
İstanbul’a Dev Yatırım ve Hizmetler
• Bayrampaşa ilçesine yapılan yatırım ve hizmetlerin toplu açılışı, Sn. Başbakanımızın katılımıyla yapıldı.
• 150 bin m2 alana sahip İstanbul Çırpıcı Kent Parkı, düzenlenen törenle İstanbulluların hizmetine açıldı.
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Bu bülten sizindir, alabilirsiniz.



Sevgili
İstanbullular
İstanbul’umuzun marka değerini artırmaya yönelik yatırım 
ve hizmetlerimize, geride bıraktığımız ay da hız kesmeden 
devam ettik. Bayrampaşa ilçemize yaptığımız yatırım ve 
hizmetlerimizin toplu açılışını, Başbakanımız Sayın Ahmet 
Davutoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra 
İstanbul’da dev bir çevre yatırımını daha hayata geçirdik. 
150 bin m2 alana sahip olan İstanbul Çırpıcı Kent Parkı’nı 
törenle siz değerli İstanbulluların hizmetine açtık. Ayrıca 
dünyanın en modern itfaiye araçlarına sahip olarak hizmet 
veren İstanbul İtfaiyesi’ne 2 yeni itfaiye istasyonu ile 99 adet 
itfaiye aracı daha kattık. 

Geride bıraktığımız ay, ülkemizi yurtdışında temsil etme 
imkanı bulduk. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Dünya Teşkilatı Başkanı sıfatıyla, New York’ta Birleşmiş 
Milletler Zirvesi’nde bir konuşma yaptık. Dünya liderlerine 
seslendiğimiz toplantıda, hızla gelişen dünyada bütün 
insanlığın kaderinin birbirine bağlı olduğunu ifade ettik. 
Dünya gençleri ve BM Gençlik Çalışma Temsilcileri ile 
biraraya geldiğimiz organizasyonda ise şahsıma Model 
Gençlik Şehri Şilti takdim edildi. Hiç şüphesiz bu büyük 
gurur hepimizin, İstanbul’umuzun…

Göreve geldiğimiz 2004 yılından itibaren şahsım ve ekibim 
siz değerli İstanbullular ve İstanbul için dur durak bilmeden 
çalışıyoruz. 39 ilçemizde ulaşımdan altyapıya, çevreden 
kültür-sanata, eğitimden spora, bilgi teknolojilerinden 
itfaiye hizmetlerine kadar tüm sektörlerde yatırım yapmaya 
ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. Çünkü medeniyetlerin 
çeyiz sandığı konumundaki İstanbul ve siz değerli 
İstanbullular her şeyin en güzeline ve en iyisine layıksınız. 
İstanbul’u hak ettiği yatırım ve hizmetlerle buluşturmaya 
devam edeceğimizden şüpheniz olmasın. 

Yaptığımız yatırım ve hizmetlerden haberlerin yer aldığı 
bültenimizle sizleri baş başa bırakırken hepinize sağlıklı, 
mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Bayrampaşa Toplu Açılış 
Töreni’ne katıldılar. 
Başbakan Davutoğlu, 
İstanbul’u dünyanın küresel bir 
başkenti haline getirmek için 
çalıştıklarını söyledi.

İstanbul’a 
68,5 milyar TL yatırım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Bayrampaşa’da yaptığı 
yatırım ve hizmetlerin toplu açılışı, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu ve Başkan Kadir Topbaş’ın yanı sıra İstanbul 

Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri ve İBB Bürokratlarının 
katıldıkları törenle yapıldı.

Başbakan Davutoğlu: “İstanbul’u küresel başkent 
yapıyoruz…”
Törende konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul’u 
dünyanın cazibe merkezi haline getirdiklerini belirterek, 
şehirde rekor mahiyetinde pek çok projeye imza attıklarını 
söyledi. “Biz, İstanbul’u küresel bir başkent haline 
getiriyoruz.” diyen Başbakan Davutoğlu, “Türkiye’yi ve 
İstanbul’u hızlı trenle buluşturduk. Marmaray’ı hizmete 
açtık, Avrupa ile Asya’yı denizin altında biz birleştirdik. 
Şimdi ise iki kıtayı Avrasya Tüneli ile birleştiriyoruz. 
İstanbul’daki 45 kilometre olan raylı sistemi 
145,10 kilometreye çıkardık. 115 kilometrelik metro 
inşaatı devam ediyor. Her alanda İstanbul çağ atlıyor. 

Dünyanın en cazibeli küresel başkenti haline geliyor. 
Başkentimiz Ankara ama biz İstanbul’u, Avrupa’nın, 
Asya’nın, Afrika’nın, dünyanın küresel bir başkenti haline 
getiriyoruz.” diye konuştu.

“İstanbul, dünyanın en büyük havalimanına sahip 
olmanın gururunu yaşayacak…”
Yakın zamanda yeni metro hatlarının temelini atacaklarını 
açıklayan Başbakan Davutoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul’a yapıyoruz. 
Dünyanın en büyük havalimanına sahip olmanın gururunu 
yaşayacaksınız. Melen Projesi ile İstanbul’un 2071 yılına 
kadar su sıkıntısını hallettik. Yeni teleferik ve metro 
hatlarıyla Bayrampaşa’nın ulaşım ağını genişleteceğiz.” 

11 yılda İstanbul’a 68,5 milyar liralık yatırım…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, 
11 yıldır İstanbullulara hizmet etmenin onurunu 
yaşadıklarını belirterek, 2004’ten bu yana şehre 
68,5 milyarlık yatırım ve hizmet yaptıklarını söyledi. 
Sadece Bayrampaşa’ya 850 milyon liralık yatırım 
yaptıklarını ifade eden Başkan Topbaş, şunları söyledi: 
“Türkiye’nin özeti olan İstanbul’un emanet şehir olduğunu 
bilerek gece gündüz demeden hizmet ettik. Biz ne söz 
verdiysek sözümüz yerde kalmaz. Çünkü hizmet bizim 
işimiz. Hizmetin ne anlama geldiğini bilenlerdeniz. 
Geçmişte maaş ödeyemeyen belediye olarak 11 yıldır ne 

dediysek yaptık. Gurur duyacağımız bir şehir için adımları 
sizlerle birlikte atıyoruz.”

Açılışı yapılan yatırım ve hizmetler…
Bayrampaşa Toplu Açılış Töreni’nde; 1.500 kişi kapasiteli 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stadı, 535 araç kapasiteli 
Bayrampaşa Şehir Parkı Zeminaltı Otoparkı ile Sağmalcılar - 
Kartaltepe Viyadüğü hizmete alındı. Bunların yanı sıra 
Aliya İzzet Begoviç Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi, Otistik 
ve Down Sendromlu Çocuklar Okulu, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Hizmet Merkezi ve Oğuzhan İlkokulu / Ortaokulu’nun 
toplu açılışı yapıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kentte dev bir çevre yatırımını 
daha hayata geçirdi. 150 bin m2 
alana sahip Çırpıcı Kent Parkı, 
Başkan Kadir Topbaş’ın katıldığı 
törenle hizmete açıldı. 
Törende ayrıca İstanbul 
İtfaiyesi’ne 2 yeni itfaiye 
istasyonu ile 99 adet itfaiye 
aracı da hizmete alındı.

Çırpıcı Kent Parkı 
hizmete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Çırpıcı Kent Parkı’nda düzenlenen törende İstanbul’un 
ilk itfaiye ekibi olan nostaljik tulumbacılar tarafından 

karşılandı. Törene Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat 
Aydın’ın yanı sıra çok sayıda İstanbullu da katıldı. 

“Müjdelenmiş şehre hizmet etmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz...”
Hizmete alım töreninde konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
İstanbul’u dünya kentleriyle yarışır bir hale getirdiklerini 
ifade ederek, İstanbul’un dünya tarafından gıpta ile 
izlendiğini söyledi. Kirli havası ve toplanmayan çöpleriyle 
anılan eski İstanbul’un, modern çağa uygun bir şehir hale 
geldiğine dikkat çeken Başkan Topbaş, “Duvarlarda 
çiçekler açtırdık. ‘Göreve geldikleri günden bu güne ne 
yaptılar?’ diyenlere İstanbul’un susuzluk çektiği yılları 
hatırlatın. Bizler müjdelenmiş şehre hizmet etmenin 
gururunu yaşıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın 
anlayışıyla bu şehre hizmet ediyoruz.” diye konuştu.

Zeytinburnu’na 1 milyar 240 milyon TL yatırım...
Ülke özelliği gösteren İstanbul’a yaptıkları yatırımlara hız 
kesmeden devam ettiklerini ifade eden Başkan Topbaş, 
konuşmasına şöyle devam etti: “Resmi açılışını bile 
yapmadığımız daha bir sürü projemiz var ama vakit 
bulamadığımızdan resmi açılışını bile yapamıyoruz. 
Sadece Zeytinburnu’na yaptığımız yatırımların toplamı 
1 milyar 240 milyon lira. İşte bizim siyasi anlayışımız bu, 
millete hizmetçi olmak. Türkiye hak ettiği yerde olsaydı, 
bugün Türkiye’nin ekonomisi çok daha farklı yere gelmiş; 
müreffeh bir Türkiye ortaya çıkmış olurdu. Ben de siyaset 
yapmazdım. Siyasete mevki için girmedim. Hizmetlerimiz 
karşılığı dua alırız diye siyasete girdik. Sizden biriyim. 
Bebekliğinden beri bu şehirde yaşayan biriyim. 
Daha Merter’in ortaya çıkmadığı dönemleri biliyorum. 
Bundan sonraki süreç de çok daha farklı olacak.”

Çırpıcı Kent Parkı’nın 1. etabı 150 bin m2...
İstanbul’daki park ve meydanlara büyük önem verdiğini 
belirten Başkan Topbaş, amaçlarının bu alanları daha da 
artırmak olduğunu söyledi. Başkan Topbaş, Çırpıcı Parkı ile 
ilgili olarak da şunları söyledi: “Bu bölgede yaşayanlar 
Çırpıcı Parkı’nın eski halini çok iyi bilir. Geceleri bırak 
gündüzleri bile girmek buraya zordu. Bizler buraya da bir 
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el atalım halkın nefes alacağı yer olsun 
dedik. 300 - 500 bin metrekarelik 
alanlar yapalım dedik. Batı da bu tür 
alanlara Demokrasi Meydanları 
diyorlar. Çünkü insanlar bu tür 
meydanlarında birbirlerini görüyorlar, 
aynı ortamı paylaşıyorlar. Halkın her 
kesiminden insan bu şekilde bir araya 
geliyor. Amacımız bu tür meydanların 
sayısını daha da arttırmak. Veliefendi 
Parkı ile birlikte burada toplam 
1 milyon metrekare alanımız olacak. 
Şu anda 150 bin metrekarelik birinci 
etabının açılışını yapıyoruz. 
Başka türlü düşünseydik buraya 
binalar dikerdik. Şu kadar para 
toplarız demedik. Çocuklarımız 
piknik yapsın oynasın dedik. Devamı 
gelecek. İkinci etap olarak da 230 bin 
metrekare ormanlık alan yapacağız.”

“İstanbul’a dünyanın en modern 
itfaiye teşkilatı...”
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un 
New York İtfaiyesi ile yarışır bir 
itfaiyeye sahip olduğunu ve bazı 

yönleriyle de çok daha önde olduğunu 
belirterek, yeni alınan itfaiye araçlarıyla 
yangınlara müdahale etmelerinin çok 
daha kolay bir hale geldiğini söyledi. 
“İstanbul’a dünyanın en modern 
itfaiye teşkilatını kazandırdık.” diyen 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Göreve geldiğimizde 
1.220 olan personel sayısını 4 bin 636’ya 
çıkardık ve itfaiye ekiplerimiz olay yerine 
3 dakikada yetişebilir hale geldi. 
Türkiye’de ilk defa kullanılan 
Dumansavarımız ve dar sokaklara 
rahat girebilsin diye özel araçlarımız 
yengeçlerle artık itfaiyemiz çok daha 
iyi bir seviyeye geldi. 60 metre merdivene 
sahip iki adet itfaiye aracımızla yüksek 
binalardaki yangınlara müdahale 
etmemiz daha da kolaylaştı. Türkiye’de 
ilk defa tramvay yollarında da gidebilen 
ayrıca tekerlekli itfaiye aracımızla 
metro yangınlarına müdahale 
etmemiz daha da kolay hale geldi.”

“Her yerde metro, her yere metro…”
“Her yerde metro, her yere metro 
hedefi ile İstanbul’u adeta demir 

ağlarla örüyoruz” diyen Başkan 
Kadir Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Zeytinburnu Tramvayı’nı 
da metroya çevirmeyi düşünüyoruz. 
Ama binalarda çökme tehlikesi 
riskinden çekiniyoruz. Ama en fazla 
yürüme mesafesiyle yarım saat 
sürecek metro duraklarıyla 
insanlarımızın ulaşımını daha da 
kolay hale getirmeye çalışıyoruz.” 

Başkan Kadir Topbaş, konuşmaların 
ardından canlı yayınla Silivri ve 
Başakşehir ilçelerine bağlanarak, 
oralarda hizmete alınacak itfaiye 
istasyonlarının açılışını yaptı. Çırpıcı 
Kent Parkı’nın hizmete alımını da 
sahneye çağırdığı genç sporcularla 
yapan Başkan Topbaş, Türkiye’de ilk 
defa kullanılacak olan karada ve 
raylarda giden itfaiye aracına binerek, 
aracı bir süre kullandı. Yangınlara 
havadan müdahale eden Alev 
Kartalı’nın park üzerinde uçtuğu 
törende Başkan Topbaş, Dumansavar 
itfaiye aracından da katılımcılara gül 
yaprakları püskürttü.
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Çırpıcı Kent Parkı İstanbulluların 
hizmetinde…
İstanbul Çırpıcı Kent Parkı’nda; halı ve 
basketbol sahaları, tenis kortu, buz 
pisti, fitness salonu, koşu ve bisiklet 
parkuru gibi spor aktivite alanları yer 
alıyor. Parkta çocuklar için de yağmur 
parkı, trambolin, macera kulesi ve 
tırmanma duvarı gibi oyun grupları 
bulunuyor. Park, sosyal alanları, yeşil 
ve piknik alanları, kafeteryası ve 
otoparklarıyla İstanbullulara hizmet 
verecek.    

99 adet itfaiye aracı hizmete alındı…
Dünyanın en modern itfaiye araçlarına 
sahip olarak hizmet veren İstanbul 
İtfaiyesi’ne 99 itfaiye aracı daha katıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle 
hizmete alınan araçlarla İstanbul 
İtfaiyesi çok daha güçlü hale geldi. 
Törende, 5 adet İlk Müdahale Dar Alan 
İtfaiye Aracı (yengeç), 
2 adet Kara ve Rayda Giden İtfaiye 
Aracı (kararay), 2 adet İtfaiye Merdiven 
Aracı (60 metre), 12 adet İtfaiye 
Merdiven Aracı (30 metre), 

10 adet İlk Müdahale İtfaiye Aracı, 3 adet Dumansavar, 
2 adet İtfaiye Tüp Dolum ve Taşıma Aracı, 35 adet İtfaiye 
Su İkmal Aracı (7 ton), 15 adet İtfaiye Su İkmal Aracı 
(13 ton), 10 adet İtfaiye Hizmet Aracı ile 3 adet Yangın 
Senaryolu Mobil Eğitim Aracı hizmete alındı.

İstanbul İtfaiyesi daha da güçlü…
Karada ve raylı sistem olan her yerde hareket edebilen 
Kararay (Kara ve Rayda Giden İtfaiye Aracı) raylarda 
hareket edebilme özelliğiyle de metro veya tramvaylarda 
çıkacak olumsuz bir duruma anında müdahale edebilecek. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul İtfaiyesi için 
özel olarak yaptırdığı Dumansavar, karada da hareket 
edebilecek şekilde dizayn edildi. Dumansavar aracı, 
birçok alanda özellikle büyük depo, ticari yapılar, 
fabrikalar, yüksek katlı binalar, hava alanları gibi yapılarda 
meydana gelebilecek yangınlarda pozitif basınçlandırma 
maksadıyla kullanılacak.

2 yeni itfaiye binası hizmete alındı...
İstanbul İtfaiyesi’ne 2 yeni itfaiye binası da katıldı. 
Bunlardan biri olan Bahçeşehir İtfaiye Binası, 2 bin 66 m2 
toplam alana sahip. 6 araç kapasitesi olan bina, 
25 itfaiye personeli, 1 ambulans ve 2 sağlık personeli
ile hizmet verecek. 2 bin 67 m2 alana sahip olan Silivri 
İtfaiye Binası ise 8 araç kapasitesi, 22 itfaiye personeli, 
1 ambulans ve 2 sağlık personeli ile hizmet verecek. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Saraybosna 
Belediye Başkanı Ivo Komsic’i 
makamında ağırladı. 
Konuk Başkan Komsic, 
Saraybosna Belediye 
Meclisi’nin aldığı kararla 
Başkan Topbaş’a Fahri 
Hemşerilik Beratı takdim etti.

Başkan Kadir Topbaş’a
Saraybosna Fahri Hemşeriliği

Saraybosna Belediye Başkanı Ivo Komsic, 
beraberindeki heyetle birlikte İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı makamında ziyaret 

etti. Meslektaşını kapıda karşılayan Başkan Topbaş, daha 
sonra misafirine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık 
Binası girişindeki İstanbul fotoğrafını gösterdi.

Saraybosna’daki Osmanlı mirası korunacak…
Konuğu ve beraberindeki heyetle makamına geçen 
Başkan Topbaş, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirildi. 
Görüşmede, Ivo Komsic, Başkan Topbaş’tan Saraybosna’da 
Osmanlı zamanından kalan tarihi mirasın korunması ve 
tarihi yapıların restorasyonu konusunda destek istedi. 
Başkan Topbaş da, Büyükşehir Belediyesi olarak ellerinden 
gelen tüm desteği vereceklerini söyledi.

Saraybosna’ya İSMEK kurulması için destek verilecek…
Başkan Kadir Topbaş, Saraybosna’ya 30 otobüs, Liberya’ya 
20 otobüs hibe edildiğini şimdi de Çad Encemine’ye 

20 otobüs hibe edilmesi için hazırlık yapıldığını söyledi. 
Dünyanın en büyük açık üniversitesi olan İSMEK’in de 
Saraybosna’da bir benzerinin kurulması için destek 
vereceklerini kaydeden Başkan Topbaş, “İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın tüm kentleriyle 
bilgi alışverişine hazırız.” dedi. 

Başkan Topbaş, Saraybosna’ya davet edildi…
Konuşmaların ardından Saraybosna Belediye Meclisi’nin 
25 Şubat 2015 tarihinde aldığı bir kararla Başkan Kadir 
Topbaş’a verilmesi planlanan Fahri Hemşerilik Beratı, 
Saraybosna Belediye Başkanı Ivo Komsic tarafından 
Başkan Kadir Topbaş’a takdim edildi. İki kardeş belediye 
arasında bilgi ve deneyim paylaşımının konuşulduğu 
görüşmede, konuk Başkan Ivo Komsic, Başkan Kadir 
Topbaş’ı Saraybosna’ya davet etti. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Edirne’nin ilçelerini ziyaret 
ederek, vatandaşlarla buluştu. 
Birlik ve kardeşlik mesajları veren 
Başkan Topbaş, ziyaret ettiği 
belediyelere yatırım sözü verdi.

Başkan Kadir Topbaş’tan
birlik ve kardeşlik mesajı

Edirne’nin Meriç, İpsala, Küplü, Yeni Karpuzlu, Enez ve 
Keşan ilçelerini gezen İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’a, İstanbul Milletvekili Tülay 

Kaynarca, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve 
Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı da eşlik etti. 
Meriç’te Belediye Başkanı Nihat Yörük ve vatandaşlar 
tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Topbaş, belediye 
binasının önüne şehir meydanı ve park yapma sözü verdi. 
1968’de Meriç’te bir süre vaizlik yaptığını anlatan Başkan 
Topbaş, kendisini yıllar önceden tanıyan vatandaşlarla 
hasret giderdi.

“Vatandaşlardan büyük sevgi gösterisi…”
Küplü ilçesinde yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi 
alan Başkan Topbaş, İpsala’da da vatandaşların sevgi 
gösterileriyle karşılandı. Burada vatandaşlara hitap eden 
Başkan Kadir Topbaş, ülkelerin kalkınmasında yerel 
yönetimlerin çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. 

“Başkan Topbaş’tan ilçe belediyelerine destek…”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Edirne’de ziyaret 
ettiği ilçe belediyelerine destek sözü verdiğini hatırlatan 
Başkan Topbaş, “İstikrar içinde güçlü bir Türkiye’yi milletçe 
beraber kol kola girerek hazırlayacağız. 11 yılda pek çok 
sorununu çözdüğümüz İstanbul’a sadece bu yıl 12,5 milyar 
lira yatırım yaptık.” dedi. Dünyada devletlerin yaptığı dev 
metro yatırımlarını İBB’nin kendi kaynaklarıyla yaptığının 
altını çizen Başkan Topbaş, verecekleri destek ile İpsala 
Belediyesi’nin de ilçenin çehresini değiştireceğini kaydetti.

“Bilgi ve deneyim paylaşımına büyük önem veriyoruz”
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı olarak yerel 
yönetimlerin bilgi ve deneyim paylaşımına büyük önem 
verdiklerini ifade eden Başkan Topbaş, şunları söyledi: 
“İBB olarak da dünyanın her tarafındaki yerel yönetimlere 
destek veriyoruz. Daha geçen ay Saraybosna’ya 30 tane 
otobüs verdik. 20 otobüs de Afrika’da sefaletle boğuşan 
Liberya’ya gönderdik. Şimdi aynı şekilde Çad ülkesine de 
20 otobüs hediye ediyoruz. Ecdadımız Osmanlı da 
dünyanın birçok bölgesine sırf insana hizmet etmek 
için yardımlar yapmıştı.”

Konuşmasının ardından Enez’e geçen Başkan Kadir 
Topbaş, ilçe belediye başkanı Abdullah Bostancı ve büyük 
bir kalabalık tarafından karşılandı. Belediye başkanından 
çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Topbaş, 
Enez Sahil Yolu’nun açılışını da yaptı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Topbaş, Saraçhane’deki 
Başkanlık Sarayı’nda mesai 
arkadaşlarıyla bayramlaştı. 
Başkan Topbaş, İstanbul için 
11 yıldır gururla çalıştıklarını 
söyledi. 

İstanbul için gururla çalışıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbulluların, Türkiye’nin ve tüm İslam aleminin 
Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Kurban Bayramı’nın barış, 

huzur ve kardeşlik içinde geçmesi ve sıkıntısız kurban 
kesimleri için belediye olarak her türlü hazırlığı yaptıklarını 
belirten Başkan Topbaş, “Her zamanki gibi bizler bayram 
yapmayacağız. Vatandaşlarımıza bayram yaptıracağız. 
İstanbul’a hizmet veren, 73 bin kişilik bir aile olarak 
11 yıldır gururla çalışmaktayız. Bütün mesai arkadaşlarıma 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

“Bayram, güzelliklerle geçsin…”
İstanbul’un nüfus olarak dünyanın 117, ekonomi olarak da 
127 ülkesinden büyük olduğuna dikkat çeken Başkan 
Topbaş, bayram boyunca toplu ulaşımı yüzde 50 indirimli 
hale getirdiklerini, itfaiye ve zabıta başta olmak üzere 
gerekli tüm birimlerin teyakkuz halinde bayram boyunca 
hizmet vereceğini hatırlattı. Bayramların dostluğu, 
kardeşliği pekiştiren, küskünlükleri gideren ve insani 
duyguları ön plana çıkartan özel günler olduğunun altını 
çizen Başkan Topbaş, “İstiyoruz ki, bu bayram güzelliklerle 

ve huzurla dolu geçsin. Bayramda sıla-i rahim yapacaklara 
ve tatile gideceklere kazasız belasız hayırlı ve dikkatli 
yolculuklar diliyorum.” dedi.

“İstanbul, başka şehirlere örnek oluyor…”
Büyükşehir ailesinin İstanbul’da bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da başka şehirlere örnek olacak 
çalışmaları ve modelleri birlikte ortaya çıkartacaklarını dile 
getire Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul 
tek başına bir başkan vesilesiyle değil, her birinizin başarı 
hikayesiyle bugünkü güzel noktaya geldi. Sizlerle birlikte 
yapabileceğimiz her şeyi söyledik. Sözümüzü yerde 
bırakmadık, arkasında durduk. İstanbullulara verdiğimiz 
sözden çok daha öteye hizmet etmeye ve yaşamaktan 
gurur duyulan bir şehir oluşturmak için hummalı bir 
şekilde çalışıyoruz. Gittiğim birçok şehirden mukayese 
edilmeyecek kadar çok daha iyi noktada olduğumuzu 
görüyorum. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. 
Samimi olarak bize eleştirenlerin bize yol gösterdiğini 
düşünmekteyiz.”

Başkan Topbaş: “Bizim sözümüz yerde kalmaz…”
Başkan Kadir Topbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın servisçilere verdiği plaka müjdesiyle ilgili de 

açıklamalarda bulundu. “Özellikle ifade ediyorum ki; 
bizim sözümüz yerde kalmaz. Biz tamam dediysek 
mutlaka gerçekleştiririz” diyen Başkan Topbaş, “Bu konu 
hemen bir yazıyla oldu bittiye getirilemez. Çok ciddi bir 
çalışma gerekiyor. Bu çalışmayla binlerce hak sahibi olacak 
servisçimiz var. Üst düzey bürokratlarımız ilgili oda ve 
derneklerle görüşüyor. Doğru bir sistem kurmalıyız ki, 
yarın bu şehre, gelecek kuşaklara problem olmasın. Bu 
hassasiyeti içimizde taşıyoruz.” dedi.

“İBB olarak hassasiyetle çalışıyoruz…”
Yaptıkları her çalışmada özellikle taksici, minibüsçü ve 
halk otobüsçü esnafını mağdur etmemeye özen 
gösterdiklerini vurgulayan Başkan Topbaş, şunları söyledi: 
“Bizden sonra ne olursa olsun demiyoruz. Kimsenin 
hayat nizamını, hayata tutunma ağlarını kopartmak 
istemiyoruz. ‘Esnafımıza daha neler katabiliriz? 
Daha nasıl çalışabilirler? Daha nasıl mutlu olabilirler’, 
hep buna bakıyoruz. Bir yerde park yaparken, yol 
geçirirken veya dönüşüm çalışması yaparken de tüm 
hassasiyetimiz, aman kimse mağdur olmasın… 
Kimse ezilmesin, üzülmesin… İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ailesi olarak hizmetlerimize bu hassasiyetle 
devam ediyoruz.”
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Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler (UCLG) Dünya Teşkilatı 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, New 
York’ta düzenlenen Birleşmiş 
Milletler Zirvesi’nde bir konuşma 
yaptı. Başkan Topbaş, 
Türkiye’nin ev sahipliğini örnek 
göstererek, dünya liderlerine 
‘Suriyeli mültecilere sahip çıkın’ 
çağrısı yaptı.

Başkan Kadir Topbaş
dünya liderlerine seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un davetlisi olarak, 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı 

sıfatıyla, Dünya’daki tüm yerel yönetimleri temsilen 
New York’ta BM Zirvesi’ne katıldı. Güney Kore, İsviçre ve Şili 
Cumhurbaşkanlarının açılış konuşması yaptığı BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Zirvesi’nde, Başkan Kadir Topbaş da yerel 
yönetimleri temsilen dünya liderlerine seslendi. 

BM’nin 2030 Kalkınma Gündemi’ne halka en yakın olan yerel 
yönetim temsilcileri olarak ortak olmak istediklerini belirten 
Başkan Kadir Topbaş, “Sorunlar ancak yerinde görülerek 
yerelden çözülebilir. ‘Sadece uluslar için değil, bütün dünya 
insanlığının geleceği için nerede hangi katkıyı sunabiliriz?’ 
düşüncesiyle çalışmak gerekli. Hızla gelişen dünyada bütün 
insanlığın kaderi birbirine bağlı hale geldi.” dedi.

“Göçmen ve sığınmacı sorununa hassasiyetle 
yaklaşmalıyız…”
Başkan Topbaş, dünyanın çok ciddi bir göçmen ve 
sığınmacı sorununun olduğunu ifade ederek, şöyle 
konuştu: “Sadece İstanbul’da 350 bin, Türkiye genelinde 
2 milyonun üzerinde göçmen var. Bu insanlar her türlü riski 

göze alarak dünyanın her noktasına 
sirayet etmeye devam edecekler. 
2010’da Mexico City’de 2030 yılının 
şehirlerini konuştuğumuz toplantıda, 
‘Eğer önlem alınmaz ise yüzer- gezer 
nüfus, dünyanın geleceğini tehdit eder 
hale gelecek. Göçmen ve sığınmacı 
sorununu çözemezsek şehirlere akın 
eden göçmenler bilim kurgu filmlerde 
olduğu gibi kanallarda yaşamak 
zorunda kalacaklar’ demiştim. 
Bu göçmenlerin yerinde bizler de 
olabilirdik. Göçmen ve sığınmacı 
sorununa hassasiyetle yaklaşmalıyız.”

“BM’nin 2030 hedefleri…”
UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı olarak, 
yerel yönetimlere kaynak ayrılarak 
dünya insanlığının sorunlarının 
çözülebileceğine inandığını vurgulayan 
Başkan Topbaş, “Bizler gezegenimizin 
ve bizden sonraki kuşakların yarınlarını 
hazırlıyoruz. Günümüzde bir olay 
sadece kendi coğrafyasında kalmıyor. 
Bütün dünyayı etkiliyor. Dünyanın 
sorunları da yıllar geçtikçe hızla artıyor. 
Bütün ulusların, sivil toplum 
kuruluşlarının, hatta bireylerin 

dünyanın geleceği konusunda hassas 
davranmaları gerekiyor. 2030’a giderken, 
BM’nin ortaya koyduğu ve önemli 
gördüğüm 17 maddelik hedeflerin her 
birinin bütün ülkelerde ve yerel 
yönetimlerde nasıl uygulanabileceği 
konusunda çalışmalar yapmak 
gerekiyor.” diye konuştu.  

“UNACLA Toplantısı yapıldı…” 
Kadir Topbaş, başkanlığını sürdürdüğü 
BM Yerel Yerel Yönetimler Danışma 
Komitesi UNACLA’nın toplantısına da 
katıldı. 15 Nisan’da Nairobi Zirvesi’nde 
alınan kararların görüşüldüğü toplantıya, 
İcra Direktörü Johan Closs başkanlık 
etti. 20 üyeli UNACLA Toplantısı’na 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Dünya Teşkilatı’nın 10 bölge başkanı da 
katıldı. BM nezdinde yerel yönetimlerin 
güçlü sesi yolundan atılması gereken 
adımlar tartışıldığı toplantıda alınan 
kararlar, BM Genel Sekreteri Ban 
Ki-moon’a sunulmak üzere raporlandı. 

“İstanbul’un gücünü gördük…”
Banda Açe’nin Belediye Başkanı İlliza 
Sadettin Cemal, Başkan Topbaş’a, 

Banda Açe’ye yaptıkları yardımlardan 
dolayı teşekkür etti. ‘İstanbul’un 
gücünü gördük’ diyen Belediye Başkanı, 
“Sizler bizim gözümüz gönlümüz 
oldunuz. Destek ve yardımlarınızı 
unutmayacağız. Bunları tarih yazacak 
ve gelecek nesiller bunları öğrenecek.” 
dedi. Başkan Kadir Topbaş da, “Biz, Türkiye 
ve İstanbul olarak, dünyanın neresinde 
yardıma ihtiyaç duyan insanlar varsa 
onlara elimizi uzatmaya çalışıyoruz. 
Türk insanının yardımseverliğini tüm 
dünyaya gösteriyoruz.” diye konuştu.

“Kentsel kalkınmanın geleceği…” 
Başkan Kadir Topbaş, New York’taki 
temasları kapsamında, Ford Vakfı’nın ev 
sahipliğinde düzenlenen “Kentleşmenin 
ve Kentsel Kalkınmanın Geleceği” 
programına da katıldı. Başkan Topbaş, 
konuşmasında, kent yöneticiliğinin 
halkın ihtiyaçlarına en doğru cevabı 
verebilecek makamlar olduğunu ifade 
ederek, 11 numaralı kentsel hedefin 
uygulanmasında yerel yönetimlere 
yeterli kaynak ve kapasite sağlanması 
halinde başarıya ulaşılabileceğine 
inandığını söyledi. 
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New York’ta Birleşmiş Milletler 
Zirvesi’ne katılan Başkan 
Kadir Topbaş’a ‘Model Gençlik 
Şehri Şilti’ takdim edildi. 
Başkan Topbaş, dünyada 
gençlerin karar alma ve uygulama 
süreçlerinde daha aktif rol alması 
gerektiğini ifade etti.

BM Model Gençlik 
Şehri; İstanbul!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,  
New York’ta dünya gençleri ve BM Gençlik Çalışma 
Temsilcileri ile biraraya geldi. İstanbul’da 2016 yılında 

yapılacak Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Forumu sebebi ile 
Başkan Topbaş’a, ‘Model Gençlik Şehri Şilti’ takdim edildi. 
Model Gençlik Şehri Ödülü’nün ise İstanbul’da yapılacak 
Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Forumu’nda takdim edileceği 
belirtildi.

Gençler karar alma sürecinde daha aktif olmalı…
Toplantı sırasında dünya gençlerine seslenen Başkan 
Topbaş, kendi gençlik dönemlerinde dünyanın daha az 
soruna sahip, yerel özelliklerin daha fazla olduğu ve insani 
krizlerin günümüzdeki kadar fazla olmadığı bir yer 
olduğunun altını çizdi. Dünyanın çok sorunlu bir zamandan 
geçtiği ve bu dönemde gençlerin karar alma ve uygulama 
süreçlerinde daha aktif rol alması gerektiğini ifade eden 
Başkan Topbaş, Belediye Başkanı olarak Gençlik Meclisi’ne 
verdiği destek ve öneme vurgu yaptı.

Kadir Topbaş, konuşmasında ayrıca başkanlığını yürüttüğü 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) 
ve Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Kurulu 
(UNACLA) gibi uluslararası teşkilat ve örgütlerde de 
gençlerin daha aktif katılımını desteklediklerini dile getirdi.

Başkan Topbaş’a teşekkür…
Bu çerçevede söz alan Dünya İnsani Zirvesi Genel Sekreteri 
Jemila Mahmood, yakın zaman önce İstanbul’da İBB Gençlik 
Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş tarafından ağırlandığını ve 
gençlerin enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Mahmood, Başkan Kadir Topbaş’a gençlik çalışmalarına 
verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

İstanbul, dünya gençlik çalışmaları bağlamında öne 
çıkıyor…
UN MGCY ve UN Habitat adına söz alan Gençlik Bölümü 
Direktörü Douglas Ragan da, Başkan Topbaş’a gençlik 
çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, 
yerel yönetimler bağlamında gençlik çalışmalarının 
önemine vurgu yaptı. Ragan, İstanbul’da kurulacak ve 
dünyada bir ilk olacak Global Model Gençlik Merkezi’nin 
ve Gençlik Meclisleri ve merkezleri ağının uluslararası 
gençlik çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacağı ve 
İstanbul’un dünya gençlik çalışmaları bağlamında bir 
model olarak öne çıkacağını belirtti. Programın sonunda 
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Berlin Eyaleti Sosyal Demokrat 
Parti Grup Başkanı Raed Saleh, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 
ziyaret etti. Saleh, Türkiye ve 
İstanbul’un Suriyeli mültecileri 
ağırlayarak dünyaya insanlık 
dersi verdiğini söyledi.

İBB, Berlin Heyeti’ni ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup 
Başkan Vekili Ebubekir Taşyürek, Berlin Eyaleti Sosyal 
Demokrat Parti Grup Başkanı Raed Saleh ve 

beraberindeki heyeti, Saraçhane Belediye Binası’nda 
ağırladı. Konuklarını ağırlamaktan memnuniyet 
duyduklarını ifade eden Taşyürek, İstanbul’un jeopolitik 
önemine vurgu yaptı ve İBB’nin yatırımları hakkında 
bilgiler verdi.

Türkiye’nin 2 milyonun üzerinde Suriyeli mülteciye ev 
sahipliği yaptığını ve bunun 300 bin kadarının İstanbul’da 
barındığını aktaran Ebubekir Taşyürek, Türkiye’yi ve 
İstanbul’u yöneten iradenin, Suriyeli mültecilerin 
durumunu daha da iyileştirmek için imkanlarını seferber 
ettiğini söyledi.

İstanbul’a yapılan yatırım ve hizmetlerden çok 
etkilendiğini vurgulayan Raed Saleh de, 3 dönem üst üste 
seçim kazanmanın çok zor olduğunu bildiğini ifade 
ederek, “İBB yönetimi, kente yaptığı yatırımlar ve hizmet 
anlayışıyla İstanbul’u ileriye taşımaya devam ediyor. 
Suriye iç savaşı sonrası yaşanan mülteci göçünde Türkiye 
ve İstanbul, dünyaya insanlık dersi verdi. Almanya’da 
sizden örnek alarak mülteciler için çalışmalara başladık.” 
diye konuştu.

Görüşmede, İstanbul ile kardeş şehri Berlin’in Suriyeli 
mülteciler konusunda ortak çalışma yapmasına karar 
verildi. Ebubekir Taşyürek, ziyaretin sonunda Raed Saleh’e 
Piri Reis’in dünya haritasını hediye ederken; Saleh de, 
Taşyürek’e yıkılan Berlin Duvarı’ndan bir parça takdim etti.

dünyanın farklı ülkelerinden BM Genel Kurulu’na gelen 
gençlerle toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve ödül takdimi 
gerçekleşti.

Gençlik Meclisi’ne ödül…
Dünyanın farklı yerlerinde vizyoner çalışmalara imza atan 
İBB Gençlik Meclisi, Türkiye Bilişim Derneği tarafından 
organize edilen Türkiye Bilişim Vakfı ve Bilişim Sektörü 
Dernekleri Federasyonu’nun desteklediği Bilişim Yıldızları 
e-Dönüşüm Yarışması’nda, e-Belediyecilik alanında 3’üncü 
seçildi. 

Samed Ağırbaş: “Dünyada fark yaratmayı 
hedefliyoruz…”
Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen ödül töreninde 
konuşan Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, “Bugün 
Gençlik Meclisi olarak bir ilki yaşıyor ve ilk kez ödül 
alıyoruz. Bilişim alanında gönüllülerimiz ile yaptığımız 
çalışmaların sonucunda gelen bu anlamlı ödülü tüm ekip 
arkadaşlarım adına alıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi, bugün İstanbul gençliğinin ortak sesi 
oldu. Biliyoruz ki, bizler İstanbul’un geleceğiyiz. Bu yüzden 
İBB Başkanımız Dr. Kadir Topbaş’ın vizyonu doğrultusunda 
İstanbul için hiç durmadan üretmeye çalışıyoruz. Ar-ge, 
girişimcilik, inovasyon gibi konulara yoğunlaşarak 
dünyada fark yaratmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.
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Kosova’nın çeşitli parti ve 
STK’larından gençler, Capacity 
Building Projesi kapsamında 
İstanbul’da buluştu. Düzenlenen 
seminerde bir konuşma yapan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi Başkanı Samed 
Ağırbaş, öğrencilere meclis 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi, Dünya İnsani 
Zirvesi Sekreteri Jemilah 
Mahmood’u Hıdiv Kasrı’nda 
ağırladı. İstanbul’a hayranlığını 
dile getiren Mahmood, yedi 
tepeli kentin gezilip görülebilecek 
en güzel şehirlerden biri 
olduğunu söyledi.

Gençler İstanbul’u konuştularİstanbul’a hayran kaldı

Capacity Building Projesi, Kosova’nın çeşitli parti ve 
sivil toplum kuruluşlarını İstanbul’da biraraya 
getirdi. Proje kapsamında gençlerin, Türkiye’deki 

siyasi, ekonomik ve sosyal durumu öğrenebilmeleri ve 
takip edebilmeleri adına konferanslar, seminerler ve 
eğitim amaçlı geziler düzenlendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı 
Samed Ağırbaş ve Meclisi Üyeleri, Dünya İnsani Zirvesi 
Sekreteri Jemilah Mahmood ile Hıdiv Kasrı’nda biraraya 

geldiler. Dünya üzerindeki göçmenler hakkında bilgi veren 
Mahmood, dünyada 60 milyon mülteci olduğunu ve 
bunun dünya nüfusunun yüzde 1’ini oluşturduğunu söyledi. 

“Dünya mazlumlarının her zaman yanındayız…”
Proje dahilinde düzenlenen seminere katılan İBB Gençlik 
Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş,  öğrencilere Gençlik 
Meclisi’nin çalışmaları hakkında bilgi vererek, “İstanbul 
gençliği olarak hiçbir ayrım yapmadan, İstanbullu tüm 
gençlerle ilgileniyoruz. Ermeni, Musevi, Rum gençler ile 
ilgili çalışmalar yapıyoruz. Türk gençliği olarak nerede bir 
mazlum varsa, nerede bir felaket varsa bu acı duruma 
üzülüyoruz ve bunu engellemek için çalışıyoruz. Dünya 
mazlumlarının her zaman yanındayız.” dedi. 

“Gelişen, nitelikli bir gençliğimiz var…”
İstanbul gençliği hakkında düşüncelerini dile getiren 
Ağırbaş, “Gelişen, nitelikli bir gençliğimiz var. Biz de 
bu gençliği dünya standartları üzerine çıkarmaya 
kararlıyız. Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Sayın 
Kadir Topbaş’ın İstanbul’un gelişmesinde ve tarihin 
korunmasındaki katkıları çok büyüktür. Biz de gençlere 
yaptığımız çalışmalarda İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın vizyonu ve misyonu doğrultusunda 
çalışarak, gençlere yönelik önemli çalışmalarda 
bulunuyoruz.” diye konuştu. 

“Bir fotoğraf dünya gündeminde büyük yankı 
uyandırabilir ve kararları değiştirebilir.” diyen Mahmood, 
şunları söyledi: “Felakete uğrayan insanların onurunu 
zedelememek, onların özgüvenini yüksek tutmak gerekli. 
Felaket bölgelerinde güvenli ortam oluşturulmalıdır. 
Gerçekleşen felaketlerin yüzde 20’si doğal sebeplerden 
kaynaklanırken, yüzde 80’i insan eliyle yaratılan 
felaketlerdir. Karşılaşılan felaket durumunda ihtiyacın 
doğru belirlenmesi ve doğru tepkiler gösterilmesi 
gereklidir.”

Görüşme sonrasında İstanbul’u gezen Jemilah Mahmood, 
İstanbul’a hayranlığını dile getirdi. Birleşmiş Kentler ve 
Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı olan Kadir Topbaş’ın bu 
görevi layıkıyla yaptığını söyledi. İstanbul’un gezilip 
görülebilecek en güzel şehirlerden biri olduğunu belirten 
Mahmood, Başkan Topbaş’ın, İstanbul’un gelişmesinde 
katkılarının büyük olduğunu ifade etti. Kendilerine eşlik 
eden Meclis Başkanı Ağırbaş’a da teşekkür eden 
Mahmood, geziden büyük keyif aldığını da sözlerine 
ekledi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden İstanbul 
Ulaşım  A.Ş., Türkiye 
Araştırmacılar Derneği 
tarafından düzenlenen Baykuş 
Ödülleri’nde “Özellikli Gizli 
Müşteri Projesi” ile 3’üncü oldu. 

İstanbul Ulaşım A.Ş.’ye 
bir ödül daha!

Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin araştırma 
sektöründeki başarılı pazarlama ve sosyal 
araştırmaları ödüllendirmek için bu yıl üçüncüsünü 

düzenlediği “Baykuş Ödülleri” sahiplerini buldu. Ödül 
töreni araştırma, araştırmaveren, veritoplama, reklam, 
reklamveren, medya ve pazarlama camiasının seçkin 

isimlerini Adile Sultan Sarayı’nda buluşturdu. Baykuş 
Ödüllerinde bu yıl 7 kategoride toplam 134 araştırma 
projesi yarıştı. “Sosyal Baykuş” kategorisinde (kamuoyu ve 
sosyal araştırmalar) “Ulaşımda Engelsiz Yaşam” temasıyla 
yarışan İstanbul Ulaşım A.Ş., “Özellikli Gizli Müşteri Projesi” 
ile 3’üncülüğe layık görüldü. 

Özellikli gizli müşteriler aramızda…
Projenin hazırlama ve gelişim süreci, projenin fikir babası 
olan İstanbul Ulaşım A.Ş. İstasyon Hizmetleri Koordinatörü 
Fatih Demircan ile Stratejik Planlama ve Hizmet Geliştirme 
Şefliği çalışanları tarafından yürütüldü. Dezavantajlı yolcu 
guruplarından tekerlekli sandalyeli, görme engelli ve 65 
yaş üzeri gibi farklı karakteristik özelliklere sahip olan gizli 
müşteriler, istasyon ve araçlarımızı düzenli bir şekilde 
denetleyerek, erişim anlamında karşılaştıkları güçlükleri 
ilgili birimlere raporlayarak eksikleri görme ve düzeltme 
imkanı sundular.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Daire Başkanlığı Kültürel 
Etkinlikler Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen 2. Kore İpek İşi 
İstanbul Tabloları Sergisi, 
Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda ziyarete açıldı. 

İstanbul, ipek tablolarına yansıdı

Güney Koreli geleneksel iğne oyası sanatçısı 
Lee Yong Joo’nun ipek iplik ve iğne ile resmettiği 
İstanbul tablolarından oluşan 2. Kore İpek İşi 

İstanbul Tabloları Sergisi, Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda ziyarete açıldı. Sergiye, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı temsilen Genel Sekreter 
Yardımcısı Hüseyin Eren katıldı. Sergi açılışında İBB Kültür 

Daire Başkanı Abdurrahman Şen ile Güney Kore 
Keimyung Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Il Hi Synn ve 
çok sayıda ziyaretçi de yer aldı.

İki ülke arasındaki ilişkinin her geçen gün hızla gelişme 
kaydettiğini belirten Hüseyin Eren, “Dost, dosta kalbini 
açandır. Biz Korelilere bütün kalbimizle dostlarımız 
diyoruz. Sergide yer alan eserler ile ilişkilerimizin 
zenginleşip binlerce yıl devam edeceğine inanıyorum.” 
dedi.

Tarihi İpek Yolu’nun son noktası olan İstanbul’da 
eserlerini sergilemekten dolayı mutluluk duyduğunu 
ifade eden Geleneksel Kore İğne Oyası Sanatçısı Lee 
Yong Joo da, “İpek işi eserlerimde kullandığım uzun ipek 
iplikler gibi, iki ülke arasındaki dostluğun ve bağların da 
uzun olmasını temenni ediyorum. Geçen sene İstanbul’u 
ziyaret edip fotoğrafladık. Kore’ye döndüğümüzde 
30 kişilik bir ekiple bu eserleri yapmaya başladık. 
Buradaki eserler, ben ve öğrencilerimin ruhlarımızı 
katarak ortaya çıkardığımız parçalar.” diye 
konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden İstanbul Ağaç ve 
Peyzaj A.Ş., Fransız Meilland 
Peyzaj Gülleri’nin bütün 
türlerinin Türkiye’de üretimi ve 
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde satışını içeren 
Lisans Sözleşmesi’ni imzaladı.

Meilland Gülleri 
Türkiye’de üretilecek!

Meillend Gülleri Sözleşme Töreni’ne, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil 

Alanlar Daire Başkanı İhsan Şimşek, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. 
Genel Müdürü Murat Ermeydan ile Fransız Konsolosu 
Muriel Domenach ve Meilland Firması yetkilileri katıldı.

Sözleşme kapsamında; Meilland Güllerinin her çeşidinin 
10 yıl süreyle Türkiye’de üretim ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde satış hakkı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. 
tarafından alındı. İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş., 
2005 yılından itibaren Meilland Gülleri’nin Türkiye’de 
tek lisanslı üretim ve satış hakkına sahipti. İmzalanan yeni 
sözleşmeyle peyzaj güllerinin yanında minyatür güller, 
balkon gülleri, baston güller ve sarmaşık güllerinin de 
üretimine başlanacak. Böylece Meilland Güllerinin bütün 
türleri Türkiye’de üretilecek.

Yerli üretim istihdamı geliştiriyor…
Ağaç A.Ş., imzalanan sözleşmeyle yerli üretimi daha çok 
destekleyecek. Şu anda Sakarya-Pamukova ve Geyve, 

Bursa-Kestel ve Yenşehir, Yalova-Çınarcık ile 
Antalya-Serik’te yerli üreticiler ile köylülere gerekli 
eğitimler verilerek, çiçek üretimi gerçekleştiriliyor. 
Peyzaj materyalleri üreten yerli sektörün gelişmesi, 
üreticilerin Avrupa Birliği standartlarında ürünler elde 
etmesini ve ekonomik gelişmesini sağlıyor.

Meilland Gülleri ile İstanbul güzelleşiyor…
Meilland Gülleri, şehre uygun özellikler taşımasından 
dolayı İstanbul’un peyzajında yaygın olarak kullanılıyor. 
Parklarda, yol, kavşak ve refüjlerde kent dokusu içinde her 
alanda uygulanabiliyor. Göztepe Parkı Gül Bahçesi, 
Meilland Gülleri’nin görülebileceği özel bir gül bahçesi 
olarak ön plana çıkıyor.
 
Kalıcı bitkilerle sürdürebilir peyzaj…
Sürdürülebilir peyzaj için kalıcı bitkiler kullanılarak daha 
az su ve daha az enerji harcanarak kaynaklar verimli 
kullanılıyor. Görsel bir şölen sunan Meilland Gülleri; 
yılın sekiz ayında bol çiçekli kalması, -35°C +50°C 
arasındaki sıcaklığa dayanıklı olması, kurak ve verimsiz 
topraklarda gelişebilmesi ve fazla bakım istememesi 
nedeniyle İstanbul’un peyzajında özellikle tercih ediliyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatroları 2015-2016 
Sezonu’nda perdelerini açtı. 
Ana teması “barış” olan oyunlar, 
tiyatro severlere merhaba dedi.

Şehir Tiyatroları perdelerini açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 
2015-2016 sezonu repertuarında yer alacak yeni 
oyunlar, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde 

düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Toplantı, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı 
Abdurrahman Şen, Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, 
Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu, 
Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Hakan 
Arlı ve Yiğit Sertdemir, Şehir Tiyatroları Sahne Yöneticisi 
Ozan Gözel, Şehir Tiyatroları Başdramaturgu Arzu Işıtman’ın 
katılımı ile yapıldı.

Yeni oyunlar basına tanıtıldı…
Toplantıda ayrıca Şehir Tiyatroları’nda bu sezon oyun 
sahneleyecek olan konuk yönetmenler Zeliha Berksoy, 
Mehmet Birkiye ve birçok Şehir Tiyatroları oyuncusu da 
yer aldı. Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği 
toplantıda, Şehir Tiyatroları’nın 2015-2016 sezonuna ait 
repertuarı, yeni oyunları ve bu sezonda gerçekleştirilecek 
projeleri hakkında bilgi verildi. 

“Barış” teması öne çıkacak…
Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu, 
bu sezon geçtiğimiz sezona oranla daha iyi bir repertuarla 
seyircinin karşısına çıkacaklarını belirterek, 
“Bu yıl, repertuarda ‘barış’ temasını öne çıkaran oyunlarla 
7 Ekim’de sahnelerimizi açacağız. Tüm dünyanın ihtiyacı 
olan barışa hizmet etmek, 101 yıllık bir kurum olarak 
bize onur verecektir. Şu ana kadar saptanan ve sezon 
boyunca aralarına yenilerinin ekleneceği savaşı 
sorgulayan bu oyunlara örnek olarak; Arthur Miller’in 
‘Bütün Oğullarım’, Sonsuz Öykü (Leningrad Kuşatması), 
İki Arada Bir Yerde (No Man’s Land) ve Kuvayi Milliye 
Destanı’nı sayabiliriz.” dedi. 

İstanbullular tiyatrolarda buluşacak…
Şehir Tiyatroları’nın bu sezon konuk rejisörlerinden Zeliha 
Berksoy ‘Üç Kurusluk Opera’, Mehmet Birkiye ‘Cyrano de 
Bergerac’, Serdar Biliş ise ‘On İkinci Gece’ oyununu seyirciyle 
buluşturacak. Bu oyunların yanı sıra Şehir Tiyatroları 
sanatçılarından Orhan Alkaya ‘Ayaktakımı Arasında’, Arif 
Akkaya ‘Sonsuz Öykü’, Hakan Yavas ‘Kuvayi Milliye’, Emre 
Koyuncuoğlu ‘Devekuşlu Kabare’, Kemal Kocatürk ‘Fehim 
Paşa Konağı’, Erhan Yazıcıoğlu ‘Reis Bey’, Ali Gökmen Altuğ 
‘Oyunun Oyunu’ ve Ragıp Yavuz ‘Radyonun İçindekiler’ 
oyununu sahneye taşıyacak. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Kurban Bayramı’nda 
gerçekleştirdiği ziyaretlerle 
on binlerce yetim, şehit ailesi ve 
hastayı yalnız bırakmadı.

İBB’den bayram ziyaretleri…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 
Kurban Bayramı’nda 110 bin kişiye ulaşarak şehit aileleri, 
hasta ve yetimler ile seyahat eden İstanbulluları yalnız 

bırakmadı. Bayramda 30 bin hastayı ziyaret ederek Başkan 
Kadir Topbaş’ın geçmiş olsun dileklerini ileten Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü Ekipleri, vatandaşlara karanfil ve çeşitli 
hediyeler verdi. Ziyarette, hastaların talepleri de çözüme 
ulaştırmak için kayıt altına alındı.

Ekipler, bayramda 50 şehit ailesini evlerinde ziyaret etti. 
Edirnekapı Şehitliği’ne gelen ailelerin bayramlarını tebrik 
etti. Talepler ilgili birimlere ulaştırılmak üzere kayıt altına 
alındı. Bayram boyunca yetimleri de yalnız bırakmayan 
Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Gezi faaliyeti kapsamında 
180 yetim çocuğa Miniatürk ile Panorama 1453 Tarih 
Müzesi’ni gezdirerek, tarihi bir yolculuk yaptırdı. Kültürel 
değerlerin tanıtıldığı gezinin ardından Sütlüce’deki İBB 
Yatırım ve Hizmetleri Bilgilendirme Merkezi’nde 
İstanbul’da yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili sunum 
yapıldı.

Ekipler, Alibeyköy ve Esenler Otogarı, Atatürk ve Sabiha 
Gökçen Havalimanları ile Alibeyköy, Başakşehir ve 
Ataşehir’de bulunan kurban kesim yerlerinde İstanbulların 
bayramlarını tebrik edip, Başkan Kadir Topbaş’ın 
selamlarını iletti. 50 bin kişiye ulaşılan çalışmada anket 
uygulanarak, talepler alındı. Şehit aileleri, hastalar, 
yetimler ve İstanbullular memnuniyetlerini ifade ederek, 
kendilerini yalnız bırakmayan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve büyükşehir ailesine 
teşekkürlerini ilettiler. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü 
çeşitli etkinliklerle kutladı. 
Darülaceze Müdürlüğü tarafından 
organize edilen etkinliğe katılan 
sakinler, Kent Orkestrası Türk 
Müziği Topluluğu’nun seslendirdiği 
birbirinden güzel eserler eşliğinde 
yemeklerini yediler.

Darülacezeli sakinler 
gönüllerince eğlendiler…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı 
bünyesinde hizmet veren İstanbul Darülaceze Müdürlüğü, 
Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir takım etkinlik 

düzenledi. Beykoz Koru Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen 
programa, İstanbul Darülaceze Müdürlüğü’nde yaşamını 
sürdüren çok sayıda sakin ve davetli katıldı.

İstanbul Darülaceze Müdürü Reşit Taşkın, “Bizler, 
bu günlere sizlerin katkıları ile geldik. Gerek ülke 
savunmasında gerek ise örf ve adetlerimizin gelecek 
nesillere aktarılmasında sizler hep öncü oldunuz. 
Bu vesile ile bizleri bu günlere ve geleceğe hazırlayan siz 
büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor, 
minnet ve şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Programı, öğle yemeği 
eşliğinde İBB Kent Orkestrası Türk Müziği Topluluğu’nun 
seslendirdiği birbirinden güzel eserler ile son buldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
yeni eğitim-öğretim yılında da 
öğrencilerin yanında olmaya 
devam ediyor. Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü, İstanbul’un köy 
okullarında eğitim gören 
öğrencilere 20 bin adet kırtasiye 
seti desteğinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür A.Ş., Osmanlı dönemindeki 
çiçekçilik sanatını ve çiçeklerin 
sırlarını anlatan 8 şükûfenameyi 
tek kitapta topladı.

Büyükşehir’den öğrencilere 
kırtasiye desteği

İstanbul’un ilk lalesi 
Şükûfenâme’de…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 
2010 yılından itibaren gerçekleştirdiği yarıyıl 

döneminde takdir ve teşekkür belgesi alan başarılı 
öğrencilere sağladığı kırtasiye seti desteği, bu yıl da 
köy okulları ile muhtelif ilçelerde eğitim gören öğrenciler 
için düzenledi. Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencileri 
yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere 
20 bin adet kırtasiye seti dağıttı. 

Öğrencilerden İBB’ye teşekkür…
Çatalca, Silivri, Şile, Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer, Başakşehir 
ve Sancaktepe’de bulunan köy ve ilçe okullarında eğitim 
gören 20 bin öğrenciye sağlanan kırtasiye seti desteği ile 
çocukların defter, kalem, kalemtıraş, silgi ve cetvel gibi 
ihtiyaçları karşılandı. Desteklerinden dolayı İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden öğrenciler, 
mutlu bir şekilde derslerine devam ettiler.

Osmanlı çiçek yetiştiriciliğini ve çiçeklerini anlatan 
8 yazma eseri bir araya getiren “Şükûfenâme” adlı 
kitapta, botanik bilimine kaynaklık edebilecek 

önemli bilgiler yer alıyor. Araştırmacı yazar Dr. Seyit Ali 
Kahraman tarafından hazırlanan kitapta, özellikle Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde zirveye ulaşan bahçe ve 
çiçek kültürü ile başta padişahlar olmak üzere her 
kesimden halkın profesyonelce uğraştığı çiçek 
yetiştiriciliği, tarihi vesikalarıyla birlikte anlatılıyor.

İstanbul’un ilk lalesi Ebussuud Efendi’den…
Şükûfenâme’de anlatılan hikayeye göre; Kanuni 
Sultan Süleyman’ın ünlü şeyhülislamı Ebussuud Efendi’ye 
Bolu’dan bir lale soğanı hediye olarak getirilir. Ebussuud 
Efendi’nin bu lale soğanını ekmesiyle İstanbul’da lale 
merakı ve yetiştiriciliği başlar. İstanbul’un büyük 
mutasavvıflarından Üsküdarlı Aziz Mahmut Hüdai 
Hazretleri’nin lale yetiştiriciliğine önem verdiği ve bu 
konuda insanları teşvik ettiği de Şükûfenâme’de anlatılan 
hikayeler arasında yer alıyor.

Bin altın değerindeki lale soğanı…
Kitapta yer alan bilgilere göre, Osmanlı döneminde 
özellikle lale sevgisi ve merakı, bir tutkuya dönüşür. 

Değerli bir lale soğanı, bin altına alınıp, satılır hale gelir. 
Çiçek yetiştiriciliğine ait makalelerin de yer aldığı kitapta, 
“Lale, nergis, buhur-ı meryem nasıl yetiştirilir?”, “Seçkin bir 
lalenin özellikleri nelerdir?” gibi sorulara cevaplar veriliyor. 
Kitapta ayrıca çiçek yazmalarında geçen İstanbul lalesi, 
Kıbrıs, Girit ve Kağıthane lalesi, sümbül, nergis, karanfil 
gibi çiçeklerin listesi de bulunuyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbul halkının yaşam 
kalitesini artırmak amacıyla 
sağlık ve sosyal alanlarında son 
11 yılda pek çok hizmet ve 
yatırımı hayata geçirdi. Sağlık 
hizmetleri ihtiyaç sahiplerinin 
ayağına götürülürken; koruyucu, 
önleyici, tedavi ve rehabilite edici 
hizmetlerle toplum sağlığının 
korunmasına destek verildi. 
Yaşlılar ve engellilerin yaşamlarını 
kolaylaştırmak için çok sayıda 
hizmet ve yatırım yapan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, şehrin en 
güzel noktalarındaki sosyal 
tesislerinin sayısını da 10 yeni tesis 
yaparak 17’ye çıkardı. 

İstanbul’da dev 
sağlık ve sosyal yatırımları…

Son 11 yılda toplum sağlığının korunmasına yönelik 
olarak başlattığı pek çok proje ile İstanbulluların 
yaşam kalitesini artıran İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, Kadın ve Aile Sağlığı Hizmetlerinde; 21 Sağlık 
Tarama Merkezi, 17 Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 
3 Görüntüleme Merkezi ve 3 İstanbul Aile Danışmanlık 
Merkezi’ni hizmete açtı. Toplum sağlığının korunmasına 
yönelik çalışmalar kapsamında hizmet veren Kadın ve Aile 
Sağlığı Merkezlerinde özellikle meme kanseri başta olmak 
üzere birçok hastalıkta erken teşhis ile binlerce vatandaşın 
yeniden hayata bağlanması sağlandı. 

Birgün değil, hergün kadınların yanında…
1 milyon 947 bin 638 kişiye sağlık taraması hizmeti verildi. 
954 bin 642 meme kanseri risk taraması ile 369 bin 
954 dijital mamografi çekimi yapıldı. 2 bin 90 meme 
kanseri erken evrede tespit edildi. 893 bin 317 rahim ağzı 

Büyükşehir Belediyesi, kendisine bakamayan ve yardıma 
muhtaç yaşlı, yatalak ve engelli vatandaşlara yaşadıkları 
ortamda sağlık hizmeti veriyor. Evde Sağlık Hizmetleri’ne 
başvuru yapan 196 bin 91 kişiyi adreslerinde ziyaret 
edilerek, yaşadığı ortamda sağlık ve sosyal açıdan 
değerlendirmeleri yapıldı. 

İBB, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 11 yılda 688 bin 
731 kez nakdi, 26 bin 585 kez ilaç yardımı yaptı. 972 bin 
618 aileye 8 milyon 327 bin 608 adet alışveriş kuponu, 
8 bin 819 aileye eşya, 31 bin 579 aileye giyim yardımı 
yapıldı. 2014 yılından itibaren 67 bin 454 aileye Sosyal 
Yardım İstanbul Kart dağıtımını gerçekleştirildi. İhtiyaç 
sahibi vatandaşlara günlük 20 bin kişilik aşevi hizmeti 
veriliyor. 

Kadına yönelik eğitim ve istihdam çalışmalarına başlayan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şiddete maruz kalmış 
4 bin kadına destek oldu. Şiddete uğrayan kadınlar için 
İstanbul’un en büyük Kadın Konuk Evi hizmete açıldı. 
Kadınlara yardım, destek ve eğitimlerin tek çatı altında 
yürütüldüğü Kadın Koordinasyon Merkezi’nin yeni binası 
hizmete alındı. Her yıl gerçekleştirilen Doğu’dan İstanbul’a 
Kadın Eli Sergisi ile atölyelerde üretilen el emeği ürünler, 
halkın beğenisine sunuldu. 

kanseri ve 99 bin 680 kolon kanseri taraması hizmeti 
verildi. 1 milyon 265 bin 128 kez kemik erimesi, 
500 bin 171 kişiye kalp - damar hastalıkları, 368 bin 
50 anemi taraması yapıldı. 21 Sağlık Tarama Merkezi’nde, 
62 bin 969 seans danışmanlık hizmeti verildi. 

Sağlık ve hijyen uygulamaları, zararlı madde kullanımı, 
beslenme, çocuk gelişimi gibi birçok konuda 3 milyon 
94 bin 896 sağlık eğitim hizmeti verilirken; ayrıca ruh 
sağlığını korumaya yönelik 51 bin 78 seans psiko eğitim 
verildi.

Sağlık hizmetleri ihtiyaç sahiplerinin ayağına götürdü…
Muayeneden enjeksiyona, yara bakımından fizik tedaviye, 
hasta naklinden psikolojik desteğe, ev ve kişisel 
temizlikten hastane ve evde refakate kadar tüm sağlık 
hizmetlerini ihtiyaç sahiplerinin ayağına götüren İstanbul 
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Talep ve şikayetlere çözüm üretiliyor…
Vatandaşların dilek, şikayet, soru ve sorunlarına çözüm 
üretmek ve hayatlarını kolaylaştırmak için 365 gün 
24 saat anlayışıyla hizmet veren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Beyazmasa, 153 Çağrı Merkezi ve 22 farklı 
noktadaki İletişim Noktaları ile İstanbulluların sorularına 
yanıt verdi, çözüm üretti ve belediye hizmetleri hakkına 
bilgilendirme yaptı. @istanbulbld twitter hesaplarıyla 
İstanbullular bilgilendirildi.  

İstanbul’da engeller kaldırıldı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engellilerle sosyal yaşam 
arasındaki engelleri kaldırmak için projeleri bir bir hayata 
geçirdi. Hizmete açılan 24 Engelliler Merkezi ile 
171 bin 171 kayıtlı engelli sayısına ulaşıldı. Engelli 
vatandaşlara bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, 
danışmanlık, sosyal ve mesleki iyileştirme hizmetleri 
verildi. 1.737 engelli vatandaşın iş sahibi olması sağlandı. 
1 milyon 20 bin 923 seans sporla rehabilitasyon hizmeti 
verildi. Engelli çocuk ve yetişkinlere 71 bin 112 seans 
fizyoterapi, atla terapi ve hidroterapi hizmeti sunuldu. 

Ortez Protez Atölyesi kuruldu…
Küçük Adımlar Erken Eğitimi Projesi ile 0-6 yaş arası 
gelişimsel geriliği olan çocukların ailelerine yönelik 
2 bin 731 kişiye eğitim verildi. Sosyal güvencesi olmayan 
93 bin 649 engelliye; işitme cihazı, akülü tekerlekli 
sandalye, tekerlekli sandalye, beyaz baston, ortez-protez, 
hasta altı bezi gibi medikal yardımlar yapıldı. Hizmete 
açılan Çiroz Engelliler Yaz Kampı’nda 47 bin 971 engelli 
birey ve engelli ailelerine yaz tatili yapabilme imkanı 
sağlandı. 

Yaşlı ve kimsesizlere sahip çıkılıyor…
Türkiye’nin en büyük bakım ve huzurevi olan Darülaceze 
Kayışdağı Kampüsü’nde, 1.200 yaşlıya hizmet veriliyor. 
120 hasta kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük 
Alzheimer-Demans bakım ünitesi ile yaşlıların alıştıkları 
sosyal ortamlarından koparılmadan yaşayabilecekleri 
28 adet yaşamevi oluşturuldu. Kartal Yakacık’ta Dr. Beşir 
Akınal Huzurevi ile Türkiye’nin ilk Sanatçı Yaşam Evi açıldı.

Cenaze hizmetleri ücretsiz veriliyor…
İstanbulluların kederli günlerinde acılarını paylaşan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurum ve kuruluşlar 
tarafından hazırlanan Ölüm Belgesi’ni, bilgi sistemlerinde 
online olarak görüyor, cenaze yakınlarına anında ulaşarak 
cenaze ve defin hizmetleri hakkında bilgi veriyor. İstanbul 
genelinde cenaze hizmetleri ile şehirlerarası cenaze ve 
cenaze yakınlarına nakil hizmetleri ücretsiz olarak 
veriliyor. 590 adet mezarlıkta 678 personel ve 154 araç 
ile 7/24 esasına göre hizmet veriyor.
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Sokak hayvanları rehabilite edildi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu 
Yakası’nda 3 adet, Avrupa Yakası’nda 3 adet olmak üzere 
7 bin hayvan kapasiteli Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi 
hizmete açıldı. Sarıyer Kısırkaya, Pendik Tepeören ve 
Cebeci Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevleri kuruldu. 
Sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi ve 
aşılamaları yapılırken; “Vet-İstanbul Projesi” kapsamında 
toplam 80 bin 264 hayvana takip amaçlı mikroçip takıldı. 

İstanbulluların sağlıklı beslenmesi için…
İstanbulluların sağlıklı beslenmeleri için pek çok yeniliğe 
imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan 
vatandaşların su ürünlerinden yaş sebze ve meyveye, 
ekmekten suya kadar birçok alanda kesintisiz ve sağlıklı 
hizmet almasını sağladı. Halkın ve özellikle çocukların 
daha iyi beslenmelerine yardımcı olan Altın Çörek üretildi. 
Ayrıca çölyak, fenilketonüri ve otizm hastaları için Gltensiz 
Nişastalı Karışım (GNK) üretilerek, hastalar, yurt dışından 
yüksek fiyatlarla ithal edilen benzer ürünlere bağımlı 
olmaktan kurtarıldı. Şehir estetiğine uygun 561 adet Halk 
Ekmek Büfesi açıldı. Şile, Beykoz ve Çatalca’da 82 köy ve 
mahallede çeşme ve fırın yapıldı. Türkiye’nin en büyük Su 
Ürünleri Hali Beylikdüzü’nde hizmete alındı. 

Mobil büfelerle, hastanelerin acil 
servislerinde hasta yakınlarına 
yiyecek-içecek ikramı yapıldı. 
Ramazan ayı boyunca mahalle 
aralarında kurulan sofralarda günde 
20 bin kişi iftar sofralarında 
buluşturuldu. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından başlatılan 
Avrupa’nın en büyük Organik Tarım 
Projesi ile çiftçilere organik tarımla 
ilgili gerekli eğitimler verildi, özel 
sektörle çiftçiler buluşturuldu. 

Sosyal tesislerde kaliteli hizmet…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7 adet 
olan sosyal tesis sayısını, 10 yeni tesis 
yaparak 17’ye çıkardı. Miniatürk Parkı, 
Su Köşkü ve Tarihi Moda İskelesi’nde 
3 yeni restoran açıldı. Yıldız 
Korusu’ndaki Çadır Köşk, Kır Kahvesi, 
Küçük Çamlıca Köşkleri ve Üsküdar 
Paşalimanı Restoranı restore edilerek, 
İstanbulluların hizmetine açıldı. 
Sahillerdeki yoğun talebi karşılamak 
amacıyla 12 adet kafeterya açıldı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren 
İstanbul Aile Danışmanlık ve 
Eğitim Merkezleri, Çocuk 
Gelişim Taraması olan 
Denver 2 Testi’ni uygulamaya 
başladı. Testler, ücretsiz olarak 
İstanbul’un 6 ilçesinde yapılıyor. 

İSADEM’lerde Çocuk Gelişim 
Taraması başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin halk sağlığına destek 
olmak, toplumsal sağlık alanında bölge halkının temel 
beklenti ve ihtiyaçlarını değerlendirmek ve onlara 

yönelik hizmet vermek amacıyla 2013 yılında faaliyete 
geçirdiği İSADEM, yeni bir sosyal sorumluluk projesine 
daha imza attı.  

İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü’ne bağlı İSADEM’lerde 
erken çocukluk eğitim hizmeti alan sosyo-ekonomik 
yönden dezavantajlı çocukların, gelişim dönemlerinde 
bazı alanlarda sorun yaşadıkları görüldü. Bu kapsamda; 
ilerleyen hayatlarında büyük önem taşıyacak ruhsal, 
bedensel ve sosyal gelişimin normalden sapmalarının 
(ileri ve geri) saptanması, eğitimsel desteğin verilmesi ve 
İstanbul’da yaygınlaştırılması amacıyla toplamda 6 ilçede 
Çocuk Gelişim Taraması (Denver 2) yapılmaya başlandı.  

Değerlendirme sonucu “Normal” olan çocuklar, İSADEM içi 
serbest etkinliklere katılırken; “Anormal” ve “Şüpheli” olarak 
değerlendirilen çocuklar için özel eğitim ve etkinlik 
programları oluşturuluyor.  Aileler de programa dahil edilip, 
katılımları davet yolu ile sağlanıyor. Çocuğa yapılan program 
taramada gerilik gösterdiği ince motor, kaba motor, dil ve 
kişisel sosyal alanları destekler nitelikte, ailenin programı ise 
bu alanları geliştirecek oyunlar, ev ödevleri, iletişim gibi 
alanlardan oluşuyor. Ücretsiz olarak yapılan test hakkında 
bilgi almak, İSADEM’e başvuru yapmak ve randevu almak 
isteyenler için ALO 153 telefon hattı ile hizmet veriliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Engelliler Müdürlüğü 
tarafından engelli bireylere 
yönelik başlatılan “Atla Terapi 
Sağlık Uygulaması” artarak 
devam ediyor. Çağdaş 
terapi yöntemlerinden olan 
uygulamadan bu güne kadar 
7 bin 967 engelli çocuk yararlandı.

“Atla terapi” ile şifa buluyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı 
Engelliler Müdürlüğü (İSEM) tarafından Türkiye’de ilk 
olarak 2008 yılında Florya Engelliler Yaz Kampı’nda 

uygulanmaya başlanan atla terapi hizmeti; engelli 
çocukların duygusal devinimlerini, konsantrasyonlarını, 
duruş, denge ve kas yapılarının gelişimine katkı sağlıyor.  

İstanbul genelinde hizmet veren 25 Engelliler Merkezi ve 
11 İrtibat Bürosu’na kayıtlı bulunan cerebral palsili, otizmli, 
mental retardasyonlu, spina bfidalı, kas hastalıklarına sahip, 
öğrenme bozukluklarına sahip, psikomotor gelişim 
geriliklerine, işitme engeline ve benzeri engellere sahip 
4-15 yaş arasındaki engelli çocuklar atla terapi hizmetinden 
faydalanabiliyor. İSEM bünyesinde çalışan uzman spor 
hocaları ve uzman psikologlar tarafından değerlendirmeye 
alınan engelli çocuklar, yapılan test ve ölçümler neticesinde 
titizlikle seçilerek atla terapi uygulamasına başlanıyor.  

Hazırlanan atla terapi programları kapsamında haftanın 
belirli günlerinde Küçükçekmece, Beykoz ve Sarıyer’de 
bulunan binicilik tesislerine İSEM ALO 153-3 ulaşım 
araçları ile götürülen engelli çocuklara,  İSEM hemşireleri 
ve uzman İSEM personeli refakat ediyor. Şimdiye kadar 
7 bin 967 engelli çocuk, 11 bin 548 seans atla terapi 
hizmetinden faydalandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesindeki Çocuk Meclisi 
üyeleri, Miniatürk’te biraraya 
geldi. Programa katılan 
40 İstanbullu ve 10 Suriyeli 
çocuk, legolar ve oyun 
hamurlarından hayallerindeki 
İstanbul’u inşa etti.

Hayallerindeki 
İstanbul’u inşa ettiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren Çocuk Meclisi ile Marmara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler 
Bölümü’nün işbirliğinde Yerel Yönetimler İçin 
Çocuk Stratejileri Çalıştayı düzenlendi.

El ele İstanbul’u inşa ettiler…
Çalıştay öncesi uzman eğitmenler eşliğinde Miniatürk’te 
biraraya gelen çocuklar, unutulmaz anlar yaşadılar. 
Düzenlenen etkinliğe özel olarak davet edilen 
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Şehir ve Bölge 
Planlamaları Bölümü Yard. Doç. Semiha Sultan Eryılmaz ile 
Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Yard. Doç. 
Yasemin Çakırer Özservet programa katılan 40 İstanbullu 
ve 10 Suriyeli çocuğa şehircilik kavramı ile yerel 
yönetimler hakkında bilgi verdi. Çocuklar daha 

sonra büyük bir platformun üzerine yerleştirilen 
İstanbul haritasına Suriyeli kardeşleriyle el ele vererek 
hayallerindeki İstanbul’u inşa ettiler. 

Kendi belediye başkanlarını seçtiler…
Miniatürk’te gerçekleştirilen ikinci bölümünde ise 
çocuklar inşa ettikleri şehri yönetmesi için oylama 
sistemi ile temsili belediye başkanı seçtiler. Seçim 
öncesi belediye başkanlığına aday olan çocukların 
seçmenlerine vaatler sunması eğlenceli anların 
yaşanmasını sağladı. Başkanlığa aday olan 3 çocuktan, 
7. sınıf öğrencisi Emre Kaan Özdemir belediye başkanı 
olarak seçildi. Başkan olarak seçilen Özdemir,   
10 çocuğu belediyenin farklı birimlerine müdür 
olarak atadı. Yerel yönetimlerdeki gerçek seçim 
havasını bire bir olarak yaşayan çocuklar farklı bir 
deneyim elde etmiş oldu.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kent genelindeki yollarda 
asfaltlama ve yol bakım 
çalışmalarına devam ediyor. 
Çalışmalar, trafiğin aksamaması 
için 23.00-06.00 saatleri arasında 
yapılıyor.

İstanbul’a 1,7 milyon ton asfalt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı 
Koordinasyon Daire Başkanlığı, geçtiğimiz yıl yaşanan 
ağır kış şartlarından dolayı yollarda meydana gelen 

bozulmaları onarıyor. Çalışmalar, Avrupa ve Anadolu 
Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüklerince her iki 
yakada yürütülüyor.

4 bin km uzunluğundaki ana ulaşım yollarının rehabilite 
edildiği çalışmalarda, araç sürüş konforunu artırmak 
amaçlanıyor. Bu kapsamda 2014-2015 kış sezonunun 
uzun sürmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle yol üst 
yapısında bilhassa araç yollarında çukur, ondülasyon ve 
altyapı tranşelerinde meydana gelen bozulmalar 
nedeniyle asfalt onarımı, kısmi kaplama (yama) ve tam 
kaplama yapılacak yollar tespit edilerek, asfalt yapım 
sezonunda yapılmak üzere programa alındı.

Asfalt kaplama mevsiminin başladığı 15 Mayıs itibariyle; 
1 milyon 700 bin ton asfalt planlaması yapıldı ve bugüne 
kadar 1 milyon 125 bin ton asfalt kullandı. Bunun için; 
33 adet finişer, 11 adet freze (asfalt kazıma makinesi), 
18 adet yükleyici, 150 adet kamyon, 97 adet silindir, 
36 adet asfalt kesme makinesi, 14 adet yol süpürge aracı 
ve 22 adet asfalt robotu kullanıldı.

44 45



İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden İGDAŞ, kış 
aylarında yükselen kullanım 
nedeniyle artan doğalgaz 
faturalarına ödeme kolaylığı 
sunuyor. Uygulanan “Sabit 
Ödeme Sistemi” ile fatura 
ödemeleri tüm yıla yayılıyor. 

İstanbul’da kent içi deniz ulaşımını 
sağlayan Şehir Hatları, kış tarifesi 
uygulamasına başladı. 
Yeni eğitim-öğretim yılının ilk 
günü başlayan kış tarifesi,  
29 Mayıs 2016 tarihine kadar 
sürecek.

İGDAŞ’tan ödeme kolaylığı… 

Denizde “kış tarifesi” başladı 

T ürkiye’nin lider doğalgaz dağıtım şirketi İGDAŞ, 
uyguladığı bir sistem ile abonelerinin kış aylarında 
artan doğalgaz tüketimi nedeniyle yükselen 

doğalgaz faturalarına ödeme kolaylığı sunuyor. “Sabit 
Ödeme Sistemi” adı verilen bu ödeme kolaylığı ile 
abonelerin doğalgaz faturası tüm yıla yayılarak daha 
küçük parçalar halinde ödenebiliyor.

Sabit Ödeme Sistemi’nde İGDAŞ aboneleri, son ödeme 
tarihini kendisi belirliyor ve bütçesini ödeme tarihine 
göre planlayabiliyor. Sistem başvurularında öncelikle 
doğalgaz kullanımına geçmiş olan abonenin varsa 
geçmiş tüketimine bakılıyor. Eğer abone yeni ise kendi 
sınıfındaki diğer abonelere göre tüketim miktarı 
belirleniyor.

Bu sisteme geçerken yapılan sözleşmede abone tarafından 
belirlenen son ödeme tarihine göre aylık olarak sabit 
tüketimli fatura tahakkuk ediliyor. Sabit Ödeme Sistem 
Sözleşmesi, belli bir süreyi kapsıyor. Abonenin sözleşme 
bitiminde herhangi bir başvuruda bulunmaması halinde 
sözleşme kendiliğinden yenileniyor. Abonenin sistemden 
çıkmak veya sözleşmeyi feshetmek istemesi durumunda 
mahsuplaşma yapılarak sözleşme sona erdiriliyor.

Sabit Ödeme Sistemi’nden, doğalgaz kullanımına geçmiş 
olan, fatura borcu bulunmayan ya da ödenmiş faturası varsa 
son ödeme tarihi henüz geçmemiş olan ve kendi adına 
başvuruda bulunan tüm aboneler faydalanabiliyor. Başvurular, 
www.igdas.com.tr sayfasından, 444 36 36 no’lu İGDAŞ Çağrı 
Merkezi’nden ya da İGDAŞ Hizmet Binalarından yapılabiliyor.

Her gün yüzlerce sefer ile İstanbul’un kent içi deniz 
ulaşımını sağlayan Şehir Hatları, 2015 kış tarifesinde 
Adalar, Boğaziçi ve Haliç hatlarında güvenli ve konforlu 

seferlerine devam ediyor. İstanbul keyfinin en güzel 
yaşandığı vapurda güvenli, konforlu ve İstanbul kadar 
güzel olan seferler, kış tarifesine göre yeniden düzenlendi.  

29 Mayıs 2016 tarihine kadar geçerli olacak…
29 Mayıs 2016 tarihine kadar geçerli olacak kış tarifesiyle 
ilgili ayrıntılı bilgilere Şehir Hatları iskelelerinde bulunan 
tarife kitapçıklarından, ALO 153 Beyaz Masa Hattı ile 
www.sehirhatlari.com.tr adresinden ulaşılabilir.  

164 yıllık bir gelenek…
164 yıllık bir deneyimi temsil eden Şehir Hatları, İstanbul’da, 
toplu deniz taşımacılığı hizmeti sunarak ulaşımda 
alternatif oluşturan, kültürel mirasın simgelerinden vapur, 
tersane ve iskelelere sahip çıkan, modern ve öncü bir 
şirkettir. Kurumsal itibarı, güçlü marka değeri ile İstanbul 
kent içi deniz ulaşımında tercih edilen lider bir kuruluştur.
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu, İstanbul’un yeni 
ilçelerinden Çekmeköy’ün 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz… 
Söz verdikleri yatırımları bir bir 
hayata geçirdiklerini ifade 
eden Başkan Poyraz, 
Çekmeköy’ü yaşam kalitesi 
yüksek ve marka değeri her 
geçen gün artan bir ilçe olarak 
geleceğe hazırladıklarını 
söyledi. 

Çekmeköy 
yatırımlarla gelişiyor!

Sayın Başkanım, İstanbul’un yeni ilçelerinden biri 
olan Çekmeköy’de hayata geçirdiğiniz ve 
planladığınız başlıca yatırım ve projelerinizden 

bahseder misiniz?
2009 yılında kurulan bir ilçede, altı yıllık hizmet süremize 
dönüp baktığımızda, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
karşıladığımız, gencinden yaşlısına birçok kesimin 
beklentilerini karşılayan yatırımlarımız oldu. Benim en 
büyük değerlendirme aracım, vatandaşlarımızdır. 
Okullarda, camilerde, ev ve esnaf ziyaretlerinde birebir 
onlarla görüşürüm. Yapılanları, yapılabilecekleri, 
yapılamayacakların neden yapılamayacağını anlatmaya 
çalışırım. Belediye personelime de her fırsatta aynı şeyi 
söylerim: “Bir vatandaşımızın istediği olmuyorsa, neden 
olmadığını güzelce anlatın, onları iyi ağırlayın.” Bizim 
yapacağımız her şeyin, bir şehrin ve o şehirde yaşayan 
insanların geleceğini yönlendireceğinin bilinciyle hareket 
ettik. Henüz 6 yaşında olan bir ilçeye metro geliyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir 

Topbaş, taleplerimizi dikkate alarak Anadolu Yakası’nın 
ikinci metro projesine Çekmeköy’ü de dahil etti. Devlet 
hastanesi, spor kompleksi, nikah sarayı, kültür merkezleri, 
okullar, kavşaklar, parklar, aile sağlığı merkezleri, kapalı 
pazar yeri kazandırdığımız ilçemizde, sayısız kültürel ve 
sosyal projeye de imza attık. 

2009 Yerel Seçimleri’nde söz verdiğimiz projelerin hepsini 
hayata geçirdik. Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde de 
verdiğimiz sözleri tutmuş olarak; başımız dik, anlımız ak 
çıktık seçmenimizin karşısına. İkinci dönem için de 
hazırladığımız projelerimizi paylaştık. Öncelikli olarak 
onları hayata geçirerek verdiğimiz sözleri tutacağız. 
Örneğin; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir 
Topbaş’ın bizlere müjdelediği Taşdelen Meydan Projesi, 
Taşdelen bölgemizin çehresini ve sosyal yaşamını 
tamamen değiştirecek bir proje. Proje kapsamında, trafik, 
Kirazlıdere Kavşağı’ndan itibaren yer altına alınacak. 
Bölgede oluşturacak büyük bir meydanda, yolun ayırdığı 

mahalleler birleştirilecek. Bunun yanı sıra Seyir Tepesi, 
Çavuşbaşı Sosyal Tesisi çalışmaları projelendirme 
aşamasında. Önümüzdeki dönemlerde hazırlanan yeni 
projelerimizin müjdelerini de vereceğiz.

Başkanım, Çekmeköy’de ulaşım alanında ciddi yatırımlar 
yapılıyor. İnşaatı devam eden Üsküdar - Ümraniye - 
Çekmeköy - Sancaktepe Metro Hattı hizmete 
açıldığında ilçede ne gibi değişimler yaşanacak?
Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy - Sancaktepe Metro 
Hattı’nın 2016 yılında fiili olarak vatandaşların hizmetine 
sunulması planlanıyor. Bu hat, insanların yoğun olarak 
ikamet ettiği bölgelerden geçiyor. Bu metro hattı sayesinde 
Üsküdar, Çekmeköy ve hatta Şile’de oturan vatandaşlar 
bile belirli bir yere kadar araçlarıyla gelecek daha sonra 
araçlarını otoparka bırakıp, metroyla yoluna devam 
edecekler. Çekmeköy’den metroya binecek vatandaşımız 
yer üstüne çıkmadan Yeşilköy’e kadar gidebilecek. 

İkinci olarak planlanan Çekmeköy - Sabiha Gökçen 
Havaalanı arasındaki metro hattı projesi de hayata 
geçirildiğinde İstanbul’un bir ucundan diğerine yer 
altından seyahat imkanı bulunacak. Ayrıca 
Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy - Sancaktepe 
Metro Hattı’nın Dudullu Durağı’na entegre edilecek 
Bostancı Metrosu projesi de ilçemiz için önem taşıyor. 
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Metro hatları ve 3. Köprü projesinin sosyal yaşama ve 
ulaşıma olduğu kadar arsa fiyatlarına da etkisi oldu. 
İlçemiz değer kazandı. Metrekaresi 150-200 TL olan 
arsaların bugünlerde 1.000 - 1.500 TL’ye yükseldiğini 
görüyoruz. 1.000 TL’nin altında arsa kalmadı.

Başkanım, Çekmeköy’de pek çok park projesine imza 
attınız. Bu alanda gerçekleştirdiğiniz ve planladığınız 
çevre yatırımları nelerdir?
Doğamız, bize büyüklerimizden kalan ve bizim 
çocuklarımıza bırakacağımız çok kıymetli bir hazinemiz. 
İlçemiz, 17 bin 500 hektarlık alanı ile İstanbul’un yüzölçümü 
bakımından en büyük ilçeleri arasında ilk sıralarda yer 
alıyor. Şuanda kullanılabilen, imara açık olan alan 
3 bin 500 hektar. Geriye kalan 14 bin hektarlık alan 
tamamen orman. İmara açılan bölgelerin de yüzde 
40’ı yeşil alan olarak ayrılıyor. İstanbul’un en yeşil 
ilçelerinden biriyiz ve bunu korumaya yönelik planlar 
yapıyoruz. Onu korumak ve Çekmeköylülerin olduğu 
kadar İstanbulluların da faydalanmalarını sağlamak için 
spor etkinlikleri düzenliyoruz. Ayrıca mevcut doğal 
yapının yanı sıra şehir içinde kazandırdığımız yeşil 
alanlarla, modern yaşam alanları oluşturuyoruz. İlgili 
müdürlüklerimizin yürüttüğü geri dönüşüm projeleri, 
gençlere verilen çevre eğitimleri de uzun vadeli fayda 
sağlayacak çalışmalarımız arasında yer alıyor.

Başkanım, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarınızla 
ilçeye nasıl bir katkı sağladınız?
Çekmeköylüleri ücretsiz sinema, tiyatro ve konserlerle 
misafir ettiğimiz etkinliklerimize vatandaşlarımız yoğun 
ilgi gösteriyor. Bu ilgiye istinaden bu alandaki 
çalışmalarımızı daha bir aşkla devam ettiriyoruz. 
Spor etkinliklerimizle gençlerimizi spora yönlendirerek, 
kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. İlçe içinde 
başladığımız bisiklet yarışlarımız ulusal boyutlara taşındı. 
“Kültürlerin kardeşliğine pedal çeviriyoruz” sloganı ile 
farklı illerde yarışlar düzenliyoruz. Bisiklet yarışlarımız ve 
maratonlarımıza uluslararası katılımların olması bizleri 
mutlu ediyor. İstanbul’daki üniversiteleri kapsayan 
projemize büyük bir inanç ve heyecanla başladık. 
Projemiz beklediğimizden de yoğun bir ilgi gördü. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla ödül töreni gerçekleşti. Genç nesillerin 
Peygamber Efendimizin hayatını okumasına vesile 
olabildiysek ne mutlu bize... 

Başkanım, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 
ve çocuklarımızın eğitimi noktasında yatırımlarınız ve 
projelerinizden söz eder misiniz?
Bir neslin yetişmesi eğitimle oluyor. Gençlerin gelişimine 
ne kadar katkı sağlarsak, ülkemizin geleceği de o kadar 
parlak olur. Bu nedenle çocuklarımızın yetişmesinin 
sorumluluğunu fazlasıyla hissediyorum. Onlar için iyi 
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okullar, bilgi evleri, sosyal projeler hazırlar, onları 
önemsediğimizi hissettirirsek, kendilerine olan güvenleri 
ve vatanlarına olan inançları o kadar çok olur. Bu nedenle 
eğitim alanında yapılan yatırımlar benim için çok 
önemlidir. Eğitim alanında çalışmalarımızı başlatırken; 
“Çekmeköy’ün ‘eğitim vadisi’ olmasını istiyoruz” diye 
hedef koyduk. Bugün geldiğimiz noktada onlarca lise, 
ilköğretim okulu, anaokulunun yanı sıra ilçemize özel bir 
üniversite açıldı. Şu anda özel okullar ilçemize kampüs 
açmak için birbirleriyle yarışıyorlar. 

Başkanım, sosyal belediyecilik alanındaki 
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
İlçemizde genç, yaşlı, çocuk demeden tüm 
hemşehrilerimizin ihtiyacını bilmek ve bu ihtiyaçları 
asgariye indirmek zorundayız. İlk dönemde belediyeciliğin 
alt yapı ihtiyaçlarının tamamına yakınını karşıladık. İkinci 
dönemimizde sosyal belediyecilik ve kültürel alandaki 
çalışmalarımıza daha fazla yoğunlaşma imkanı bulduk. 
Kendimizi her birey için sorumlu hissediyoruz. Ayrıca 
ilçemizde farkındalık yaratacak “komşusu açken tok yatan 
bizden değildir” düsturunu hatırlattığımız Kardeş Aile 
Projesi’ni hayata geçirdik. 6’ncı yılına giren projemizde, 
Kardeş Aile Derneği’ni kurduk. Maddi durumu iyi olan 

ailelerimiz, ihtiyaçlı ailelerimize destek olarak, fiziki 
olduğu kadar maneviyatı da güzel bir ilçede olduğumuzu 
hissettiriyorlar. 

Başkanım, son olarak Çekmeköylülere ve okurlarımıza 
neler söylemek istersiniz?
Peygamber Efendimizin hadisine mazhar olan İstanbul’da 
olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Bu güzel şehrin, güzel 
insanlarına hizmet edebildiğim için çok mutluyum. 
Yaşam kalitesi yüksek bir Çekmeköy oluşturmak için 
çalışıyoruz. Vatandaşlarla el ele verdiğimizde 
başaramayacağımız iş yok…

Ahmet Poyraz kimdir?
1964 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde doğan Ahmet 
Poyraz, tahsil hayatını Beyoğlu-Cihangir ve Rize’de 
sürdürdü. Poyraz, küçük yaştan itibaren ailesinin kurduğu 
ticari işletmelerde çalıştı. İş hayatının yanında toplumsal 
meselelerle ilgilenmeyi ihmal etmeyen Ahmet Poyraz, 
siyasi kariyerine 2003 yılında AK Parti Ümraniye İlçe 
Başkanı olarak başladı. İki dönem bu görevi başarıyla 
yürüten Ahmet Poyraz, 2008 yılında Çekmeköy Belediye 
Başkanlığı için görevinden ayrıldı. 2009 ve 2014 Yerel 
Seçimleri’nde belediye başkanlığı görevine seçilen 
Ahmet Poyraz, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Spor organizasyonlarının 
vazgeçilmez adresi olan 
İstanbul, Dünya Rallikros 
Şampiyonası’na ev sahipliği 
yaptı. Hız tutkunlarını biraraya 
getiren yarışlar, İstanbul’un 
tanıtımına da önemli katkı 
sağladı.

İstanbul, Extreme Sailing 
7. Etabı’na ev sahipliği yaptı. 
Dünyanın en iyi yelkencilerini 
biraraya getiren yarışlar, 
İstanbul’un muhteşem silueti 
önünde kıyasıya mücadeleye 
sahne oldu. 

Dünya’nın gözü İstanbul’daydı İstanbul’da yelken şöleni 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü ile Uluslararası Otomobil 
Federasyonu’nun organizasyonunda düzenlenen 

Dünya Rallikros Şampiyona’nın 11. ayağı olan İstanbul 
Yarışları, büyük bir heyecan içinde tamamlandı. 
İstanbul Park’ta düzenlenen yarışları, 25 bin kişi izledi.

Dünyanın en heyecanlı motorsporları organizasyonlarından 
biri olan FIA Dünya Rallikross Şampiyonası’nın ilk gününde, 
Supercar ve RX Lites kategorileri eleme yarışları gerçekleşti. 
Supercar katagorisinde Mattias Ekström, RX Lites 
kategorisinde ise Thomas Brytesson günü lider kapatmasıyla 
sona erdi. Supercar kategorisinde Timmy Hansen 1’inci, 
Andreas Bakkerud 2’nci, Johan Kristoffersson ise 3’üncü 
sırada yer aldı. Organizasyonun RX Lites kategorisinde ise 
Thomas Bryntesson şampiyon oldu.

Şampiyonda tamamen Türk yapımı araçlardan oluşan 
RX Lites kategorisinde destek yarışı olarak 10 otomobil de 
yarıştı. FIA Dünya Rallikross Şampiyonası’nda, 1.9 saniyede 
100 km’ye çıkabilen 600 beygir gücünde otomobillerin 
yer aldığı ve genellikle asfalt ve toprak olmak üzere karma 
yüzeylerden oluşan pist yarışları şeklinde gerçekleştirildi. 

Seyircilerin kesintisiz, keyifle tüm parkuru izleyebilmeleri 
için özel olarak tasarlanan ve  %60’ı asfalt, %40’ı toprak 
zeminden oluşan şampiyonadaki pistte Türk pilotlarının 
gerçekleştirdiği  “Drift” gösterileri ile izleyenlere 
unutulmaz anlar yaşatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
ile Türkiye Yelken Federasyonu’nun işbirliğinde 
düzenlenen Extreme Sailing 7. Etabı, Kadıköy Moda 

Burnu’nda yapıldı. Dört gün devam eden Extreme Series’in 
İstanbul Etabı, 12 milletten oluşan 8 takımın heyecan ve 
adrenalin dolu mücadelelerine sahne olurken; serinin 
yedinci etabı The Wave Muscat ekibinin zaferiyle sona erdi.

Extreme Sailing Series İstanbul Etabı’nda ekipler tarihi 
yarımadanın görüntüsü önünde kıyasıya mücadele etti. 
Serinin daha önce 6 ülkede yapılan etaplarında ay yıldızlı 
bayrağımızı başarıyla dalgalandıran Edhem Dirvana’nın 
skipperliğini yaptığı Team Turx, son gün yarışlarında da 
başarılı bir yarış çıkardı. 1.7 millik hız yarışını 4.08 dereceyle 
bitiren Türk ekibi Team Turx,  kıtalararası hız rekorunun 
sahibi oldu.

Toplam 31 yarışın ardından 273 puanlı The Wave Muscat ilk 
sırada yer alarak şampiyonluğu elde etti. 239 puanlı Oman 
Air 2’nciliği elde ederken; 230 puanlı SAP Team 3’üncü oldu. 
Dünyanın en prestijli yelken yarışında ülkemizi temsil eden 
Team Turx ise topladığı 167 puanla 7’nciliği elde etti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü, ABD’de düzenlenen 
Dünya Güreş Şampiyonası’nda 
fırtına gibi esti. Milli forma 
altında mücadele eden 
Selçuk Çebi, finalde rakibini 
mağlup ederek, dünya 
şampiyonu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
karatecileri, Türkiye Ümit, 
Genç ve 21 Yaş Altı Karate 
Şampiyonası’nda 10 altın, 
3 gümüş ve 1 bronz madalya 
alarak turnuvaya damga 
vurdular. Başarılı sporcular, 
Endonezya’da yapılacak Dünya 
Şampiyonası’nda ülkemizi temsil 
edecekler. 

Milli güreşçi dünya şampiyonu! İBB Spor madalyaları topladı

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Dünya 
Güreş Şampiyonası’nda milli forma altında 
mücadele eden İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü 

sporcularından Selçuk Çebi, finalde rakibini mağlup 
ederek ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi. Dünya 
şampiyonu olarak adını Türk spor tarihine yazdıran Çebi, 
altın madalyanın da sahibi oldu.

Türkiye Karate Federasyonu’nun faaliyet takviminde 
yer alan ve 44 ilden 531 bayan, 755 erkek 
sporcunun mücadele ettiği Türkiye Ümit, Genç ve 

21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, nefes kesen mücadelelerle 
sona erdi. Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda yapılan 

Olimpik siklet olmayan 80 kiloda Çebi, ilk turda Mısırlı 
Ahmed Abdelysadek’i 9-0 sayı tuşuyla, ikinci turda da 
Kırgızistan’dan Samat Shirdakov’u 7-2 yenerek adını 
çeyrek finale yazdırdı. Çebi, çeyrek final mücadelesinde 
Macaristan’dan Lazslo Szabo’yu 3-2, yarı finalde ise 
Gürcü güreşçi Lasha Gobadze’yi 4-2 öndeyken tuşlayarak 
finale çıktı. Çebi, finalde Belaruslu rakibini mağlup ederek, 
adını altın harflerle yazdırdı.

Milli güreşçimiz Selçuk Çebi, elde ettiği şampiyonluk 
nedeniyle gururlu olduğunu belirterek, şunları söyledi: 
“Madalyam, 78 milyon insana hediye olsun. Bu madalya 
şehit ailelerine biraz moral verirse çok mutlu olurum. 
Dünya ve Avrupa şampiyonluklarım var. Sadece Olimpiyat 
şampiyonluğum eksik, bunu da elde edebilmek için çok 
çalışacağım.”

Öte yandan güreş hayatını ASKİ’de sürdüren ve 
grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Milli Güreşçi 
Rıza Kayaalp de, finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez ile 
karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 yenen milli güreşçi, altın 
madalya kazandı. 

organizasyonda, Kata ve Kumite olmak üzere 33 dalda 
dağıtılan madalyalar sahiplerini buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan 
sporcular, turnuvalarda fırtına gibi eserek 14 madalya 
kazandılar. 21 Yaş Altı Erkek Kata’da Ali Sofuoğlu 
1’inci olurken; Genç Erkek Kata’da Enes Topal 3’üncü oldu. 
Ümit Bayan Kata’da Rümeysa Yazgaç; Erkek Kata’da ise 
Gökay İlgezdi 2’nci oldu. 

21 Yaş Altı Erkek Kumite’de; Burak Uygur, Ahmet Uygur, 
Uğur Aktaş ve Alparslan Yamanoğlu 1’inci olurken; 
Gökhan Filiz 2’nci oldu. 21 Yaş Altı Bayan Kumite’de ise 
Selvanur Akkurt şampiyon oldu. Ümit Bayan Kumite’de 
Özge Güler; Ümit Erkek Kumite’de ise Samed Gök ve 
Ömer Faruk Aslan 1’inci olurken; Genç Bayan Kumite’de 
Eda Eltemur şampiyonluğu elde etti. 

Dünya Şampiyonası seçmelerini kazanan sporcular, 
Kasım ayında Endonezya’da yapılacak olan 9. Dünya Ümit, 
Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi 
temsil edecekler. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 
Türkiye İzcilik Federasyonu 
işbirliğinde düzenlenen 
2015 İBB Yaz İzci Kampı sona erdi. 
29 Haziran’da başlayan ve 
13 Eylül’de sona eren kampa 
yaklaşık 10 bin izci adayı ve 
usta izci katıldı.

2015 Yaz İzci Kampı’na 
10 bin izci katıldı  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 yıldır her 
yaz döneminde gerçekleştirilen Yaz İzci Kampı, 
Ümraniye Kent Ormanı alanı içerisindeki 2015 yılı 

faaliyetlerini tamamladı. Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik 
Federasyonu (TİF) işbirliğinde 29 Haziran’da başlayan 
kamp dönemi 13 Eylül’de sona erdi.

Çocuk ve gençlerin kişisel gelişimlerine 
katkı sağlandı…
Ailelerin çocuklarını bu yaz da güvenle gönderdikleri 
İBB Yaz İzci Kampı, eğlencenin ve eğitimin bir arada verildiği 
programlarla kişisel gelişim açısından önemli görevleri 
yerine getirdi. Verilen eğitimlerle çocuk ve gençlerin 
sosyalleşmeleri, ekip halinde çalışma becerilerini 
geliştirmeleri, öğrenme şevki, keşfetme duygusu, doğayı 
ve çevreyi sevmeleri, doğaya uyum sağlayarak şartlara 
uygun yaratıcı fikirler ortaya koyabilmeleri, analitik 
düşünme becerisine sahip olmaları gibi pek çok konuda 
bilinçlenmeleri ve gelişmeleri sağlandı.

Kamp dönemi 10 hafta sürdü…
2004 yılından bu yana her yıl artan ilgi ve heyecanla 
devam eden ve ‘Yerel Yönetimlerde Dünya Birinciliği’ 
ödülüne layık görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
izci kamplarından şu ana kadar 160 binin üzerinde aday 
ve usta izci yararlandı. Bu yaz 10 hafta boyunca devam 
eden 2015 Yaz İzci Kampı’nda temel ve ileri seviye izcilik, 
okçuluk, atıcılık ve oryantring, kişisel gelişim, hafıza 
teknikleri, telsiz ve haberleşme, arama ve kurtarma, 
ilk yardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye - yangın, resim, 
müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet, binicilik, pentatlon, 
badminton, tırmanma duvarı, kano ve kürek, hayvan 
bakımı, ebru, paintball eğitimleri ve aktiviteleri 
düzenlendi.

Kampa, 10 bin aday ve usta izci katıldı…
Kampa bu yıl yaklaşık 10 bin aday ve usta izci katıldı. 
Bu yıl kampa ikinci kez katılan izciler ise yine İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale 
Milli Bilinç İzci Kampı’na katılmaya hak kazandılar. 
İstanbul ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanından izcilerin 
de katılma imkanı bulduğu Yaz İzci Kampı, bu yıl da 
yurtdışından misafir izcilere ev sahipliği yaptı. Farklı kültür 

ve geleneklerin biraraya geldiği kampa bu yaz 
Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan, 
İngiltere, Filistin, Mısır, Suriye, Sırbistan, Romanya ve 
Libya olmak üzere 11 farklı ülkeden misafir izciler katıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 23 farklı birimi her yıl 
olduğu gibi bu yıl da faaliyetlere katılan izcilerin yemekten 
sağlığa, barınmadan temizliğe kadar her türlü ihtiyacını 
karşıladı.
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI:  ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine 

gönderen ilk dört kişiye, Miniaturk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...

İLK DÖRT OKURUMUZ: HUZEYFE ÖKSÜZ, TOLGA DEMİRCAN , SENAY KARATEKİN, ENDER TOPAÇ

BULMACA 

ANAHTAR KELİME:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.10.2015 - 31.10.2015

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

YAYIN KURULU C. Sarp Çağıldak, Merve Uğuz, Tolga Kutlu
ADRES: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/SARAÇHANE TEL: (0212) 455 14 50 istanbulbulten@ibb.gov.tr

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

01.10.2015 10.00 Satınalma Müdürlüğü 

01.10.2015 10.30 Engelliler Müdürlüğü 

01.10.2015 11.00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

05.10.2015 10.00 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 

05.10.2015 10.30 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 

05.10.2015 11.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü

05.10.2015 11.30 İstanbul Darülaceze Müdürlüğü

06.10.2015 10.30 İnsan Kaynakları Müdürlüğü

06.10.2015 11.00 Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

07.10.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü

08.10.2015 11.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

12.10.2015 10.00 İstanbul Darülaceze Müdürlüğü 

12.10.2015 10.30 Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 

12.10.2015 11.00 Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 

12.10.2015 11.30 Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü

13.10.2015 10.00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü

13.10.2015 10.30 Satınalma Müdürlüğü

13.10.2015 11.00 Satınalma Müdürlüğü

13.10.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü

14.10.2015 10.30 Satınalma Müdürlüğü

14.10.2015 11.00 Satınalma Müdürlüğü 

15.10.2015 10.30 İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

15.10.2015 11.00 Basın Yayın Müdürlüğü 

19.10.2015 09.30 Bilgi İşlem Müdürlüğü

19.10.2015 11.00 Acil Yardım Ve Cankurtarma Müdürlüğü

19.10.2015 11.30 Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü

20.10.2015 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 

20.10.2015 10.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 

20.10.2015 11.00 Satınalma Müdürlüğü

21.10.2015 09.30 Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü

21.10.2015 10.00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Hidrolik Güç Üniteli Ayırıcı-Kesici-Delici Makine Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Engelliler Müdürlüğüne Bağlı Engelli Merkezlerinin, Engelliler Yaz Kampının Ve Ulaşım Hizmetlerinin 2016 Yılında İşletilmesi Hizmet Alım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Büro Sarf Malzemeleri Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Sosyal Yardım Projelerinin Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kadın Koordinasyon Merkezinin Kadın Ve Aileye Yönelik Sosyal Yardım Projelerinin Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı Tamamlama - Tabela Durağı Altgeçit Ve Ortak Altyapı İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Personel Hizmet Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Belediye Hizmetlerinin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Süreci Çerçevesinde Araştırılması, Raporlanması Ve Değerlendirilmesi Hizmet Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Eyüp İlçesi Çırçır Mahallesi Ve Yakın Çevresi Kentsel Dönüşüm Alanına Yönelik Veri Elde Etme İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Sultangazi Esentepe Mahallesi Kat Otoparkı Ve Belediye Hizmet Tesisleri İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2 Kalem İtfaiye Şapka Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Yemek Yapımı Ve Dağıtımı Hizmet Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2016 Yılı Evde Sağlık Hizmet Alım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2016 Yılı Vektörlerle Mücadele Ve Uygulama Çalışmalarına İlişkin Hizmet Alım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2016 Yılı Kadın Ve Aile Sağlığını Koruma Hizmeti Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Muhtelif Organizasyonlar, Tanıtım Ve Duyuru Çalışmaları Organizasyonu, Baskılı Materyaller İle Promosyon Ürünleri Temini  

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
4 Adet 28 Metre Sepetli Kamyon Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
42 Kalem Muhtelif Kurtarma Alet Ve Malzemeleri Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Bayrampaşa Ulus Sokak Zeminaltı Otopark Ve Camii İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Portatif Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Muhtelif Mutfak Ekipmanları Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İtfaiye Daire Başkanlığı 2016-2018 Yılları “3 Yıl” (Personel Destek Hizmeti) Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Ait Hizmetlerin İnternet Teknolojileri Kullanılarak Yapımların Üretilmesi Görsel Ve Sesli Dijital Elektronik Bir Ortamda Duyurulması Ve 
Bilgilendirme Hizmetinin Sağlanmasına (Web Tv Hizmetleri) Dair Hizmet Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kurumsal Harcama Yönetim Sistemi (Hys) Uygulamasının Yapısal Dönüştürülmesi, Yeni Modüller Eklenmesi, Güncellenmesi Ve Bakımı İşi  

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Acil Yardım Ve Cankurtarma Müdürlüğü Ambulansları İle Acil Müdahale Ve Hasta Nakli İçin 36 (Otuz altı) Ay Süreli Hizmet Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu Hizmeti Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2.000 Çift Kurtarma Postalı (Kurtarma Botu) Alımı  

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
500.000 Metre Cenaze Patiskası Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
4 Adet Kasalı Golf Aracı Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2015 Yılı Yazlık Ve Kışlık Zabıta Kıyafeti Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2016 Yılı Akaryakıt Ve Madeni Yağ Mal Alım İşi 
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Bir Tekne Türü Büyük Su Yolu Bir Balık Türü Akka Müdafisi
‘......’ Ahmet 

Paşa

Tavır

Amerikan 
Pamuğu

Bir Tür Kuş

Lale BahçesiŞafak

Araç

Bir Erkek Adı

Yardım

Yanıcı Bir Gaz

İngilizce’de 
İsim (Tersi)

İlave Etme, 
Ekleme

Umut, 
Beklenti

Saç Kesen Merhem, İlaç

Sahte Cennet

Bir Hayret 
Ünlemi

Engin ve Geniş 
Düzlük

Sancak

Mürekkep 
Camı

Türkiye Plakası

Adet, Sayı

Bir Bağlaç

Arapça’da Ben

Dem, Uygun 
Vakit

İnce Şaka, 
Nükte

Uzaklık Anlatır

Hangi Şey

Mesafe

Amerikan 
Devesi

İşaret

Bir Ünlem

İngilizce’de 
Erkek

Kara Çalma Hoş, Güzel Su

Eşit Ağırlık

Tahıl Ölçeği

Yemekten 
Emir

Bir Ünlem

Savaş Çığlığı

Uçma OrganıKap, Tabak

Çocuklu Kadın

Kükürdün 
Simgesi

Akıl

Genişlik (Tersi) İş

Öğütülmüş 
Tahıl

Utanma 
Duygusu

Hane

Telefon Açma 
Sözcüğü

Su

Yalım

Teknenin Ters 
Dönmesi, 

Devrilmesi

Bir Göz Rengi

İlgi

Beytullah

Hangi Kişi

Duvarcı Aleti
Brezilyalı 

Efsane 
Futbolcu

İvedi

İl, Eyalet

Teklif

Bal Yapan 
Böcek

Eski Türkçe’de 
Tedavi Etmek

Osmanlı 
Türkçesinde 

Bir Harf

Yanlış

Kakım

CüzamlıBulmaya 
Çalışma

Malezya 
Halkından 

Olan

Söz, Konuşma

Karışık Renkli

Gemi Barınağı

Bir Tür 
Mürekkep 

Balığı

Babanın Kız 
KardeşiAt Ayaklığı

Bir Nota

Bitiş

İlave

Cet, Dede

Suyla Çevrili 
Kara

Eski Türkçe’de 
Yurt, Vatan Bir Nota Bir Nota Kırmızı

Şikar

Sodyumun 
Simgesi

Ana’nın 
Ünsüzüİşgal

Bir Ünlem

Çağrı, Ses

Kuzu Sesi

Rusça’da Evet

Tren

G. Amerika’da 
Bir Çöl

İnce ve Şeffaf 
Perde




