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Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey  
Metro Hattı 2018’de İstanbulluların hizmetinde! Taksim Camii’nin temeli atıldı
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“Her yerde metro, her yere metro” hedefiyle İstanbul’u 
demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; 
Avrupa Yakası’nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan 
24,5 km uzunluğundaki Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - 
Mahmutbey Metro Hattı’nda çalışmalarımızı tüm hızıyla 
sürdürüyoruz. 19 istasyondan oluşan metro hattının 
Mecidiyeköy - Tekstilkent arasındaki tünellerini 
düzenlediğimiz törenle birleştirdik. 2018 yılında hizmete 
almayı planladığımız metro hattı tamamlandığında; 
Mahmutbey - Kabataş arasındaki yolculuk süresi 
31,5 dakikaya düşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbulluların daha 
modern, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için planlı 
bir şekilde konut üretmeye devam ediyoruz. Geride 
bıraktığımız ay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte, 

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Konutları’nın temelini attık. 

Törene katılan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, 

dev projelerle sadece bugünü değil, geleceği de güvence 

altına aldıklarını söyledi.

Göreve geldiğimiz günden itibaren 39 ilçemizde ulaşımdan 

altyapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden spora, bilgi 

teknolojilerinden itfaiye hizmetlerine kadar tüm 

sektörlerde yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam 

ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; İstanbul ve siz değerli 

İstanbullular her şeyin en güzeline layıksınız.

Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli hemşehrilerimi 

Şubat ayı bültenimizle baş başa bırakırken hepinize 

sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler diliyorum. 

Sevgili  İstanbullular
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Kabataş - Beşiktaş  
Mecidiyeköy - Mahmutbey 

Metro Hattı 
2018’de İstanbulluların 

hizmetinde

Avrupa Yakası’nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan 
Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro 

Hattı'nda kazı çalışmalarının önemli bir kısmı tamamlandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, basın 
mensuplarıyla birlikte inşaatı devam eden Kabataş - Beşiktaş-
Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı'nın tünel birleştirme 

törenine katıldı. Yeşilpınar Veysel Karani Camii yanındaki 
tünelde gerçekleşen törende, Başkan Kadir Topbaş’ın telsizden 
verdiği talimatla kazı görevinin sonuna gelen 
TBM (Tünel Delme Makinesi), Mecidiyeköy - Tekstilkent 
Tünellerini birleştirdi. İşçilerin Türk Bayrağı astığı 
TBM makinesinin önünde ekibiyle birlikte poz veren 
Başkan Kadir Topbaş, gazetecileri ulaşım yatırımları 
konusunda bilgilendirdi.

“Mahmutbey’den Kabataş’a 
31,5 dakikada ulaşım…” 
İstanbul’a hizmet etmenin ulvi bir görev olduğunu ifade eden 
Başkan Kadir Topbaş, İstanbulluların erişim noktasında sıkıntı 
yaşamalarını istemediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 1994’te belediye başkanlığında başladığı 

hizmet anlayışını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Topbaş, 
şöyle konuştu: “Burada İstanbul için çok önemli ulaşım 
akslarından biri olan ve Kabataş’tan başlayıp Mahmutbey’e, 
daha sonra da Bahçeşehir’e kadar gidecek olan metro hattının 
TBM buluşmasında birlikteyiz. Yerin 35 metre altındayız. 2018 
yılının sonuna doğru açmayı düşündüğümüz 19 istasyonlu 
Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy- Mahmutbey Metrosu 
tamamlandığında, insanlar Mahmutbey’den Kabataş’a kadar 
hızlı ve konforlu bir şekilde 31,5 dakikada ulaşabilecek. 
Tarihe tanıklık ettiğimiz müthiş bir olay bu.”

“Metrolarla hatırlanacağız…” 
Ulaşım sistemlerini kurguladıklarını ve İstanbulluları kaliteli, 
hızlı ve konforlu bir ulaşımın beklediğini vurgulayan Başkan 
Topbaş, “Belediyemizin ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 
hükümetimizin İstanbul ile ilgili büyük projeleri var. 
İstanbullular bizi metrolarla hatırlayacaklar.” dedi.
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Kazı çalışmalarını yerinde 
inceleyen İstanbul 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
metronun 2018 yılının 

sonuna doğru açılacağını 
söyledi.
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2004 yılında göreve geldiklerinde 45 kilometre olan raylı 
sistemleri 149 kilometreye taşıdıklarını ve şu anda 
151 kilometrelik metro inşaatının da devam ettiğini anlatan 
Başkan Topbaş, “İstanbul’un altını demir ağlarla örüyoruz. 
İstanbul’un 2023 sonrası nihai hedefinde raylı sistemler 
1.000 kilometreye erişecek. Bu, en fazla yarım saat yürüme 
mesafesinde metro istasyonlarına erişebilen bir İstanbul 
demek. Çok ileri teknolojiyle yapılan metrolarımız sürücüsüz 
çalışabilecek şekilde donatıldı.” diye konuştu. 

“Bağcılar ve Esenler’i denize bağlıyoruz…” 
Metro yatırımlarıyla dünyanın hiçbir belediyesinin 
kaldıramayacağı bir yükün altına girdiklerine değinen 
Başkan Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kabataş - 
Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu’nun maliyeti 
3 milyar 700 milyon lira. 24,5 kilometrelik bu hat, 
günde 1 milyon yolcu taşıyacak. İstanbul’da bugün 3 milyona 
yakın insan raylı sistem kullanıyor. Hedefimiz 2019’da 
11 milyon insanın raylı sistemi kullanabilir hale gelmesi. 
Bu metro hattımız Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Bağcılar, 
Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler olmak üzere 8 ilçemizi birbirine 
bağlayacak ve diğer metro hatlarıyla 4 ayrı noktada entegre 
olacak. Mahmutbey’den, Alibeyköy’den, Esenler ve Bağcılar’dan 
vatandaşlarımız denize erişmiş olacak ve isterse yerin altından 
yürüyerek Üsküdar’a geçebilecek.”

Kabataş - Mahmutbey Metrosu entegrasyon 
noktaları 
• Kabataş İstasyonu’nda, Kabataş – Taksim Füniküler ve 
 Eminönü – Kabataş Tramvayı 

• Mecidiyeköy İstasyonu’nda, Yenikapı – Hacıosman Metrosu

• Karadeniz Mahallesi İstasyonu'nda, Bağcılar – 
 Başakşehir Metrosu ile entegrasyon sağlanacak.

Kabataş - Mahmutbey Metrosu istasyonları
Kabataş, Beşiktaş, Yıldız, Fulya, Mecidiyeköy, Çağlayan, 
Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Çırçır Mahallesi, Veysel Karani - 
Akşemsettin, Yeşilpınar, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, 
Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent - Giyimkent, Yüzyıl - 
Oruç Reis, Göztepe Mahallesi ve Mahmutbey.

300 sürücüsüz araç  
Kabataş – Beşiktaş - Mecidiyeköy – Mahmutbey Metrosu’nda, 
kullanılacak sürücüsüz araç sayısının 300 olması planlanıyor. 
Bu araçlarda durağa varış süreleri ve güzergah haritalarını 
gösteren LCD ekranlar yer alıyor. Engellilerin kullanımına 
uygun olarak tasarlanan araçlarda cep telefonu şarj üniteleri 
bulunuyor. Öte yandan Mecidiyeköy - Mahmutbey  
Metro Hattı’nda kullanılacak metro vagonlarının yüzde 50’si 
milli üretim olma özelliği taşıyor.
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“13 yılda 98,5 milyar lira yatırım…” 
İstanbul genelinde 360 tane kavşak yaptıklarını, belediye 
ölçeğinin çok üstünde bir yatırım olmasına rağmen metroların 
normal, tünel yolların ise çok basit hale geldiğini hatırlatan 
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un altında ve üstünde binlerce 
yatırımın olduğunu ve 2004’ten bu yana İstanbul’a yapılan 
yatırımların 98,5 milyar lirayı bulduğunu söyledi. 
Başkan Topbaş, “Kabataş’taki hat, Karaköy’e doğru giderek 
yürüme yoluyla Şişhane Metro İstasyonu ile birleşecek. 
Sarıyer’den Beşiktaş’a ve Üsküdar’dan Beykoz’a yapılacak 
metrolarımız ise proje aşamasında.” dedi.

İnşaatı devam eden Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy 
Metrosu’nun Ümraniye’ye kadar olan kısmını Mayıs, 
Çekmeköy’e kadar olan kısmını ise Ağustos ayında açacaklarını 
müjdeleyen Başkan Kadir Topbaş, metro yatırımlarıyla ilgili 
sözlerine şöyle devam etti: “Dudullu - Bostancı Metrosu’nun da 
inşaatı devam ediyor. Metrolar bir dolaşım sistemi gibi bütün 
İstanbul’u yerin altından saracak. İstanbul’un istediğiniz 
noktasına yeraltından hızlı ve konforlu olarak gidebileceksiniz. 
Biz 2019 yılında 400 kilometre metro yapacağımızı 
söylediğimizde, ‘Nasıl olacak?’ diyorlardı. 
Şimdi 1.000 kilometreleri konuşuyoruz.”

“Unkapanı Köprüsü’nün denizin altına alınması projemiz 
müthiş bir proje. Yine çok önemli projelerimizden biri; 
Kabataş - Üsküdar Yürüme Tüneli. Kabataş’ta bunun istasyon 
inşaatı başladı.” diye konuşan Başkan Topbaş, Üsküdar’dan 
vatandaşların ister yürüyerek ya da bisikletle, isterse yürüyen 
bantla veya elektrikli arabalarla Kabataş’a geçebileceğine 
dikkat çekti. İstanbul’un bütün dünya tarafından takdir edilen 

ve konuşulan bir şehir olmasını istediklerinin altını çizen 
Başkan Topbaş, “İstanbul için ‘Gidin, bakın, görün’ densin. 
Hedeflerimizi buna kilitledik. Her gün 15 milyon insan 
yeraltında hareket halinde olabilecek. Şehrimizi dünyanın 
en uzun raylı sistemine sahip hale getireceğiz. İstanbul’a da bu 
yakışır.” dedi.

Hızlı ve konforlu ulaşım 
Mecidiyeköy İstasyonu, Kabataş – Mahmutbey Metro Hattı’nın 
en önemli transfer noktası. Mahmutbey İstasyonu’ndan 
itibaren ise 2017 yılında ihalesi yapılacak 
18,50 km uzunluğunda, 11 istasyonlu, Mahmutbey -  
Halkalı - Bahçeşehir - Esenyurt Metrosu ile şehrin yeni gelişen 
bölgelerine hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanacak.

İstanbul’da dakikalarla yolculuk  
Avrupa Yakası’nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan 
Kabataş –  Beşiktaş - Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı 
tamamlandığında; 

Beşiktaş – Mecidiyeköy 5,5 dakika 
Mecidiyeköy – Alibeyköy 7,5 dakika 
Çağlayan – Gaziosmanpaşa 13 dakika 
Beşiktaş – Sarıyer Hacıosman 25,5 dakika 
Mahmutbey – Mecidiyeköy 26 dakika 
Beşiktaş – Mahmutbey 31,5 dakika 
Mahmutbey – Yenikapı 39,5 dakika 
Mahmutbey – Sarıyer Hacıosman 45 dakika 
Mahmutbey – Üsküdar 48,5 dakika 
Mahmutbey – Kadıköy 52 dakika 
Mahmutbey – Sabiha Gökçen 95,5 dakika olacak.
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İstanbul’a 
iki yeni metro daha geliyor

“Her yerde metro, her yere metro” hedefinde yeni bir adım daha atıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı ve 

Vezneciler - Sultangazi Metro Hattı'nı hayata geçiriyor. 

RUMELİ
HİSARÜSTÜ

AŞİYAN
SAHİL

BEŞİKTAŞ
SARIYER

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasında 
gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile 

onaylanan planlara göre Rumeli Hisarüstü - Aşiyan arasına 
füniküler hattı ve Vezneciler - Sultangazi arasına da 
19 kilometrelik metro hattı inşa edilecek. 

Hisarüstü - Aşiyan 2,5 dakika sürecek 
Rumeli Hisarüstü – Aşiyan Füniküler Hattı’nın 720 günde 
tamamlanarak 2018 yılında hizmete açılması planlanıyor. 
Saatte çift yönde 6 bin yolcu kapasitesi bulunan füniküler hattı,  

Levent – Hisarüstü Metro Hattı ile entegre olacak. 
Proje tamamlandığında İstanbullular, Hisarüstü’nden 
2,5 dakikada Aşiyan sahiline ulaşacak. Hatla Zincirlikuyu, 
Levent, Etiler ve Ulus semtleri raylı sistemle denize bağlanacak.

Taksim - Kabataş Füniküler Hattı’nın bir benzeri olan proje, 
halatlı demiryolu sistemi olarak biliniyor. Rumeli Hisarüstü - 
Aşiyan Füniküler Hattı'nın Hisarüstü İstasyonu, 
Boğaziçi Üniversitesi ana giriş kapısı yanında inşa edilecek. 
Hat, Boğaziçi Üniversitesi arazisinin altından geçerek 
İstanbul Boğazı sahilinde Aşiyan Parkı’nda yapılacak 
istasyonda denizle buluşacak.
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Topkapı - Habibler Tramvay Hattı metroya 
dönüşüyor 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2004 yılı 
öncesinde inşaatına başlanan Topkapı - Habibler 
Tramvay Hattı’nın Vezneciler - Sultangazi arasında metro 
hattına dönüştürüleceğini açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin aldığı kararla bu hat planlara işlenmiş 
oldu.

Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerini yeraltından 
birleştirecek proje, 2019 sonrasında hizmete girecek. 
15 istasyondan oluşacak 12,3 kilometrelik hatla, Vezneciler - 
Sultangazi arası 19 dakika sürecek. Vezneciler - 
Sultangazi Metrosu, Hacıosman - Yenikapı Metrosu’na 
Vezneciler İstasyonu’nda bağlanıp Marmaray’a da entegre olacak.

Proje ayrıca tünel kazıları yüzde 75 tamamlanan Kabataş - 

Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey  Metro Hattı’na 

Yenimahalle İstasyonu’nda, planlanan Kazlıçeşme - 

Söğütlüçeşme Metrosu’na Gaziosmanpaşa İstasyonu’nda ve 

yine planlanan İncirli - Söğütlüçeşme Metro Hattı’na 

Edirnekapı İstasyonu’nda entegre olacak.

Avrupa Yakası’nın doğu - batı aksındaki ilçeleri yeraltından 

birbirine bağlayacak olan Vezneciler - Sultançiftliği Metro Hattı, 

Edirnekapı’da metrobüse entegre olacak. E-5 aksı üzerinden 

Avrupa ve Anadolu Yakası’na hızlı ve güvenli erişim imkanı 

sağlayacak hat, şehir içi karayolu trafiğini de rahatlatacak.

Vezneciler - Sultangazi Metrosu’nun 
istasyonları: Vezneciler - Saraçhane - 
Fatih Camii - Edirnekapı - Ayvansaray - 

Eyüp Sultan - Rami Kışlası - Gaziosmanpaşa - 
Şemsipaşa - Küçükköy - Yenimahalle - 

Esentepe - Sultangazi - Cebeci - 
Mescid-i Selam

VEZNECİLER

Cebeci

Sultangazi

Esentepe
Yeni Mahalle

Şemsi PaşaKüçükköy

Gaziosmanpaşa

Rami Kışlası

Eyüp Sultan

Ayvansaray

Fatih Camii

SaraçhaneEdirnekapı

FATİH

EYÜP
GAZİOSMANPAŞA

SULTANGAZİ

MESCİD-İ SELAM
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Fikirtepe’de kentsel dönüşüm 
hız kazandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin proje ortağı olduğu 
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Konutları’nın temeli atıldı. Dev projelerle sadece 

bugünü değil, geleceği de güvence altına aldıklarını belirten Başbakan Binali Yıldırım, 
“Millete hizmet yolunda yorulmadık, yılmadık.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden KİPTAŞ 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın proje ortağı olduğu 
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Konutları’nın temeli, Kadıköy Salı 

Pazarı’nda düzenlenen törenle atıldı. Törene Başbakan 
Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile milletvekilleri ve 
vatandaşlar katıldı. 

Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, hükümetin önemli 
icraatlarından birinin kentsel dönüşüm projeleri olduğunu 
belirtti. 2002 yılında göreve geldiklerinde Türkiye’nin en önemli 
konularından birinin ev ihtiyacı olduğunu hatırlatan Başbakan 
Yıldırım, büyük bir konut seferberliği ile kısa sürede 

Türkiye’nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirmeye 
başladıklarını söyledi. Gerek toplu konut, gerek kentsel 
dönüşüm çalışmalarındaki kararlılıklarının devam ettiğini 
vurgulayan Başbakan Yıldırım, “Temelini attığımız her eser, her 
yeni proje vatandaşımızın işini, aşını, ekmeğini büyütüyor. 
İnsanlarımızın yaşam kalitesini artırmak en temel 
görevimizdir.” diye konuştu. 

“7 tepeli İstanbul’a 7 eser kazandırdık…” 
Her yatırımla yeni iş alanı ve yeni istihdam alanı sağlandığının 
altını çizen Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: 
“Bu dev projelerle sadece bugünü değil, yarınlarımızı da inşa 
ediyoruz, geleceğimizi güvence altına alıyoruz. Millete 
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hizmetten, ekonomiyi büyütmekten başka hiçbir amacımız 
olmadı. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, her zaman taş 
üstüne taş koyanlardan olduk. Millete hizmet yolunda 
yorulmadık, yılmadık. Birçok eseri ülkemize kazandırdık.”

Ankara – İstanbul Hızlı Treni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
Marmaray, 3. Havalimanı, Avrasya Tüneli, İstanbul –  
İzmir Karayolu, Osman Gazi Köprüsü ile İstanbul’a 
7 eser kazandırdıklarını belirten Başbakan Yıldırım, 
“Eserler kendini gösteriyor.” dedi.

“Yılda 250 bin konut…” 
Olası İstanbul depremi için önlemlerin alınmaya devam 
edildiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 
de “Bilim insanlarının da demesine göre 2030’a kadar 
İstanbul’da en az 7 şiddetinde deprem karşımıza çıkacak gibi 
görünüyor. O yüzden bir an önce işe başlamamız lazım. 
İstanbul’da yılda 50 bin konut yıkılıp, yeniden yapılıyor. Bunu 
hızlandıracağız, en az 5 misline çıkartacağız. Yeni yasalarla 
İstanbul’da inşallah yılda 250 bin konut yapacağız. Bunların 
hepsi orta ve dar gelirli vatandaşlara verilecek. 10 yıl içinde 
vatandaşlarımızı sağlıklı konutlara taşıyacağız.” diye konuştu.

“İstanbul medeniyetimizin aynası…” 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise 
“Sayın Başbakanımızın talimatı ve Sayın Bakanımızın 
çalışkanlığıyla sıkıntıları geride bırakarak temel atıp, örnek 
bir yerleşim oluşturuyoruz.” diyerek konuşmasına başladı. 
Başkan Kadir Topbaş, 8 bin 500 yıllık geçmişi olan İstanbul’un 
sadece bir şehir değil, medeniyetimizin de aynası olduğuna 
değindi. İstanbul’a hizmet etmenin, insanlığa hizmet etmek 
olduğunu vurgulayan Başkan Topbaş, Avrupa’nın 
23 ülkesinden büyük bu şehrin, 50 yılda aldığı göç dalgası 
nedeniyle sıkıntılarla karşılaştığını söyledi.

“Ruhunu ve kokusunu hissederek hizmet ettiğimiz İstanbul, 
başka bir şehir.” diyen Başkan Topbaş, deprem kuşağında 
bulunan İstanbul’un yeniden inşasında yaşam alanlarımızı 

ilimle düzenlemek zorunda olduğumuzu dile getirdi. 
Çarpık yapılaşmayı ve gecekondu alanlarımızı bu anlayışla 
yeniden inşa ettiklerini belirten Başkan Topbaş, “Bugün burada 
yıkacağımız binalar ve atacağımız temel, yeni Fikirtepe’yi 
ortaya çıkartacak. KİPTAŞ şirketi ile Çevre ve  
Şehircilik Bakanlığımız buradaki sorunlu yerleri çözecek. 
Gelin sizler de destek verin. El ele tutuşarak bu sıkıntıları geride 
bırakalım; yarınlar daha güzel olsun.” dedi. 

“İstanbul’a 98,5 milyar liralık yatırım…”  
2004’te 5 - 6 milyon olan şehir içi günlük yolcu sayısının 
günümüzde 30 milyonlara dayandığını ifade eden 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:  
“Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla yeni bir 
yönetim anlayışı ortaya çıktı. Kendisinin izinden giderek görev 
süremiz boyunca İstanbul’a yatırım olarak 98,5 milyar lira 
harcadık. Hizmet ederek sorunları çözmek ve hayır duaları 
almak hedefimizdi. Yaptığımız yatırımlarla İstanbul çok gelişti. 
Şu anda ulaşım ve altyapı başta olmak üzere şehrimize ciddi 
yatırımlar yapmaktayız. Metrolar başta olmak üzere birçok 
ulaşım yatırımı için binlerce işçi çalışıyor. Hükümetimizin mega 
projeleri devreye girdi.”

“20 yılda 6,5 milyon konut hedefi…” 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve koyduğu 
‘20 yılda 6,5 milyon konut’ hedefi ile Türkiye’nin geleceğe 
yürümekte olduğunu söyleyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
sonlandırdı: “Sizlerin verdiği destekle yarınları birlikte inşa 
ediyoruz. Konut inşaatı; aş, iş, ekonomi, gelecek ve 
400 milyar dolarlık büyük bir ekonominin kapılarının açılması 
demek. Halkımıza olan güven duygumuzu her gün tazeleyerek 
hız kesmeden yolumuza devam ediyor, eserler üstüne eserler 
koyuyoruz. Hamdolsun Türkiye üzerine oynanan oyunlar 
bozuldu. Artık kendisine güvenen bir Türkiye var. 
Tüm iş adamlarımıza sesleniyorum; yatırımlarınıza durmadan 
devam edin. Eğer ekonomik sıkıntı düşüncesiyle geri adım 
atarsanız, Türkiye’nin geleceği kararır.”
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Başkan Topbaş 
“Akıllı İstanbul”u anlattı

Antalya’da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 
Başbakan Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

katılımıyla gerçekleşti. 

AK     Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 
organize edilen Belediye Başkanları İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı Antalya'da düzenlendi. 

Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel 
Yönetimler Başkanı Erol Kaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Menderes Türel, İstanbul ilçe belediye başkanları ile 
TOKİ Başkanı Ergun Turan katıldı.

Programda konuşan Başkan Kadir Topbaş, günümüz 
dünyasında kırsaldan kente hızlı bir göçün yaşandığına ve 
şehirlerde bu yoğun nüfusun idare edilebilmesi için eski 
yöntemlerin bir kenara bırakılıp çağın ihtiyaçlarına göre yeni 
yönetim anlayışlarının benimsenmesi gerektiğini söyledi. 
İnsanların ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermek için 
idarecilerin bilim ve teknolojiyi yerinde kullanmaları 
gerektiğini vurgulayan Başkan Topbaş, vatandaşların istekte 
bulunmasına gerek kalmadan, idarecilerin ihtiyaçları önceden 
görüp hayata geçirmek zorunda olduğunu belirtti.
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“Teknolojiyi takip etmezsek, zamanı 
yakalayamayız…” 
Şimdi aklımızın ucundan bile geçmeyen şeylerin gelecekte 
insanların en önemli ihtiyaçları arasında yer alacağını ve 
ihtiyaçların zamanla değişebileceğini söyleyen Başkan Topbaş, 
şöyle devam etti: “İnsanlar başlarını sokabilecekleri evlerin 
artık akıllı evler olmasını istiyor. Toplu ulaşımda konfor ve 
rahatlık istiyor. Biz yerel yöneticiler olarak insanlarımıza 
bunları sunmak durumundayız. Kendi kendine park eden akıllı 
metroları insanlarımızın hizmetine sunuyoruz. Teknolojiyi çok 
iyi takip etmezsek zamanı yakalamamız mümkün değil.”

“Teknolojiyi en iyi kullanan belediyeler 
arasındayız…” 
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kaba insan gücünün yerini 
beyin gücünün aldığını, artık ağır ve zor işlerin makineler 
tarafından yapıldığını ifade eden Başkan Topbaş, “Bundan bir 
yıl önce yaptığınız bir uygulama, bugün eskiyerek ihtiyaçlara 
cevap veremez duruma geliyor. Biz, İBB olarak teknolojiyi en iyi 
kullanan belediyeler arasındayız. Trafikten çöp toplamaya, yol 
kazı çalışmalarından yağmur suyu kanallarına kadar her 

alanda akıllı şehir uygulamalarımızla vatandaşlarımızın 
hayatını kolaylaştırıyor ve onlara konfor sunuyoruz. Dünyanın 
neresinde yeni bir uygulama duysak ekiplerimizi gönderip, 
uygulamayı yerinde inceletiyor ve bunu daha yukarılara 
taşıyarak İstanbulluların hizmetine sunuyoruz.” diye konuştu.

“Mobil dünya İstanbulluların hayatını 
kolaylaştırıyor…” 
Mobil cihazların artık hayatın bir parçası olduğunu ve yeni 
uygulamaların da bilgisayarlardan çok mobil cihazlara göre 
düzenlendiğini belirten Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
noktaladı: “İnsanların artık akıllı telefonlarla her işini yapmak 
istemelerini göz ardı edemezsiniz. Belediyecilik hizmetlerimiz 
de vatandaşlarımızın parmaklarının ucunda. Dünyanın en çok 
kullanılan uygulamaları arasında İBB Trafik uygulamamız 
bulunuyor. Otobüsün veya metronun ne zaman geleceğini, 
trafiğe takılıp takılmadığını cep telefonlarından görmemizi 
sağlayan Akıllı Durak uygulamamız var. Otobüs şoförleri de 
bu uygulama sayesinde durakta engelli bir yolcunun olup 
olmadığını önceden biliyor ve ona göre hareket ediyor. 
İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları şehirden 
gurur duymaları bizim en büyük gayemiz.”
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İstihdamda hedef 
500 bin yeni iş gücü

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İstihdam Seferberliği 
Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, getirilen yeni imkanlar, teşvikler ve 

ekonominin daha ileriye taşınması için yapılması gerekenler ile 
devletin istihdama yönelik yeni teklifleri konuşuldu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın ev sahipliğinde Milli İstihdam 
Seferberliği Toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği’nde 

düzenlenen toplantıya İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Başkanı 
İbrahim Çağlar, İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, SGK İl 
Müdürü Murat Göktaş, İŞKUR İl Müdürü Yunus Yelmen, İstanbul 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, MÜSİAD Başkan Yardımcısı 
Abdurrahman Kaan, TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, 
TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Birliği Başkan Yardımcısı Mesut Şengül ile İstanbul 
genelindeki sanayi ve ticaret bölgelerinin yöneticileri katıldı.

Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında konuşan 

Başkan Kadir Topbaş, Türkiye’nin iktisadi başkenti İstanbul için 

ekonominin çok önemli olduğunu belirtti. İstanbul’un ekonomi 

olarak dünyanın 117 ülkesinden daha büyük olduğunu 

hatırlatan Başkan Kadir Topbaş, ülke ekonomisini 

güçlendirmek adına İstanbul’daki iş adamları ve sanayicilerin 

daha aktif olması gerektiğini, 2017 yılının ikinci yarısında 

Türkiye’nin ekonomide çok ciddi bir hamle yapacağına 

inandığını dile getirdi.
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“Yatırım, istihdam demektir…” 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok ciddi yatırımlar 
yaptığına değinen Başkan Topbaş, “Bu yatırımlar aynı zamanda 
istihdam demektir. İş adamlarımız, odalarımız, sanayicilerimiz 
ve firmalarımız da bu konudaki hassasiyetlerini ortaya 
koyacak. Büyük istihdam ve ihracat hedeflerimiz var. Bunları 
hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum.” dedi.

“İstanbul taahhütlerin üstüne çıkacak…” 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bir 
istihdam hareketi başlatıldığını belirten İstanbul Valisi 
Vasip Şahin, bu kapsamda İstanbul’daki iş dünyası ve 
istihdamın ana aktörleriyle biraraya geldiklerini söyledi. 
İş ve istihdam konusunda İstanbul’a düşen önemli 
sorumluluğun farkında olduklarını ve bu harekete en büyük 
katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade eden Vali Şahin, 
“Bugünkü toplantıda getirilen yeni imkanları, teşvikleri ve 
ekonomimizin daha iyi noktaya taşınması için üzerimize düşen 
vazifeleri konuştuk. Gördük ki herkes bu seferberliğe omuz 

vermek adına birbiriyle yarış halinde. İstanbul, bu görevi 
vermiş olduğu taahhütlerin daha da üstüne çıkarak yerine 
getirecektir.” diye konuştu.

İş adamları ve sanayicilerle daha çok biraraya geleceklerini 
dile getiren Vali Şahin, iş adamlarının en büyük ihtiyaçlarından 
biri olan nitelikli iş gücü konusuna dikkat çekerek, sözlerini 
şöyle sonlandırdı: “İş dünyasıyla toplantılar ve işe 
yerleştirmeler eş zamanlı şekilde yürüyecek. Bu seferberliği 
bir an önce başlatıp, hızla yürütmek zorundayız. 
Toplantıda devletimizin istihdama yönelik çok cazip yeni 
teklifleri de konuşuldu. Yeter ki bir işçiye daha istihdam 
sağlansın ve ihracatımız bir kademe daha artırılsın. 
Vatandaşlarımızın işe girdikten sonra eğitilmeleri halinde daha 
verimli istihdam ve daha huzurlu bir çalışma ortamı 
oluşturulabilir. İTO, Cumhurbaşkanımız ile yapılan toplantıdan 
sonra İstanbul’da 500 bin yeni istihdam taahhüdünde bulundu. 
İstanbul’un istihdam hedefi asgari 500 bindir. Biz bunun 
üzerine ne kadar çıkabilirsek kendimizi o kadar başarılı 
saymış olacağız.”
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Taksim Camii’nin 
temeli atıldı

Taksim Meydanı’nda yapılacak olan caminin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 

Taksim Meydanı’na yapılması planlanan ve elli yıllık mazisi 
olan Taksim Camii’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. 
Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş’ın yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, bazı 
milletvekilleri, hayırseverler ve cami derneğinin yöneticileri 
katıldı.

Taksim Camii projesinin temelini atan Başkan Kadir Topbaş, 
Taksim’de geçmişten bugüne bir mabet ihtiyacının olduğunu 
hisseden herkesi yad ettiklerini belirterek, Taksim Camii’nin 

toplumun ihtiyacını karşılamak adına yapıldığını söyledi. 
Taksim’in cami eksikliği yaşadığını belirten Başkan Topbaş,  
“Buna bir mücadelenin başarısı diye bakmıyorum. Bir ihtiyacın 
karşılanması olarak değerlendiriyorum.” dedi. 

“Tarih kokan bölge…” 
İstanbul’un öteden beri hep bir barış kenti olduğunu, 
farklılıkları ve zenginlikleri birarada barındırdığını vurgulayan 
Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Pera, farklı 
kültürlerin çok yoğun yaşandığı bir alan. Hemen yanımızda bir 
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kilise var. Şimdiyse aynı sokakta cami, sinagog ve 
kilise bulunuyor. İnsanların yaşam alanları arasında bir takım 
temel ihtiyaçları var ki, biz bunlara hep ‘sosyal donatı alanları’ 
deriz. Burada meslektaşlarıma, bu caminin tasarımını 
hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Gerçekten bölgeye uygun 
bir yapıyı, camiyi, mabedi buraya projelendirmişler.” 

Kış aylarında dahi gazete kağıtları üzerinde ibadetlerini yerine 
getiren insanların ızdıraplarının hiçe sayıldığını söyleyen 
Başkan Topbaş, “Maalesef bugün geriye baktığımızda, 
bazı konularla ilgili ne kadar lüzumsuz kavgalar yaptığımızı 
görüyoruz. Mesela başörtüsü yasağı... Bitti geride kaldı. 
Ne kavgalar edildi. Burasıyla ilgili farklı bir gerginlik ortaya 
konulmaya çalışıldı. Ne kadar üzücü... Bakınız biz yöneticiler 
olarak ihtiyaç olduğu için yılda 18 maç yapılacak büyük 
stadyumlar yapıyoruz. Ama 30 gün Ramazan-ı Şerif, 52 hafta 
cuma ve diğer günleri koyduğunuz zaman daha fazla camiye 
ihtiyaç var. Ama bu maalesef farklı yorumlanıyor. Farklı yerlere 
çekiliyor. Bu temel bir ihtiyaç ise yapılması lazım.” 
diye konuştu.

“Cami eksikliği hep hissedildi…” 
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da 50 yıla 
varan hayatının büyük bölümünü Taksim’de geçiren biri olarak 
burada cami eksikliğini hep hissettiğini söyledi. Cuma 
namazları için yıllarca başka semtlere gitmek zorunda 
kaldıklarını ifade eden Demircan, “Bugüne kadar namaz 
kılanlara bir mekan sunamadık. Beyoğlu'nda cami yapmak için 
kurulmuş derneğin binasını, on yıllarca mabet olarak 
kullandık. Şimdi iyileştirsek de yıllarca teneke minareli bu 
dernek binasında namaz kıldık. Dar, sıkışık, ancak 
20 - 30 kişiyi ağırlayan bu yapıya hem şükrettik hem utandık. 
Taksim Meydanı’nın yanı başında, mescit gibi kullanılan 
emektar binanın yerine Türkiye’ye, Taksim’e yakışır estetik bir 
caminin temelini atıyoruz. Caminin kubbesi dualara, 
kardeşliğe ve muhabbete şahit olsun.” dedi.

Törende konuşmaların ardından İstanbul Müftüsü 
Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz dua etti. Daha sonra 
Başkan Kadir Topbaş ve beraberindekiler butona basarak 
temel atma törenini gerçekleştirdi. Külliye tarzında yapılan ve 
2 yılda tamamlanması planlanan cami projesinde, 
eğitim alanları, sosyal alanlar ve otopark da yer alıyor.
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Zeyrek Şeyh Süleyman Mescidi 
restore edildi

Geç Roma dönemi eserlerinden olan ve Osmanlı döneminde camiye çevrilen 
Zeyrek Şeyh Süleyman Mescidi’nin restorasyonu tamamlandı. Türk - İtalyan işbirliğiyle 

restore edilen eserin açılış töreninin ardından, restorasyon çalışmaları devam eden 
Molla Zeyrek Camii gezildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İtalyan Mimarlık Sanat ve 
Kent Restorasyonu Derneği’nin işbirliğiyle restorasyonu 
tamamlanan Zeyrek Şeyh Süleyman Mescidi’nin açılış 

töreni gerçekleştirildi. Törene Başbakan Yardımcısı 
Veysi Kaynak, İtalyan Kalkınma Bakanı Carlo Kalenda, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve Vakıflar Genel Müdürü 
Adnan Ertem katıldı. 

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 
İstanbul ve Roma’nın tarihte birçok medeniyete ev sahipliği 
yaptığını ve birçok coğrafyaya siyasi olarak nüfuz ettiğini 
belirtti. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Bu iki medeniyetin 
arkalarında bıraktığı çevreye, coğrafyaya ve topografyaya 
uygun eserler, bugünkü modern mimarinin ve çevrecilerin 
ulaşmak istediği seviyededir.” dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak: 
“Medeniyetlerin ortak değerlerine birlikte 
güç vermeliyiz…” 
Osmanlı Devleti’nin bir vakıf medeniyeti olduğunu ve tarihe, 
kültüre son derece önem verildiğini vurgulayan Başbakan 
Yardımcısı Kaynak, “Olması gereken, bu eserin ihyasında 
yaptığımız gibi medeniyetlerin ortak değerlerine birlikte omuz 
vermek, güç vermektir. İtalya’nın bize verdiği destek gibi biz de 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TİKA vasıtasıyla Balkanlar'da, Orta 
Doğu'da, Afrika’da ve Kafkaslar'da ecdadımızın bıraktığı 
eserlerin yeniden restore edilmesi için çalışıyoruz. 
Bu Türk - İtalyan işbirliğinin dünyanın ihtiyacı olan hoşgörüye, 
barışa ve insanlığın ortak mirasına birlikte sahip çıkmasını 
diliyorum.” diye konuştu. 
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İtalyan Kalkınma Bakanı Kalenda: 
“Eser, Türk - İtalyan işbirliğinin armonisidir…” 
Eserde Roma, Bizans ve Osmanlı izlerinin birlikte görüldüğüne 
değinen İtalyan Kalkınma Bakanı Carlo Kalenda, birinci sınıf bir 
tarihi eserin restorasyonuna katkıda bulunmanın kendilerini 
mutlu ettiğini söyledi. Carlo Kalenda, sözlerine şöyle devam etti: 
“Buradaki restorasyon bütün dönemleri korumaya yönelik bir 
bütünlük içeriyor. Bu, Türk - İtalyan işbirliğinin armonisidir. 
Sadece büyük devletler birbirlerinin değerlerini taşıyabilir.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, 
medeniyetler kenti ve tarihin çeyiz sandığı İstanbul’da kadim 
bir medeniyet izi olan eserin ihya edilmesine destek verenlere 
teşekkür etti. İstanbul’da tarihin izlerine dokunulmadığını ve 
günümüze kadar taşındığını söyleyen Başkan Topbaş, 
“İstanbul’un Fethi’nden sonra da hiçbir tarihi esere 
dokunulmadı. Herkes kendi inancında ve ibadetinde serbest 

bırakıldı. Mabetleri burada olduğu gibi kendi fonksiyonunda 
kullanmak da ayrı bir güzelliktir.” diyerek sözlerine şöyle 
devam etti: "Bugün, Türk - İtalyan işbirliğiyle başarılı bir 
şekilde restore edilerek günümüze taşınan bu eserin 
katmanlarındaki izlerin nasıl korunduğunu ve aslına uygun 
olarak yine ibadethane şeklinde hizmet verdiğini görüyoruz. 
Zeyrek Şeyh Süleyman Mescidi gibi ortak yapılarımızı, 
biraraya gelerek yine ortak bilgimizle yaşatmak zorundayız.”

Başkan Topbaş, törenin ardından Başbakan Yardımcısı 
Veysi Kaynak’a İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilen Molla Zeyrek Camii’ni gezdirdi. Kuzey ve 
orta yapının restorasyonunun tamamlanarak ibadete 
açıldığını hatırlatan Başkan Kadir Topbaş, çevredeki ahşap ve 
kagir yapıların restorasyonunun da proje kapsamında 
yapıldığını söyledi. 

Geç Roma dönemine ait eser, 4. - 5. yüzyıllar arasında 
inşa edilmiş bir mezar yapıtıdır. Bizans Dönemi'nde 

farklı amaçlarla kullanılan yapı, İstanbul’un 
Fethi’nden sonra yapılan düzenlemelerle 

Şeyh Süleyman Efendi Tekkesi olarak hizmet verdi. 
18. yüzyılda deprem ve yangında zarar görmesinin 

ardından restore edilerek cami olarak hizmete açıldı. 
1955 ve 1970 yılında onarılan esere, 

Cumhuriyet Dönemi’nin en kapsamlı restorasyon 
çalışması 2013 - 2017 yılları arasında yapıldı.
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Frankfurt Belediye 
Başkanı’ndan taziye ziyareti

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, 15 Temmuz’da şehit düşen 
vatandaşlarımız için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a taziye 

ziyaretinde bulundu. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi de görüşüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann’ı ağırladı. 
FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde şehit olan 

vatandaşlarımız için taziye ziyaretinde bulunan Frankfurt 
Belediye Başkanı Peter Feldmann’a Türk eşi Zübeyde Feldmann ve 
kızları Züleyha’da eşlik etti.

“Almanya ile köklü bir geçmişimiz var…”
Misafirlerini kapıda karşılayan Başkan Kadir Topbaş, Alman 
heyetle bir saat görüştü. Başkan Topbaş, çıkışta gazetecilere, 
“Almanya ile köklü bir geçmişimiz var. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da 
gelişmesi için yerel yönetimler düzeyinde Alman belediyeleri ile 

görüşüyoruz. Bugün de Frankfurt Belediye Başkanı Peter 
Feldmann ve beraberindeki Frankfurt Belediye Meclisi 
üyeleriyle verimli bir görüşme yaptık.” açıklamasında bulundu. 

Konuk belediye başkanı Feldmann da Başkan Topbaş nezdinde 
tüm Türk halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Görüşmenin ardından Başkan Topbaş, Alman heyete 
İBB Meclisi’ni gezdirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Ahmet Selamet’in de bulunduğu meclis 
ziyaretinde konuklara İBB Meclisi’nin işleyişi ile ilgili bilgi 
verildi. Belediyeden ayrılmadan önce Anı Defteri’ni imzalayan 
Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, 15 Temmuz 
darbe girişimi sonrası İBB binasını gösteren fotoğrafların 
yer aldığı panoyu da inceledi.
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Başkan Topbaş, Kosova 
Belediyeler Birliği’ni ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ştimle Belediye Başkanı ve 
beraberindeki heyeti makamında ağırladı. 

T ürk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Kosova Belediyeleri 
Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı dolayısıyla 
İstanbul’da bulunan Ştimle Belediye Başkanı ve Kosova 

Belediyeler Birliği Başkanı Naim İsmajli ile TDBB Genel Sekreteri 
Fahri Solak önderliğindeki heyet, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaret etti. Başkan Kadir Topbaş, 
aralarında 14 belediye başkanının bulunduğu 21 kişilik heyeti 
Sütlüce’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Çadırı’nın 
girişinde karşıladı. Konuklarıyla ayrı ayrı ilgilenen Başkan 
Topbaş, daha sonra konuklarıyla birlikte toplantı salonuna 
geçti. 

“Çağı yakalamak için teknolojiyi 
takip ediyoruz…” 
2004 yılından bugüne kadar İstanbul’a yaptıkları ve 
planladıkları yatırımları anlatan Başkan Topbaş, dünyadaki 
yerel yönetimlerle de sıkı işbirliği yaptıklarını söyledi. Dünyada 

teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biri olduklarını 
belirten Başkan Topbaş, “İstanbul’a faydalı olacağını 
düşündüğümüz ne varsa onu hayata geçiriyoruz. 
Çağı yakalamak için de teknolojiyi yakından takip ediyoruz.” 
diye konuştu. Günümüz dünyasının teknoloji ile birlikte küçük 
bir köy haline geldiğini ifade eden Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bilişim çağında yaşıyoruz. Dünyanın en uzak 
köşesinde yaşanan çok küçük bir olay, dünyanın başka bir 
yerindeki insanları, hayatı etkileyebiliyor. Biz yerel yöneticiler 
olarak ne kadar çok bilgi alışverişinde bulunursak insanlığın 
ortak sorunlarına da bir o kadar hızlı çözüm bulabiliriz.” 

Başkan Topbaş daha sonra konuk belediye başkanlarına 
İBB Tanıtım Çadırı’nı gezdirerek geçmiş yıllarda yaptıkları 
yatırımlarla ilgili bilgi verdi. İBB Tanıtım Çadırı’ndaki toplantıda 
İBB Meclis Üyesi ve Başkan Danışmanı İsmail Hakkı Turunç ile 
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren de hazır bulundu.
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Trablus Belediye 
Başkanı’ndan anlamlı ziyaret

Libya Trablus Belediye Başkanı Abdurrauf Beytulmal, 15 Temmuz darbe girişimi 
sırasında şehit düşen vatandaşlarımız için İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a taziye ziyaretinde bulundu. 

Libya Trablus Belediye Başkanı Abdurrauf Beytulmal, 
İBB Başkanlık Binası’nda, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaret etti. Abdurrauf Beytulmal, 

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde şehit düşen 
vatandaşlarımız için taziyelerini iletti.  

“Bizler her zaman Türk dostlarımızın yanında olduk ve bundan 
sonra da olmaya devam edeceğiz.” diyen Beytulmal, 

kanlı darbe girişiminde şehit düşenlere Allah’tan rahmet, 
gazilere de acil şifalar diledi. Abdurrauf Beytulmal daha sonra 
İBB Anı Defterini imzalayarak, 15 Temmuz gecesi yaşananların 
fotoğraflarının yer aldığı panoyu Başkan Topbaş'la beraber 
inceledi. Görüşmenin ardından Başkan Topbaş, 
Abdurrauf Beytulmal ve beraberindeki Trablus heyeti ile 
birlikte öğle yemeği yedi.
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 İBB’den Çanakkale’ye 
yardım eli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 
depremler nedeniyle evleri yıkılan ve evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlara 

yardım eli uzattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale’nin Ayvacık 
ilçesinde yaşanan ve aralıklarla süren depremler nedeniyle 
zor durumda kalan depremzedelere yardımlarda bulundu. 

İBB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İşletmeler Müdürlüğü 
Lojistik Destek Merkezi’nce yürütülen çalışmalar ile Lojistik 
Destek Merkezi Afet Deposu’ndan yüklenen gıda malzemeleri 
Çanakkale’ye gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Çanakkale Valiliği ve 
Kaymakamlığı ile ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 

ilk etapta bölge halkına yiyecek ve içecek yardımı gönderildi. 
Yemek yapım ve dağıtımı için 4 çadır, 6 büyük yer ocağında 
5 aşçı, 4 teknik personel ve 1 deneyimli gıda mühendisi 
24 saat hizmet verdi. 

İBB’nin seyyar mutfağında kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri 
hazırlanarak depremzedelere ikram edildi. İBB Lojistik Destek 
Merkezi Mobil Büfesi'nden, 24 saat çay çorba, kumanya, kek ve 
bisküvi dağıtımı; tatlı su tankerinden ise su dağıtımı yapıldı.
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Erguvanlar, Japonya - Türkiye 
dostluğunu simgeleyecek

İstanbul’un simgelerinden biri olan erguvan ağacı Japonya’da da baharı müjdeleyecek. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir Şimonoseki’ye hediye ettiği  

erguvan ağaçları düzenlenen törenle dikildi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen işbirliği 
toplantılarına ve etkinliklere İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren ile beraberindeki  

       heyet katıldı. Tokyo Küresel Ortaklar ve İşbirliği 
Semineri’nde yaptığı konuşmada İstanbul’u anlatan Hüseyin 
Eren, katılımcı şehirlerin temsilcileri ile turizm işbirliği 
konularını görüştü. İBB Dış İlişkiler Müdürü Murat Fahri Tuncay 
ise toplantıda İstanbul’un tanıtımı ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin faaliyetleri ile ilgili detaylı bir sunum 
gerçekleştirdi. Seminere İstanbul’un yanı sıra Tokyo, Bangkok, 
Brüksel, Cakarta, Yeni Güney Galler, Taipei, Toronto, 
Amsterdam, Hong Kong, Tomsk, Pekin, Moskova ve 
Seul belediyelerinden üst düzey temsilciler de katıldı.

Erguvanlar baharı müjdeleyecek 
İki gün süren toplantıların ardından heyet Şimonoseki’ye 
geçerek İstanbul ile Şimonoseki arasındaki Kardeş Şehir 
Protokolü’nün 45. yılı kutlamalarına katıldı. Kutlamalar 
kapsamında Hinoyama Parkı’nda Türk Lale Bahçesi olarak 
düzenlenen alana, iki kentin dostluğunu simgelemek üzere 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen 
erguvan ağaçları dikildi. Törene Şimonoseki Belediye Başkanı 
Tomoaki Nakao, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Hüseyin Eren, Şimonoseki Meclis Başkanı Hiroshi 
Sekitani, iBB Dış İlişkiler Müdürü Murat Fahri Tuncay, 
İBB Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Hülya Demirkol, 
Müdür Yardımcısı Tülay Karan’ın yanı sıra pek çok Japon yetkili 



Ş
ub

at
 2

0
17

  
ww

w.
ib

b.
ist

an
bu

l

29

ve basın mensubu katıldı. Erguvan ağaçları İstanbul’da olduğu 
gibi Japonya’da da rengarenk laleler ile birlikte baharı 
simgeleyecek.

“Çiçek açmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz…” 
Erguvan ağaçlarının ilk toprağını Başkan Tomoaki Nakao ve 
Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren attı. Erguvan ağacı 
dikim töreninde konuşan Başkan Nakao, kardeşlik ilişkilerinde 
45. yılı kutladıklarını ve bu sürede iki şehir arasında her 
yönden çok güçlü bağlar kurulduğunu ifade etti. İstanbul 
Boğazı’na benzerliğiyle dikkat çeken Kanmon Boğazı’na bakan 
Hinoyama Türk Lale Bahçesi ve Orhan Suyolcu Anıtı'nın 
bağlarımızın temel taşlarından olduğunu belirten Nakao, 
“Geçen yıl ziyaretimize gelen İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Kadir Topbaş, Hinoyama Lale Bahçesi’ni 
gezerken Japon Sakura ağaçlarını ve İstanbul’dan hediye 
aldığımız eşsiz Türk lalelerini gördü. Bu ziyaret sırasında 
Sayın Topbaş, İstanbul’u temsilen erguvan ağacı gönderme 
teklifinde bulundu. Bu ağaçların iki şehrin kardeşliğinin bir 
işareti olarak Hinoyama Parkı’na konmasını istedi. Bu teklif bizi 
çok mutlu etti.” dedi.

Erguvan ağaçlarını Türk laleleri ile birlikte özenle 
yetiştireceklerini söyleyen Nakao, “Erguvan ağaçlarının 

büyüyüp çiçek vermesini görmek için sabırsızlanıyoruz. 
Bizler de erguvan ağaçlarının yeşerdiği ve Türk lalelerinin 
açtığı Nisan ayında İstanbul’u ziyaret edip ikili ilişkilerde daha 
fazla ilerleme göstermek istiyoruz.” diye konuştu.

“Dostluklarımızı çiçeklerle dile getiriyoruz...” 
Türkiye ve Japonya ilişkilerinin 125 yılı aştığını belirten 
Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren ise asırlık ilişkilerimizin 
günümüzde daha da geliştiğini söyledi. Şehir diplomasisi 
olarak köprüler kurduklarını ve dünyanın en köklü 
iki kültürünü biraraya getirdiklerini vurgulayan Eren, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “İstanbul Baltalimanı’nda Japon Bahçesi 
oluşturduk. Dostluğumuzu çiçeklerle dile getirmeye başladık. 
Bu simgesel anlatımdır. Barış ve kardeşlik adına atılmış çok 
önemli bir adımdır. Küresel barış ve istikrar adına dünyaya 
örnek bir dostluktur.” 

Hediye edilen erguvan ağacının asırlardır Boğaziçi’nin doğal 
peyzajını oluşturduğunu belirten Eren, erguvanın baharın 
rengini, kokusunu haber verdiğini söyledi. İstanbul’da baharın 
başka bir süsünün de laleler olduğunu hatırlatan Eren, 
İstanbul’da Nisan ayında lalelerin açtığını ve Japon halkını da 
İstanbul’a beklediklerini belirtti.
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Anadolu Yakası’nda 
ulaşım rahatlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası’nda ulaşımı rahatlatacak önemli bir 
projeye daha imza atıyor. Proje kapsamında sahil yolu, 

D-100 ve TEM Otoyolu’na entegre edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası sahil yolunu 
D-100 ve TEM’e entegre edecek ulaşım projesini hayata 
geçiriyor. Proje kapsamında; Bostancı - Kayışdağı arasında 

yeni bir yol inşa edilecek. D-100 (E-5) Karayolu kuzey - güney 
yanyolları yapılacak ve D-100 Karayolu'na yapılacak altgeçitle 
yanyollar birbirine bağlanacak.

Çamaşırcı Deresi’ne yeni yol yapılıyor 
Sahilyolu, E-5 ve TEM Otoyolu’nu entegre edecek proje ile 
Bostancı - Kayışdağı arasında hızlı ve doğrudan ulaşım 

sağlayacak yeni bir yol yapılacak. Maltepe Çamaşırcı Deresi 
boyunca yapılacak yeni yol, 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şerit olmak 
üzere 2 bin 800 metre uzunluğunda inşa edilecek. Yol 
çalışmalarına ek olarak Çamaşırcı Deresi’nin de ıslahı 
yapılacak.

Bostancı ve Küçükyalı arasında E-5’e paralel yanyollar da 
yapılacak. Kuzey yanyol 3 bin 950 metre, güney yanyol 
2 bin metre uzunluğunda olacak. E-5'e yapılacak yeni 
altgeçitler sayesinde yanyolları birbirine bağlayacak proje ile 
birlikte trafik de önemli ölçüde rahatlamış olacak. 



Ş
ub

at
 2

0
17

  
ww

w.
ib

b.
ist

an
bu

l

31

Uzunçayır Peron Alanı 
hizmete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara daha konforlu ve daha güvenli bir 
ulaşım hizmeti vermek için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 

metro ve metrobüs duraklarıyla entegre edilen Kadıköy Uzunçayır İETT Peron Alanı 
hizmete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı 
Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri “İstanbul halkına 
kaliteli ve hızlı hizmet” anlayışından yola çıkarak Kadıköy 

Uzunçayır İETT Peron Alanı’ndaki çalışmalarını tamamladı. 
Meydan düzenleme çalışmaları kapsamında, Kadıköy 
Meydanı’ndan kaldırılması planlanan İETT otobüslerinin ve 
minibüslerin bir kısmı, artık Uzunçayır Peron Alanı’nda hizmet 
verecek. 

Günlük 18 bin vatandaşa hizmet veriyor 
Uzunçayır Metro İstasyonu ve Metrobüs Durağı’na komşu olan 
yeni peron alanı, ulaşım hizmetlerini daha verimli hale 
getirmek için planlandı. Peron alanı ile birlikte toplu ulaşım 
hizmetleri, metro ve metrobüse entegre edildi. Yaklaşık 
12 bin m2 olan peron alanına 15 tane kapalı durak yerleştirildi. 
Kullanıma hazır hale getirilen Uzunçayır Peron Alanı, günlük 
yaklaşık 18 bin vatandaşa hizmet ediyor.

Uzunçayır’da sonlanan hatlar: 
Sabiha Gökçen Havalimanı - Uzunçayır Metrobüs 
Tuzla Emlak Konutları - Uzunçayır Metrobüs 
Sultanbeyli Uzundere - Uzunçayır Metrobüs 
Sultanbeyli Mimar Sinan - Uzunçayır Metrobüs
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Maçka Parkı’nda 
ağaç sayısı artıyor

Büyükçekmece’den Sarıyer’e, tüneller, bağlantı yolları, kavşaklar ve köprülerle yaklaşık 
140 kilometrelik alternatif ulaşım güzergahı hayata geçiriliyor.  

Maçka Parkı’nda yapılacak çalışmalar kapsamında; parktan taşınacak 
ağaç sayısı kadar yeni ağaç dikilecek.

Büyükçekmece’den Sarıyer’e, tüneller, bağlantı yolları, 
kavşaklar ve köprülerle birlikte yapılacak olan yaklaşık 
140 kilometrelik alternatif ulaşım güzergahı ile 

İstanbul’un karayolu ulaşımı rahatlayacak. Halihazırda hizmet 
veren ve günde ortalama 150 bin sürücünün kullandığı 
Kağıthane - Piyalepaşa, Bomonti - Dolmabahçe ve Sarıyer - 
Çayırbaşı Tünelleri ile entegre olması planlanan yeni tünel 
sayesinde bir buçuk saatlik yol, 10 dakikada geçilebilecek. 

97 ağaç, farklı alanlara taşınacak 
Toplam büyüklüğü 138 bin 971 m2 olan Maçka Parkı’nın 
 3 bin 500 m2’lik bölümünde tünel girişi için geçici bir çalışma 
yapılacak. Çalışma tamamlandığında alan eski haline 
döndürülecek ve yeşil alan kaybı olmayacak. Ağaçların zarar 
görmemesi için İstanbul Orman Fakültesi’nden alınan rapor 
doğrultusunda hassas bir çalışma yürütülecek. Çalışma 
yapılacak alanda bulunan 97 ağacın hiçbiri kesilmeyecek. 
Uzmanlar nezaretinde ağaçların bir kısmı Maçka Parkı içinde, 
bir kısmı da farklı alanlarda yer alacak. Tünel bittiğinde 
çalışma yapılan alandan nakledilen ağaç sayısı kadar 
yeni ağaç, aynı yere dikilecek. 

İstanbul'un yeni tünel yolları
Levazım - Armutlu, Armutlu - Cendere Yolu, Cendere Yolu - 

Ayazağa, Ayazağa - Çayırbaşı, Sarıyer - Kilyos, Kağıthane - 

Gaziosmanpaşa - Eyüp - İstanbul Caddesi, G.O.P -  Eyüp 

(İstanbul Caddesi) Bayrampaşa - Esenler - Hal Kavşağı, 

Bayrampaşa - Esenler, Gürgören Esenler Çinçin, Bağcılar - 

Olimpiyat Yolu Küçükçekmece, Bahçelievler (Olimpiyat Yolu) 

Küçükçekmece, Küçükçekmece Gölü Geçiş Köprüsü, Avcılar - 

Esenyurt -  Haramidere, Esenyurt - TÜYAP - Büyükçekmece, 

Silahtarağa Caddesi - G.O.P Caddesi, Eyüp, Unkapanı 

Kasımpaşa Sualtı Tüneli, Halkalı - Temapark Tünellerinin 

inşaatına başlanacak. Harem - Beylerbeyi, Beylerbeyi - 

Çengelköy, Çengelköy - Küçüksu, Yenisahra - Bostancı, 

Bostancı - Küçükyalı, Kavacık - Çubuklu, Davutpaşa - Samatya, 

Unkapanı - Samatya, Merter - Kazlıçeşme, Levazım - 

Zincirlidere, Ortaköy - Kuruçeşme, Kadıköy - Kuşdili 

Tünellerinin ise proje çalışmaları devam ediyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı 
Koordinasyon Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Müdürlüğü 
tarafından Maltepe Altıntepe Köprüsü’nde çalışmalar yapıldı. 

Köprünün dökülen betonarme aksamı yeniden boyandı. 
Darbeler nedeniyle kırılan, demirlerinin açığa çıktığı bölgeler 
ve basamaklarda oluşan kırıklar özel tamir harcıyla onarıldı. 
Ayrıca köprünün su giderlerindeki problemler de çözüldü.

Köprüler yenilendi 
Yenilenen Maltepe Küçükyalı Kadir Has Durağı Köprüsü’nde 
boyası dökülen çelik aksam kısmen yeniden boyandı. 
Köprünün ayrıca korkulukları, basamaklarındaki çelik rıhtları 
yeniden boyanarak, darbeler ve çarpmalar nedeniyle kırılan, 
demirlerin açığa çıktığı yüzeyler özel tamir harcıyla onarıldı. 
Köprünün basamaklarında oluşan kırıklar da özel tamir 
harcıyla onarılarak, yeniden boyandı. Bakımı tamamlanan 
Maltepe Bostancı Yaya Köprüsü’nde ise çalınan su gideri, 
ızgaralar yerine konuldu ve hasarlı su gideri boruları yenilenip, 
onarıldı.

İstanbul’un önemli köprüleri 
bakımdan geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un en işlek noktalarında yer alan köprülerde 
bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Maltepe ilçesindeki Altıntepe Köprüsü, 

Küçükyalı Kadir Has Durağı Köprüsü ve Bostancı Köprüsü yenilenerek  
İstanbulluların hizmetine sunuldu.
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BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Toplantısı 
New York’ta gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve TBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, 

toplantının yanı sıra birçok ikili görüşmeye katıldı. Temaslarını 
dört aşamada gerçekleştiren Samed Ağırbaş, ilk bölümde 
uluslararası alanda tanınmış genç köşe yazarlarıyla buluştu. 
Türkiye’nin istikrarlı, güven veren ve huzurlu bir demokrasi 
ülkesi olduğunu, ancak bunun uluslararası basın tarafından 
göz ardı edildiğini belirten Ağırbaş, Cumhurbaşkanlığı 
sistemine geçişle birlikte Türkiye’de demokrasinin daha sağlıklı 
işleyeceğini ifade etti.  

Gençlikte İstanbul Modeli örnek oluyor 
Samed Ağırbaş, temaslarının ikinci bölümünde uluslararası 
legal gençlik örgütlerinin temsilcileriyle biraraya geldi. 
İBB Gençlik Meclisi’nin son 2,5 yıl içerisinde gerçekleştirdiği 
uluslararası gençlik çalışmalarına dikkat çeken Ağırbaş, 
dünyanın birçok ülkesinde Gençlikte İstanbul Modeli’ni örnek 
alan çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Dünyada 60 milyon mülteci var 

Temaslarının üçüncü bölümünde BM’nin insani yardımlardan 

sorumlu yetkilileriyle görüşen Samed Ağırbaş, İstanbul’da 

yapılan Dünya İnsani Zirvesi’nde imzalanan Gençlik İçin İnsani 

Eylem Taahhüdü’nün önemine değindi. Dünya genelindeki 

60 milyon mültecinin sorunlarına çözüm üretilemediği 

takdirde şehirlerde büyük sıkıntıların yaşanacağını söyleyen 

Ağırbaş, görüşmeleri sırasında Halep’te yaşanan insani krizin 

bir an önce sona erdirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Son olarak dünyanın farklı ülkelerinden ECOSOC’a katılan 

gençlerle biraraya gelen Ağırbaş, Dünya Gençlik Meclisleri 

Birliği, Türkiye’deki son gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı sistemi, 

FETÖ/PDY terör örgütünün Türkiye ve dünya genelinde 

yol açtığı zararlar ile terörizmle mücadele konusundaki 

düşüncelerini paylaştı.

Gençlikte İstanbul Modeli 
New York'ta

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Toplantısı Amerika’da gerçekleştirildi. Toplantıda, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin çalışmaları ve 

Gençlikte İstanbul Modeli tanıtıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, 15 - 25 yaş 
grubu için eğitim stratejisini belirleyerek, birbirinden farklı 
eğitim programlarını hayata geçirdi. İstanbul’da üzerinde 

durulması gereken en önemli konulardan birinin eğitim 

olduğu düşüncesiyle harekete geçen Gençlik Meclisi, öncelikle 

gençlerin ihtiyaç duydukları eğitim alanlarını tespit etti.

25 binin üzerinde başvuru yapıldı 

Gençlikte İstanbul Modeli kapsamında belirlenen İstanbul 

Eğitim Stratejisi’yle okul dışı eğitim seferberliği başlatan 

İBB Gençlik Meclisi, 35 farklı alanda düzenli eğitimlerin verildiği 

kurslar açtı. Bununla eş zamanlı olarak akademi çalışmaları, 

buluşmalar ve tematik kamplar organize eden Gençlik Meclisi’nin 

5. döneminde 125 binden fazla genç yapılan çalışmalara katılmak 

için başvuruda bulundu.

Eğitime ara veren gençlerin gelişimine 
katkıda bulunuyor 
Gençlik Meclisi, ayrıca eğitimine ara vermiş veya hem çalışıp 
hem okuyan gençlerin gelişimine katkıda bulunmak, gençlerde 
şehir bilincini geliştirmek amacıyla da çeşitli programlar ve 
eğitim faaliyetleri düzenledi. Çalışan Gençlik Stratejisi 
kapsamında yapılan çalışmalar, öncelikle organize sanayi 
bölgelerini hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında hayata 
geçirdiği, yerel yönetim anlayışının takipçisi olan ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren 
İBB Gençlik Meclisi, İstanbul gençliğine değer katacak yeni 
eğitim programları üzerinde çalışmayı sürdürüyor. 
Planlama aşaması bittikten sonra eğitim programları 
zamanla hayata geçirilecek.

İstanbul Eğitim Stratejisi 
büyük başarı sağladı

İBB Gençlik Meclisi, 15 - 25 yaş grubu için belirlediği İstanbul Eğitim Stratejisi’yle okul 
dışı eğitim seferberliği başlattı. Projeye 125 binden fazla başvuru yapıldı.
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İBB’den görme engellilere 
muhteşem ödül töreni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü, Bahçelievler Belediyesi ile birlikte 
görme engelli amatör satranç oyuncuları için özel bir turnuva gerçekleştirdi. 

Turnuvada, görme engelli bireyler sahip oldukları zihin ve 
gönül potansiyellerini sergilediler.

Birbirinden heyecanlı satranç maçlarının oynandığı 
“İBB Görme Engelliler Amatör Satranç Oyuncuları 
Satranç Turnuvası”nın ödül töreni, Bahçelievler 

Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde yapıldı. Engelli ve 
ailelerinin büyük ilgi gösterdiği ödül törenine Bahçelievler 
ilçesi Kaymakamı Osman Ateş, Bahçelievler Belediye Başkan 
Yardımcısı Metin Alıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
Daire Başkanlığı Engelliler Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek ile 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdür 
Yardımcıları Halis Kuralay ve Murat Yıldız  katıldı.

Görme engelli amatör satranç oyuncularının 
mutlu günü 
Finalistler için protokol tarafından özel bir takdimin yapıldığı 
ödül töreninde, derece alan görme engelliler ile ailelerinin 

yaşadığı mutluluk gözlerden kaçmadı. Turnuvada final 
sıralamasına göre; birinciye cep telefonu, ikinciye laptop, 
üçüncüye tablet, dördüncüye ise ses kayıt cihazı hediye edildi. 

Muhteşem bir atmosferde gerçekleştirilen ödül töreninde, 
finalist olan görme engelli yarışmacının okuduğu şiir, 
davetlilere duygulu anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü İSEMX 
Müzik Grubu tören organizasyonunda vermiş olduğu konserle 
davetlileri coştururken, İSEM Tuzla Horon Ekibi de canlı dans 
gösterileri ile büyük alkış aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 
okullardan katılımın çok yüksek olduğu ve yaklaşık 300 kişilik 
bir katılıma sahne olan ödül töreninde davetlilerin İSEMX ve 
İSEM Tuzla Horon Ekibi’ne konser ve sahne gösterilerinde eşlik 
etmesi renkli görüntüler oluşturdu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fiziksel Engelliler Vakfı ile 
birlikte engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi, 
onları toplumla bütünleştirmeyi ve üretime katkı 

sağlamalarını amaçlayan çok önemli projeleri hayata 
geçiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ‘Fiziksel 
Engellilere Yönelik Ortak Hizmet Protokolü’nü oy birliğiyle 
kabul etti.

Dragos sahilinde engeller kalkıyor 
Protokol kapsamında, İBB ve FEV işbirliğiyle Kartal Dragos’ta 
engelli ve engelsiz vatandaşların birarada spor ve eğlenceli 
etkinlikler yaparak bütünleşeceği Türkiye’nin ilk ve tek Engelsiz 
Yaşam Alanı hayata geçirilecek. Dragos sahilindeki 
26 bin 642 m2’lik Engelsiz Yaşam Alanı’nda, engelli 
vatandaşların aileleriyle geleceği ve engelsiz vatandaşlara da 
açık olacak günübirlik rehabilitasyon ve etkinlik alanı 
oluşturulacak.

Tesiste atla terapi, rehabilitasyon için yarı olimpik yüzme 
havuzu, çocuk havuzu, go kart, konser - gösteri ve etkinlik 
alanı, bisiklet yolu, seyir terasları, at ahırları, çocuk oyun 
parkı, hizmet binası ile engellilerin kendi elleriyle çiçek 
yetiştirebileceği çiçek serası, dini tesis, kafeterya, 
restoran ve otopark yer alacak.

Engelliler toplumla kucaklaşacak 
Engelli vatandaşların engelsiz bireylerle biraraya gelerek 
toplumla kucaklaşmasını sağlayacak proje sayesinde, 
engelliler mesleki ve sanatsal eğitimler de alarak üretime katkı 
sunabilecek. Alanda engellilik bilinci oluşturma etkinlikleri ile 
engellilere yönelik uluslararası proje ve Ar-Ge çalışmaları 
yapılmasına da olanak sağlanacak proje, 2018 yılı içerisinde 
hizmete girecek. Proje alanını gezen Başkan Kadir Topbaş, 
engelli vatandaşları toplumla kucaklaştıran projeyi çok 
önemsediklerini söyledi.

Türkiye’nin ilk ve tek engelsiz 
yaşam alanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, FEV işbirliğiyle hayata geçireceği, engelli ve engelsiz 
vatandaşların birarada spor ve eğlenceli etkinlikler yaparak bütünleşeceği Engelsiz 

Yaşam Alanı için düğmeye bastı. Başkan Kadir Topbaş, engellileri toplumla 
kucaklaştıracak projeyi çok önemsediklerini açıkladı.
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Gölge oyunlarının en önemlilerinden biri olan Hacivat ve 
Karagöz, köklü Türk kültürünün yüzyıllardan bu yana 
günümüze getirdiği ve gelecek nesillere aktarılması 

gereken önemli figürlerinin başında yer alıyor. Bu anlayıştan 
yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü, ‘Hacivat ve Karagöz Yeniden Hayat Buluyor’ 
programlarını çocuklarla buluşturuyor.

Karagöz ve Hacivat 
yeniden hayat buluyor

Kökleri Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna dayanan ve 
kültürel mirasımızın öğeleri arasında yer alan 

Karagöz ve Hacivat, çocuklarla buluşuyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Hacivat ve Karagöz Yeniden 
Hayat Buluyor’ programları kapsamında çocukların 

karşısına çıkan ikili, büyük beğeni topluyor.
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Öğrencilerden Hacivat ve 
Karagöz’e büyük ilgi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu önemli 
organizasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
sanatçı Suat Veral, Hacivat ve Karagöz’e ses ve hayat 
verdi. Suat Veral’ın ışıklı perdenin arkasından 
çocuklarla buluşturduğu tarihi karakterler 
izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Hacivat ve 
Karagöz’ün sorduğu sorulara cevap vererek oyuna 
ortak olan çocuklar, perdenin önündeki kadar 
arkasında olanları da merakla izledi.

30 okulda sahnelenecek 
Kültürel mirasın ve folklor zenginliğinin çocuklara 
anlatılmasına ve çocukların geleneksel sahne sanatlarını 
izleyerek öğrenmelerine katkı sağlanması amacıyla 
başlayan programlar devam edecek. 30 okulda 
sahnelenecek olan gölge oyunları ile Hacivat ve Karagöz’ün 
dışında, köklerinin Osmanlı Devleti’ne uzandığı diğer 
geleneksel sanatlara da ilginin artması bekleniyor.
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İstanbullular için 
Mart ayına özel etkinlikler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Mart ayı boyunca düzenleyeceği konser ve tiyatro 
etkinlikleri arasından sizin için seçtiklerimizi bu sayfalarda bulabilirsiniz. 

TİYATROLAR
Macbeth 
Yazan: William Shakespeare 
Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu 
Yöneten: Ulviye Karaca 
Oyuncular: Damla Cangül, Direnç Dedeoğlu, Gökçer Genç, 
Kubilay Penbeklioğlu, Mana Alkoy, Nurdan Kalınağa, Şirin 
Kılavuz, Tuğrul Arsever

Konusu: Herkes tarafından iyi bir savaşçı ve iyi bir insan olarak 
bilinen Macbeth, savaş sonrası yurduna dönerken karşılaştığı 
cadılardan gelecekte kral olacağını öğrenir. Macbeth’in 
içindeki kötü tutkuları onu harekete geçirir ve sonunu hazırlar. 
Kukla ve dramatik oyunculuğun iç içe geçtiği bu uyarlamada 
Macbeth, alışılmışın dışında bir yorumla seyirci karşısına 
çıkıyor. 

Üzgün Ağaçlar Ülkesi 
Yazan: Gökçe Yaşar 
Yöneten: Yeşim Koçak - Selin Türkmen 
Türü: Çocuk Oyunu 
Oyuncular: Buğra Can Ildırışık, Can Alibeyoğlu, Can Tarakçı, 
Mehmet Soner Dinç, Melisa Demirhan, Okan Karaca, Şenay Bağ, 
Zeynep Ceren Gedikali

Konusu: Ağaçlar Ülkesi’nin büyücüsü tüm ağaçların kocaman 
meyveler vermesi için iksirler hazırlar. Amacına ulaşan 
büyücünün hazırladığı iksirler ise ağaçları hasta edip, 
kurutmaya başlar. Ülkenin prensesi, ne yapsa da yemeğe 
düşkün babasına bu durumu anlatamaz. Günün birinde 
kraliçe ve prenses, iksirli meyvelerden yiyerek uykuya dalar. 
Bunu öğrenen kral, çok sevdiği kızı ve karısını uyandırmak için 
çareler aramaya başlar.

Pollyanna 
Yazan: Eleanor H. Porter 
Yöneten: Binnur Şerbetçioğlu 
Türü: Çocuk Oyunu 
Oyuncular: Berk Samur, Canan Kübra Birinci, Çağrı Özgür Hün, 
Destan Batmaz, Dolunay Pircioğlu, Emrah Derviş Soylu, Ezgim 
Kılınç, Hüseyin Kefeli, Nazan Yatkın Palabıyık, Onur Şirin, Ömer 
Barış Bakova, Serap Doğan, Yeşim Mazıcıoğlu, Z. Bahar Çebi, 
Zeynep Çelik Küreş

Konusu: Annesini yıllar önce yitirince, yardım derneğinde 
yaşamını sürdüren Pollyanna, günün birinde babasını da 
kaybettiği haberini alır. Bu hayat dolu küçük kız, katı ve kuralcı 
biri olarak tanınan Polly teyzesiyle yaşamaya başlar. 
Pollyanna’nın konağa gelmesiyle beraber çevredeki herkesin 
hayatı değişmeye başlar. Dünya çocuk edebiyatının en önemli 
eserlerinden biri olan Pollyanna, her türlü olumsuz duruma 
bile umutla bakılabileceğini anlatıyor. 
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Geç Kalanlar 
Yazan: Pervin Ünalp 
Yöneten: Nihat Alpteki 
Oyuncular: Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman, 
Zafer Kırşan

Konusu: Yaşadığımız her günü güzel bir güne dönüştürmek 
yerine, güzel bir günün bize çıkıp gelmesini bekleriz. Çoğu 
zaman da yaşamak yerine erteleriz. Oysa ihtiyacımız olan şey, 
biraz olsun farkındalık kazanmaktır. Geç Kalanlar oyunu, 
sordukları ve sordurduklarıyla seyircisine bu derinlikli 
yüzleşmenin resmini gösteriyor. 

Alaaddin’in Sihirli Lambası 
Yazan: Turgay Yıldız 
Yöneten: Özgür Atkın 
Türü: Çocuk Oyunu 
Oyuncular: Ceysu Aygen, Cihan Kurtaran, Emre Çağrı Akbaba, 
Hamit Erentürk, İbrahim Can, Nilay Yazıcıoğlu, Serkan Bacak

Konusu: Alaaddin iyi niyetli, sevgi dolu, müziği çok seven bir 
gençtir. Hayali rüyalarında gördüğü prensesle evlenmektir. 
Fakat bir türlü kendine iş bulamaz. Bir gün çok uzaklardan, 
şarkılarını dinleyen güzeller güzeli prensesle karşılaşır ve 
birbirlerine aşık olurlar. Kralın kötü veziriyse sihirli lambanın 
Alaaddin’in evinde olduğunu öğrenmiştir. Bakalım Alaaddin, 
sihirli lambanın cininin de yardımıyla karşısına çıkan 
zorlukları aşabilecek midir?

KONSERLER
Aşık Veysel’i Anma Konseri 
İnsana duyduğu muhabbeti, vatana ve toprağa hürmeti, 
birlik ve barışa hasretiyle gönüllere taht kuran  
Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 44. yıldönümünde,  
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, CRR Senfoni Orkestrası’nın 
ücretsiz konseriyle anılacak. 

Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları 
Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Yavuz Bingöl, 
toplumun değerlerini kuşaklar boyunca tanıtan halk ozanları 
Aşık Dertli ve Kaygusuz Abdal’ın eserleriyle Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda sizlerle olacak.

İslam Manafov Piyano Resitali  
Azerbaycanlı dünyaca ünlü piyanist İslam Manafov, 
Chopin’in 4 “Ballade”, 4 “Scherzo” ve “Nocturne Op. Posth 
eserlerinden oluşan, tüm dünyada dinleyicilere sunulan son 
müzik albümü ile Türkiye’deki müzikseverlerle buluşuyor. 
Müzik albümün Avrupa’daki ilk tanıtım konserini, Viyana’da 
Mozart’ın evinde veren Manafov, aynı program ile 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnede olacak.

İstanbul’da Pazar Konserleri 
Konser geleneğini yaşatmaya başlayan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, “İstanbul’da Pazar Konserleri” programıyla 
sanatseverleri ülkemizin önde gelen sanatçılarıyla 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda buluşturuyor. 
Gündüz gerçekleşen konserlerin bu ayki konukları arasında 
Yeşim Salkım ve babası Dursun Salkım yer alıyor. Sanatçılara, 
Dursun Salkım’ın geçmişte beraber sahne aldığı sürpriz 
isimler de eşlik edecek. Bu konser, 60 yıllık sanat hayatı 
bulunan Dursun Salkım’a sevgi ve saygı konseri olarak 
hafızalara kazınacak.

Yaşar Özel - Sadettin Kaynak ve 
Selahattin Pınar’ın Eserleri 
Türk Sanat Müziği’ni hem yurtiçi hem de yurtdışında verdiği 
konserlerle yerli ve yabancı müzikseverlere başarıyla tanıtan 
Yaşar Özel, Sadettin Kaynak ve Selahattin Pınar’ın eserlerini 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yorumlayacak.

Etkinlikler hakkında daha fazla bilgi için:  
www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari 

www.crrkonsersalonu.org
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Eurodesk ile usta 
öğreticiler Milano’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullu gençlere Avrupa’nın kapısını aralıyor. 
İBB Eurodesk Temas Noktası, Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’nde görev yapan 

20 usta öğreticiyi daha eğitim almak üzere İtalya’ya gönderdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
bünyesinde faaliyetlerine devam eden İBB Eurodesk Temas 
Noktası, gençlere Avrupa’da eğitim alma imkanı sunuyor. 

Bugüne kadar yaklaşık 70 genci Lüksemburg, İtalya, Fransa, 
Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Makedonya, Romanya, 
Polonya, Litvanya ve Norveç gibi Avrupa ülkelerine gönderen 
Eurodesk Temas Noktası, Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’nde 
görev yapan 20 usta öğreticiyi daha İtalya’ya gönderdi.

Gençlere kişisel gelişim imkanı 
Gençlerin istihdam edilmesi, sosyal yaşama dahil etme, 
sağlıklı yaşam tarzlarına teşvik etme, AB vatandaşlığı ve 
haklar konusunda farkındalık sağlama, gençlerin dil 
becerilerinin geliştirilmesi, dijital beceriler, girişimcilik, 
gençlik çalışmaları ve yaygın öğrenme alanında bilişim 
teknolojilerinin kullanılması gibi birçok alanda gençlere 
Avrupa’nın kapısını aralayan İBB Eurodesk Temas Noktası, 
gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor.

20 usta öğretici gözlem yapacak 
Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’nün AB Bakanlığı 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen Giyim Üretim 
Teknolojilerinde Gözlem ve İyileştirme Çalışmaları Projesi ile 
İBB İSMEK Giyim Üretim Teknolojileri ana branşında görev 
yapan ve daha önce hiç yurtdışında bulunmamış usta 
öğreticiler, İtalya’nın Milano şehrinde faaliyet göstermekte olan 
AFOL Moda isimli Moda Tasarım ve Tekstil Okulu’nu ziyaret etti. 
Öğreticiler edindikleri bilgileri, İBB İSMEK merkezlerinde 
faaliyete geçirecekler.

Projeye 30 bin Euro hibe desteği 
Avrupa Komisyonu tarafından yaklaşık 30 bin Euro tutarında 
hibe desteği alan ve 24 ay sürecek olan proje, 6 ayda bir 
gerçekleştirilecek. Toplamda 4 programdan oluşan proje, 
her programda 5 usta öğretici bulunduracak.
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Programında geleneksel tiyatrodan çağdaş tiyatroya 
uzanan geniş bir yelpazede performanslara yer veren 
Şehir Tiyatroları, 100 yılı aşkın tiyatro mirasıyla, geleceğin 

tiyatrosuna bir köprü kuruyor. Bu kültür mirasını geleceğin 
sanatçılarına aktarmayı hedefleyen İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl 33’üncü Genç Günler 
Festivali’ni düzenliyor.  Bu bağlamda yeni tiyatro yaratıcılarını 
keşfetmeyi ve yeni anlayışları seyirciyle buluşturmayı 
amaçlıyor.

Eğer siz de tiyatro, performans, dans ve sergi alanındaki 
projelerinizin Genç Günler Festivali’nde yer almasını 
istiyorsanız, 3 Nisan 2017 Pazartesi gününe kadar 
gencgunler@ibb.gov.tr adresine projenizi gönderebilirsiniz. 
Ayrıca 33’üncü Genç Günler Festivali’ni seyirci olarak 10 gün 
boyunca ücretsiz takip edebilirsiniz. 

33. Genç Günler Festivali 
başvuruları başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından bu yıl 33’üncüsü 
düzenlenen Genç Günler Festivali, 8 – 19 Mayıs tarihleri arasında başlıyor. 

Festival programında yer almasını istediğiniz projeleriniz için 3 Nisan’a kadar 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
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“Beyoğlu 
Türkiye’nin vitrini olacak”

İstanbul Bülteni’nin bu ayki konuğu, Beyoğlu’nun başarılı 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan. Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm ilçe 

halkına hizmet ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Demircan ile Beyoğlu’nun dününü, 
bugününü ve yarınını konuştuk.

Sayın Başkanım, Beyoğlu’nda halkın 
yaşam kalitesini yükselten yatırım ve 
projelerinizden kısaca bahseder misiniz? 

Beyoğlu'nda devam eden birçok dönüşüm projemiz var. 

Bunların başında; Galataport, Tarlabaşı / Taksim 360 Kentsel 

Yenileme Projesi, Haliçport, Piyalepaşa İstanbul, Sütlüce - 

Örnektepe ve Okmeydanı projelerimiz geliyor. Her biri 

Beyoğlu’nun hatta Türkiye’nin yeni değerleri olarak yükseliyor. 

Bu projeler tamamlandığında Beyoğlu bambaşka bir semt 

olarak karşımıza çıkacak. Tüm sokaklarında vatandaşlarımızın 

rahatça gezip dolaşabildiği sokakları tarih kokan, modern, 

çarpık kentleşmenin son bulduğu, düzenin hakim olduğu, 

sakinlerine her türlü sosyal faydaları sağlayan, dünya 

standartlarında kültür - sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapan 

bir Beyoğlu olacak. Hayalim dünyanın önde gelen şehirlerini 

geride bırakan ve yabancı turistlerin görmeden ülkemizden 

ayrılmak istemeyecekleri bir Beyoğlu.

Bu dönüşüm hareketinin Beyoğlu’na başka 
ne gibi katkıları olacak? 

Bu dönüşüm hareketi ekonomik göstergeleri de olumlu yönde 

etkileyecektir. Bahsettiğimiz tüm yatırımlar beraberinde 

istihdamı getiriyor. Bu da ekonomik çarkların hızla dönmesi 

anlamına geliyor. Uluslararası kuruluşlar da bu ekonomik 

kalkınmadan pay almak isteyecekler. Örneğin finans 

kuruluşları burada şubeler açacak, uluslararası gayrimenkul 

pazarlama şirketleri burada ofisler kuracaktır. Bu projelerin 

hayata geçmesiyle vatandaşlarımız; içerisinde otoparkları, 

yeşil alanları, ticari alanları, üniversiteleri başta olmak üzere 

yaşam kalitesini yükseltecek yeni mekanlara kavuşmuş olacak. 

Sonuç olarak sağlıklı, depreme dayanıklı ve çevresi iyi yapılar 

ortaya çıkacak. Beyoğlu Türkiye’nin vitrini olacak.
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Beyoğlu’nda sürdürülen kentsel dönüşüm 
çalışmaları hangi aşamada?  
Kentsel dönüşüm projelerimizle her yerde bir mahalle kültürü 
oluşturmaya, camisi, okulu, sağlık birimleri ile bir yaşam 
merkezi kurmaya çalışıyoruz. Galataport Projesi ile 
4 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Yatırım 
bedeli 4,5 milyar TL olan Galataport’un toplam inşaat alanı 
375 bin metrekare olurken; projenin toplam kiralanabilir 
alanları perakende ve yeme – içme alanı olarak 
47 bin metrekare, ofis alanı olarak ise 43 bin metrekaredir. 
20 bin metrekare Kruvaziyer terminali olan proje 
tamamlandığında 200 mağaza ve restoranın hizmet vermesi 
planlanıyor.  Projenin yıllık yabancı ziyaretçi hedefi 7 milyon, 
yıllık Kruvaziyer yolcu hedefi ise 3 milyon olarak öngörülüyor. 
İstihdam alanında da büyük potansiyel taşıyan Galataport, 
proje süresince 5 bin, işletme döneminde ise 4 bin 500 kişiye 
istihdam sağlayacak. 

Tarlabaşı / Taksim 360 Kentsel Yenileme Projesi, Beyoğlu 
Belediyesi önderliğinde Çalık Holding iştiraki Gap İnşaat ve 
Çalık Gayrimenkul tarafından hayata geçiriliyor. Türkiye’nin 
kamu - özel sektör işbirliğinde gerçekleştirilen ilk ve en büyük 
kentsel yenileme projesi olan Tarlabaşı / Taksim 360’ın yatırım 
bedeli 500 milyon dolar olup, proje 18. Uluslararası 
Gayrimenkul Ödülleri’nde “Avrupa’nın En İyi Kentsel Yenileme 
Projesi’’ unvanını aldı. Projede iç mekanlarda alışveriş 
merkezleri, konutlar, butik otel ve pansiyonlar yer almakla 
birlikte alan genelinde fonksiyonlar yüzde 52 konut alanı, 
yüzde 12 ticaret, yüzde 17 turizm ve yüzde 14 ofis alanından 
oluşuyor. Tüm konutlar için yeraltı otoparkları ve sosyal 
faaliyetin yoğunlaşacağı yaya alanları oluşturuluyor. 
2007'de başlayan projede 20 bin metrekarelik alan üzerindeki 
9 adada, rezidans, ofis, konut ve ticari üniteler dahil olmak 
üzere 952 ünite bulunuyor. Tarlabaşı 360 Ofis Blokları, 
2017 yılının ilk yarısında teslim edilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Beyoğlu Camii 
Kebir Mahallesi'nde yapılması planlanan Haliç Yat Limanı ve 
Kompleksi Projesi, üç otel, iki yat limanı ve iskelelerden 
oluşuyor. 850 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Haliç Yat 
Limanı ve Kompleksi Projesi’nde her biri 70 yat kapasiteli 
2 yat limanı, 150 DTW kapasiteli 1 adet şehir hatları iskelesi 
(yolcu transfer amaçlı), her biri 150 DTW kapasiteli 2 adet 
gemi yanaşma -  yolcu transfer iskelesi ve uluslararası otel 
zincirleri tarafından işletilecek nitelikte toplam oda kapasitesi 
700 olan beş yıldızlı oteller yapılacak.

Türkiye’nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen ilk ve en 
büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa İstanbul, 
82 dönüm arazi üzerinde inşa ediliyor. Piyalepaşa Gayrimenkul 
tarafından 800 milyon dolar yatımla hayata geçirilen proje; 
konut, rezidans, ofis, otel ve alışveriş sokağından oluşan 
karma kullanım projesi olarak tasarlandı. Örnektepe Projesi 
ise Beyoğlu Belediyesi ve TOKİ’nin işbirliği yaparak 
gerçekleştirecekleri bir pilot proje niteliğinde... Projenin kısa 
zamanda tamamlanarak hayata geçmesi ve ileride 
gerçekleşecek yeni yapılaşmaya örnek teşkil etmesi 
hedefleniyor. 

Okmeydanı’nın, 13.06.2016 tarih 8949 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ilan 
edilmesi ile bölgede çalışmalara başladık. Riskli alan ilan 
edilen bölge 123,5 hektar büyüklüğünde olup, bölgede 
yaklaşık 4 milyon 250 bin m² inşaat (otoparklar, teknik 
hacimler, sığınaklar dahil) yapılmasını planlıyoruz. Söz konusu 
inşaat alanının 2 milyon 850 bin m²’sinin iskan edilmesini 
öngörüyoruz. Bu alanın 1 milyon 750 bin m²’si hak sahiplerine 
dağıtılacak olup geri kalan kısmı yatırımcıya ait olacaktır.
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Beyoğlu’nda yeşil alanlar konusunda 
yaptığınız ve planladığınız çalışmalardan 
bahseder misiniz? 

İlçemizde 46’sı park, 70 yeşil alanımız bulunuyor. Parklarımızın 

bakım ve onarımını düzenli olarak yapıyoruz. 12 kişiden oluşan 

bir ekip, her gün parklarda temizlik çalışması yaparken, 

iki haftada bir de çim biçme ve peyzaj çalışmalarını yapıyor. 

10 kişilik diğer bir ekip de spor aletleri, oturma bankları, 

çardakların bakımını yaparak, vatandaşların konforlu bir 

ortamda istirahat etmeleri ve spor yapabilmeleri için çalışıyor. 

Öte yandan Sütlüce ve Hasköy sahilinde bulunan spor, 

bisiklet ve yürüyüş yollarını da yeniledik. Tüm bunların yanı 

sıra hayata geçirdiğimiz dönüşüm projelerini de yeşil alanların 

artırılması üzerine geliştirdik. Tüm bu çalışmalar 

tamamlandığında Beyoğlu yeşil alanlarıyla, park ve 

bahçeleriyle, peyzajıyla mavinin ve yeşilin buluştuğu bir yer 

olacak diyebiliriz.

Başkanım, sağlık alanında ne gibi çalışmalar 
yürütüyorsunuz? 
Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarının başında temiz çevre 
gelir. Bu bilinçle hayata geçirdiğimiz ‘Tertemiz Beyoğlu’ 
projemizle ilçemizde bulunan cadde ve sokaklarda sürekli 
yıkama çalışmaları yaparken bir taraftan da öğrencilerimizin 
daha temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için 
okullarımızda düzenli olarak temizlik çalışmaları yürütüyoruz. 

Bir diğer husus da gıda ile ilgili işletmelerin denetlenmesi… 
Bu konuyla ilgili de ‘Beyaz Zambak’ projesini geliştirdik. Gıda 
sunan tesislerin hijyen kalitesini artırmayı hedefleyen bu proje 
kapsamında, Gıda Güvenliği Yasası’na uygun olarak denetimler 
yaptık ve tüm şartları yerine getiren işletmelerimize ‘Beyaz 
Zambak Sertifikası’ verdik. Denetlemelerimiz aralıksız olarak 
devam ediyor. Hasta Nakil Ambulansımız ile nakil talebinde 
bulunan hastaları ücretsiz olarak hastanelere naklini 
yapıyoruz. Tüm bunların yanı sıra ilçemizin 14 ayrı noktasında 
açtığımız semt konaklarımızda vatandaşlarımızı hastalıklara 
karşı önceden bilinçlendirmek amacıyla eğitici seminerler 
düzenliyoruz. 
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Sosyal belediyecilik alanında, toplumsal 
dayanışmayı pekiştirecek çalışmalarınızı 
öğrenebilir miyiz? 
Beyoğlu Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında birçok 
projemiz mevcut. Beyoğlu’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
yardım elini uzatmak için 2010 yılında Sosyal Market’i kurduk. 
Yedi yıldır aralıksız olarak gelen yardımı istifleyip doğru yere 
ulaştırabiliyoruz. Bu sayede 5 bin 320 aileden yaklaşık 
30 bin kişiye aylık, üç aylık ve altı aylık olmak üzere maddi 
durumlarına göre sürekli yardım yapıyoruz. 

Burada her şey şeffaf, ölçülebilir ve adaletli bir mekanizma 
üzerinden yürütülüyor. Hangi aileye ne kadar ne yardımı 
yaptığımızın kaydı tutuluyor. Bu şeffaflık bizim için çok kıymetli. 
Burası bildiğiniz bir mağaza, ayakkabısı, çorabı, pantolonu, 
gömleği, yiyeceği, içeceği yani her şeyi var. Zaten bize bu 
anlamda tedarik sağlayan firmalar normalde mağazalarında 
sattıkları ürünleri buraya bağış olarak veriyorlar. Biz de ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıyoruz.

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde 
kurduğumuz Muhtaç Er Ailesine Yardım Bürosu ile ihtiyaç 
sahibi asker ailelerine maddi yardımda bulunuyoruz. Bunların 
dışında Beyoğlu’nda yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç 

vatandaşlarımız için ‘Evde Bakım’ hizmeti ve Aşevimizle her gün 
1.500 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın evine ücretsiz yemek 
servisi gibi birçok hizmetimiz bulunuyor.

Başkanım, spor alanında yaptığınız 
yatırımlardan kısaca bahseder misiniz? 
Sağlıklı bir yaşam için spor şart. Onun için Beyoğlu’nda 
7'den 70’e herkes için bir spor aktivitesi mevcut.  Beyoğlu’nda 
çocuk ve gençlere sağlıklı yaşam kültürünü aşılamak ve yıl 
boyu zinde kalmalarını sağlamak amacıyla Beyoğlu 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte her yıl 
Yaz ve Kış Spor Okulları açıyoruz. Yaz spor okullarımızda futbol, 
basketbol, voleybol, yelken ve yüzme kurslarımız mevcut. 
10 farklı dalda eğitim verdiğimiz kış spor okullarında ise; 
voleybol, basketbol, futbol, yüzme, yelken, jimnastik, satranç, 
masa tenisi, savunma sporları ve ata sporumuz olan 
okçuluk bulunuyor. 

Öğrencilerimizin yanı sıra ilçedeki hanımların da spor ile iç içe 
olmaları, kilo kontrolü yaparak sağlıklı kalabilmeleri için semt 
konaklarında ücretsiz zumba, pilates, fitness ve aerobik 
dersleri veriyoruz. Eğitimlerde kullanılan tüm spor 
malzemeleri de belediyemiz tarafından temin ediliyor. Kısaca 
özetlemek gerekirse, Beyoğlu’nda herkesin ilgi ve yeteneğine 
uygun bir spor aktivitesi var.
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Beyoğlu’na kültür ve sanat alanında önemli 
yatırımlar yaptınız. Bu çalışmalar, ilçenize 
nasıl bir katkı sağladı? 
Şehrin sosyal ve kültürel hayatı, Beyoğlu’nu Beyoğlu yapan 
en önemli özelliklerin başında geliyor. Biz ilçemizdeki katma 
değeri kültür - sanat ve turizm endüstrilerine veriyoruz. 
Çünkü Beyoğlu’nun ekonomi çarkları bu endüstrilerle 
dönüyor ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu anlamdaki 
çalışmalarımızın en iyi örneklerinden biri Grand Pera’dır. 

Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi’nin kalbinde yer alan Grand Pera; 
kültür, sanat, eğlence, moda ve gastronominin hizmetine 
sunulan yeni nesil bir yaşam merkezi. Grand Pera, tarihi 
Cercle d’Orient binası, 1.250 m2’lik fuaye alanına sahip 
600 kişilik Emek Sineması, toplam 800 kişilik 8 sinema salonu 
ve 1.400 kişiye ulaşan seyirci kapasitesiyle, İstanbul ve 
Türkiye’nin cazibe merkezlerinden biri. Grand Pera, Türkiye’de 
ilk defa açılan Madame Tussauds Müzesi’nin yanı sıra; zengin 
etkinlik programıyla sanatın her dalına hizmet verip ulusal ve 
uluslararası gösterilere ev sahipliği yapacak. Ayrıca 150 kişilik 
teleskopik oturma düzenine sahip tiyatro sahnesi yer alıyor. 
Pasaj anlayışıyla hayata geçirilen Grand Pera, çağdaş ve 
uluslararası standartlar ekseninde, Beyoğlu ruhunu yeniden 
canlandıracak.

Beyoğlu turistlerin en çok ziyaret ettiği ilçeler 
arasında yer alıyor. Bu kapsamda 
gerçekleştirdiğiniz ve planladığınız 
çalışmalardan söz edebilir misiniz? 
Beyoğlu’na son 10 yılda, 40 bin yeni yatak ve 11 bin yeni 
işletme kazandırdık. Turizme yönelik çalışmalarımızdan bizi 
en çok heyecanlandıran projelerden biri de Narmanlı Han. 
Narmanlı Han, tünel meydanının köşesinde bulunuyor. 
19. yüzyılın ilk yarısında kurulan Narmanlı Han, 170 yıllık 
İstanbul tarihine tanıklık etmiş bir yapı. Handa ikamet edenler 
arasında Bedri Rahmi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Aliye Berger gibi 
isimler var. Orada tarihi vakalar yaşanmış. Atatürk de gelmiş, 
Yahya Kemal Beyatlı da… Bulunduğu yer de çok önemli. 
İstiklal Caddesi’nin giriş kapısında bir sanat eseri. 
Restorasyon çalışmaları devam ediyor ve yakın zamanda 
bitecek. Diğer taraftan Cihangir’e çok güzel yatırımlar yaptık. 
Çevre peyzajını tamamladık. Ama bence en güzel şey, 
Büyükşehir’e yaptırdığımız Roma Bahçesi’nin üstündeki iki katlı 
sosyal tesis. Hem çok kaliteli, hem çok iyi, hem de 
ahşap mimariye sahip… Önünde de Roma Bahçesi var.

İlçemizde turizm, kültür, sanat faaliyetleri adına çok güzel 
gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan biri de Madame Tussauds. 
Bizim için çok güzel bir heyecan. Çünkü Beyoğlu’na marka 

Beyoğlu'nda devam eden birçok 
dönüşüm projemiz var. 
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bir müze kazandırdık. Madame Tussauds gibi bir müzenin 
Beyoğlu’nda olması çok güzel oldu. Müzemizin turizme katkıda 
bulunacağından şüphemiz yok. Öte yandan Smart Beyoğlu 
projemizin de özellikle yerli turistlerin çok işine yarayacağını 
düşünüyoruz. Smart Beyoğlu ile bölgelerimizdeki ekranlardan 
bulunduğunuz konumda hangi tarihi bina ve restoran 
olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Böylece insanlar çevresinde 
neler olup bittiğini ekranlardan öğrenebiliyorlar. 
Smart Beyoğlu aplikasyonu ile satılık emlaktan iş arayana, 
etraftaki taksi durağından o sokağın çöp arabasına kadar 
etrafınızda neler olduğunu görebileceksiniz.

Ahmet Misbah Demircan kimdir?  
1967 yılında Kasımpaşa'da doğan Ahmet Misbah Demircan, 
ilköğrenimini Piyalepaşa İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimi 
de Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan 
Başkan Demircan, Marmara Üniversitesi Siyasi Tarih ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisansüstü eğitimi gördü. 
Profesyonel iş yaşamına turizm sektöründe başlayan ve pek 
çok farklı ülkede iş deneyimini artıran Demircan, AK Parti’nin 
kuruluşuyla aktif politikaya adım attı. AK Parti Sarıyer İlçe 
Başkan Yardımcısı olarak başladığı siyasi yaşamında, AK Parti 

İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Merkez Turizm Komisyonu 
Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulundu. 3 Kasım 2002 
genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayı oldu. 
28 Mart 2004 yerel seçimlerde AK Parti’den Beyoğlu Belediye 
Başkanlığı’na aday gösterildi. Yüzde 40 oy alarak, Beyoğlu 
Belediye Başkanı seçildi.

Gençlik yıllarından itibaren sivil toplum kuruluşlarında aktif 
olarak yer alan Ahmet Misbah Demircan, Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Seyahat Acenteleri 
Birliği’nde (TÜRSAB) görevler üstlendi. Belediye Başkanlığı’nın 
birinci döneminde Yerel Sivil Güç Birliği Merkezi’ni kuran 
Demircan, paydaş sivil toplum kuruluşlarıyla çok sayıda sosyal 
proje gerçekleştirdi. İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı 
olan Demircan, aynı zamanda Sosyal Market Vakfı ve Kültür 
Kenti Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığını da yürütüyor. Belediye 
Başkanlığı’nın yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi’nde 4 yıl 
“Liderlik” dersleri veren Demircan, İstanbul Aydın Üniversitesi 
ve Kültür Kenti Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen “Marka 
Şehirler Akademisi Yüksek Lisans Programı”nda yerel 
yönetimlere marka yöneticiler yetiştirmek için dersler vermeye 
devam ediyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Misbah 
Demircan, Arapça ve İngilizce biliyor.
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İBB Spor Kulübü 
başarıdan başarıya koşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü başarılarına yenilerini eklemeye devam 
ediyor. Karate ve kros branşında Avrupa şampiyonluğuna adını yazdıran İBBSK, 

diğer branşlarda da 11 kez birinci oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü dopdolu geçen 
Şubat ayında yeni başarılara imza attı.  Farklı branşlarda 
toplamda 13 kez birinci olan İBBSK, 8 kez ikinciliğe, 10 kez de 

üçüncülüğe adını yazdırdı. 

Alparslan Yamanoğlu Avrupa şampiyonu 
Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da 50 ülkeden 1.147 sporcunun 
katılımıyla Armeec Arena’da düzenlenen 44. Ümit Genç ve 
21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’nda mücadele veren 
sporcularımızdan Alparslan Yamanoğlu, Avrupa Şampiyonu 
oldu. +84 kilo finalinde Belaruslu rakibini 2-1 yenen Alparslan 
Yamanoğlu şampiyon oldu. 

Gençler 55 kiloda mücadele eden sporcumuz Fuat Demirel ise 
Bosnalı rakibini Röpesaj Finali’nde 1-0 yenerken, +76 kiloda 
mücadele veren Ömer Faruk Arslan da Belaruslu rakibini 

Röpesaj Finali’nde 6-0 mağlup etti. Fuat Demirel ve Ömer Faruk 
Arslan Avrupa 3’üncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Kros şampiyanasında altın madalya 
Türkiye'nin 
Portekiz’in Albuferia kentinde 20 ülkeden 21 takım ve 
126 sporcunun katılımıyla yapılan 54. Avrupa Şampiyon 
Kulüpler Kros Şampiyonası’nda mücadele eden Büyük Erkek 
Atletizm Takımı tarihi bir başarıya imza attı. 37 puanla Avrupa 
şampiyonu olan takımımız, bu alanda ülkemize ilk altın 
madalyayı kazandırdı.

Ülkemize ilk şampiyonluğunu yaşatan atletizm takımımızın 
ardından şampiyonada Portekiz temsilcisi Sporting Lisboa 
45 puanla 2’nci sırada yer alırken,  İspanya’nın Atletizmo Bikila 
takımı ise 76 puanla Avrupa 3’üncüsü oldu.
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Ramazan Özdemir İstanbul CUP 3’üncüsü 
İstanbul’da Aslı Çakır Alptekin Atletizm Sahası’nda düzenlenen 
Uluslararası İstanbul Cup Atletizm Yarışlarında mücadele veren 
sporcumuz Ramazan Özdemir, 3 bin metrede 7:52.64’lük 
derecesiyle 3’üncü sırada yer aldı. Yarışlarda Etiyopyalı 
Mekonnen Gebremedhin şampiyon, Faslı Hicham Sigueni ise 
2’nci oldu.

İBB Spor Kulübü badmintonda şampiyon 
Bursa’da Acemler Spor Salonu’nda 84 kulüpten 350 sporcunun 
katılımıyla Ferdi Türkiye Şampiyonası düzenlendi. 
Şampiyonada badminton takımımız 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz 
olmak üzere toplam 8 madalyanın sahibi olurken genel 
klasmanda Türkiye Şampiyonu oldu. 

Çift erkeklerde Sinan Zorlu - Yusuf Ramazan Bay ve karışık 
çiftlerde Özge Bayrak - Yusuf Ramazan Bay birinci olarak altın 
madalya kazandılar. Tek erkeklerde Sinan Zorlu, tek bayanlarda 
Neslihan Yiğit ve çift bayanlarda Özge Bayrak - Cemre Fere 
2’nciliğin sahibi oldular. Neslihan Yiğit ise 3’üncü olarak bronz 
madalya almaya hak kazandı.

Wushu’da kürsü İBB Spor Kulübü'nün 
Antalya Kundi’de 50 kulüpten 550 sporcunun katılımıyla 
yapılan Türkiye Minik, Yıldız, Genç ve Büyükler Wushu Türkiye 

Şampiyonası’nda Tao ve Sanda Kategorisi’nde mücadele eden 
sporcularımız 6 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 
13 madalya kazandı. Büyükler Kategorisi’nde mücadele eden 
Gülşah Kıyak 60 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Selahattin 
Yıldız 52 kiloda Türkiye 2’ncisi, Sadık Pehlivan ise 56 kiloda 
Türkiye 3’üncüsü oldu. 

Gençlerde ise Furkan Gürüz +90 kiloda Türkiye şampiyonu 
olarak altın, Fatma Aleyna Kocalan ise 56 kiloda Türkiye 
3’üncüsü olarak bronz madalya aldı. Minik ve Yıldızlar 
kategorisinde mücadele eden sporcularımızdan Sanda 
Kategorisi’nde 45 Kiloda Fatih Korkmaz Türkiye şampiyonu, 
35 kiloda Umut Kılıç ise Türkiye 3’üncüsü olurken, Tao 
Kategorisi’nde yarışan Doğuş Şahin, Muhammet Salih Genç ve 
Muhammet Adem Kapan Türkiye şampiyonu, Mustafa Seçkin 
Çelik, Rükmeddin Memiş, Muhammet Salih Genç ve Muhammet 
Adem Kapan ise Türkiye 2’incisi olmayı başardı. Tao’da Necati 
Şen ise Türkiye 3’üncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Şeyma Özerler Türkiye şampiyonu 
Rize’de yapılan Gençler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 
sporcularımız 1 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya 
kazandı. Judocularımızdan Şeyma Özerler Türkiye şampiyonu, 
Samet Kumtaş, Abdullah Berkin Elvan ve Meryem Keklik ise 
Türkiye 3’cüsü olarak kürsüye çıkan sporcularımız oldular.
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Bayan Tekvando Takımı 
Avrupa şampiyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 5. Avrupa Kulüpler Taekwondo 
Şampiyonası’na damga vurdu. Bayan Tekvando Takımı, üst üste üçüncü kez 

Avrupa şampiyonu oldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor alanında da başarılara 
imza atmaya devam ediyor. Antalya’da yapılan 5. Avrupa 
Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda mücadele eden bayan 

takımımız, genel klasmanda Avrupa 2’ncisi olurken, elde ettiği 
sonuçlarla üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmayı 
başardı. 

Bayan takımımızdan büyük başarı  
Antalya Belek’te, 110 ülkeden yaklaşık 810 sporcunun 
katılımıyla gerçekleştirilen 5. Kulüpler Avrupa Taekwondo 
Şampiyonası büyük bayanlar kategorisinde takımımız, 
4 altın madalya alarak, zirveye adını yazdırdı. Bayan tekvando 
takımımızda 46 kiloda Rukiye Yıldırım, 62 kiloda İrem Yaman, 

73 kiloda Sude Bulut ile 73 kilo ve üstünde yarışan Nafia Kuş 
başarılı bir performans ortaya koyarak, altın madalyanın 
sahibi oldular. 

Yıldız erkek takımından iki madalya 
Şampiyonada, Bayan Tekvando Takımı gibi yıldız Erkek 
Tekvando Takımı da başarılı bir performans sergiledi. 
Takımımız adına 53 kiloda birinci olan Mahmut Küskü altın, 
49 kiloda üçüncü olan Ömer Yasin Orhan ise bronz madalya 
kazandı. Tekvando takımımız genel klasmanda 5 altın ve 
1 bronz madalyanın; Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda ise 
gümüş madalyanın sahibi oldu.
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LEED Altın Sertifikası’na aday 
ilk spor kompleksi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nin 
kapasitesini artırarak, yeniden inşa ediyor. Cemal Kamacı Spor Kompleksi, 

Türkiye’nin LEED Altın Sertifikası’na aday ilk spor kompleksi olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Okmeydanı Cemal Kamacı 
Spor Kompleksi’ni yeniden inşa ediyor. Üstyapı Projeler 
Müdürlüğü’nce projelendirilen ve Yapı İşleri Müdürlüğü’nce 

inşa çalışmaları devam eden proje ile Türkiye’de ilk defa yeşil 
bina uygulamaları göz önüne alınarak, doğal enerji ve çevre 
dostu yapılar tasarlamaya duyarlı LEED projesi hayata 
geçirilecek. 

LEED Derecelendirme Kriterlerine göre Türkiye’nin Gold 
Sertifika Adayı olan ilk kompleksi Cemal Kamacı Spor 
Kompleksi, yeni binasıyla birlikte birçok yeniliği barındıracak. 
Kapasitesi, yüzme havuzları, yeşil çatı uygulaması ve doğal açık 
alanları artırılırken, doğal bitkilendirme de yapılacak. İnşaat, 
çevreci malzeme kullanımı, küresel ısınmaya etkisinin 
azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile de 
bir ilk olacak.

Yüksek kapasiteli hale getiriliyor 
Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi Projesi’nde; 

1.357 m2 büyüklüğünde olimpik kapalı yüzme havuzu ve 
426 kişi kapasiteli tribün, 390 m2’lik yarı olimpik yüzme 
havuzu ve 142 kişi kapasiteli tribün, atletizm parkuru, 
924 m2’lik açık futbol sahası ve 239 kişi kapasiteli açık tribün, 
264 m2’lik 2 adet açık tenis kortu, soyunma odaları, fitness 
salonu, aerobik salonu ve uzak doğu sporlarının kullanımına 
uygun stüdyolar yer alacak. 100 araçlık otopark kapasitesi ise 
536’ya çıkartılacak. 

Çevreci binada enerji tasarrufu sağlanacak 
Güneş enerjisinden yüzde 10 elektrik üretimi yapacak olan 
çevreci bina, yüksek verimli ısıtma ve soğutma ekipmanları ile 
yüzde 35’e varan enerji tasarrufu sağlayacak. Yaz ve kış 
mevsiminde ayarlanabilir panellerle, güneş ışığının ısısını 
kırıcı ve artırıcı sisteme sahip kompleks için, Orman Görevlileri 
Kurulu Belgeli ahşap malzeme, geri dönüşüm içerikli çevreci 
malzeme ile bamboo, keten, pamuk gibi çabuk yenilenebilir ve 
yerel malzeme kullanılıyor.
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54 İstanbul halkının yaşam kalitesini artırmak amacıyla sağlık 
alanında koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilite edici 
hizmetler sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. ‘Sigarayı Bırakma 
Günü’ne özel mücadele etkinlikleri kapsamında, 28 bölgede 
faaliyet gösteren İletişim Noktaları ve Beyaz Masa Şubelerinde 
bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 
“Sigarayı bırakmaya evet diyoruz” temasıyla düzenlediği 
bilgilendirme çalışmaları kapsamında sigaranın hem insan 
bedenine hem de çevreye verdiği zararlar anlatıldı.

Sigarayı bırakmaya ‘Evet’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ne özel 
bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında; İstanbullular sigaranın kişisel ve çevresel 

zararları konusunda bilgilendirildi. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1987 yılında, 9 Şubat 
‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ kabul edilmiştir.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımıza en iyi 
hizmeti verebilmek için çalışırken; hayvanlar da sahip 
çıkıyor. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, 6 bakımevi ve 

1 hayvan hastanesinde 80 veteriner hekim ve 425 personel ile 
birlikte sahipsiz hayvanlarımıza yönelik hizmetlerini yürütüyor. 

Her türlü tıbbi ve teknik donanım (CR Röntgen, Doppler, 
Ultrason vb.) kullanılarak sahipsiz hayvanlar için ortopedik 
tedaviler gerçekleştiriliyor. Osteosentez Üniteleri, Ağız ve Diş 
Sağlığı Üniteleri ile de hizmet veriliyor. Sahipsiz hayvanlar 
kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınıyor. 
Kısırlaştırma ve tedavi işlemleri bittikten sonra, küpe ile 
işaretlenerek tekrar alındıkları ortamlara bırakılıyor.

100 binin üzerinde sokak hayvanına sağlık 
taraması yapıldı 
Engelli veya mağdur durumdaki hayvanlar ise bakımevlerinde 
ömürleri boyunca misafir oluyor. Bahçeli yaşam alanlarında 
gerekli bakım, besleme ve tedavi ihtiyaçları İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. 

Veteriner Müdürlüğü, 100 binin üzerinde sokak hayvanına 
sağlık taraması yaptı. Son bir yılda 26 bin 528 kısırlaştırma, 
59 bin 789 tedavi, 43 bin 565 adet aşılama işlemi uyguladı. 
Ayrıca 34 bin sahipsiz hayvan mikroçip ile işaretledi. İstanbul 
İtfaiyesi ise 4 yılda yaklaşık 32 bin hayvanı mahsur kaldığı 
yerden kurtardı.

Sahipsiz değiller

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hizmetine koşarken örnek projelerle 
hayvanlara da sahip çıkıyor. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, 6 bakımevi ve 1 hayvan 

hastanesinde 80 veteriner hekim ve 425 personel ile sahipsiz 
hayvanlarımıza yönelik hizmetler yürütüyor.  



GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: Avrasya Tüneli

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

İLK DÖRT OKURUMUZ: Mine Erbaş, Mehmet Can Epekinci, Malik Değirmencioğlu, Burak Saltan
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.03.2017 - 31.03.2017

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

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

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

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

İŞİN ADI

02.03.2017 10.00 Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alımı İşi

02.03.2017 10.30 Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü İstanbul İl Alanının Afetler Karşısındaki Sosyal Hasar Görebilirlik Analizi İçin Anket Çalışması İşi

02.03.2017 11.30 İşletmeler Müdürlüğü Muhtelif Elektrik ve Nalbur Malzemeleri Alımı İşi

06.03.2017 10.00 Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İBB Toplu Ulaşım Asistanı Sistemi Kurulması

06.03.2017 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Ümraniye İnkılap Mahallesi Zeminaltı Otopark İnşaatı

06.03.2017 11.00 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Tersine Göç Projesi Kapsamında Karayolu İle Eşya Taşımacılığı Hizmet Alımı İşi

06.03.2017 11.30 Hizmet İyileştirme Müdürlüğü Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli Tasarımı ve Denetimi Hizmet Alım İşi

08.03.2017 10.30 Şehir Aydınlatma Müdürlüğü İstanbul Geneli Mimari Aydınlatma Yapım İşi

08.03.2017 11.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 2 Kalem Hasta Bezi Alımı

08.03.2017 11.30 İşletmeler Müdürlüğü 2017 Yılı Muhtelif Mutfak Malzemeleri Alımı

09.03.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Ümraniye, 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

09.03.2017 11.00 Trafik Müdürlüğü 2017 Yılı İstanbul Geneli Ana Arter Yollar Üzerine Yatay Trafik İşaretlerinin Yapılması İşi

09.03.2017 11.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 80 Kalem Tıbbi Demirbaş ve Sarf Alımı

13.03.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Mehmet Niyazi Özdemir Zeminaltı Otopark İnşaatı

13.03.2017 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Ümraniye Okan Sokak Yanı Zeminaltı Otopark İnşaatı

13.03.2017 11.00 Satınalma Müdürlüğü Yüksek Hızlı Kamera  Alımı

14.03.2017 11.00 İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2017 Yılı İstanbul Plajlarında Cankurtaran Hizmetleri Alımı İşi

17.03.2017 10.30 Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Binasının Ekipman, 
Cihaz ve Sistemlerinin Yıllık Periyodik Bakım - Onarımı ve İşletilmesi

20.03.2017 10.00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü İstanbul Genelinde Kullanılmak Üzere Hücresel Dolgu Sistemi Malzemeleri Alım İşi

20.03.2017 11.00 Bilgi İşlem Müdürlüğü Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi Bakım, Güncelleme ve Geliştirme İşi

23.03.2017 11.00 Şehir Tiyatroları Müdürlüğü 2017 Yılı Sanatçı ve Teknik Destek Hizmet Alımı

23.03.2017 11.30 Elektronik Sistemler Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haberleşme Sistemlerinin İşletimi, Bakımı ve Onarımı İşi

27.03.2017 11.00 Şehir Aydınlatma Müdürlüğü Çamlıca Tepesi Camii Mimari Aydınlatılması İşi

27.03.2017 11.30 Şehir Aydınlatma Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Genel Aydınlatma ve 
Enerji Tesislerinin Bakım, Onarım ve İşletilmesi

30.03.2017 11.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 23 Kalem Arama Kurtarma Malzemesi Alımı




