demek dünyaya bunu gösterdik. Allah 
milletimizden razı olsun. Rabbimiz bütün milletimize, askerimize ve 
polisimize, başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve 
bu millete hizmet eden herkese güç kuvvet versin. Bizi bir daha 
bu acılarla imtihan etmesin.”
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İBB Meclisi’nde  
15 Temmuz Özel Oturumu

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde özel oturum düzenlendi. Oturumda belediye binasının 

işgal edilişini ve vatandaşların darbecilere direnişini gösteren film izlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Temmuz ayı 
meclis toplantısında 15 Temmuz Özel Oturumu düzenledi. 
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilli Temel Başalan, 

İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekilli Ertuğrul Gülsever’in de hazır 
bulunduğu oturumda İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
15 Temmuz gecesi şehit düşen vatandaşlar için bir dakikalık 
Saygı Duruşu'nda bulunuldu. 15 Temmuz gecesi İBB binasında 
yaşananları anlatan kısa bir filmde, belediye binasının işgal 
edilişi ve vatandaşların darbecilere direnişi gözler önüne serildi.

Meclis Başkanı Ahmet Selamet, yaptığı konuşmada FETÖ 
ihanetinin Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın kararlı duruşları ve 
milletin yekvücut olarak tanklara karşı direnişi ile bertaraf 
edildiğini söyledi. Ahmet Selamet daha sonra 15 Temmuz gecesi 

şehit olan Tolga Ecebalın’ın babası Tarkan Ecebalın’ı kürsüye 
davet etti. Duygu dolu sözlerle o geceyi anlatan şehit babası 
Ecebalın, "Şerefli üniformanın içine girmiş kişiler silahlarla 
genç, yaşlı demeden herkesin üzerine kurşun yağdırdılar. Onlar 
50 kişi ile Büyükşehir Belediyesi’ni alırız sandılar. Değil 50 kişi, 
50 bin kişi ile gelsinler, onlara birkaç Tolga yeter. Çünkü onların 
içinde, kalbinde ne Allah korkusu ne Allah sevgisi ne vatan ne de 
bayrak sevgisi var.” dedi.

Şehit babası Tarkan Ecebalın meclis üyeleri tarafından ayakta 
alkışlandı. Konuşmaların ardından AK Parti Grup Başkanvekili 
Temel Başalan ile CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, 
yaptıkları konuşmalarda hain darbe girişimini ve 
bu darbeyi yapanları lanetledi.
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15 Temmuz’un izleri  
fotoğraf ve videolarda…

15 Temmuz 2016’da demokrasimize ve milletimize yönelik gerçekleştirilen hain darbe 
girişimi ve bu girişime karşı verilen milli mücadele, 15 Temmuz Fotoğraf ve Video 

Yarışması ile bir kez daha gözler önüne serildi. 

15 Temmuz Derneği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından “Unutmamak için: O an” sloganıyla 
düzenlenen “15 Temmuz Fotoğraf ve Video 

Yarışması” sonuçlandı. Ödül alan ve sergilemeye layık görülen 
eserler, Taksim Sanat Galerisi’nde açılan sergi ile ziyaretçilerle 
buluştu. Serginin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Hayri Baraçlı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan, 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı Tarık 
Şebik, sergide fotoğraf ve videoları sergilenen eser sahipleri ile 
çok sayıda vatandaş katıldı.

O gece, o an… 

Yaşanan hain geceden ders çıkarmak gerektiğini dile 

getiren Hayri Baraçlı, sergi ile ilgili şu bilgileri verdi: 

“Fethullahçı Terör Örgütü’nün yapmış olduğu ihanetin 

fotoğraflarını ve videolarını bu sergimizde göreceğiz. 

Yaşanan olaydan sadece bizim değil, gelecek nesillerin de 

ders alması için fırsatlar oluşturmak gerekiyor. Bu serginin 

teması 'O An!' Çünkü o gece, o an çok önemliydi.”
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Direnişi belgelerle göreceğiz… 
Hain darbe girişiminin olduğu gece Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara seslenmesi ile halkın 
göğüslerini silahlara siper ettiğini söyleyen Baraçlı, 
“O gece şehitlerimiz ve gazilerimizle birlikte bir destan yazdık. 
Halkın seçilmişlere, milli iradesine karşı gelenlere direnişinin 
belgesini bu sergide göreceğiz. Hem ulusal hem de uluslararası 
alanda bu fotoğraflar yaşanan 15 Temmuz felaketini ifade etmek 
adına önemlidir. Bunu yaparken de milli iradenin ne demek 
olduğunu, birlik olduğumuzda da neleri başaracağımızı tüm 
topluma, tüm insanlığa göstermiş olduk. Biz bu felaketi başarılı 
bir şekilde atlattık. Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu 
2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda vatandaşlarımızla 
beraber büyük başarılara imza atacağız.” dedi.

Konuşmaların ardından Hayri Baraçlı ve protokol, fotoğraf ve 
video yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini vererek 
serginin açılış kurdelesini kesti. Genel Sekreter Hayri Baraçlı ve 
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan daha 
sonra da Taksim Meydanı’nda kurulan 15 Temmuz Demokrasi 
Alanı’nı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

860 fotoğraf ve 171 video yarıştı… 
15 Temmuz Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 
yetkililer ile sanatçılar ve sosyal medya uzmanlarının seçici 
kurulunu oluşturduğu yarışmaya, fotoğraf kategorisinde 
273 kişi toplam 860 fotoğrafla; video kategorisinde ise 99 kişi 
toplam 171 video ile katıldı. Birinciliğin 10 bin lira, ikinciliğin 
7 bin 500 lira, üçüncülüğün ise 5 bin lira ile ödüllendirildiği 
yarışmanın fotoğraf bölümünde Mustafa Can Koca birinci, 
Murat Sengul ikinci, Fatih Kurt üçüncü olurken; video 
bölümünde Süleyman Hilmi Otman birinci, Mücahid Eker ikinci, 
Tarık Turhan ise üçüncü oldu. Her iki dalda 15 Temmuz Derneği ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Ödüllerinin de verildiği 
yarışmalarda, 3’er kişi de mansiyon almaya hak kazandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve 
gelecek nesillere aktarılması için dünya çapında bir sanal gerçeklik projesi 

hayata geçirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Saraçhane VR Projesi, 360 derecelik 
açıyla izleyenlere yaşanmışlık hissini en gerçekçi boyutlarda sunuyor. 

15 Temmuz gecesi  
sanal gerçeklik projesinde…

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe 
girişiminin yıl dönümünde, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından kapsamlı bir sanal gerçeklik 

projesi hayata geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı, Medya AŞ, Bahçeşehir Üniversitesi ve 
Tatu Creative Studios iş birliğiyle 15 Temmuz gecesi yaşananlar 
sanal gerçeklik ile gözler önüne seriliyor. Proje ile 15 Temmuz 
darbe girişiminin unutulmaması ve gelecek nesillere 
aktarılması amaçlanıyor.

15 Temmuz’u unutturmamak için… 
Özel donanım ve geliştirilmiş bir dizi yazılım ile meydana 
getirilen ve dünyada henüz çok yeni bir teknoloji olan sanal 
gerçeklik, gerçeğe en yakın deneyimi yaşatıyor. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi, darbe girişimi gecesinden itibaren 
gösterilen kahramanlığı tüm dünyada yeni gelişen sanal 
gerçeklik teknolojisi ile aktarıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve 
Saraçhane VR Projesi’nde 360 derecelik açıyla olayların dijital 
canlandırması izleyenlere yaşanmışlık hissini en gerçekçi 
boyutlarda sunuyor.

360 derece görüntüleme sağlanacak… 
Belirlenen fiziki mekanlarda vatandaşların sanal gerçeklik 
deneyimini yaşayabilmesi mümkün olurken, YouTube 
üzerinden oluşturulacak özel bir kanal, 360 derece 
görüntüleme imkanı sunan (Facebook, vimeo vb.) birçok ağ, 
Oculus Market ve ileride hazırlanacak mobil uygulama gibi 
platformları da kapsayan birçok alanda projenin 
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deneyimlenebileceği kaydediliyor. 15 Temmuz’la ilgili 
oluşturulan fiziksel ortamlar arasında müze gibi yapılar da 
bulunuyor.

Yabancı dil seçenekleri sunuluyor… 
Projenin sosyal ve psikolojik anlamda 15 Temmuz’daki ihanet 
girişiminin unutulmamasında önemli rol üstlenmesi ve 
bu algının sürekli canlı tutulması hedefleniyor. Sadece 
Türkiye’de değil, yurt dışında da sunulması, algının doğru 
şekilde yönetilmesi, projenin öne çıkan amaçları arasında 
yer alıyor. Proje çeşitli dil destekleri ile birlikte yabancıların 
kullanımına sunuluyor. 

Yeni bir iletişim kanalı olacak… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü ve Saraçhane VR Projesi’nin yeni bir iletişim 
kanalının konumlandırılması anlamında başlangıç olduğu, 
sanal gerçeklik alanındaki çalışmalara devam edileceği 
belirtildi. Açıklamada şu bilgilere verildi: “Teknolojik açıdan 
temas edilen her alanda sanal gerçeklik gelişmektedir ve 
buralara yatırım yapıldığı gözlenmektedir. Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı olarak biz de dünya çapında bir projeyle sanal 
gerçeklik alanına girmiş olduk ve sanal gerçekliği, yeni bir 
iletişim kanalı olarak konumlandırmayı düşünüyoruz.  Bu tip 
projelerle, tanıtım, simülasyon ve eğitimlerde; yeni bir kanal 
oluşturmak, bunun olabilecek her yerde kullanılabilmesini 
sağlamak teknik anlamdaki beklentimizdir.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Moskova Belediye Başkanı Sergey 
Sobyanin’in davetlisi olarak Moskova Kentsel Forumu Açılış Paneli’ne katıldı. 

Panelde konuşan Başkan Topbaş, şehirlerdeki yığılmaların teknolojik gelişmeleri 
zorunlu hale getirdiğini ve İstanbul’da teknolojinin çok iyi kullanıldığını vurguladı.

Şehirlilik 
sosyolojik bir evrimdir…

Rusya Fuar Merkezi’nde düzenlenen “Yığılmalar Çağı: Yeni 
Dünya Haritası” Moskova Kentsel Forumu Açılış Paneli, 
dünyanın önemli şehirlerinin temsilcilerini biraraya 

getirdi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in davetlisi 
olarak Moskova Uluslararası Kentsel Formu’na katılmak üzere 
Rusya’ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, forum öncesi mevkidaşı Sergey Sobyanin ile iki 
şehir arasındaki iş birliğini görüştü. Başkan Kadir Topbaş daha 
sonra Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitry Kozak, Rusya 

Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Oreshkin ve beraberindeki 
heyetle birlikte Moskova Kentsel Forumu Açılış Paneli’ne katıldı.

Uluslararası basın mensuplarının da yoğun ilgi gösterdiği 
panelde konuşan Başkan Kadir Topbaş, günümüz 
dünyasında tüm insanların kaderlerinin birbirine bağlı 
olduğunu söyledi. Başkan Topbaş, “Hiçbir şehir, hiçbir ülke 
kendi sorununu çözerek geleceğe yürüyemez. Bu yüzden 
beraber yürümek zorundayız. Bilgi ve deneyim paylaşımı 
anlayışını ortaya koymak zorundayız.” dedi.
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“İhtiyaçlar teknolojiyi tetikledi…” 
İstanbul’un son 60 yılda, 14 milyon göç aldığına değinen 
Başkan Topbaş, şöyle konuştu: “İstanbul’un 8 bin 500 yıllık 
bir geçmişi var. Alınan göçlerle birlikte 17 milyon nüfusa 
sahip. Ekonomik açıdan da devlet olmuş olsaydı eğer 
dünyada 41’inci sırada yer alacak kadar da büyük bir şehir. 
İrili ufaklı bütün şehirlerin sorunları benzerlik arz ediyor. 
Teknolojinin verdiği fırsatlarla da önemli çözümler 
sunabilmekteyiz. Şehirlerdeki yığılmalar teknolojik 
gelişmeleri zorunlu hale getirdi. Yani artık hızlı trenler, 
sürücüsüz metrolar yapmak zorunda kaldık. Bir anlamda 
şehirlerde bu kadar yığılmalar olmasaydı teknoloji bu kadar 
gelişmeyecekti. Şehirlerin gelişmesi buraların cazibe 
merkezi haline gelmesine de sebep oluyor. Göçü tetikliyor. 
İstanbul'da her yıl 450 bin nüfus artışı sağlanıyor.” 

“Şehirlerin sorunları eş zamanlı 
yürütülmeli…” 
Şehirlerdeki yoğun yığılmanın mobiliteyi sorun haline 
getirdiğini ve şehir problemlerini çözerken de birinin 
diğerine tercih edilemeyeceğini vurgulayan Başkan Topbaş, 

konuşmasına şöyle devam etti: “Göreve ilk geldiğimizde 
İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi’ni kurarak şehrin 
geleceğini tasarladık. Sadece İstanbul’u ele almadık. 
Sıkı bir etkileşim olduğu için çevre illeri de göz önünde 
bulundurduk. Beraber düşünülmesi ve eşikler 
oluşturulması gerekiyordu. Çevre, istihdam ve barınma 
sorunları özellikle sosyal dokunun bozulması ve finans 
meseleleri de beraberinde getirmekte. Bu sorunlardan birini 
ele alıp diğerini es geçemiyorsunuz. Eş zamanlı yürümek 
zorundasınız.”

Bir şehrin ekonomi merkezi olmasının ciddi problemleri de 
beraberinde getirdiğini ifade eden Başkan Topbaş, “Şehri 
alt merkezlere de bölmek gerekiyor. Yani insanların şehrin 
merkezine gelme ihtiyacı duymamaları gerekiyor. Şehrin 
planlarını, ulaşım master planlarını buna göre yapmak 
gerekiyor. Eğer göç alan bir şehirseniz yerleşim planlarını 
buna göre düzenlemek zorundasınız. Geçmişten gelen riskli 
yerleşim alanlarını kentsel dönüşümle yeniden yaşanabilir 
hale getirmek, doğru konseptle yeniden yapmak gerekiyor.” 
diye konuştu.
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“Yerel yöneticiler önceden görmeli…” 
Şehirde yaşayan insanların ihtiyaçlarını yerel yöneticilerin 
önceden görmesi gerektiğini belirten Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehirlilik aslında sosyolojik 
bir evrimdir.  Bir şehirde sadece merkezde yaşayanlara 
değil, tüm şehirde yaşayanlara şehir hayatını 
yaşatabilirseniz medeni bir şehir olabilirsiniz. Bunun 
yanında yerel yöneticiler olarak teknolojinin bu kadar 
geliştiği bir zamanda insanların beklentilerini önceden 
görüp, insanlarımız bunu istemeden onlara sunmamız 
gerekiyor.” 

“İstanbul’da 1.023 km raylı sistem 
hedefledik…” 
İstanbul’da günlük hareketliliğin 30 milyon civarında 
olduğunu ve bunun daha da artacağını dile getiren 
Başkan Topbaş, “Biz İstanbul’da özellikle ulaşımda çok ciddi 

yatırımlara girdik. 45 km raylı sistem varken 1.023 km’yi 
hedefe koyduk.” dedi. İstanbul’da günde 3 milyon metreküp 
su kullanıldığının da altını çizen Başkan Topbaş, kullanılan 
bu suyun 180 km’lik mesafeden getirildiğini ve atıksular 
için de ileri biyolojik arıtma tesisleri kurduklarını söyledi.

Başkan Topbaş, sözlerine söyle devam etti: “Sosyolojik 
depresyonu giderecek dengeleri de kurmak ve ekolojik 
restorasyon yapmak zorundayız. Şehirde yaşayan insanların 
geçmişten gelen alışkanlıkları ve rutin bir yaşamı var. 
Dışarıdan gelenler hayata tutunmak için çok çalışmak 
zorunda. Dikkat ettiğinizde şehirlere sonradan gelenlerin 
çok daha ciddi mesafeler aldığını göreceksiniz. Başarılı 
iş adamlarının onların arasından çıktığına şahit olacaksınız. 
Çünkü onlar hayata tutunmak mecburiyetindeler ve onların 
düşünce tarzları daha yenilikçi, daha ileri, daha araştırmacı 
oluyor. İşte bizler bunları yönetebilirsek ciddi geri 
dönüşler ve katkılar alabiliriz.”
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“Akıllı şehirler kurmalıyız…” 
Teknolojik gelişmelerin şehirde yaşayan insanların hayatlarını 
kolaylaştırmak adına önemli imkanlar sunduğuna dikkat çeken 
Başkan Topbaş, “Teknolojik gelişmelerin verdiği imkanlarla 
bizlerin akıllı şehirler kurma mecburiyeti var. Artık sayaçlara 
insanların bireysel olarak bakmaları mümkün değil. Büyüyen bir 
şehir var ve talepler çok fazla. Bundan dolayı da teknolojinin 
verdiği imkanlarla her şeyi yerinde çözme imkanına sahip 
oluyorsunuz. Biz İstanbul’da teknolojiyi çok iyi kullanabiliyor ve 
bunu da şehirde yaşayan insanlarımızın hayatlarını 
kolaylaştırması için onların hizmetine sunuyoruz.” diye konuştu.

“35 milyar dolarlık yatırım…” 
Başkan Topbaş, 2004 yılından bugüne İstanbul’a yaptıkları 
yatırımlar toplamının 35 milyar dolar olduğunu ve yaptıkları 
yatırımlarla birlikte İstanbul’a gelen ve İstanbul’da 
yaşayanların bu değişimi gördüklerini sözlerine ekledi. 
İstanbul’un göç almaması için çevre illeri de geliştirmeye 
çalıştıklarının üzerinde duran Başkan Topbaş, konuşmasını 
şöyle tamamladı: “İstanbul aynı zamanda önemli ulaşım 
yollarının merkezinde bulunuyor. Boğaz Köprüleri, Avrasya 
Tüneli, araç tünelleri açıldı. Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul 
Boğazı gibi ikinci bir kanal açıyoruz. Deniz ulaşımında önemli 
bir mesafe kat edeceğiz. İstanbul’a 1,6 milyar metreküp su 
alacağız ve orada adalar oluşacak. Bu turistik adalar, golf 
alanları haline gelecek. Yani şehire daha büyük bir ekonomik 
hareketlilik kazandırmak, dünya ekonomisine katkı sunmak 
adına çabalarımız var.”

Konuşmaların ardından Başkan Topbaş, Rusya Başbakan 
Yarımcısı Dimitry Kozak, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı 
Maxim Oreshkin, Rusya İmar, Konut ve Toplu Hizmetler Bakan 
Yardımcısı Andrei Chibis ve Moskova Belediye Başkanı Sergey 
Sobyanin ile birlikte fuar alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
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Dünyanın ilk alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı'da başlayan İstanbul Shopping Fest, 
1-16 Temmuz tarihleri arasında İstanbullulara alışveriş festivali yaşattı. Etkinliğin 

kapanış törenine katılan Başkan Kadir Topbaş, İstanbul ve İstanbullular için yeni 
projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. 

İstanbul’da 
alışveriş festivali…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası’nın 
iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Valiliği’nin 
desteğiyle bu yıl 7’ncisi düzenlenen İstanbul Shopping Fest’in 

açılışı için dünyanın ilk alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı’da tören 
düzenlendi. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Hayri Baraçlı, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, turizm şirketlerinin 
yetkilileri ile birlikte yerli ve Fransa, İtalya, Rusya, Çin, Singapur 
gibi 13 ülkeden 40’tan fazla yabancı basın mensubu katıldı. 

“Festival, İstanbul için çok önemli…" 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın verdiği 
direktiflerle İstanbul’u geleceğe taşıdıklarını vurgulayan Hayri 
Baraçlı, açılış töreninin dünyanın ilk alışveriş merkezi olan 
Kapalıçarşı’da yapılmasının dikkat çekici olduğunu söyledi. 
İstanbul Shopping Fest’in hem İstanbul adına ve hem de Türkiye 
adına proje üretilmesi yönünde önemli bir organizasyon olduğunu 

belirten Baraçlı, “İstanbul’un 3 büyük imparatorluğa başkentlik 
yapması şehre bakış açımızı da değiştiriyor. Olayı sadece turizm ve 
kültür açısından değil, farklı boyutlardan değerlendirdiğimizde 
şehir gün geçtikçe büyüyor. Bu nedenle bu tarz organizasyonlar, 
şehrimizi geleceğe taşıyacak ve bununla birlikte farkındalığı da 
ortaya çıkaracağız.” diye konuştu.

“İstanbul, dünyanın merkezi…” 
1 - 16 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da alışveriş festivali 
yaşatan Shopping Fest, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın katılımıyla Venezia AVM’de yapılan kapanış töreni ile 
son buldu. Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada 
İstanbul’da her yerde farklı güzellikler olduğunu belirterek, 
“Shopping Fest de bunlardan biri. Dünyanın merkezinde olan bu 
şehir için başka ülkelerde yaşayanlar keşke İstanbul’da olsam, 
İstanbul’da yaşasam diyecekler. Bunun için çalışıyoruz.” dedi.
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“Geleceğin güçlü Türkiye’sini ortaya 
çıkarıyoruz…” 
“Türkiye’nin geleceğini hep beraber inşa etmeliyiz.” diyen 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sen ben demeden siyasi 
kimlikleri bir tarafa bırakacağız. Sayın Devlet Başkanımızın 
liderliğinde beraberce yarınları inşa etmenin gururunu 
yaşayacağız. Bizden sonraki nesiller bizi hayırla yad edecekler. 
Buna inanıyorum. Gelişen, değişen bir Türkiye ve İstanbul var. 
Bugün burada bir alışveriş merkezindeyiz. Doğu ile batıyı 
birleştiren 9 bin 500 km’lik İpek Yolu ile 14 bin km’lik Antik Roma 
Yolu’nun kesiştiği bir şehir İstanbul. Dünyanın merkezi burası. 
Gelecekte ezber bozan güçlü Türkiye’yi ortaya çıkarmaya 
çalışıyoruz. Ekonomimizi geliştireceğiz. Hayatı daha güzel 
kılacağız. Belediyeler olarak dünyada ne varsa daha ilerisini 
yapmanın yarışı içerisindeyiz. İstanbul teknoloji ve bilişim çağının 
verdiği imkanları en iyi kullanan şehir. Hep beraberce milletçe sizin 
gayretlerinizi ve desteğini bekliyoruz. Sizler bizim yanımızda ve 
arkamızda olduğunuz müddetçe bu gücümüz giderek artacaktır. 
Türkiye’nin yarınları farklı olacak. Biz de elimizden geldiği kadar 
bu kentin güzelliklerini yeryüzüne çıkarmaya, hissettirmeye 
çalışıyoruz.”

“Yatırımlara destek vereceğiz…” 
İstanbul’a 1.023 km raylı sistem hedeflediklerini vurgulayan 
Başkan Topbaş, “İstanbul’u alttan demir ağlarla örüyoruz. 
Her yerde farklı güzellik var. Duvarlarda çiçekler açıyor. Her yer 
hareketli ve güzel. Bu şehir her şeye değer. Biz de bu şehre hizmet 
vermenin gururunu yaşamaktayız. Shopping Fest’ler bunun 
ivmeleri, aktiviteleridir. İş hayatı, ekonomi ne kadar gelişirse, 
istihdam o kadar problem olmaktan çıkar, ülke ekonomisi gelişir. 
Ekonomimizi geliştirmek için hepimize büyük sorumluluklar 
düşüyor. İş adamlarımız yatırımlarına devam edecekler. Daha çok 
iş yapacaklar. Daha fazla yatırım yapacaklar, hükümetimiz ve yerel 
yönetimler olarak bizler de onların bu çalışmalarına her daim 
destek vereceğiz.” diye konuştu. 

“Herkesin gıpta edeceği İstanbul’u 
hazırlıyoruz…” 
Shopping Fest’in kapanışının sadece sembolik bir kapanış 
olduğunu belirten Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: 
“İstanbul’un yarınları için çok farklı projelerimiz var. Emeği 
geçenlere özellikle İstanbul Ticaret Odası’na, TİM ve Kalkınma 
Ajansı’na, Shopping Fest’in Yönetim Kurulu’na, iş adamlarımıza ve 
bu işi hazırlayan değerli kardeşlerimize teşekkür ediyorum.”

Törende ayrıca dünyada en çok fotoğrafı paylaşılan 5. şehir olan 
İstanbul’un resmi sosyal medya hesabı oneistanbul instagram 
sayfasında gerçekleştirilen yarışma kapsamında #oneistanbul ve 
#istshopfest etiketiyle paylaşılan fotoğraflar arasından seçilen 
fotoğrafların sahipleri ödüllendirildi.
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Houston Belediye Başkanı’nın 
ziyareti

Amerika Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 
ziyarette bulundu. Konuğunu makamında ağırlayan Başkan Kadir Topbaş, 
“İlişkilerimizi yerel diplomasinin gelişmesi açısından önemsiyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Topbaş, Dünya 
Petrol Zirvesi için İstanbul’a gelen Amerika Birleşik Devletleri 
Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner’ı makamında 

ağırladı. Saraçhane Belediye Sarayı’nda gerçekleşen ziyarette 
konuşan Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un 1988’de Houston ile 
kardeş şehir olduğunu hatırlattı. İstanbul’un ABD’deki tek 
kardeş belediyesi olan Houston’un 2020 yılında Dünya Petrol 
Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını dile getiren Başkan Topbaş, 
“İlişkilerimizi yerel diplomasinin gelişmesi açısından 
önemsiyoruz. Halklarımızın geleceği adına önemli çalışmalar 
yapıyoruz.” diye konuştu.

Konuğu Turner’ın ziyaretinin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl 
dönümüne denk geldiği için kendisine hain kalkışma ile ilgili 

bilgi verdiğini aktaran Başkan Topbaş, şöyle konuştu: 
“O gece bizim belediyemizde yaşananları güvenlik 
kamerasından gösterdim ve gazi belediye olduğumuzu 
anlattım. Kendilerini FETÖ hakkında bilgilendirdim. Buna 
Houston’da da hassasiyet göstermelerini tavsiye ettik. 
Kendilerine bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner da, Dünya Petrol 
Kongresi’nde Türkiye’nin inanılmaz bir iş çıkardığını belirtti. 
15 Temmuz tarihinin Türkiye için çok önemli olduğunu ifade 
eden Turner, “Bu vesileyle İstanbul ve Türkiye halkına en iyi 
dileklerimi sunmak istiyorum. İlişkilerimizin daha fazla 
gelişmesi temennisinde bulunuyorum.” dedi. 
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İBB’nin 7 şirketi 
ilk 500’de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketleri, yatırımları ile Türkiye ekonomisine 
yön veriyor.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 7 iştirak şirketi, Fortune Türkiye Dergisi 

tarafından yayınlanan 2016 bilanço rakamlarına göre ilk 500’de yer aldı.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini bilanço rakamlarına 
göre sıralayan Fortune Türkiye Dergisi, 2016 rakamlarına 
göre Fortune 500 değerlendirmesini sonuçlandırdı. 

Bu yıl 10’uncu araştırmasını gerçekleştiren Fortune Türkiye 
raporuna göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 7 iştirak 
şirketi Türkiye’nin en büyük 500 firması arasında yer aldı. 
Listede; İGDAŞ 30’uncu, KİPTAŞ 167’nci, İSTAÇ 251’inci, 
AĞAÇ AŞ 314’üncü, OTOBÜS AŞ 464’üncü, İSBAK 466’ncı ve 
İSTON 471’inci sırada bulundu.

Konuttan çevreye kadar pek çok yatırım... 
Farklı alanlarda faaliyet gösteren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi iştirak şirketleri istihdam olanakları ile sosyal ve 
ekonomik anlamda da kentin kalkınmasına önemli katkılar 
sunuyor. Başkan Kadir Topbaş’ın vizyonu ve yerli-milli üretim 

çizgisiyle ulaşımdan enerjiye, konuttan çevreci yatırımlara 
kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketler, 
gösterdikleri başarılarla sektörlerinin önemli şirketleri 
arasında yer alıyor.

İBB ödüle doymuyor... 
Yeni vizyonuyla bakım şirketinden bir inovasyon şirketine 
dönüşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin teknolojik yüzü 
İSBAK, Londra’daki Jumeirah Carlton Tower’da düzenlenen 
9. Mobilite Konferansı’nda (IntelligentMobility 2017) 
“Otomotiv ve Ulaşım” kategorisinde “Türkiye Akıllı Şehir 
Çözümleri” projesiyle “Yılın Şirketi Ödülü”ne layık görüldü. 
İSBAK ayrıca bu yıl 18’incisi düzenlenen “Bilişim 500 2016” 
listesine Türkiye’nin en başarılı 500 Bilişim Şirketi arasında 
35'inci sıradan giriş yaparak önemli bir başarı elde etti.



Te
m

m
uz

 2
01

7 
ww

w.
ib

b.i
st

an
bu

l

30

İstanbul’da 
ortak haberleşme altyapısı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bilgi teknolojileri alanındaki ihtiyaçları gidermek ve 
telekomünikasyon altyapısını geliştirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. 

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
İSTTELKOM AŞ ile operatör firmaları arasında ortak telekomünikasyon altyapı 

hizmetleri protokolü imzalandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden olan 
İSTTELKOM AŞ ile operatör firmaları Turkcell ve Vodafone 
arasında ortak telekomünikasyon altyapı hizmetleri alanında 

kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı. İBB’nin akıllı şehir 
vizyonuna önemli katkı sağlaması planlanan protokol ile 
İSTTELKOM AŞ operatörlere ortak genişbant (fiber optik) altyapı 
hizmeti verecek. İstanbul ve Türkiye için önemli bir yatırım 
ortaklığı olan bu anlaşma ile sürdürülebilir çözüm üretilerek 
kaynak israfının önlenmesi ve daha fazla haneye fiber internet 
altyapısının daha hızlı ve daha ekonomik olarak sunulması 
sağlanacak. Anlaşma ile operatörlerin her birinin kendi 
altyapılarını kurmasından kaynaklanan kazıların önüne 
geçilmiş olacak. 

Gayemiz yaşam kalitesini artırmak… 
Fiber optik altyapı yatırımları yaparak her türlü elektronik 
haberleşme ve hızlı internet iletişimi için kurum ve kuruluşlara 

ağ bağlantı hizmeti sunduklarını belirten İSTTELKOM AŞ Genel 
Müdürü Yusuf Kotil, vatandaşların en gelişmiş iletişim 
teknolojilerinden yararlanmasını ve İstanbul’un yaşam 
kalitesini artırmayı amaçladıklarını söyledi. 

Bilişim 500’de İSTTELKOM’dan önemli başarı… 
Bilişim sektörünün ilk 500 şirketinin açıklandığı “Bilişim 500” 
etkinliğinde çeşitli kategorilerde aday gösterilen İSTTELKOM AŞ, 
ilk kez dahil olduğu yarışmada önemli dereceler elde etti. 
İstanbul’un haberleşme master planları üzerinde çalışan 
İSTTELKOM AŞ, “Bilişim 500 2016” listesinde Türkiye’nin en 
başarılı 500 bilişim şirketi arasına girdi. Satış gelirlerine göre 
ilk 500 bilişim firması arasında 157’nci sırada yer alan 
İSTTELKOM, iletişim teknoloji şirketleri içinde 45’inci, telekom 
şirketleri kategorisinde 10’uncu, dış kaynak kullanım hizmeti 
gelirlerine göre düzenlenen alt kategoride ise 6’ncı sırada 
yer aldı.
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İstanbul’un 
yolları yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un yollarının daha konforlu hale gelmesi için 
asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul’daki yol ve caddelerin iyileştirilmesi 

amacıyla yılda yaklaşık 2 milyon ton asfalt kullanılıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yolları asfaltlama 
çalışmalarıyla yenileyerek güvenli hale getiriyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan 

4 bin km’lik yol ağında, yılda yaklaşık 500 km yolu asfaltlıyor. 
İstanbul’un yol ve caddelerinin iyileştirilmesi amacıyla yılda 
yaklaşık 2 milyon ton asfalt kullanılıyor. Çalışmalar trafiğin 
olumsuz etkilenmemesi için gece saatlerinde yapılıyor. 
İstanbul’un yollarında kullanılan asfalt, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi şirketi İSFALT AŞ tarafından gelişmiş teknoloji ve 
yüksek kalitede üretilerek, İstanbulluların hizmetine sunuluyor.  

İlçelere 120 milyon TL’lik asfalt yardımı… 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
talimatı ile İstanbul’un 39 ilçesine asfalt yardımını içeren öneri 
İBB Meclisi’nde kabul edildi. İBB, kendi sorumluluk alanı 
dışında kalan ara yolların bakım ve onarımı için ilçe 
belediyelerine 120 milyon TL’lik asfalt yardımında bulundu. 
Her ilçenin nüfusuna oranla belirlenen yardımlar sayesinde 
İstanbul’un tüm yollarının rehabilite edilmesi amaçlanıyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ve İstanbullular için ulaşımdan altyapıya, 
içmesuyundan çevreye, kültür-sanattan sağlık-sosyale, itfaiye ve acil yardımdan 

bilişime kadar tüm alanlarda yatırım ve hizmetlerine devam ediyor. 13 yıldır İstanbul’a 
dünya çapında dev projeler kazandırılırken; İstanbulluların hayatını 

kolaylaştıran pek çok yenilik de hayata geçiriliyor.

İstanbul’u kültür, sanat, turizm, spor ve kongreler şehri 
yapmak için çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. 

13 yılda Silivri’den Şile’ye kadar İstanbul’un tüm ilçelerine 
85 milyar 340 milyon 363 bin TL yatırım yapan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’u bir marka haline getirmek 
için önemli adımlar atıyor. 13 yılda yapılan yatırımlarla 
gelişen ve değişen İstanbul, büyük hedeflere koşuyor. 

İstanbul’un geleceği planlandı… 
Planlamanın İstanbul’un birinci önceliği olduğu 
düşüncesinden hareketle işe planlamayla başlayan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Metropolitan 
Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’ni (İMP) kurdu. 
Plansız, çarpık yapılaşma ve dengesiz gelişmeye son vermek 
için İstanbul’un geleceği planlanıyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul Ulaşım Master Planı’ndan Deprem 

13 yıldır İstanbul için…
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Master Planı’na, Turizm Master Planı’ndan İçmesuyu ve 
Atıksu Master Planı’na kadar pek çok projeyi hayata 
geçiriyor.

İstanbul’da kentsel dönüşüm hızla sürüyor… 
İstanbul’un dört bir yanında hem ülke ekonomisine katkı 
sağlayacak hem de yeni iş merkezleri oluşturacak kentsel 
yenileme projeleri ile kent görünümüne estetik değer 
katacak kentsel tasarım çalışmaları yapılıyor. Deprem 
odaklı kentsel dönüşüm ile kentsel yenileme süreci 
başlatıldı. 661 adet konut inşaatının tamamladığı 
Zeytinburnu Sümer Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 
yanı sıra Bayrampaşa’da 2 bin 400 konut ile yeni bir 
meydan, cami, hastane, okul ve sosyal donatı alanları 
yapılıyor. 14 bölgenin daha kentsel dönüşüm çalışması 
planlandı. 

Modern ve sağlıklı konutlar inşa ediliyor… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul halkının daha 
modern, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için planlı bir 
şekilde konut üretmeye devam ediyor. Konut bölgelerinde 
eğitimden sağlığa, kültür-sanattan spora, altyapıdan 
ulaşıma kadar her türlü ihtiyaç karşılanıyor. 22 bin 631 olan 
konut sayısı, 49 bin 536 konutun daha yapılmasıyla 72 bin 
167’ye çıkarıldı. 13 bin 848 konutun inşaatı devam ediyor. 
Yapılan konut projeleri ile yakın çevresindeki 
gecekondulaşmanın, çarpık yapılaşmanın önlenmesine, 
bölgenin yenilenmesine ve gelişmesine katkı sağlanıyor. 
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Her yerde metro, her yere metro… 
İstanbulluların daha hızlı ve daha konforlu ulaşım imkanına 
kavuşması için çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
“Her yerde metro, her yere metro” hedefi ile İstanbul’u ilçe 
ilçe, mahalle mahalle metroyla buluşturuyor. Mevcut 
45,10 km olan raylı sistemler, 104,85 km raylı sistem 
eklenerek 149,95 km’ye ulaştı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, raylı sistemlerde 1.023 km’yi hedefliyor. Asrın 
projesi Marmaray ile 153 yıllık hayal gerçeğe dönüştü. 
Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük metro yatırımı olan 
Kadıköy - Kartal Metro Hattı hizmete açıldı. Taksim - Kabataş 
Füniküler Hattı, Eminönü - Kabataş Tramvay Hattı, 
Zeytinburnu - Bağcılar Tramvay Hattı, Olimpiyatköy - 
Başakşehir - Bağcılar Kirazlı Metro Hattı ve Kartal - 
Yakacık - Pendik - Tavşantepe Metro Hatları ile ulaşımda 
önemli adımlar atıldı. 

İstanbul demir ağlarla örülüyor… 
Kent genelinde toplam 295,3 km’lik 19 raylı sistem hattının 
inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 46,60 km’lik raylı 
sistem hatlarının yapımı planlanırken; 139,8 km’lik raylı 
sistem hattının yapımı projelendirildi. 368,5 km’lik raylı 
sistem hatlarının projeleri ise devam ediyor. Ayrıca halkın 
oylarıyla tasarımı belirlenen şehrin yeni yüzü İstanbul 
Tramvayı İstanbulluların hizmetine alındı.



35

Te
m

m
uz

 2
01

7 
ww

w.
ib

b.i
st

an
bu

l

Ulaşımda dev projelere imza atılıyor… 
Dünyanın raylı sistemli en uzun asma köprüsü Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nü hizmete açan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Asya ve Avrupa Kıtalarını karayolu tüneli ile 
denizin altından birbirine bağlayan Avrasya Boğaz Tünel 
Geçişi’ni İstanbulluların hizmetine sundu. İstanbul - İzmir 
arasındaki ulaşım süresini 3,5 saate düşecek İstanbul - 
İzmir Otoyolu ve dünyanın en büyük havalimanı olacak 
3. Havalimanı’nın inşaatı ise devam ediyor. 

370 kavşak ve yol yapıldı… 
İstanbul’a Cumhuriyet Tarihi boyunca yapılan kavşak ve yol 
yatırımlarının toplamından daha fazla yatırım yapıldı. 
370 kavşak ve yol, 87 km bisiklet yolu, 15,04 km tünel yol 
hizmete açıldı. İstanbul’a alternatif yeni ulaşım yolları 
kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 143,46 km’lik 
Büyük İstanbul Tüneli’nin de yapımına başlıyor. Dünyanın ilk 
su altı köprüsü olan Haliç - Unkapanı Arası Karayolu Tüneli 
Tüp Geçidi, Üsküdar - Kabataş Arası 2 Katlı Su Altı Yaya 
Tüneli ve Çatladıkapı - Sultanahmet Yaya Tüneli’nin de 
yapımı planlandı. 
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İETT, Avrupa’nın en genç filosu… 
Yeni yatırımlarla toplu ulaşıma yeni bir heyecan getirildi. 
İETT ile Avrupa’nın en genç araç filosu oluşturuldu; 
İstanbulkart ile kağıt bilet kullanımına son verildi. Tüm 
ulaşım araçlarında tek bilet dönemi başlatıldı. Metropol 
trafiğine metrobüs çözümü getirildi. Beylikdüzü - Esenyurt - 
Avcılar Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı açılarak 
yolculuk süresi 90 dakikaya indirildi. Beylikdüzü (Tüyap) - 
Silivri Metrobüs Hattı’nın yapımı planlandı.  
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Deniz ulaşımının payı arttı...  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi deniz ulaşımına da yenilikler 
getirdi. Pendik - Yalova ve İstanbul - Bursa Hızlı Feribot 
Hatları hizmete açıldı. Kişiye özel deniz ulaşımı olan Deniz 
Taksi projesi hayata geçirildi. Bir ilke daha imza atılarak 
Sarıyer - Kabataş ile Beykoz - Üsküdar arası kıyıya paralel 
boğaz seferleri başlatıldı. İstinye - Çubuklu arası arabalı 
vapur hattı hizmete alındı. 

Havayolu şirketi kuruluyor… 
İstanbul’a diğer iller ile hava yolu ulaşımının sağlanmasına 
yönelik 20 ila 100 kişi kapasiteli uçakların hizmet vereceği 
ticari bir havayolu şirketi kazandırılıyor. İlk uçuşun 2018 
yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
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İstanbul’a yeni otogarlar yapılıyor… 
İstanbul genelinde ulaşım yatırımlarına yön veren Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyol 
güzergahının yanı sıra kent içi toplu taşıma sistemleriyle 
entegreli olmak üzere Avrupa ve Anadolu Yakalarında 
1’er adet otogar yapılması planlanıyor. 

İstanbul’un şehir kartı: İstanbulkart… 
İstanbulkart bilet entegrasyonu ile İETT, İstanbul Otobüs AŞ, 
Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, 
TCDD, Marmaray, İDO ve Şehir Hatları’nda tek bilet dönemi 
başlatıldı. İstanbulkart’ın otoparklar, plajlar, şehir 
tuvaletleri ile Hamidiye otomatları başta olmak üzere şehir 
genelindeki kullanımı yaygınlaştırıldı. Kent genelinde 
1.988 İstanbulkart dolum bayisi ve 815 otomatik dolum 
cihazı ile hizmet veriliyor. 
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Alternatif ulaşım projeleri yapılıyor… 
Toplu ulaşım lokasyonlarında “Park Et Devam Et” Projesi, 
Mahalle Otoparkları Projesi ve 16 ilçede 148 noktada 
982 bisiklet kapasiteli Bisiklet Park Projesi hayata geçirildi. 
Elektrikli bisikletlerin kullanılacağı bisiklet uygulaması 
başlatıldı.

Atıksuların arıtılma oranı %99'a ulaştı... 
Dünyanın içinden deniz geçen tek şehri olan İstanbul, atıksu 
tehdidinden kurtarılan denizleri, sahilleri ve gölleriyle 
yeniden buluşturuldu. Atıksu altyapısı ve dere ıslahlarına 
yönelik çalışmalar devam ediyor. Hizmete alınan 66 adet 
atıksu arıtma tesisi ile İstanbul’daki atıksuların arıtılma 
oranında %99’a ulaşıldı. Atıksu arıtma tesislerinden çıkan 
çamur, %90 katı madde haline getirildikten sonra sanayi 
tesislerinde yakıt olarak kullanılabiliyor. Tesislerde son 
dezenfeksiyon işleminden geçen atıksular, çevre sulamada ve 
sanayide kullanılıyor. Köylere biyolojik atıksu arıtma 
tesisleri yapılıyor. 
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Boğaz’dan Haliç’e can suyu... 
Boğaz’dan Haliç’e deniz suyunu aktarabilmek için 4 bin 990 m 
tünel yapıldı. Boğaz suyu, Kağıthane Deresi üzerinden Haliç’e 
ulaştırıldı. Haliç’teki çözünmüş oksijen miktarı artırılarak 
Haliç suyunun yenilenmesi ile biyolojik çeşitliliğin artması 
sağlandı.  

Dereler ıslah ediliyor… 
Alibeyköy Dereleri, Kurbağalıdere ve Kolları, Göksu Deresi, 
Ayamama Deresi, Çırpıcı - Ayvalıdere ve Kolları gibi önemli 
derelerin ıslahı tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
227 bin 707 m uzunluğunda dere ıslah çalışması yaptı. 
İstanbul’da dere ıslahında 478 km’ye ulaşıldı. 
26 adet derenin ıslah çalışması ise devam ediyor. 
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184 köy içmesuyuyla buluştu… 
İstanbul’da Türkiye’nin en batısı ile en doğusunda bulunan 
Edirne ile Kars arasındaki mesafenin 3 katı uzunluğunda 
içmesuyu hattı inşa edildi. İstanbul 24 saat kesintisiz, 
kaliteli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturuldu. 6 adet 
içmesuyu arıtma tesisi yapıldı. Günlük kapasiteye 1 milyon 
228 bin 600 m³ ilave edildi. 2004 yılından bu yana 184 köye 
ilk kez içmesuyu götürüldü.  

İstanbul susuz kalmayacak... 
İstanbul’un uzun vadeli su ihtiyacını karşılamak amacıyla 
geliştirilen Melen Projesi ile İstanbul’da yılda 1 milyar 
77 milyon m³ su temini hedefleniyor. Melen Projesi’nden 
daha fazla su alabilmek için Melen İsale Hattı’ndan Darlık 
Barajı’na ve Ömerli Barajı’na bağlantılar yapıldı. 189 km 
uzunluğundaki 1. Aşama İsale Hattı’nın hizmete alınmasıyla 
İstanbul’a yıllık 268 milyon m³ su temini sağlandı. 145 km 
uzunluğundaki 2. Aşama İsale Hattı’nın tamamlanmasıyla 
İstanbul, yıllık 307 milyon m³ ilave su kaynağına kavuştu. 
Devam eden 167 km uzunluğunda 3. Aşama İsale Hattı’nın 
inşaatının 2018 yılında bitirilmesi planlanıyor. Boğaz Geçiş 
İsale Hattı ile Melen suyunun Bakırköy ve Sarıyer’e kadar 
ulaşması sağlandı. Melen Barajı’nın yapımı devam ediyor. 
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Rengarenk bir İstanbul… 
“Daha güzel, daha yeşil, daha renkli bir İstanbul” bilinciyle 
çevre yatırımları devam ediyor. Park ve yeşil alan 
düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları ve Boğaziçi’nin simgesi 
erguvanlar ile bir renk senfonisine dönüştürülen İstanbul’da 
“çevre kültürü” yeniden kazandırıldı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, 25 milyon 961 bin m² alanı yeşillendirdi ve 
2 milyon 499 bin 693 adet ağaç dikti. Yeşil alan miktarı 
%86 arttı. 458 adet semt, bölge ve köy parkı ile yeni mesire 
alanları yapıldı. “50 Tepeye 50 Bayrak” projesiyle İstanbul, 
milli birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Türk 
Bayraklarıyla donatıldı. 

İstanbul’a dev kent meydanları…  
54 adet meydan yeniden düzenlendi; 5 adet meydanın da 
düzenlenmesi devam ediyor. İstanbul’un sahillerini de 
düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların 
yaşadıkları şehirde tatil yapmalarını sağlıyor. İstanbul’un 
515 km olan sahil şeridinin 220 km’si halkın kullanımına 
açıldı. Leonardo da Vinci’nin 1502 yılında zamanının en 
büyük köprüsünü yapmak amacıyla çizdiği proje hayata 
geçiriliyor. Leonardo da Vinci Yaya Köprüsü ile Sütlüce ve 
Eyüp birbirine bağlanıyor.   

Sosyal sorumluluk projeleriyle İstanbul’un çiçeği, lalesi ve 
gülü Konya Çumra, Adapazarı Geyve, İstanbul Silivri, Şile ve 
Çatalca’nın köylerinde üretiliyor. Her yıl ortalama 
20 milyon adet lale dikiliyor. Türkiye’nin en büyük “Bahçe 
Market”i İstanbulluların hizmetine açıldı. İlk Akredite 
Toprak ve Su Laboratuvarı hizmet veriyor. Türkiye’de ilk olan 
Bitkisel Toprak Üretim Tesisleri ile bitkisel toprak üretiliyor. 
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İstanbul nefes alıyor… 
İstanbul, hava kalitesiyle dünyanın en iyi 3. metropolü oldu. 
Silivri, Şile, Çatalca ve Adalar da dahil olmak üzere 
İstanbul’un tamamı doğalgaza kavuştu. 3 milyon 895 bin 
yeni abone ile 6 milyon 225 bin aboneye ulaşıldı.

Daha temiz ve daha sağlıklı bir İstanbul… 
İstanbul Boğazı ve deniz sınırlarındaki gemilerin atıkları 
toplanarak denizlerin kirlenmesi engelleniyor. Gemilerden 
kaynaklanan petrol türevli atıklar Haydarpaşa Atık Kabul 
Tesisi’nde arıtılıp, 137 bin m³ atık yağ ekonomiye geri 
kazandırılıyor. Ayrıca günde 17 bin 800 ton çöp bertaraf 
edilirken; çöp gazından da yaklaşık 200 bin hanenin 
ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik enerjisi üretiliyor. 

İstanbul’un yenilenebilir enerji projeleri… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hidroelektrik, güneş 
enerjisi, rüzgar ve biyokütle enerji santralleri ile diğer 
kaynaklardan da enerji üretimi projelerine devam ediyor. 
İstanbul’da yılda 1 milyar 77 milyon m³ su temini sağlayacak 
olan Melen Hidroelektrik Santrali‘nin yapımına başlandı. 
Melen Barajı üzerine kurulacak santral ile yılda 174 milyon kWh 
enerji üretiminin sağlanması ve yılda 130 bin ton 
karbondioksit salınımının önüne geçilmesi hedefleniyor. 
Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla MİLRES 
Projesi de hayata geçiriliyor. İBB bünyesindeki binaların 
çatılarına, arazilerine, metrobüs peronlarının üzerine ve 
diğer uygun alanlara güneş panelleri kuruluyor. Bu sayede 
güneş enerjisinden de faydalanılıyor. Türkiye’de ilk kez 
kullanılacak yüzer sistem güneş panelleri ile çevreyle dost, 
temiz enerji üretim kapasitesi ve su kalitesi artırılıyor. Evsel 
katı atık, arıtma çamurları, enerji bitkileri gibi biyolojik 
malzemelerden enerji üretim çalışmaları devam ediyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, birimlerinin enerji 
tüketimini yakından izleyip 2 bin 993 adet elektrik, 
1.744 adet doğalgaz ve 2 bin 61 adet su tesisatının ödeme 
işlemlerini yapıyor, sarfiyatı takip ederek analizler 
gerçekleştiriyor.
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Kültür - sanat şehri İstanbul… 
İstanbul’un marka değerini daha da artırmak için çalışan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uluslararası standartlarda 
kongre ve kültür merkezlerinden kültür-sanat etkinliklerine, 
tiyatrolardan müzelere, turizm odaklı kentsel tasarım 
çalışmalarından tarihi kültürel mirasımızı geleceğe 
taşımaya yönelik koruma ve restorasyon çalışmalarına 
kadar kentin dört bir köşesinde yaptığı yatırım ve hizmetlere 
devam ediyor. 22 adet kongre, kültür ve sanat merkezi 
hizmete açıldı. 16 adet daha kongre, kültür, sanat ve yaşam 
merkezinin yapımı planlandı. Kültür merkezlerinde 
32 bin 771 etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinliklerin yanı sıra 
İstanbul Lale Festivali, Ramazan İstanbul Etkinlikleri, 
İstanbul’un Fethi gibi birçok önemli etkinliğe de ev sahipliği 
yapıldı. 

İstanbul’un sanat hayatına yeni sahneler 
kazandırıldı… 
İstanbul’da 4 yeni tiyatro açıldı; 3 tiyatro yenilendi. Tiyatro 
severlere 223 yerli, 169 yabancı toplam 392 oyunla hizmet 
verildi. Bu oyunlar 4 milyon 902 bin 400 seyirciyle 
buluştu. 4 tiyatronun yenileme ve restorasyon çalışması 
planlandı. Müzecilik anlayışına yeni bir boyut kazandırıldı. 
7 adet müze açıldı ve restore edildi. 4 yeni müzenin yapımı 
devam ederken; 15 yeni müzenin yapımı planlandı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16 yeni kütüphane açarak 
kütüphane sayısını da 22’ye çıkardı. İstanbul Şehir 
Kütüphanesi’nin yapımı planlandı. Atatürk Kütüphanesi 
“Hiç Kapanmayan Kütüphane” sloganıyla 7/24 hizmet 
vermeye başladı. Kütüphanelere 360 bin ilave kitap 
kazandırılacak mevcut kitap sayısı 779 bine çıkarıldı. 
“Her Okula Bir Kütüphane Kampanyası” ile okullara ve 
kütüphanelere 130 bin kitap gönderildi. Görme engelli 
vatandaşlar için 6 bin 200 adet kitap seslendirildi. 
623 kitaba, 59 sesli ve görsel yayına imza atıldı. 
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Turizmde hedef; Avrupa’da ilk 5, 
dünyada ilk 10… 
İstanbul’un dünya şehirleri arasında hak ettiği ilgiyi görmesi 
ve uluslararası ölçekte kendinden söz ettiren bir şehir haline 
gelmesi için turizm altyapısı güçlendirildi. Tarihi misyonuyla 
yerelden küresele uzanan önemli projelerin merkezi haline 
gelen İstanbul’un turizmden daha fazla pay alması için 
dünyanın dört bir köşesinde tanıtım günleri düzenlendi. 
Berlin, Dubai, Londra, Madrid, Milano, Moskova, Sofya, 
Utrecht, Venedik, Yunanistan gibi uluslararası fuarlarda 
İstanbul temsil edildi. İstanbul’un 2018 Dünya Tasarım 
Başkenti seçilmesi için hazırlıklar devam ediyor.   

Sağlıklı bireyler, sağlıklı nesiller… 
İstanbul halkının yaşam kalitesini artırmak amacıyla sağlık 
alanında pek çok hizmet ve yatırım hayata geçirildi. 
Koruyucu sağlık hizmetlerinde; 20 Sağlık Tarama Merkezi, 
16 Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2 Psikoterapi Merkezi ve 
13 İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi hizmete 
açıldı. 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.
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Evde sağlık hizmetleri veriliyor… 
Yaşlı, yatalak, engelli, kendine bakamayan muhtaç kişilere 
evlerinde sağlık hizmeti veriliyor. Kadın ve aile, engelli ve 
yaşlı sağlığı kapsamında koruyucu, önleyici, tedavi ve 
rehabilite edici hizmetler sunmak amacıyla günde 2 bin ev 
ziyaret ediliyor. Evde Sağlık Hizmetleri’ne başvuru yapan 
228 bin 882 kişi adreslerinde ziyaret edildi. 243 bin 622 kez 
evde doktor muayenesi, 801 bin 103 kez yara bakımı, 
serum, açlık kan şekeri ölçümü, sonda, tansiyon ölçme, 
enjeksiyon gibi hemşirelik hizmeti verildi. Yatalak ve bağımlı 
hastaların ev ortamlarında 187 bin 687 seans fizik tedavileri 
yapıldı. 22 bin 837 kez ev temizliği - kişisel bakım hizmeti,  
36 bin 879 seans psikolojik danışmanlık hizmeti verildi. 

1 milyon 988 bin 139 kişiye sağlık taraması hizmeti verildi. 
384 bin 504 dijital mamografi çekimi, 973 bin 483 meme 
kanseri risk taraması, 910 bin 817 rahim ağzı kanseri 
taraması, 103 bin 839 kolon kanseri taraması yapıldı; 
15 bin 734 kanser vakası erken evrede tespit edildi. 
1 milyon 265 bin 128 kez kemik erimesi, 500 bin 171 kişiye 
kalp - damar hastalıkları, 368 bin 50 anemi taraması 
yapıldı. Akciğer kanserinin önlenmesi ve sağlıklı yaşama 
destek vermek amacıyla 66 bin 422 seans danışmanlık 
hizmeti verildi.   

Engelsiz bir İstanbul için… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 Engelliler Merkezi, 
9 Engelliler İrtibat Bürosu ile engelli ve ailelerine yönelik 
olarak bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, 
danışmanlık, sosyal ve mesleki iyileştirme hizmetleri veriyor. 
Sosyal güvencesi olmayan 107 bin 283 engelliye; işitme 
cihazı, akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye, beyaz 
baston, ortez-protez, hasta altı bezi gibi medikal yardımlar 
yapılıyor. Anadolu ve Avrupa Yakalarında Otizm yelpazesi ve 
özel eğitim gerektiren 0-18 yaş arası çocuklar için eğitim 
kampüslerinin yapılması planlanıyor.  0-18 yaş arası Otizm 
spektrum tanısı alan çocuklar ile down sendromu, dikkat 
eksikliği ve hiperaktivite tanısı alan çocuklara yönelik tüm 
eğitim ve terapi hizmetlerinin bir arada verileceği 
Türkiye’nin ilk kampüsleri yapılıyor.  

Yaşlı ve kimsesizlere sahip çıkılıyor… 
Türkiye’nin en büyük Alzheimer - Demans Bakım Ünitesi ve 
1.000 kişi kapasiteli Darülaceze Kayışdağı Kampüsü’nde  
yaşlılara hizmet veriliyor. Yaşlıların sosyal hayata 
adaptasyonları için gezi, yemek, piknik, doğum günü, 
sinema, tiyatro, konser gibi sosyal/kültürel organizasyonlar 
yapılıyor. Yaşlı bireylerin alıştıkları sosyal ortamdan, 
çevreden, mahallelerinden kopmadan yaşayabilecekleri 
25 adet “yaşamevi” açıldı. Kartal Yakacık Dr. Beşir Akınal 
Huzurevi ve Türkiye’nin ilk sanatçı yaşamevi olan Akseki 
Ormanalı Abdullah Nerime Turan Huzurevi hizmet veriyor. 
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Cenaze hizmetleri ücretsiz veriliyor… 
İstanbulluların kederli günlerinde acılarını paylaşan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul genelinde ücretsiz 
olarak cenaze ve defin hizmetleri veriyor. 564 adet 
mezarlıkta, 2 bin 34 personel ve 433 araç İstanbullulara 
hizmet ediyor. 

Sahipsiz hayvanların bakımları yapılıyor… 
Fatih’te Büyükşehir Hayvan Hastanesi ve 7 bin 650 hayvan 
kapasiteli 6 adet sahipsiz hayvan geçici bakımevi hizmete 
açıldı. Sahipsiz hayvanların daha iyi koşullarda yaşaması 
için muayene, tedavi ve aşılamaları yapılıyor. 

İstanbulluların sağlıklı beslenmesi için… 
İstanbul halkının sağlıklı beslenmesi için Avrupa’nın en 
büyük taş tabanlı ekmek üretim hattı hizmet veriyor. Halk 
sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması için 
İstanbul Zabıtası ile 7 gün 24 saat gıda sağlığı konusunda iş 
yeri denetimleri yapılıyor. Avrupa’nın en büyüğü olan 
Gürpınar Su Ürünleri Hali hizmete açıldı. 400 bin m² alana 
kurulu tesis; 80 gemi, 800 araç ve 400 ton/gün ürün 
kapasitesi ile hizmet veriyor. Anadolu Yakası’nın su ürünleri 
ihtiyacını karşılayabilmek için 133 bin 722 m² alanda Tuzla 
Su Ürünleri Hali ve Türkiye’nin en modern sebze-meyve 
halinin kurulması planlandı. 7 adet olan sosyal tesis sayısı 
12 yeni tesisle birlikte 19’a çıkarıldı. 
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Sporla sağlıklı bireyler hedefleniyor… 
İstanbul halkına spor sevgisi, bilinci ve alışkanlığı 
kazandırmak için 92 yeni spor tesisi yapılarak, tesis sayısı 
115’e çıkarıldı. Sinan Erdem Spor Salonu 2010 Dünya 
Basketbol Şampiyonası, 2017 Euroleague Final Four ve 
Eurobasket Final Turu’na ev sahipliği yaptı. 180 okul 
bahçesine, 180 spor salonu yapıldı. Spor yatırımları ile 
önemli başarılar elde eden İstanbul, 2012 Avrupa Spor 
Başkenti oldu. İstanbul’da 49 ulusal ve uluslararası spor 
organizasyonu, 8 kongre ile birçok sempozyum, şura ve 
genel kurul düzenlendi. İstanbul Maratonu’yla Asya ile 
Avrupa Kıtaları buluşturuldu. Tarihi Yarımada’da koşulan 
Yarı Maraton, 2017 yılı içinde Altın Kategori’ye yükseltildi. 
6 etaplık yol yarışı serisi olan “Fun Run Series" ve dünyanın 
en büyük çocuk maratonu olan İstanbul Çocuk Maratonu 
hayata geçirildi. 

Gençliğin geleceğine yatırım… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 farklı alanda komisyonu, 
30 hobi kulübü, 310 üye ve 49 bin gönüllüsü ile gençleri 
yarınlara hazırlıyor. Gençlik ve Çocuk Meclisleri kuruldu. 
Gençlik Meclisi ile 556 organizasyonda 830 bin 317 gence 
ulaşıldı. Kültür-sanattan spora, eğitimden sağlığa kadar 
birçok alanda gerçekleştirilen etkinlikler ve sosyal 
sorumluluk projeleri ile gençlerin gelişimine katkı sağlandı. 
160 ülkenin katıldığı Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Forumu 
düzenlendi. 81 ilden gençlerin katılımı ile Türkiye Belediyeler 
Birliği Gençlik Meclisi, İstanbul Uluslararası Öğrenci 
Merkezi ile İstanbul Gençlik Eğitim ve Rehberlik Merkezi 
kuruldu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İstanbul 
Gençlik Festivali ile gençler biraraya geliyor. 

Gençlere ve çocuklara yönelik eğitimler 
veriliyor… 
Yaz ve kış izci kamplarında 182 bin 172 çocuk ve gence 
izcilik eğitimi verildi. 60 şubesi ile BELNET İnternet ve Bilgi 
Erişim Merkezlerinde 1.170 bilgisayarla güvenli, sağlıklı ve 
modern ortamlarda internet ve bilgi erişim hizmeti 
sunuluyor. Eğitime destek vermek için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 31 okul yapıldı; 20 adet okulun daha 
yapımı planlandı. 1.178 okula, fizik - fen - kimya 
laboratuvarları, Atatürk Köşeleri, uygulamalı sosyal etkinlik 
ve müzik sınıfları, bilgisayar sınıfları, atölyeler, akıllı 
tahtalar, yangın ve elektrik tesisatları, perde projeksiyon 
sistemleri kuruldu. 21 okula ise 419 adet bilgisayar verildi. 
Topkapı Trafik Eğitim Parkı kuruldu. 1 milyon 226 bin 
843 öğrenciye trafik eğitimi verildi. 
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Dünyanın en büyük “halk üniversitesi…” 
İSMEK ile 38 ilçede, 235 kurs merkezinde, 35 ana dalda, 
511 branşta 2 milyonun üzerinde kursiyere eğitim verildi. 
Yaz kursları ile çocuklara da eğitimler verilmeye başlandı. 
İSMEK Uzmanlık Okullarında meslek eğitimleri veriliyor. 
Ayrıca İBB Yerel Yönetimler Akademisi kuruldu.

İstanbul İtfaiyesi 7/24 hizmetinizde… 
İstanbul ve İstanbulluların can ve mal güvenliği için 365 gün 
24 saat görev başında olan İstanbul İtfaiyesi’nin her türlü 
itfai olaya, uluslararası standartların öngördüğü sürede, 
etkin bir şekilde müdahale edebilmesi sağlandı. İstasyon 
sayısı 38’den 120’ye, araç sayısı 292’den 831’e, acil yardım 
ambulans istasyonu sayısı 9’dan 30’a çıkarıldı. Yangınlara ve 
doğal afetlere havadan müdahalede edebilen “Alev Kartalı” 
isimli helikopter hizmete alındı. Yaz aylarında İstanbul 
sahillerinde bulunan 38 halk plajında toplam 47,2 km sahil 
şeridinde 450 cankurtaran hizmet veriyor. Afetler, olumsuz 
hava koşulları ve acil durumlar tek bir merkezden AKOM’dan 
yönetiliyor. 

İstanbul teknolojiyle buluşuyor… 
İstanbulluların her alanda hayatını kolaylaştıracak ve yaşam 
kalitelerini yükseltecek çok sayıda hizmet hayata geçirildi. 
İstanbullular www.ibb.istanbul adresinden; Evrak Takibi, 
Beyaz Masa, Bilgi Edinme, e-Ödeme, Trafik ve Yol Durumu, 
Evde Sağlık Başvurusu gibi hizmetlere ulaşabiliyor. 
İstanbul’da ibbWiFi ile ücretsiz internet dönemi başlatıldı. 
İstanbul’un kimliğini taşıyan ve şehrimize yeni bir marka değeri 
kazandıran .ist ve .istanbul alan adları, .com, .net, .org gibi 
en çok kullanılan alan adı uzantıları arasına katıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı telefon ve tablet 
uygulamaları İstanbul halkına hizmet veriyor. 
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Dünyanın çekim merkezi; İstanbul… 
Uluslararası ölçekli organizasyonlar ile İstanbul, dünyanın 
çekim merkezi haline geldi. Uluslararası Avrasya Dünya 
Mirası Şehirleri Konferansı, Dünya Su Forumu, Yerel 
Yönetimler Zirvesi, 2. Asya Belediye Başkanları Forumu, 
UCLG Dünya Konseyi, 5. Dünya Lale Zirvesi gibi dünya 
çapında büyük organizasyonlar düzenlendi. Diplomatik 
temsilciliklerle yakın ilişkiler kuruldu. Ayrıca Başkan 
Topbaş, Asya Belediye Başkanları Forumu’na ve 
21. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansı (COP21) “Yerel Liderler İklim Zirvesi” ne 
başkanlık yaptı. Başkan Kadir Topbaş, uluslararası tebrik, 
takdir, nişan ve ödüller aldı. 

Kardeşlik, yaraları sarmaktır… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlerde insanlığın 
yardımına koştu. Türk Kızılayı iş birliği ile Gazze’ye Ramazan 
ayında erzak yardımı sağlandı. Şanlıurfa Akçakale’de 
45 bine yakın mülteciye malzeme yardımı gerçekleştirildi. 
Somali’de aşevi, İBB Yardım Kampı, su kuyuları; Mogadişu’da 
atıksu toplama havzaları ve Etiyopya’da su kuyuları açıldı. 
Bosna Hersek, Çad, Gine, Lübnan ve Gürcistan’a İETT 
otobüsleri hibe edildi. 
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Dünyanın gözü İstanbul’da… 
2010 Avrupa Kültür Başkenti ve 2012 Avrupa Spor Başkenti 
İstanbul, Formula 1, MotoGP, Dünya Basketbol Şampiyonası, 
Şampiyonlar Ligi Finali, UEFA Kupası Finali, Dünya Ekonomik 
Forumu Toplantısı ve Dünya Mimarlar Kongresi’ne ev 
sahipliği yaptı. 

UCLG, küresel güç oldu… 
Başkan Topbaş, 2010-2016 yılları arasında UCLG Dünya 
Teşkilatı’nın iki dönem başkanlığını yaptı. Dr. Kadir Topbaş, 
UCLG Dünya Başkanlığı döneminde, UCLG’nin Birleşmiş 
Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar ile merkezi 
hükümetler nezdinde kabul görmesini ve dikkate alınmasını 
sağladı. UCLG Dünya Başkanlığı görevini 6 yıl boyunca 
sürdüren Başkan Kadir Topbaş, görev süresinin dolmasının 
ardından Kolombiya’nın Başkenti Bogota’da yapılan 5. UCLG 
Dünya Kongresi’nde başkanlığı Güney Afrika Yerel 
Yönetimler Birliği (SALGA) Başkanı Parks Tau’ya devretti.

BM Yerel Yönetimler Danışma Kurulu’nun (UNACLA) da 
başkanı seçilen Başkan Kadir Topbaş, aralarında devlet ve 
hükümet başkanlarının yer aldığı Birleşmiş Milletler  
2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Üst Düzey Paneli  
(27 Kişilik Akil İnsanlar Grubu) üyeliği de yaptı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gençleri yarınlara hazırlamak için uluslararası 
arenada da proje ve faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye ve Afrika 

ülkeleri arasında gençlik alanında iş birliğini geliştirmek adına kurulması 
kararlaştırılan Türk - Afrika Gençlik Konseyi için imzalar atıldı. 

Türk - Afrika gençleri 
bilgi paylaşımında bulunacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini 
sürdüren Gençlik Meclisi, Afrika Birliği Gençlik 
Organizasyonu üyelerini ağırladı. Türkiye ve Afrika ülkeleri 

arasında gençlik alanında iş birliğini geliştirmek için 
kurulması kararlaştırılan Türk - Afrika Gençlik Konseyi için 
İstanbul’da imzalar atıldı. Türkiye ve Afrika arasında gençlik 
alanında üst düzey iş birliğini artırmayı öngören Türk - Afrika 
Gençlik Konseyi 2017-2023 yılları arasında Afrika ve 
Türkiye’den toplam 750 genç lider yetiştirmeyi planlıyor. 
Konsey kapsamında 54 Afrika ülkesinde temsilcilikler ve 
partner organizasyonlar oluşturuldu. 

Türk - Afrika Gençlik Konseyi ile Afrika ülkeleri için gençlerin 
gözünden efektif kalkınma raporu hazırlanacak. Türkiye’den 

eğitmenler ile Afrikalı eğitimcilerin öğrenim programları 
düzenlenecek. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında uluslararası 
organizasyonlarda forum ve paneller organize edilecek. 
Türkiye - Afrika ülkelerinde yaşayan gençler arasında teknoloji, 
bilgi ve deneyim transferleri gerçekleşecek. 

Katılımcı değil, lideriz… 
Afrika’daki üst düzey siyasi liderler toplantısında yaptığı 
konuşmada konsey için Afrikalı liderlerden tam destek aldığını 
dile getiren Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, 
“Uluslararası vizyon olarak geniş bir yapıya sahibiz. Konsey 
kapsamında artan terörizm ve radikalleşmenin önlenmesi ile 
ilgili önemli adımlar atılacak. Katılımcı değil söz sahibi, liderlik 
eden oluyoruz.” dedi.
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Gençlik Meclisi kalitesini tescilledi… 
Gençlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 
faaliyetlerine devam eden İBB Gençlik Meclisi, kalite ve 
modelleme süreçlerini İSO 9001:2015 Kalite Belgesi ile 
tescilledi. 15 - 25 yaş arası gençlere yönelik faaliyet ve 
çalışmalarda bulunan Gençlik Meclisi 5. döneminde 2 binin 
üzerinde faaliyete imza atarak 1 milyon gence ulaşmayı 
başardı. İSO 9001 Kalite Belgesi alan ilk Gençlik Meclisi 
olarak alanında bir ilke imza atan Gençlik Meclisi, Türkiye ve 
dünyaya model olma yolunda hızla ilerliyor.

Motivasyon kaynağı olacak… 
BM Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Danışma Kurulu Başkanlığı 
görevini de yürüten Meclis Başkanı Ağırbaş, “Medeniyetlerin 
buluşma noktası olan İstanbul’un gençliğini her alanda daha ileriye 
taşımak için aldığımız sorumluluğun gereğini layıkıyla yerine 
getirme gayreti içerisindeyiz. Gençler için proje üretmeyi ve değer 
ortaya koymayı esas alan misyon ve vizyonumuz çerçevesinde emin 
adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Almayı hak ettiğimiz İSO 9001 
Kalite Belgesi bize bundan sonra yapacağımız çalışma ve 
faaliyetlerimizde en iyiyi yapmamız gerektiğini hatırlatacak bir 
motivasyon kaynağı olacak.” diye konuştu.
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Gençler  
teknolojinin yıldızı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın 
iş birliğiyle kurulan Dene Yap Teknoloji Atölyelerinde eğitimler başladı. 

Atölyelerde 3 yıl boyunca 430 öğrenciye enerji teknolojileri, matematik ve fizik, 
siber güvenlik gibi konularda ücretsiz eğitimler verilecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın iş birliğiyle kurulan Dene Yap 
Teknoloji Atölyeleri eğitim vermeye başladı. 2007 yılından 

bu yana İstanbulluların hizmetinde olan BELNET şubelerinin Dene 
Yap Teknoloji Atölyelerine dönüşüm projesinin açılışı Bakırköy 
Cem Karaca Kültür Merkezi’nde yapıldı. Açılış törenine İBB Destek 
Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş, Türkiye Teknoloji Takımı 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İBB Gençlik ve 
Spor Müdürü Ayhan Kep, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Kacır ile atölyelerde eğitim alacak 500’e yakın 
çocuk katıldı.

36 ay ücretsiz eğitim... 
Dene Yap Teknoloji Atölyeleri eğitimlerine seçilen 430 öğrenciye 
3 yıllık ücretsiz eğitim süresince robotik ve kodlama, arduino ve 

elektrik, nesnelerin interneti, enerji teknolojileri, üretim ve 
tasarım, kendi İHA'nı tasarla, matematik ve fizik ile siber güvenlik 
konularında eğitimler verilecek.

Gençler teknolojinin yıldızı olacak... 
İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, “Türkiye Teknoloji Takımı 
Vakfı ile yaptığımız iş birliğiyle İstanbul’un 28 ilçesinde 60’a 
yakın internet ve bilgi erişim merkezimizde (BELNET) bugüne 
kadar verilen hizmetlerin teknolojik dönüşümünü sağlıyoruz. 
İlk olarak Bakırköy Cem Karaca ve Fatih Ali Emiri Efendi Kültür 
Merkezi’ndeki BELNET şubeleri dönüştürüldü. Amacımız 
çocuklarımızın özellikle teknoloji alanında yeteneklerini keşfedip 
geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmek.” 
dedi. Konuşmaların ardından Dene Yap Teknoloji Atölyelerinin 
açılışı ile birlikte ilk eğitimler başladı.
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İBB’den öğrencilere 
tematik geziler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarının birinci dönemi tamamlandı. 
Dönem sonunda öğrenciler, deniz canlılarını ve meslekleri tanımaya 

yönelik olarak düzenlenen geziler ile eğlenirken öğrendiler. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 
Spor İstanbul tarafından düzenlenen Yaz Spor Okullarında 
birinci dönem tamamlandı. Dönem sonunda öğrencilere yönelik 

tematik geziler düzenlendi. Gezilerin ilk durağı dünyanın en büyük 
tematik parkı olarak bilinen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından İstanbul’a kazandırılan İstanbul Akvaryum oldu.

Akvaryum çocukların ilgi odağı oldu… 
Çocuklar İstanbul Akvaryum’da kırmızı karınlı piranaları, 
vatozları, timsahları, kurbağaları ve pitonları ilk kez canlı ve 
yakından görme fırsatı buldu. Akvaryum ziyaretçisi minikler gezi 
sırasında Amazon Yağmur Ormanları’nın kendine has 
atmosferini de keşfetme imkanı elde etti. Miniklerin en çok ilgisini 
çeken canlı ise akvaryumun en çok beslenen ve en büyük canlıları 
köpek balıkları ve maviye çalan rengi ile Napolyon Balığı oldu.

Kariyerlerinin ilk adımını attılar… 
Gezi programlarının ikinci durağı ise çocuklara yönelik faaliyet 
gösteren ve büyüklerin yaptıkları meslekleri tanımalarına olanak 
sağlayan bir alışveriş merkezi oldu. Geziye katılan 1.500 çocuk 
hem büyüklerin yaptıkları hem de gelecekte hayalini kurdukları 
meslekleri yakından tanıma fırsatı buldular. Doktor, polis ve 
itfaiyeci kıyafetleri giyen; fırıncılık, kasiyerlik ve oto tamirciliği gibi 
birçok mesleği bir günlüğüne hem yapan hem de yaşayan 
çocuklar iki gün süren tematik gezilerle eğlenirken öğrendiler. 
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İBBSK  Dünya Şampiyonu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, başarılarına yenilerini eklemeye devam 
ediyor. İBBSK sporcularından Nur Tatar Askari, Dünya Şampiyonu olarak 

bayrağımızı göndere çıkardı. Sporcularımız, tekvando ve wushu şampiyonalarında da 
rakiplerini geride bırakarak madalyaları topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Nur Tatar Askari, Güney 
Kore’de yapılan 23. Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda, 
ülkemize altın madalya kazandırdı. Nur Tatar, ABD’li rakibini 

finalde 6-4 yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Milli sporcu, 2020 
Tokyo Olimpiyatları yolunda da hanesine 120 puan ekleyerek büyük 
bir avantaj elde etti. 

Mahmut Küskü Türkiye Şampiyonu… 
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Taekwondo 
Şampiyonası ise Antalya’da yapıldı. 72 ilden 2 bin 400 sporcunun 
katıldığı şampiyonada sporcularımız 1 altın, 3 gümüş madalya 
kazandı. 53 kiloda Mahmut Küskü tüm rakiplerini yenerek 
şampiyon oldu. 33 kiloda Merdan Çalık, 45 kiloda Bilal Küskü ve  
49 kiloda Ömer Yasin Orhan gümüş madalya aldı.

Wushu’da madalyaları topladık… 
Çankırı’da 14 ilden 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen 
15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Wushu Şampiyonası’na 23 sporcu ile 
katılan Wushu takımımız önemli bir başarı göstererek şampiyonayı 
6 altın, 7 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 23 madalya ile 
tamamladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu'nun iş birliğinde 
düzenlenen ve 13 yılda 200 bin izci yetiştiren Yaz İzci Kampı 

başladı. 10 - 15 yaş arası 500 genç izci adayı, Ümraniye Kent 
Ormanı içindeki Yaz İzci Kampı’na uğurlandı. 12 Eylül’e kadar 
devam edecek kampta her hafta pazartesi günleri yeni 
gruplar kabul edilecek. 

Hem öğrenecek hem eğlenecekler… 
9 hafta boyunca devam edecek olan 2017 Yaz İzci Kampı’nda; 
izcilik, kişisel gelişim, hafıza teknikleri, okçuluk, telsiz, 
haberleşme, ilkyardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye ve 
yangın gibi eğitimlerin yanında resim, müzik, tiyatro, yüzme, 
bisiklet, binicilik, pentatlon, badminton, tırmanma duvarı, 
hayvan bakımı, ebru, model uçak yapımı, paintball, atıcılık ve 
oryantring gibi eğlendirici etkinlikler de yer alıyor. Her dönem 
olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimleri 
bu yıl da destek vererek kampa katılacak izcilerin yemekten 
sağlığa, barınmadan temizliğe kadar her türlü ihtiyacını 
karşılıyor.

Engelli bireyler izci kampında… 
Yaz İzci Kampı, Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler 
Müdürlüğü’nden hizmet alan 100 engelli bireyi ağırladı. 
16 - 30 yaş arasındaki engelli bireylerin fiziksel ve sosyal 
yeterliliklerini artırmak amacıyla düzenlenen kampta, çeşitli 
spor aktiviteleri ile engelli bireylerin fiziksel ve zihinsel 
yeterliliklerinin artırılmasına katkı sağlandı. Ailelerinden 
ilk defa 1 hafta ayrı kalan engelli bireylerin, kamp içinde 
oluşturulan takım ruhu ve yardımlaşma ile iletişim becerileri ve 
sosyal yönlerinin de gelişmesine katkı sağlandı.

2017 Yaz İzci Kampı başladı 

İzcilik faaliyetlerinde yerel yönetimlerde dünya birincisi olan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, yaz kamplarını aralıksız sürdürüyor. Ümraniye Kent Ormanı’nda 

düzenlenen ve birer haftalık periyotlarla toplam 9 hafta sürecek 
“2017 Yaz İzci Kampı” ilk izci grubunun uğurlanmasıyla başladı. 
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Gençler yazı 
dolu dolu geçiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “Bir Yaz, Bin Gelecek” sloganıyla düzenlenen 
Ortaokul Yaz Okulu ve Lise Doğa Kampı yüzlerce öğrenciyi ağırlıyor. Çocuk ve gençler, 

ücretsiz olan etkinliklerde hem öğreniyor hem de yazın tadını doya doya çıkarıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği ve 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğinde ücretsiz 

olarak düzenlenen Ortaokul Yaz Okulu ile Lise Doğa Kampı 
başladı. Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 
yaz okulu ile İstanbul’un 39 ilçesinde 42 okulda 9 bin çocuğa 
hizmet verildi. Yaz okullarında temel dini bilgiler, Kur’an-ı 
Kerim dersleri ile spor ve gezi faaliyetleri, zeka ve akıl oyunları 
gibi etkinliklerle çocuklara yaz tatillerini dolu dolu geçirme 
imkanı sağlandı. 

Liseli gençler doğa kampı ile tatilin 
tadını çıkarıyor… 
Liseli gençlerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini ve 
yeşilin ferahlığında, mavinin derinliğinde doğa ile iç içe 
olmalarını sağlayan doğa kampının ilk dönemi başladı. Edirne 
Keşan bölgesinde bulunan Gökçetepe Tabiat Parkı’nda yer alan 
kamp, liseli öğrencileri tabiatın eşsiz güzelliğiyle karşılıyor.
Katılımın tamamen ücretsiz olduğu kampın ilk etabında 
800 genç yer alıyor. 8 dönem şeklinde gerçekleştirilecek kamp, 
10 bin genci ağırlayacak. Kampta yer alan öğrenciler, 
alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde; yüzme, paintball, 
okçuluk, satranç, futbol, oryantiring, mini golf, basketbol, 
macera parkuru, mangala ve voleybol gibi sportif aktivitelerin 
yanında Kur’an-ı Kerim dersi, ahlak eğitimi, hadis ve siyer 
dersleriyle oldukça keyifli bir kamp geçirecekler.
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İstanbul plajlarında  
spor zamanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, plajları spor ve eğlence merkezi haline getiriyor. 
Plajlarda voleybol, futbol ve tenis gibi sporların yanı sıra birbirinden 

eğlenceli aktiviteler düzenleniyor.

İstanbullulara şehrin 30 farklı noktasında her sabah ücretsiz 
spor yaptıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, plajları da 
spor ve eğlence merkezi haline getiriyor. Gençlik ve Spor 

Müdürlüğü ile Spor İstanbul iş birliğiyle düzenlenen spor 
aktiviteleri Florya ve Caddebostan Sahillerinde başladı. 
Uygulama çerçevesinde uzman spor eğitmenleri eşliğinde plaj 
voleybolu, plaj futbolu ve plaj tenisi gibi sporların yanı sıra 
birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenleniyor.

İstanbullular doğa ile iç içe spor yapıyor… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi açık alanlarda, plaj ve piknik 
alanlarında gerçekleştirdiği bu uygulamalarla tüm 
İstanbullulara spor yapma ve doğayla iç içe olma fırsatı 
sunuyor. Ayrıca düzenlenen sportif etkinliklerle katılanları 

stresten arındıran, eğlenceli, motive edici ve keyifli egzersiz 
alanları bekliyor. Bu çerçevede planlanan plaj ve piknik 
alanlarını da içine alan uygulama 31 Ağustos’a kadar 
devam edecek.

Mobil spor aracı ile tüm plajlar 
hareketlenecek… 
Spor ve eğlence parkuru, mobil spor aracı ile İstanbul’un 
cankurtaran bulunan plajlarında gerçekleştiriliyor. Mobil spor 
aracı etkinlikler boyunca Çatalca Yalıköy, Arnavutköy Durusu 
Karaburun, Eyüp Ağaçlı, Sarıyer Kısırkaya, Beykoz Riva, 
Şile Ayazma ve Ağva, Beylikdüzü Gürpınar, Büyükçekmece 
Kumburgaz ve Silivri Selimpaşa’da hem tatilcilerin hem de ilçe 
sakinlerinin hizmetine sunuluyor.
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Bir Sure Adı

Namzet

Tahıl Ölçeği
Potasyum’un 

Simgesi

Bir Erkek Adı

Turşu Suyu G. Amerika 
Devesi

Radyum’un 
Simgesi

Eşit Ağırlık 
(Kısaltma)

Müstahkem 
Mevki

Yüz

Bir Ünlem

Hangi Yere 
(Soru)

Hoş Olmayan, 
KötüVakit

Karışık Renkli

İtriyum’un 
Simgesi

Baryum’un 
Simgesi

Bilinmeyen 
Tarih Sıcaklık

Bir Şart Eki

Uzaklık Anlatır

Litre Kısaltması

Söz

Bir Soru Eki

Duvarcı Aleti

Bağlaşma, Güç 
Birleşimi

Birlikte

Bir Tamirci Aleti

Çevik

Tanrıtanımaz

Kırım İç DeniziSayı, Tane

Baharat 
Dükkanı

Geveze

“.....” Kurosava 
(Yönetmen)

Mesafe Yüksek, Taş 
Su Yolu

Arapça’da 
“Ben”

Uzaklaşmak

Bir Sayı

Osmanlı’da LiseEşya, MülkTaraftar Gurubu 
Lideri

Bir Körfez 
Ülkesi

Bir Pamuk Türü

Bir Yağış Türü

Adlar (Çoğul)

Avuç İçi

Küçük Su 
Kanalı

Gelir Getiren 
Mülk

İnce Taneli 
Toprak

Eşek Sesi

İlave

“...” Aliço 
(Başpehlivan)

Bir Nota

Melek’in 
Ünsüzleri

Utanma 
Duygusu Lityum’un 

Simgesi

Hollanda 
Plakası

Hangi Şey 
(Soru)

Bırak (Eski)

Elişi Tığı

Amaç

Çayır Bitkisi

Ad

Galyum’un 
Simgesi

Ayna (Eski)

Ekleme

Muğla İlçesi

Tavır



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.08.2017 - 31.08.2017

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

02.08.2017 10.00 Tesisler Bakım ve Onarım 
Müdürlüğü Muhtelif Spor Kompleksleri Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşi

02.08.2017 10.30 Tesisler Bakım ve Onarım 
Müdürlüğü İstanbul Geneli Spor Tesisleri Bakım ve Onarım İşi

02.08.2017 11.00 Satınalma Müdürlüğü Forklift, İstif Makinesi ve Makaslı Platform Alımı

02.08.2017 11.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 12 Kalem Muhtelif Melbusat Alımı

03.08.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Cami, Meydan ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

03.08.2017 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Şişli Feriköy Kent Parkı İnşaatı

04.08.2017 10.30 Satınalma Müdürlüğü Tuz Serpme Makinası ve Kar Küreme Aparatı Alımı

07.08.2017 11.00 Elektronik Sistemler Müdürlüğü Cisco Çağrı Sistemleri Güncelleme ve Bakım İşi

14.08.2017 11.00 Şehir Tiyatroları Müdürlüğü Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün Sahnelerinde ve Atölyelerinde Kullanılmak Üzere 464 Kalem Muhtelif Dekor 
Kostüm ve Aksesuar Malzemesi Alımı

14.08.2017 11.30 Engelliler Müdürlüğü İSEÇOM Projesi Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocuklar İçin Erken Çocuklukta Müdahale Projesi Kapsamında 
Eğitim Hizmetleri Alım İşi

15.08.2017 11.00 Çevre Koruma Müdürlüğü Hava Kalitesi Laboratuvarı Ölçüm Cihaz ve Ekipmanları Alımı

15.08.2017 11.30 Çevre Koruma Müdürlüğü ICP-MS Cihazı Alımı

16.08.2017 11.00 Satınalma Müdürlüğü 10 Adet Işık Kulesi Alımı

17.08.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Üsküdar Çengelköy Mahallesi Yurt ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

18.08.2017 10.00 Anadolu Yakası Raylı Sistem 
Müdürlüğü

Dudullu - Bostancı ile Mahmutbey - Esenyurt Metro Hatları Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 120 Adet Metro 
Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi

21.08.2017 11.00 Planlama Müdürlüğü Meriyette Olan Plan ve Plan Tadilatlarının Akıllandırılması

21.08.2017 11.30 Atık Yönetimi Müdürlüğü Akıllı Mobil Aktarma İstasyonu Mal Alımı İşi

23.08.2017 11.00 Anadolu Yakası Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlarda, Koru ve Kent Ormanları İçin Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi




