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İstanbul’a internette
milli alan adı...





İstanbul’umuzun marka değerini artırmaya yönelik yatırım 

ve hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz.

Kentimizi dünyaya dijital platform üzerinden tanıtacak 

olan “.ist” ve “.istanbul” projesini düzenlediğimiz bir törenle 

tanıttık. Gelecek kuşakların gurur duyacağı ve ‘iyi ki İstanbul 

alan adı alınmış’ diyeceği bir çalışmaya imza atık. İnternet 

artık İstanbul’dan başlayacak ve İstanbul ile anılacak.

Bu yeni alan adlarını kullanacak bütün kurumsal firmalar 

ve sektörler, İstanbul adıyla dünyaya açılacak. Bu proje, 

İstanbul’u tüm dünyaya tanıtacak ve teknolojik gelişimimizi 

daha da güçlendirecek. Milli alan adı olarak ortaya çıkan bu 

markalar, ulusumuza ve tüm dünyaya hayırlı olsun…

Şahsım ve ekibim, siz değerli İstanbullular ve İstanbul için 

dur durak bilmeden çalışıyoruz. 39 ilçemizde ulaşımdan 

altyapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden spora, bilgi 

teknolojilerinden itfaiye hizmetlerine kadar tüm sektörlerde 

yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. 

Çünkü medeniyetlerin çeyiz sandığı konumundaki İstanbul 

ve siz değerli İstanbullular her şeyin en güzeline ve en 

iyisine layıksınız. İstanbul’u hak ettiği yatırım ve hizmetlerle 

buluşturmaya devam edeceğimizden şüpheniz olmasın.

Gelecek sayıda birbirinden güzel hizmet ve etkinliklerin 

haberleri ile yeniden karşınızda olmak ümidiyle hepinize 

sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.

Sevgili  
   İstanbullular
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Otopark aramak için vakit kaybetmeyin 

Büyükşehir’den geri dönüşümlü asfalt 

Daha yeşil bir İstanbul için 

İstanbul’un atıkları ekonomiye geri kazandırılıyor 

İSBAK’tan kozmik işbirliği 
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Mobil Spor Hizmeti Otobüsü spor aşkıyla yola çıktı 

Gençler trekking gezisinde buluşuyor 

Fun Run Series heyecanı başlıyor 

39 ilçeye spor malzemesi desteği 

Çocuk Meclisi’nden öğrencilere destek 

“7 Tepeli Şehrin Gençleri” fotoğraf yarışması başlıyor 

Şubat’ta 1’i yeni 33 oyun
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İstanbul’a internette
milli alan adı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleşen  
“.istanbul” ve “.ist” Yeni Alan Adı Uzantıları Tanıtım 

Töreni’nde yeni alan adlarını tanıttı. Törende konuşan 
Başkan Topbaş, İstanbul’un güçlü marka değerini dijital 
platforma taşıdıklarını, dünya çapında kişileri ve 
işletmeleri İstanbul çatısına aldıklarını söyledi.

“İstanbul ve Türkiye için çok heyecan verici…”
Gelişen dünyada internetin vazgeçilmez bir iletişim aracı 
olarak yerini aldığını ve İBB’nin böyle bir süreçte her 
alanda olduğu gibi internet alanında da varlığını 
hissettirmek için adımlarını attığını belirten Başkan 
Topbaş, “İstanbul ve Türkiye için çok heyecan verici bir 

İnternette kullanılacak İstanbul uzantılı
yeni alan adları, şehri dünyaya

dijital platform üzerinden tanıtacak. 
“.ist” ve “.istanbul” projesini tanıtan

Başkan Kadir Topbaş, “Milli alan adı olarak 
ortaya çıkan bu markalar, İstanbul’un güçlü 

marka değerini dijital platforma taşıyacak.” dedi.
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tanıtımda birlikteyiz. Şehirlerin yarıştığı İstanbul’dan 
odak şehir ve inovatif şehir olma yolunda büyük bir 
heyecan duyan İstanbul var. Ulaşımdan altyapıya kadar 
kültür-sanattan spora kadar birçok alanda hizmet 
ederken, İstanbul’u internet alanında da çok farklı bir 
noktaya taşımanın heyecanı içindeyiz. Böylece sadece 
ülkemizde değil, dünyada da İstanbul adına çok önemli 
bir açılımı sağlamış oluyoruz.” diye konuştu.

New York, Berlin, Tokyo, Londra, Roma gibi şehirlerle 
birlikte kendi alan adlarını kullanan şehirler arasına 
İstanbul’un da katılmasını çok önemsediklerini 
vurgulayan Başkan Topbaş, İstanbul’un Türkiye’den ve 
yakın coğrafyadan alan adı başvurusu yapan tek kent 
olduğunu söyledi.

“Firmalar ve sektörler dünyaya açılacak…”
Bu yeni alan adlarını kullanacak bütün kurumsal 
firmaların ve sektörlerin İstanbul adıyla dünyaya 
açılacağının altını çizen Topbaş, “Bu da dünya çapında 
firmaların İstanbul ile ilişkilendirilmesi anlamı taşıyacak. 
Bu ciddi bir reklam değerinin yanı sıra önemli 
kolaylıklar da getirecek. Bize ait bir internet noktası 
oluşmuş oluyor. Dünyada ne varsa onu hep İstanbul’a 

getirmek istiyorduk ve bunu ekibimizle birlikte 
başardık.” dedi.

“İnternette milli bir marka…”
“.ist ve .istanbul milli alan adları olarak ortaya çıktı. Eğer 
biz müracaat etmemiş olsaydık, İstanbul yakın 
gelecekte başka markalar, belki başka şehirler 
üzerinden internete girecekti” diyen Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu inovatif düşünmenin ve 
dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmenin bir 
sonucu. Uluslararası marka olan firmalar ve kamu 
kuruluşları başta olmak üzere ileride bireylere de bu 
alan adıyla İstanbul’un tanıtımına katkıda bulunacak 
ve İstanbul’dan dünyaya haykırmış olacağız. Gelecek 
kuşakların gurur duyacağı ve ‘iyi ki İstanbul alan adı 
alınmış’ diyeceği bir çalışmaya imza atık. İnternet 
artık İstanbul’dan başlayacak ve İstanbul ile anılacak.”

“İstanbul’un marka değeri daha da artacak…”
İnternetin artık İstanbul’dan başlayacağına dikkat çeken 
Başkan Topbaş, şunları söyledi: “Ne kadar duygulu bir 
an.. Metrolar yaparsınız sadece İstanbullular kullanır 
ama bu markayı dünya kullanacak. Yaşamanın bir 
ayrıcalık olduğu İstanbul’dan artık internet alan adı 
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olarak da gurur duyulacak. Uluslararası markaların ve 
kurumsal firmaların İstanbul alan adını kullanması 
şehrimizin marka değerini de artıracak. Napolyon’un 
‘Dünya tek devlet olsaydı İstanbul başkent olurdu’ dediği 
İstanbul’un isminin internette de var olması çok ayrı bir 
anlam taşıyor.”

Yeni alan adlarını bugün itibariyle dünyanın tescilli 
markalarına açtıklarını, 1 Mart’tan itibaren kamu 
kuruluşları, vakıf, dernek ve STK’lara açacaklarını 
açıklayan Başkan Topbaş, .istanbul ve .ist alan 
adlarının 10 Mayıs’tan sonra tüm bireysel başvurulara 
açılacağını söyledi.

“Teknolojik gelişimimiz daha da güçlenecek…”
Bir internet adresiyle ilgili çok talep olunca müzayede 
yoluyla satışa çıkartacaklarını da anlatan Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “En yüksek fiyat verene bu 
kullanma hakkını vereceğiz. Bu alan adı markalarını 
şirketimiz Medya A.Ş. yönetecek. Şirketimiz için de 

önemli bir gelir kaynağı olacak. Böyle bir değerin 
karşılığını almak isteriz. Bu proje, İstanbul’u tüm 
dünyaya tanıtacak ve teknolojik gelişimimizi daha da 
güçlendirecek. Tüm İstanbul’a ve ulusumuza hayırlı 
olsun diyorum. Bir dünya markası olarak İstanbul, tüm 
dünyaya da hayırlı olsun.”

“İnternette de herkes İstanbul’u bilecek…”
Toplantıda yer alan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler 
Kurumu (ICANN) Başkan Yarımcısı David Olive de, pek 
çok kişinin İstanbul’u bildiğini ancak yakında internette 
de herkesin İstanbul’u bileceğini söyledi. Son yıllarda 
internet dünyasında yüzlerce yeni alan adı faaliyete 
geçtiğini ifade eden David Olive, “İstanbul’a küresel 
dünyada bulunma imkanı sunacak proje bugün hayata 
geçiyor.” dedi.

Programın sonunda .ist ve .istanbul ile alınan  
ilk alan adları olan www.ibb.istanbul ve  
www.kadirtopbas.istanbul siteleri tanıtıldı.
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İstanbul 2019 yılında
çok farklı olacak…

Vuslat Platformu’nun Nakkaştepe’de düzenlediği 
toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın yanı sıra Vuslat Platformu ve 

İstanbul Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Milletvekili 
Ravza Kavakçı Kan ile bazı bürokratlar, üniversite 
rektörleri, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, 
emekli valiler ve eski milletvekilleri katıldı.

Başkan Kadir Topbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, 
Sultanahmet Meydanı’nda yaşanan saldırıyı, doğudaki ve 
başka ülkelerdeki akan kanları hatırlatarak, dünyada 
yapılan katliamlar nedeniyle insanlığın ölme noktasına 
geldiğini, bu zulmün ve acıların en kısa sürede bitmesini 
dilediklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, Vuslat Platformu tarafından 

düzenlenen toplantıda, sivil toplum 
kuruluşlarına gelişen İstanbul’u anlattı. 
Başkan Topbaş, İBB’nin yatırımlarıyla

2019 yılında çok farklı bir İstanbul’un ortaya 
çıkacağını ifade etti. 
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“İstanbul, dünyanın merkezi…”
Katılımcılara İstanbul’da yapılan yatırım ve hizmetleri 
anlatan Başkan Topbaş, yabancı göçmenler ve 
turistlerle birlikte şehrin nüfusunun 17 milyonu 
aştığını kaydetti. İstanbul’un konum itibariyle 
dünyanın merkezi olduğunu, yapılan yatırımlarla bu 
kavramı güçlendirdiklerini anlatan Başkan Topbaş, 
siyaseti hal lisansıyla (icraatlarıyla) yapmaya özen 
gösterdiklerini söyledi.

“İstanbul’a 69,5 milyar lira yatırım…”
Geçmişten gelen plansızlığı ve göç dalgalarını aşmak için 
şehri planlı hale getirmeye özen gösterdiklerini aktaran 
Başkan Topbaş, İstanbul’un bu yıl 36,5 milyar lira 
konsolide bütçeli ve 16,5 milyar lira yatırım yapan bir 
şehir haline geldiğini vurguladı. 12 yılda İstanbul’a  
69,5 milyar lira yatırım yaptıklarını dile getiren 
Başkan Topbaş, şehrin toplu ulaşım sistemlerini 
geliştirdiklerini belirtti. 2004 yılında 44 kilometre 
olan raylı sistemleri 145 kilometreye çıkardıklarını, 
120 kilometre metro inşaatının devam ettiğini,
200 kilometrelik raylı sistemin de ihale aşamasına 
geldiğini belirten Başkan Topbaş, 2019 yılında
400 kilometre raylı sistem hedefini aşacaklarının 
altını çizdi.

“İstanbul, dünyanın en temiz şehirlerinden biri…”
Bugüne kadar kırılması zor bir rekora imza atarak 

300’ün üzerinde kavşak yaptıklarına ve daha önce büyük 
sorunlar oluşturan birçok dereyi ıslah ettiklerine dikkat 
çeken Başkan Topbaş, ıslahı devam eden 
Kurbağalıdere’nin 2017 yılında yüzülebilir hale 
geleceğini müjdeledi. Geçmişte kirletilen dere ve 
denizleri kendilerinin temizliğini vurgulayan Topbaş, 
İstanbul’un dünyanın en temiz şehirlerinden biri haline 
geldiğine işaret etti.

“2019 yılında çok farklı bir İstanbul ortaya çıkacak…”
2016 yılında 3. köprünün çevre yollarıyla birlikte 
biteceğini, 2017 yılında 3. Havalimanı’nın açılacağını, 
İBB’nin yatırımlarıyla 2019 yılında çok farklı bir 
İstanbul’un ortaya çıkacağını kaydeden
Başkan Topbaş, eski eserlerin ihyasına da
büyük önem verdiklerini söyledi.

“Bizi biz yapan değerlere sahip çıkarak hizmet 
veriyoruz…”
Afrika’dan Saraybosna’ya kadar pek çok ülkeye 
yüzlerce otobüs yardımı yaptıklarını ve 
Bulgaristan’daki soydaşlarımıza yaptıkları 18 cenaze 
arabası yardımıyla Müslüman cenazelerinin Hıristiyan 
cenaze arabalarıyla taşınmasına son verdiklerini 
anlatan Başkan Topbaş, “İstanbul’a, bizi biz yapan 
değerlere sahip çıkarak ve kaynakları doğru 
kullanarak hizmet ediyoruz.” diye konuştu.
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Başkan Topbaş’a Pakistan’da
coşkulu karşılama

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Pakistan 
Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz 

Şerif tarafından muhteşem bir 
törenle karşılandı. Karşılama 
töreninin ardından Başbakan Şahbaz 
Şerif ile birlikte fotoğraf sanatçısı 
Osman Onart’ın fotoğraf sergisini 
açılışını yapan Başkan Topbaş, daha 
sonra da Lahor Kalesi’nde onuruna 
verilen akşam yemeğine katıldı. 
Pakistanlı sanatçıların Türkçe 
şarkılarda söylediği akşam 
yemeğinde ayrıca Sema Gösterisi 
yapıldı. Başkan Topbaş’ın onuruna 
verilen yemeğe Pakistanlı üst düzey 
yöneticilerle birlikte Türk işadamları 
da katıldı.

Başkan Topbaş, Metrobüsü 
inceledi…
Başkan Topbaş’ın Pakistan 
ziyaretinin ilk günü İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin dünyaya 
kazandırmış olduğu Metrobüs 
sisteminin Pakistan ayağını ziyaret 
etmekle başladı. Vatandaşların 
yoğun ilgi gösterdiği gezide, 
Metrobüs şoförü Başkan Topbaş’a 
“Metrobüsü bize siz kazandırdınız. 
Uzaklar yakın oldu. Günde 
ortalama 150 bin kişiye hizmet 
veriyoruz. Bu bizim için büyük 
rahatlık ve kolaylık oldu.” dedi.

Lahor Kalesi’nde inşa edilecek 
olan Muhammed İkbal Parkı’nın 
maketi üzerinde inceleme yaparak 

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, bazı 
temaslarda bulunmak üzere 

Pakistan’a gitti.
Pencap Eyaleti Başbakanı 

Şahbaz Şerif tarafından törenle 
karşılanan Başkan Topbaş, 
Pencap Eyaleti ile işbirliği 

protokolüne imza attı. 



11www.ibb.istanbul

yetkililerde bilgi alan Başkan Topbaş, parkın duvarlarına 
yazılacak olan seçme yazılardan iki tanesini de seçeceğini 
söyledi. Başkan Topbaş ve beraberindeki heyet, daha 
sonra da Muhammed İkbal’in kabrini ziyaret etti. Burada 
tören mangasıyla karşılanan Başkan Topbaş, İkbal’in 
mezarına çelenk koydu ve ardından da dua okudu. 

Helikopterle Lahor gezisi…
Helikopterle Lahor’u yukarıdan inceleyen Başkan 
Topbaş, daha sonra dünyanın dördüncü büyük camisi 
olan Faysal Mescidi’ni ziyaret etti. Başkan Topbaş, 
buradaki ziyaretinin ardından Lahor işadamlarıyla 
birlikte Lahor Ticaret Odası’nda toplantı yaptı. Aitchison 
Üniversitesi’nde düzenlenen ve Pakistan’ın milli sporu 
olan at yarışlarını izleyen Başkan Topbaş, burada da 
sevgi gösterileriyle karşılandı. 

Pakistan’da taksi dönemi…
Pakistan’ı ilk defa taksicilik hizmetiyle tanıştıracak olan 
taksi şirketinin açılışına katılan Başkan Topbaş, “Burada 
olmaktan çok mutluyum. Size Cumhurbaşkanımız ve 
Başbakanımızın selamını getirdim. Kardeş ülkemizde 
kardeşlerimizle iç içe olmak bana huzur veriyor. 
İnsanların yüzündeki mutluluğu ve bize gösterdikleri 
teveccüh gözlerimizi yaşartıyor.” diye konuştu. 

Şehircilik konusunda çok şey öğrendik…
Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif de, 
Başkan Kadir Topbaş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a teşekkür ederek, şunları söyledi: “Sizler bize 
kardeşten öte oldunuz. Her zaman yanımızda oldunuz. 
Sayın Başkan Topbaş, bize her konuda destek verdi. 
Şehircilik konusunda kendisinden çok şey öğrendik. 
Temizlikten ulaşıma, katı atıkların bertaraf edilmesinden 
su sorununa kadar her konuda hep yanımızda oldu. 
Şimdi de Türk kardeşlerimizin öncülüğünde şehrimize 
taksicilik hizmetini getiriyoruz. Hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ederim.”

Pakistan’la işbirliği protokolü…
Başkan Topbaş akşamki programında da Pakistan 
Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif ile altyapı,
kentsel dönüşüm, imar, su ve ulaşım konularında 
protokol imzaladı. 

Protokol töreninde konuşan Başkan Topbaş, “Sayın Şerif, 
vizyonerliğiyle Pakistan’a çok şey katmış birisidir. Azimli 
ve çalışkan kişiliği Pakistan’a çok şey kazandırmıştır. 
Türkiye’nin yaşadıklarını buranın halkıda yıllarca yaşadı. 
Bizler de Pakistan için kazanç ve deneyimlerimizi 
paylaşmaya hazırız.” diye konuştu.
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İstanbul'dan 
işbirliği adımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Uzakdoğu gezisi kapsamında önce Singapur’u 
ziyaret etti. Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve 

Singapur Ekonomi Bakanı ile görüşen Kadir Topbaş, 
Singapur’da deniz suyundan içmesuyu elde edilen 
dünyanın sayılı tesislerinden birini gezerek brifing aldı.

Türkiye ile dayanışma içindeyiz…
Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Türkiye’de 
meydana gelen terör olayları nedeniyle üzüntüsünü 
dile getirerek, “Terör hepimizin ortak sorunu ve ancak 
tüm ülkelerin ortak çalışmasıyla terörün üstesinden 
gelinebilir. Türkiye ile dayanışma içindeyiz”. dedi.

Singapur ile işbirliğine, bilgi ve deneyim 
paylaşımına açığız…
Singapur halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini ifade eden Başkan 
Kadir Topbaş da, şunları söyledi: “Singapurlu 

işadamlarını Türkiye’de yatırım yapmaya davet 
ediyorum. Önümüzdeki ay, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve İSKİ’den bir teknik heyeti de 
incelemelerde bulunmak üzere Singapur’a 
göndereceğiz. Belediye şirketlerimizle Singapur 
yönetimi ve işadamlarıyla her türlü işbirliğine, bilgi ve 
deneyim paylaşımına açığız.”

İstanbul ve Kuala Lumpur’daki çalışmalar 
görüşüldü…
Asya gezisi kapsamında son olarak Malezya’ya giden 
Başkan Kadir Topbaş, Başkent Kuala Lumpur’da 
Belediye Başkanı Mohd Amin Nordin bin Abdulaziz’i 
makamında ziyaret etti. İstanbul ve Kuala Lumpur’daki 
çalışmalar ve işbirliği imkanlarının görüşüldüğü 
ziyarette, iki şehir arasında bilgi ve deneyim 
paylaşımının yanı sıra özellikle ekonomi alanında 
işbirliği alanlarının genişletilmesi kararlaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Singapur ve Malezya’da 
ekonomi odaklı temaslarda bulundu. 
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İstanbullular en çok
metroyu tercih etti!

İstanbul Ulaşım A.Ş. yolcu istatistiklerinden derlenen 
bilgiye göre İstanbulluların ulaşımda raylı sistemi en 
çok tercih ettiği yıl 2015 oldu. Nüfusu 15 milyona 

yaklaşan İstanbul’da, raylı sistemli toplu taşıma araçlarını 
559 milyon 642 bin 79 kişi tercih etti. Geçen yıl raylı 
sistemle taşınan yolcu sayısı, önceki yıla göre yaklaşık
75 milyon arttı ve yolcu taşıma alanında tüm zamanların 
rekoru kırıldı.

En çok metro kullanıldı…
İstanbul’un ulaşım yükünü çeken toplu taşıma 
araçlarının başında gelen metro, 2015’te raylı sistemlerde 
İstanbulluların tercihi olarak öne çıktı. Kentte hizmet 
verilen 5 ana metro hattında 384 milyon 871 bin 420 kişi 
taşındı. Bu alanda, 143 milyon 265 bin 115 kişi ile  
M1 Yenikapı - Atatürk Havalimanı / Kirazlı Metro Hattı, 
ilk sırada yer alırken; M2 Yenikapı - Hacıosman Metro 

İstanbulluların daha hızlı, daha konforlu ve
daha güvenli toplu ulaşım imkanına
kavuşması için hız kesmeden çalışan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
2004 yılından bu yana yaptığı dev metro 

yatırımları ile kentte dakikalarla
yolculuk dönemini başlattı. 

2015 yılında İstanbullular, raylı sistem ile
500 milyonun üzerinde yolculuk yaptı. 
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Hattı’nda 136 milyon 433 bin 243; 2013 Haziran’da 
hizmet vermeye başlayan M3 Başakşehir - Kirazlı - 
Olimpiyatköy Metro Hattı’nda 18 milyon 874 bin 269 ve 
M4 Kadıköy - Kartal Metro Hattı’nda da 82 milyon
678 bin 963 kişi yolculuk yaptı. 2015 Nisan ayında açılan 
M6 Levent - Hisarüstü Boğaziçi Üniversitesi hattında ise 
3 milyon 619 bin 830 kişi taşındı.

İstanbul nüfusunun yaklaşık 10 katı taşındı…
İstanbul’da 3 hatta hizmet veren tramvaylarda ise geçen 
yıl 162 milyon 892 bin 627 kişi yolculuk yaptı.  
T1 Bağcılar - Kabataş hattında 119 milyon 387 bin  
651 kişi taşınırken; bu sayı T4 Topkapı - Mescidi Selam 
hattında 42 milyon 653 bin 963 ve T3 Kadıköy - Moda 
hattında da 851 bin 13 kişi oldu. F1 Taksim - Kabataş 
Füniküler Hattı’nda ise aynı yıl 10 milyon 134 bin 809 
İstanbullu yolculuk yaptı. Eyüp - Piyer Loti ve Maçka - 
Taşkışla Teleferik Hatlarında taşınan kişi sayısı da  
1 milyon 740 bin 463’e ulaştı.

Mevsimlere göre yolculuk sayıları…
Söz konusu hatlarda, kış aylarında yolcu sayısı 

artarken, yaz aylarında azaldı. Buna göre; en fazla 
yolcu 54 milyon 154 bin 862 kişi ile Aralık, en az 
yolcu ise 41 milyon 7 bin 878 kişi ile Ocak ayında 
taşındı. İlkbaharda 145 milyon 411 bin 353, yaz 
mevsiminde 130 milyon 665 bin 34, sonbaharda
145 milyon 361 bin 408 ve kışın da 138 milyon  
201 bin 524 İstanbullu raylı sistemle yolculuk yaptı.

Çalışmalar, aralıksız devam ediyor…
İstanbul Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu, 
İstanbulluların raylı sistemleri tercihinin artarak devam 
ettiğini söyledi. Raylı sistemlerle ilgili çalışmaların 
sürdüğünü aktaran Kutlu, şunları söyledi: “2014’ün 
Kasım ayında Yenikapı - Aksaray uzatmasıyla
M1 ve M2 Hatları birbirine bağlanırken; Marmaray ve 
İstanbul Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen kent içi raylı 
sistem hatları arasındaki fiziksel entegrasyon da 
tamamlanmış oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Kadir Topbaş’ın ‘her yerde metro, her yere metro’ 
hedefi doğrultusunda kent içi ulaşımdaki payının 
artmasıyla geçen yıl raylı sistemle taşınan kişi sayısında 
rekor kırılmış oldu.”
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Türkiye'nin sürücüsüz ilk 
metro hattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
“Görev hayatımda en gurur duyduğum işlerin başında 
İstanbul’a kazandırmış olduğumuz metro hatları 

geliyor.” dediği metrolardan birinin daha hizmete 
alınmasında sona yaklaşıldı. Anadolu Yakası’nda toplu 
ulaşımı kolaylaştıracak olan Üsküdar -Ümraniye - 
Çekmeköy - Sancaktepe Metro Hattı’nın hizmete 
alınmasıyla birlikte Üsküdar-Sancaktepe arasındaki 
yolculuk süresi 24 dakikaya inecek. Hat, 20 kilometre ve 
16 istasyon, depo sahası ve depoya bağlanan
2 bin 750 metre tünelden oluşacak. Hatta 126 vagon 
hizmet verecek.

İstanbul’un önemli akslarından biri olacak…
İstanbul’un en önemli ulaşım akslarından biri olacak 
olan metro hattının Yamanevler İstasyonu’nda da 

Anadolu Yakası’nın ikinci metrosu olan 
Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy - 

Sancaktepe Metro Hattı’nda çalışmalar 
hız kesmeden devam ediyor.

2016 yılı sonunda hizmete alınması 
planlanan metro hattı, Türkiye’nin 
sürücüsüz ilk metro hattı olacak.



17www.ibb.istanbul

çalışmalar hızla devam ediyor. Ümraniye'nin 3. 
metro istasyonu olan Yamanevler İstasyonu'nda kaba 
inşaat bitti ve ince işçiliğe geçildi. Araç ve yaya 
trafiğini engellememek için metro ve metro 
istasyonlarının inşaat çalışması ayrı bir özenle 
gerçekleştiriliyor. İş güvenliğinin had safhada olduğu 
inşaat çalışmalarında bir kaza yaşanmaması için de 
tüm önlemler alınmış durumda.

24 saat esaslı çalışma…
Çalışmaların 24 saat aralıksız sürdüğü metro 
inşaatında 2 bin 430 personel 11 istasyonun bir an 
önce tamamlanması için çalışıyor. İstasyonda 
elektromekanik sistemler ve tavan ve yan duvarların 
kaplaması yapılıyor. Üsküdar-Çekmeköy hattı diğer 
metro istasyonu ile bağlantılı olması nedeniyle 
önemli bir hat olma özelliği taşıyor. 
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Hattın tamamlanmasıyla birlikte Anadolu Yakası’nın 
ana ulaşım ağının önemli bir aksı tamamlanmış olacak.

Otomatik sistemle kendisini park edebilme özelliğine 
sahip metro, dünyadaki en yeni teknolojiyi de 
kullanıyor. Sürücü kabini olmayacağı için yolcular en 
önde tünelleri izleyerek seyahat edebilecek. 
Vagonlardaki olağan duruma karşı istasyon yönetimi 
vagonların içini kameralarla gözetleyecek.

Peron kapı sistemi kullanılacak…
Rahat ve konforlu bir ulaşım için son teknoloji ile yeni 
metro hattı, diğer metro hatlarından farklı olarak 

İstanbullulara hizmet verecek. Metronun sürücüsüz 
hizmet vereceği hatta, vatandaşların güvenliği için de 
“peron kapı” sistemi kullanılacak.

Dünyadaki en yeni teknoloji…
Otomatik sistemle kendisini park edebilme özelliğine 
sahip metroda, dünyadaki en yeni teknolojiyi de 
kullanılacak. Sürücü kabini olmayacağı için yolcular 
en önde tünelleri izleyerek seyahat edebilecek. 
Vagonlardaki olağan duruma karşı istasyon yönetimi 
vagonların içini kameralarla gözetleyecek. Paris, New 
York gibi dünyanın en büyük metro istasyonlarından 
bile daha konforlu olacak yeni metro hattında, engelli 
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vatandaşlar hiç bir yardım almadan metro istasyonunu 
tek başına kullanabilecek.

16 istasyondan oluşacak…
Başkan Kadir Topbaş’ın  “Yarım saatlik yürüme 
mesafelerinde metrolar olsun istiyoruz” sözünün bir 
yansıması, Anadolu Yakası’nın yeni metro hattında 
görülüyor olacak. Dört ilçeden geçecek olan metro 
hattında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, 
Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, 
Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu 
Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonları yer 
alacak.

Dakikalarla yolculuk başlıyor...
Üsküdar - Sancaktepe arasındaki yolculuk süresini de  
24 dakikaya indirecek Üsküdar - Ümraniye - 
Çekmeköy - Sancaktepe Metro Hattı tamamlandığında, 
Sancaktepe’den metroya binen bir yolcu; Ümraniye’ye 
12,5 dakikada, Üsküdar’a 24 dakikada, Yenikapı’ya
36 dakikada, Levent’e 55,5 dakikada, Atatürk 
Havalimanı’na 71 dakikada ulaşacak. Üsküdar, 
Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerini birbirine bağlayacak 
olan metro hattı, Sultanbeyli’ye kadar uzatılacak.

Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy - Sancaktepe Metro 
Hattı tamamlandığında;
• Üsküdar İstasyonu’nda Marmaray ile Avrupa 

Yakası’na,
• Altunizade İstasyonu’nda yapımı planlanan teleferik  

hattı ve mevcut metrobüs hattına,
• Çarşı İstasyonu’nda Ümraniye - Ataşehir - Göztepe 

Metro Hattı’na
• Dudullu İstasyonu’nda ise Dudullu - Bostancı Metro 

Hattıyla bağlantı sağlanmış olacak.
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İstanbulkart
dünyanın en iyisi!

Londra’da düzenlenen Transport Ticketing & 
Passenger Information Global Ödüllerinde 
dünyanın en iyi ulaşım kartı ve bilet sistemleri 

ödüllendirildi. Ödül törenine dünyanın birçok şehrinden 
toplu taşıma operatörleri yoğun ilgi gösterdi. Törende, 
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne İstanbul’da tüm 
ulaşım türlerinde ve operatörlerde kullanılan ‘’İETT 
kartı’’ geliştirdiği için, en iyi ulaşım kartı ödülü verildi.
Ayrıca jüri değerlendirmesinde toplu taşımada
%98,5 kullanım oranı ve 20 milyon kullanıcısı ile
İETT kartının, İstanbulluların hayatında önemli bir yere 
sahip olduğu vurgulandı.

20 milyon kullanıcı, 6 milyon yolculuk…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği İstanbulkart,
20 milyon kullanıcı, 5 milyon indirimli ve ücretsiz kişiye 
özel İETT kart sahipliği, toplu taşımada kullanım oranı, 
günde 6 milyon yolculuk, 10 farklı toplu taşıma 
operatöründe kullanılması, 700 Biletmatik,
2 bin 200 İETT Kart Satış ve Dolum Bayii, 22 adet
İETT Kart Başvuru Merkezi ve 2 adet Mobil İETT Kart 
Başvuru Merkezi ile dünyanın en kullanışlı kartı seçildi.

İstanbulkart ödüle doymuyor…
2013 yılında Payexpo 2013 Ödülleri’nde en iyi 
ödeme sistemi ödülünü alan ‘’İETT Kart’’,  
2014 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu Verimlilik Proje 
Ödülleri’nde ise 1’incilik ödülünü almıştı.

İstanbulkart, hayatı kolaylaştıran 
uygulamaları ile uluslararası düzeyde 
nitelikli bir ödülün daha sahibi oldu.
İstanbulkart, Londra’da düzenlenen 
Transport Ticketing & Passenger 

Information Global Ödül Töreni’nde en 
iyi ulaşım kartı ödülüne layık görüldü.
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Tünel
141 yaşında!

Yeraltı füniküler sistemi olarak dünyada ilk, 
Londra’dan sonra dünyanın ikinci metrosu olan 
Karaköy Tüneli, 141’inci yaşını kutladı. İETT 

Genel Müdürü Mümin Kahveci’nin katılımıyla 
gerçekleşen törene, İETT yönetiminin yanı sıra 
vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Tünel’in 17 Ocak 
1875’ten beri kesintisiz hizmet verdiğini söyleyen 
Kahveci, Tünel’in eğlence merkezi ile ticaret merkezini 
birbirine bağlayan bir sistem olduğunu söyledi. 

2 dakikanın altında seyahat süresi…
Tünelin özellikleri hakkında bilgi veren Kahveci,
“20 bin yolcuyu taşıdığımız günler oluyor. Hizmet sıklığı 
itibariyle de emsallerinden çok farklı. İki tren aynı anda 
geçiş yapabiliyor. 2 dakikanın altındaki seyahat süresi ve 

iki istasyonla hizmetimizi gerçekleştiriyoruz.” dedi.
Açılış konuşmasıyla başlayan program, geçmişten 
günümüze İETT fotoğraflarının yer aldığı Zaman Tüneli 
sergisinin gezilmesi, Tünel’e özel hatıra para dağıtımı, 
fotoğraf çekimi ve sahlep ikramının ardından son buldu.

Günde 15 bin yolcu taşıyor…
Eski adıyla Galata ile Pera, bugünkü adıyla Karaköy ile 
Beyoğlu’nu en kısa yoldan birbirine bağlayan Tünel, 
günde ortalama 181 sefer yaparak 15 bin dolayında yolcu 
taşıyor. Tünel, hizmete alındığı ilk zamanlarda İstanbul 
Tüneli, Galata-Pera Tüneli, Galata Tüneli, Galata-Pera 
Yer Altı Treni, İstanbul Şehir Treni, Yeraltı Asansörü ve 
Tahtelarz gibi çeşitli isimlerle anıldı. Tünel’in yıllık yolcu 
sayısı 5,5 milyonu buluyor.

Dünyanın en eski ikinci metrosu olan Tünel, 
141’inci yaşını kutladı.

Yeraltı Asansörü, Tahtelarz gibi isimlerle de 
anılan Tünel, Karaköy ile Beyoğlu arasında 

günde 15 bin yolcuya hizmet veriyor.
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Sahil Yolu Avrasya Tüneli ile 
uyumlu hale geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi 
Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 
yürütülen çalışmalar kapsamında; halen 2x3 olan 

Sahil Yolu, ortadaki transit yol kaldırılarak 3x2 şeritli 
hale getirilecek. Böylece akışkan bir trafik sağlanırken, 
yol standardı ve konforu da yükseltilecek.

Çalışmalar 6 etapta tamamlanacak…
Bakırköy - Zeytinburnu (Kennedy Caddesi) Sahil 

Yolu’nun Avrasya Tüneli ile uyumlu hale getirilmesi için 
yol düzenlemesi 6 etap olarak gerçekleştirilecek. 
Bakırköy - Sirkeci yönünde Bakırköy - Çırpıcı Deresi 
arasında yapılacak olan 1. etabın 9 Nisan’da 
tamamlanması planlanıyor.

1. etap çalışmalarında Bakırköy-Sirkeci yönünde akan 
iki şeritli yol trafiğe kapatılacak ve bu yöndeki trafik 
akışı mevcut tercihli (transit) yola aktarılacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Bakırköy - Zeytinburnu Sahil Yolu’nu 

Avrasya Tüneli ile uyumlu hale getiriyor. 
6 etap halinde sürecek olan

çalışmalar kapsamında;
Bakırköy - Çırpıcı Deresi arasındaki
ilk etap yol düzenlemeleri başladı. 
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Harbiye’ye yaya üstgeçidi 
yapılıyor

Taksim Meydanı çevre düzenlemesi çalışmaları 
kapsamında Harbiye’ye yaya üst geçidi 
yapılıyor. Askerocağı Caddesi üzerinde 

yapılacak yaya üstgeçidi, yayaların araç trafiğine 
girmeden Harbiye ve Taksim istikametlerine 
ulaşmalarına olanak sağlayacak. Haziran ayında 
tamamlanması planlanan Harbiye Yaya Üstgeçidi,  
8 metre genişliğinde 27,5 m uzunluğunda olacak. 

Yağmur suyu hattı çalışmaları 2 etapta sürecek…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre 
düzenleme çalışmaları dahilinde Mete Caddesi 
yağmursuyu hattı iletim kanalı yapılacak. İki etapta 
yapılması planlanan çalışmaların, 7 Mart tarihine kadar 
tamamlanması planlanıyor. Mete Caddesi yağmursuyu 
hattının 1. etap çalışmaları süresince; Prof. Dr. Bedri 
Karafakioğlu Caddesi 21 gün süre ile trafiğe kapatılacak. 
Çalışma süresince trafiği kapalı alan trafiği alternatif 
güzergah olarak Mete Caddesi’ne yönlendirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  
Taksim Meydanı çevre düzenlemesi 
çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 
Çalışmalar kapsamında Harbiye’ye  

yaya üstgeçidi yapılıyor.
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Otopark aramak için
vakit kaybetmeyin…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
İSBAK işbirliğiyle hazırlanan akıllı cep uygulamasıyla 
sürücüler rahatça otoparklara ulaşabilirken, en yakın 

otopark alanı navigasyon ile bulunabiliyor. Kent genelinde 
gereksiz otopark yeri arama derdinden sürücüleri kurtaran 
uygulama, anlık olarak personellerin kullandığı teknik 
donanımlı el terminalleri ile güncelleniyor.

Otopark uygulamasını 15 bin kişi indirdi…
Uygulamayı indiren kullanıcılar özellikler kısmından açık, 
katlı ya da yol üstü otoparkları seçerek bulundukları 
noktaya en yakın otoparkları görebiliyorlar. Navigasyon 
özelliği ile de rota oluşturarak otoparklara rahatça 

ulaşıyorlar. IOS ve Android tabanlı akıllı cep telefonu ve 
tablet bilgisayarlar için üretilen uygulamada otoparkların 
teknik özellikleri, boş veya doluluk oranları, fiyat tarifeleri 
ve ulaşım bilgileri de bulunuyor. Apple Store ve Google 
Play’dan yüklenebilen uygulamayı 
15 bin kişi indirerek kullanmaya başladı.

Otopark arama derdine son…
İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, uygulamayla 
ilgili olarak şunları söyledi: “İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sn. Kadir Topbaş’ın talimatıyla başlattığımız 
teknolojik çalışmalar, sürücülerin daha rahat ve güvenli 
park edebilmelerini sağlıyor. Akıllı cep telefonları için 
İSBAK ile geliştirdiğimiz mobil uygulamayla 
vatandaşlarımızı otopark arama
derdinden kurtarıyoruz.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 
hizmet verdiği otopark alanlarını akıllı telefona taşıdı. 

“İSPARK Akıllı Cep Uygulaması” ile sürücüler 
rahatça otoparklara ulaşabilirken, en yakın otopark 

alanını da navigasyonla bulabiliyorlar.
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Büyükşehir’den
geri dönüşümlü asfalt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
İSFALT, geri dönüşüm projesiyle, atık asfalt 
kütlelerini şehre geri kazandırmak için geri dönüşüm 

tesisleri kurdu. Habibler Asfalt Fabrikası’nda kurulan 
yeni tesisle birlikte, İSFALT’ın geri dönüşümlü asfalt 
üretmeye uygun plent sayısı 8’e ulaştı. Kazınan asfaltın 
yüzde 50’ye yakınını sıcak geri dönüşüm malzemesi 
olarak kullanıma imkan veren tesisler, asfalt 
hammaddelerinden ciddi tasarruf sağlıyor. Ayrıca, 
büyük miktardaki atık asfalt kütleleri döküm alanlarına 
nakledilmek yerine geri dönüştürülüyor ve çevre 
korunmuş oluyor.

Plent sayesinde bugüne kadar yollardan kazınan 1milyon 
238 bin ton atık asfalt atığı şehrin ekonomisine geri 
kazandırıldığını belirten İSFALT A.Ş. Genel Müdürü 
Ahmet Ağırman, 2016 yılında da 300 bin ton asfaltı geri 
kazanmayı ve 2 milyon 500 bin ton asfalt üretmeyi 

hedeflediklerini söyledi. İSFALT’ın asfalt sektöründe 
geri dönüşüm uygulayabilmek için çok ciddi bir 
Ar-Ge yatırımı yaptığını ve laboratuvar kurduğunu 
anlatan Ağırman, “Mastik asfalt başta olmak üzere 
pek çok asfalt çeşidini üretme kabiliyetine sahip olan 
plenti, Avrupa Yakası’ndaki taş ocaklarına yakın 
olması sebebiyle Habibler fabrikasına kurduk. Tesis, 
İstanbul yollarından kazınan atık asfalt kütlelerinin 
tamamının geri dönüştürülmesi yolunda önemli bir 
aşama.” diye konuştu.

İSFALT’ın Türkiye’de asfaltta geri kazanım konusunda 
çalışan en ciddi kurumlardan biri olduğunun altını çizen 
Ağırman, “Kazınan asfaltın yüzde 100’ünü yeniden 
kullanmayı hedefliyoruz. Bir kg atık asfaltı dahi geri 
dönüşümle ülke ekonomisine yeniden kazdırmayı milli 
bir borç biliyoruz.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
kurduğu asfalt dönüşüm tesisleriyle 

bugüne kadar yollardan kazınan
1 milyon 238 bin ton atık asfaltı

geri kazandırdı.
Böylece hem ekonomiye hem de 

çevreye katkı sağlandı.
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Daha yeşil
bir İstanbul için...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Peyzaj A.Ş. Genel 
Müdürü Murat Ermeydan, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın vizyonuyla 

İstanbul’un park ve bahçe düzenlemeleriyle adeta yeşile 
büründüğünü vurgulayarak, “İstanbul, Sayın Başkanımız 
döneminde 20 milyon 761 bin m2 aktif yeşil alan 
kazandı. Lale öz vatanına döndü ve dünyaca bilinen 
Fransız Meilland Gülleri’nin patenti de İstanbul’un...” 
diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük Bahçe Market’i…
Daha yaşanabilir bir İstanbul için çalışmalarını 
sürdürdüklerini ifade eden Ermeydan, şunları söyledi: 
“Alibeyköy’de 300 dönümlük geniş bir fidanlık içinde 
Türkiye’nin en büyük Bahçe Marketi bulunuyor. Bahçe 
Market, her tür çiçeğe, çok farklı ağaç türlerine kadar 
oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Mezarlık peyzaj 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
“daha güzel, daha yeşil ve daha renkli bir kent” 
bilinciyle 2004 yılından bu yana pek çok çevre 

yatırımını hayata geçirdi.
Bir renk senfonisine dönüştürülen İstanbul’a, 
park ve yeşil alan düzenlemelerinin yanı sıra 

peyzaj çalışmaları ile “çevre kültürü”
yeniden kazandırıldı.   
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uygulamaları için ise iki ayrı noktada Zincirlikuyu ve 
Karacaahmet Mezarlıklarında birer Mini Bahçe Market 
bulunuyor. Cüzzi bir ücretle de mezarlıklar için peyzaj 
düzenlemesi ve yıllık bakım yapıyoruz.”  

Bahçıvanlığı öğrenmek isteyenlere özel kurslar…
Bahçe bakımını, hobi ya da meslek olarak yapmak 
isteyenlere ücretsiz bahçıvanlık kursları düzenlediklerini 
de ifade eden Ermeydan, “Anadolu Yakası’nda İdealtepe 
50. Yıl Korusu içindeki merkezde, Avrupa Yakası’nda ise 
Haliç Eğitim Merkezi’nde yılda iki dönem olarak 
düzenleniyor. Bahçıvanlık kurslarındaki eğitmenler 
kendi alanlarında uzman peyzaj mimarlarından 
oluşuyor.” dedi.

Meilland Gülleri’nin patenti İBB’nin…
2015 yılında Fransız Meilland Firması ile yapılan lisans 
hakkı sözleşmesiyle de Meilland Gülleri’nin Türkiye’de 
üretimi ve satış lisans hakkının İstanbul Ağaç ve  
Peyzaj A.Ş.’ye ait olduğunu hatırlatan Ermeydan, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Halkımızdan aldığımız 
olumlu geri dönüşler bizi daha çok motive ediyor. 
İstanbullular için yaptığımız bu hizmetlerin takdir 
görmesi bizim için en büyük gurur vesilesidir.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
kentin çöpe giden atıklarını

hem doğaya hem de ekonomiye
geri kazandırıyor.

Asya ve Avrupa Yakası’ndaki geri 
dönüşüm tesislerinde her gün 

ortalama 17 bin ton atık ayrıştırılarak 
bertaraf ediliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
İSTAÇ, İstanbul’un çöpe giden atıklarını hem 
doğaya hem de ekonomiye kazandırıyor. Geri 

dönüşüm projeleriyle yılda 5 milyon 600 bin, çöp 
gazının elektriğe dönüşümünden ise yılda 95 milyon lira 
değerinde elektrik üretiyor.

Çöpten geri dönüşüm sayesinde elde edilen elektrikle 
ilgili konuşan İSTAÇ Genel Müdürü Fahrettin Soran, 
evsel, tıbbi, endüstriyel ve gemi atıklarından ekonomik 
kazanç sağlandığının altını çizerek, “Dere, deniz, kıyı ve 
meydan temizliğiyle insanlara temiz yaşam alanları 
sunuyoruz.” dedi.

800 bin konutluk elektrik…
Her gün Asya ve Avrupa Yakası’ndaki geri dönüşüm 
tesislerinde ortalama 17 bin tonu ayrıştırarak bertaraf 
ettiklerini ifade eden Soran, “Çöp gazından günlük  

İstanbul’un atıkları
ekonomiye geri kazandırılıyor
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45 megawatt enerji üretiliyor. Bu ise 800 binlik nüfusun 
neredeyse Trabzon’un konut elektriğinin karşılanabilmesi 
demek. Yılda ise yaklaşık 95 milyon liralık ekonomik 
kazanç sağlanıyor. Atık dönüşümünden de yılda ortalama 
5 milyon 600 bin lira gelir elde ettik. Toplamda geri 
dönüşümden her yıl ortalama 100 milyon lira ekonomiye 
kazanç sağlıyoruz.” diye konuştu. 

Çöpten gübre üretimi…
Çöplerden sadece elektrik üretilmediğini, aynı zamandan 
çöpten doğal gübre de ürettiklerini belirten Soran, şunları 
söyledi: “Sayın Başkanımız Kadir Topbaş’ın talimatıyla 
çöpten kompost (doğal gübre) üretimini başlattık ve bugün 
İstanbul’un tüm park ve bahçelerinde kullanan gübre 
buradan üretiliyor. Günlük bin ton evsel atık işleme 
kapasitesine sahip Kemerburgaz Geri Kazanım ve Kompost 
Tesisi’nde yılda ortalama 20 bin ton gübre üretiliyor.”

Temiz bir Kurbağalıdere…
2004 yılından bu yana İstanbul Boğazı’ndan geçen  
54 bin gemiden 1 milyon 382 bin metreküp petrol ve 
petrol türevli madde toplanarak deniz kirliliğinin önüne 
geçildiğini de vurgulayan Soran, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Günde 110 bin petrol ve petrol türevli 
atığın işlendiği Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi’nde 
2006’dan bu yana 135 bin metreküp atık yağ geri 
kazanılarak ekonomik fayda sağlandı. 2004’te yeniden 
başlatılan Haliç tarama çalışmaları kapsamında bugüne 
kadar 750 bin metreküp çamur çıkarılmış ve 
kamyonlarla Haliç’e yaklaşık 40 km mesafedeki döküm 
sahalarına nakledildi. Kurbağalıdere’de kolektör 
sisteminin inşası sürüyor. Çok az işimiz kaldı. Bugüne 
kadar 337 bin metreküp çamur çıkardık. Bu yıl içinde 
tertemiz olacak.”
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İSBAK’tan
kozmik işbirliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin teknoloji yüzü 
İSBAK A.Ş. ile savunma teknolojilerinin önemli ismi 
STM A.Ş. arasında “Akıllı Şehirler İçin Büyük Veri  

(Big Data)” ve “Siber Güvenlik” konularında kapsamlı  
iş birlikteliği anlaşması imzaladı. AUS sektörünün 
ülkemizdeki ilk ve tek lisans belgesinin sahibi olan Ar-Ge 
Merkezi’nde düzenlenen törende, İSBAK A.Ş. Genel 
Müdürü Muhammed Alyürük ile STM Genel Müdürü 
Davut Yılmaz yer aldı. Akıllı Ulaşım Sistemleri 
konusundaki teknoloji odaklı yaklaşımlarıyla İstanbul’a 
çağdaş bir görünüm kazandıran İSBAK A.Ş. ile savunma 

teknolojilerinin önemli STM A.Ş. arasında başta İstanbul 
olmak üzere tüm metropollerin sürdürülebilir akıllı şehir 
teknolojilerini koruyacak siber güvenlik uygulamaları 
geliştirilecek.

Proje kapsamında, Akıllı Şehir başlığı altında yer alan 
ulaşım, enerji, güvenlik, sağlık, çevre gibi konularda Büyük 
Veri ve Veri Analitiği alanındaki yetkinlikleriyle “Akıllı 
Şehir” uygulamalarının geliştirilmesine ve siber güvenlik 
konusundaki kabiliyetleriyle, bu uygulamaların beklenen 
güvenlik seviyesinde hizmet vermesine katkı sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul’u “akıllı 
şehir” haline getirmek için 
çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda iştirak 
şirketlerinden İSBAK A.Ş., 
İstanbul Akıllı Şehir projesi 
için işbirliği protokolüne  

imza attı.
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Büyükşehir
muhtarları dinliyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği Muhtarlar İstişare 
Toplantısı’nda, Esenyurt ilçesi muhtarlarıyla 

buluşuldu. Muhtarlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
yöneticileri arasındaki diyaloğu daha verimli hale 
getirmeyi ve muhtarlarımızın memnuniyetini artırmak 
amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 6 
müdürlük ve BEDAŞ’dan toplam 16 temsilci, 29 mahalle 
muhtarı bir araya geldi. İstişare toplantısı, 
Küçükçekmece Sosyal Tesisleri’nde 10 Şubat Çarşamba 
günü gerçekleşti.

Muhtarlar İstişare Toplantısı‘nda mahallelerin öne 
çıkan sorunları konuşuldu. Mahalle muhtarlarının 

vatandaşların yaşam kalitesinin yükselmesini 
sağlayacak istek, talep ve sorunlar dinlenildi.

Gelen talep ve öneriler ilgili müdürlüklere iletilip ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu 
aksiyonlar muhtarlarla paylaşıldı. Katılım sağlayan 
Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, İETT Genel 
Müdürlüğü, BEDAŞ, Avrupa Yakası Park Bahçeler 
Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, Avrupa Yakası Yol 
Bakım ve Onarım Müdürlüğü yetkilileri birebir 
konuştukları mahalle muhtarlarına, kendi alanları ile 
ilgili uzun, orta ve kısa ölçekli plan ve projeleri hakkında 
bilgiler verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Muhtarlar İstişare Toplantılarına

aralıksız devam ediyor.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü son olarak

Esenyurt ilçesi muhtarlarıyla 
biraraya geldi. 
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Gençler,
yazarlarla buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 
tarafından düzenlenen Genç Kültür Sanat 
Buluşmaları’nın son konuğu, Melek Çocukları 

Kulübü isimli romanın yazarı Şevket Dedelioğlu oldu. 
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Taksim Cer 
Atölyesi’ndeki buluşmaya, İETT Genel Müdürü 
Mümin Kahveci ve İBB Gençlik Meclisi Başkanı 
Samed Ağırbaş da katıldı.

Şevket Dedelioğlu, gençlere hem Melek Çocukları 
Kulübü kitabı ile ilgili bilgi verdi hem de yazı yazmaya ve 
yazar olmaya dair soruları cevapladı. “Dünyanın her 
yerinde, her gün kadın cinayetleri işleniyor. Kadınlar 
vahşice katlediliyor.” diyen Dedelioğlu, “İşlenen her 
kadın cinayetinden geriye melek çocukları kalıyor. Melek 

Çocukları Kulübü; anneleri babaları tarafından 
öldürülen melek çocuklarının hikayesini kapsıyor.” 
ifadelerini kullandı. Şevket Dedelioğlu konuşmasının 
sonunda, İBB Gençlik Meclisi’nin çalışmalarını yakından 
takip ettiğini ve gençlere yönelik faydalı çalışmalar 
yapıldığını söyledi.  

Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş da, “Kültür, 
sanat, spor gibi çeşitli alanlarda başarılı olmuş isimleri 
İstanbul’un 39 ilçesindeki gençler ile çeşitli söyleşi 
programlarında buluşturuyoruz. Başkanımız Kadir 
Topbaş Bey’in vizyonu ve misyonu doğrultusunda 
yaklaşık 280 etkinlikte 800 bin gence ulaşarak bir rekora 
imza attık.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gençler
ile yazarları buluşturarak, gençlerin
kültürel gelişimine ve birikimine
katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen Genç Kültür 
Sanat Buluşmaları’nın son konuğu,

Melek Çocukları Kulübü kitabının yazarı 
Şevket Dedelioğlu oldu.
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Dünyanın dört bir yanından
İstanbul’a uzanan köprü…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü işbirliğinde 
gerçekleştirilen Genç Beyaz Gezi Projesi kapsamında 

üniversite öğrencileri İstanbul’u gezmeye ve tarihi 
mekanları yakından incelemeye devam ediyor.
17 farklı ülkeden gelen üniversite öğrencilerinin katıldığı 
programda 3 bin yıllık Anadolu uygarlıklarını temsil eden 
yapıların minyatürlerinden oluşan Miniatürk, İstanbul’un 
fetih öyküsünün görsel ve işitsel canlandırmalarla yer 
aldığı Panorama 1453 Tarih Müzesi ile İstanbul’daki en 
büyük kapalı sarnıç olan Yerebatan Sarnıcı gezdirildi.

Filistin, Moritanya, Etiyopya, Suriye, Somali, Nijer, Sudan, 
Endonezya, Çin, Afganistan, Benin, Cezayir, Britanya, 

Yemen, Nijerya, Burkina Faso ve Azerbaycan gibi  
17 farklı ülkeden geziye katılan üniversitelilerin ilk durağı 
Miniatürk oldu. Gençler, burada Türkiye ve Osmanlı 
coğrafyasından seçilmiş eserlerin maketlerini görme 
fırsatı buldular. 

Gezinin ikinci durağında Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni 
ziyaret eden öğrenciler, İstanbul’un fetih anının 
resmedildiği ve dünyadaki tek tam panoramik müze olma 
unvanını taşıyan Panorama 1453 Tarih Müzesi’ne yoğun 
ilgi gösterdiler. Gezinin son durağında ise Yerebatan 
Sarnıcı’nı merakla ve heyecanla gezen gençler, sonrasında 
Gülhane Parkı’nda gerçekleştirilen yemek programı ile 
geziyi tamamladılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen Genç Beyaz Gezi Projesi 

kapsamında üniversite eğitimi için 17 farklı 
ülkeden gelen öğrencilere İstanbul’un tarihi 

mekanlarını gezdirildi.
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Bir takdir de
Büyükşehir’den!

2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk dönemini 
başarıyla tamamlayan öğrencilerin tatil hediyesi, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.  

Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 2010 yılında başlattığı 
“Bir Takdir de Büyükşehir’den” projesiyle bu yıl  
21 bin başarılı öğrenciye çanta ve yüz temel eserden 
oluşan kitap hediye edildi.

Takdir sizden, hediye bizden…
Başarılı öğrencilere karne hediyeleri verilmek üzere 
Bayrampaşa Cevatpaşa Ortaokulu’nda düzenlenen 
programa, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, idareciler, 
öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Gençlik ve Spor 
Müdürü Ayhan Kep, “Bugüne kadar ‘takdir sizden, 
hediye bizden’ diyerek 70 bin öğrencimize karne hediyesi 
verdik. Bugün de yine öğrencilerimize okul çantası ve 

kitap hediye edeceğiz. Buradaki amacımız karnesindeki 
notları yüksek olan öğrencilerimizi ödüllendirirken, 
notları daha düşük olan öğrencilerimizin de 
motivasyonlarını yükselterek onları çalışmaya ve 
başarıya teşvik etmektir.” dedi.

Bugüne kadar 71 bin öğrenciye hediye verildi…
Proje kapsamında sömestir döneminde Arnavutköy, 
Silivri, Çatalca, Eyüp, Sultangazi, Esenyurt, Beykoz, 
Sultanbeyli, Tuzla ve Bayrampaşa olmak üzere toplamda 
10 ilçedeki 111 okulda eğitim gören  başarılı öğrencilere 
karne hediyeleri takdim verildi. Aynı zamanda kent 
genelindeki 65 Belnet şubesine Takdir ve Teşekkür 
Belgelerini getiren öğrencilere de yüz temel eserden 
oluşan kitap hediye edildi. 2010 yılında başlatılan proje 
ile bugüne kadar 71 bin başarılı öğrenciye karne
hediyesi verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
başarılı öğrencileri ödüllendirmeye 

devam ediyor. 
Bir Takdir de Büyükşehir’den Projesi 
kapsamında takdir veya teşekkür 

belgesi almaya hak kazanan 
öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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İBB’den öğrencilere
karne hediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
Spor A.Ş. tarafından geçtiğimiz yarıyıl tatili 
döneminde hayata geçirilen “Karneni Getir Buzda 

Kay” projesi bu yıl da çocukları buz pateninde 
buluşturdu. Karnesini getiren tüm ilköğretim okulu 
öğrencileri, buzda kaymanın keyfini yaşadı.

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

buz patenini deneme şansına sahip olsunlar. Bu 
doğrultuda 15 gün boyunca karnesi ile gelen ilköğretim 
öğrencilerimize bu sene de burada ücretsiz olarak buz 
pateni yaptırmak istiyoruz.” dedi.

İstanbul’da spor kültürünü yerleştirecek pek çok çalışma 
yaptıklarını anlatan Özbayraktar, “Bakış açımızı 
değiştirmeye çalışıyoruz. Spor kültürünün çocukluktan 
yerleştirileceğini ve her çocuğun bir branşa yeteneği 
olduğunu düşünüyoruz. Bu manada çocuklarımız gelsin, 
tesislerimizde branşları denesin. Çünkü denemeden hiç 
bir çocuğun yeteneğini keşfetmemiz mümkün değil.” 
diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hayata geçirilen
“Karneni Getir Buzda Kay”

projesi bu yıl da devam ediyor.
Karnesini getiren öğrenciler,  

Silivrikapı Buz Pisti’nde kaymanın 
keyfini yaşadılar.
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İBB aşçılarından
madalya yağmuru

Türkiye Aşçılar ve Şefler 
Federasyonu tarafından 
düzenlenen

14. Uluslararası İstanbul Mutfak 
Günleri, Beylikdüzü TÜYAP 
Kongre ve Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Mutfak günleri 
kapsamında yapılan gastronomi 
yarışmasına, 25 farklı ülkeden 
400’ü yabancı toplam  
2 bin yarışmacı katıldı. Büyük 
ödül için şeflerin kıyasıya 
mücadele ettiği yarışlarda,  
İBB`yi temsil eden Sosyal Tesisler 
ve Lojistik Destek Merkezi 
aşçıları 10 altın, 15 gümüş ve  
5 bronz madalyanın sahibi oldu. 
İBB aşçıları, üstün başarıları ile 

Dünya Aşçılar Birliği (WACS) 
Başkanı olan ve aynı zamanda 
yarışmalarda jüri üyesi olarak görev 
alan Charles Carroll’ın da takdirini 
kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
istihdam ve nitelikli eleman 
yetiştirmeye destek ilkesiyle, Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki 
eğitim merkezi öğrencilerine Sosyal 
Tesisler ve Lojistik Destek Merkezi 
mutfaklarında oryantasyon 
eğitimleri veriyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, mesleki 
gelişimlerine katkı sağlaması ve 
deneyim kazanmaları amacıyla bu 
yıl düzenlenen yarışmalara çırakları 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Tesisleri Aşçıları,

25 ülkeden binlerce yerli ve 
yabancı şef ve dünyaca ünlü 

jürinin katıldığı 14. Uluslararası 
Gastronomi Yarışması’nda

10 altın, 15 gümüş ve 5 bronz 
madalya kazandılar. 
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da dahil etti. Geleceğin mutfak şefleri, yarışmalarda “balık” 
ve “ana yemek” kategorilerinde üstün bir performans 
sergileyerek, 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 

Fuar alanının gözdesi Sosyal Tesisler standı oldu…
İstanbul Mutfak Günleri kapsamında, alanında söz sahibi 
pek çok firma stant açarken en çok ziyaretçiyi ise Sosyal 
Tesisler standı ağırladı. Dört gün süresince çeşitli 
ikramların sunulduğu Sosyal Tesisler Standı, 
ziyaretçilerden tam not aldı.

Fuar süresince Osmanlı şerbeti, salep ve simit gibi Türk 
kültürüne özgü geleneksel tatları da katılımcılarla 
buluşturan Sosyal Tesisler standı, yerli ziyaretçilere nostalji 
yaşatırken; yabancı ziyaretçilere ise alışık olmadıkları 
lezzetleri sundu. Salep ve Osmanlı şerbetlerini ilk kez tadan 
pek çok yabancı katılımcı tarif istemeyi de ihmal etmedi.

Mobil Büfeler her yerde…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü olağanüstü 
durumda ve büyük organizasyonlarda halkın gıda 
gereksinimlerine acil çözümler üretmek için tasarladığı 
hizmet araçları olan Mobil Büfeler’den birini dört gün 
süresince fuar alanında tuttu. Böylece bir yandan Mobil 
Büfelerin bilinirliliği sağlanırken, bir yandan fuar 
ziyaretçilerine çeşitli ikramlar yapıldı.

Sevgililer Günü unutulmadı…
14. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nin son gününün 
Sevgililer Günü’ne denk gelmesi dolayısı ile Sosyal Tesisler 
standında bu güne özel olarak kalp kurabiyeler, karanfiller 
ve kırmızı güller dağıtıldı. Özellikle standın bayan 
ziyaretçileri yapılan jestin kendilerini çok mutlu ettiğini 
ifade ederek, bu özel gün için hazırlık yapan Sosyal Tesisler 
yetkililerine teşekkür etti.
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Sosyal Yaşam Merkezleri
açılıyor

Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK, günlük 
hayatın stresinden bunalan, emeklilik 
yaşantısını daha aktif geçirmek isteyen, kendine 

yeni uğraşlar edinmek isteyen 60 yaş üstü vatandaşlar 
için Sosyal Yaşam Merkezi açıyor. İlk etapta Kartal ve 
Küçükçekmece ilçelerinde faaliyete geçen merkezler, 
katılımcıların hoş ve kaliteli zaman geçirebilecekleri 
alanlardan oluşuyor.

Bireylerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçları 
karşılanacak…
Sosyal Yaşam Merkezlerinde yaşlı vatandaşların; sosyal 
ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı 
olunması, rehberlik ve danışmanlık yapılması, günlük 
sosyal faaliyetlerine çeşitlilik katılması, ilgilerine göre 
faaliyet grupları kurarak sosyal ilişkilerinin 
zenginleştirilmesi, aktivitelerinin artırılması 
doğrultusunda faaliyetler yürütülecek.

Merkezlerde pek çok aktivite yapılacak…
Merkezler, katılımcıların müzik dinleyebilecekleri, 
uygulamalı müzik etkinliklerine katılabilecekleri, 
dilerlerse bir enstrüman çalmayı öğrenebilecekleri 
müzik atölyesi, resim yaparak üretim yapabilmenin 
mutluluğu ile gelebilecekleri resim atölyesi, yeni 
beceriler kazanabilecekleri el sanatları atölyesinin yanı 
sıra yorgunluklarını atabilecekleri, gazete okuyup keyifli 
sohbet eşliğinde sosyalleşebilecekleri dinlenme ve 
okuma odasından oluşuyor.

Kimler, nasıl katılabiliyor?
Sosyal Yaşam Merkezlerine; 60 yaş üstü, herhangi bir 
sağlık sorunu bulunmayan, yaşamını ailesi veya yalnız 
sürdürülebilen her vatandaş katılabiliyor. Merkezlere 
başvurular, İSMEK’in www.ismek.org web sitesi 
üzerinden online olarak yapılabiliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 
İSMEK, 60 yaş üstü vatandaşların 
sosyalleşmelerine katkı sunacak 
“Sosyal Yaşam Merkezi” projesini 

hayata geçirdi. 
İlk etapta Kartal ve Küçükçekmece 

ilçelerinde faaliyete geçen merkezler, 
katılımcıların hoş ve kaliteli zaman 

geçirebilecekleri alanlardan oluşuyor.
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Bahçıvanlık kursu
başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler 
Müdürlükleri ile Halk Eğitim Merkezleri işbirliğinde 
ve İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ koordinatörlüğünde 

gerçekleşen Bahçıvanlık Kurslarının bahar dönemi 
kayıtları başladı. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 
gerçekleştirilen ve meraklılarının sabırsızlıkla beklediği 
Bahçıvanlık Kurslarında dersler, Haliç Eğitim 
Merkezi’nde 9 Mart, İdealtepe Eğitim Merkezi’nde ise
11 Mart’ta başlayacak.

Bahçıvanlık Kurslarına, meslek sahibi olmak isteyenler, 
bahçıvanlığı profesyonelce sertifikalı yapmak isteyen 
bahçıvanlar, çiçekçi-fidancı esnafı, pratik tecrübelerini 

arttırmak isteyen peyzaj-ziraat-orman fakültelerinden 
yeni mezun mühendis, mimar ve teknikerlerin yanında 
bahçıvanlığı hobi olarak yapmak isteyen, okur-yazar 
olan herkes katılabiliyor.

Bahçıvanlık kurslarında dersler haftada 3 gün; Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri 8.30-16.30 saatleri arasında 
yapılacak. Adaylar, proje okumadan toprak hazırlığına, 
meyvecilikten sera yapım tekniğine kadar pek çok 
konuda hem teorik hem pratik eğitim alacaklar. Kurslar, 
Avrupa Yakası’nda Park ve Bahçeler Müdürlüğü Haliç 
Şefliği Eğitim Merkezi ile Anadolu Yakası’nda Maltepe 
İdealtepe 50. Yıl Parkı Eğitim Merkezi’nde verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında 

yürüttüğü Bahçıvanlık Kursu yeni 
meraklılarını bekliyor.

Bahçıvanlığı öğrenmek ve bahçıvan 
olmak isteyenler için ücretsiz verilecek 

olan Bahçıvanlık Kurslarının bahar 
dönemi, 9-11 Mart tarihlerinde başlıyor.
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İstanbul’un
gelecek planı hazır!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kısa adı İMP olan 
İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel 
Tasarım Merkezi’ni kurarak İstanbul’un geleceğini 

planladı. Silivri’den Tuzla’ya, Adalar’dan Şile’ye kadar 
her bir karışı planlanan yedi tepeli kentte, 
İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak ulaşımdan 
altyapıya, çevreden deprem dönüşümüne kadar tüm 
alanlarda ihtiyaç duyulan büyük projeler hazırlandı, 
yatırım ve hizmet sıralamaları belirlendi.

İstanbul, çok merkezli bir yapıya kavuşuyor...
İlk etapta 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı 
uygulamaya başlandı. Bu plan doğrultusunda yapısal 
dönüşüm vizyonu ile İstanbul’un yaşam kalitesi adım 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yedi tepeli 
kenti bir marka haline getirmek için ilk ve 
büyük adımı planlamada attı. Planlamanın 

İstanbul’un birinci önceliği olduğu 
düşüncesinden hareketle 2004 yılında işe 

planlamayla başlandı. 1994 yılında başlayan 
büyük değişimi devam ettirmek için 

İstanbul’un her karışı planlandı.
Ulaşımdan altyapıya, çevreden kentsel 
dönüşüme kadar tüm alanlarda ihtiyaç 

duyulan büyük projeler hazırlandı. 
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adım yükseltiliyor. İstanbul’un gelişimini; kültürel mirasa 
saygı, gelecek nesillerin ihtiyaçları doğrultusunda, doğal 
ve kültürel çevreye uyum ilkeleri ile planlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, halkın hizmetlere erişimindeki 
eşitliği sağlamak ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak 
için İstanbul’u çok merkezli bir yapıya dönüştürüyor.

İstanbul’un bugünü ve yarını için...
İstanbul’u dünya ölçeğinde bilim ve finans alanlarında 
uzmanlaşmış hizmet merkezi haline getirmek için 
çalışmalara devam ederken kültür-sanattan çevreye, 
spordan sağlık-sosyale, ulaşımdan altyapıya kadar tüm 
sektörlerde kentin bugünkü ve yarınki ihtiyaçları 
doğrultusunda projeler yapılıyor. Yenikapı Arkeolojik 
Kazı Alanı kıtalararası hızlı tren ve metro istasyonlarının 
da içinde bulunduğu Arkeopark ve Müze’ye, Kadıköy 
Hasanpaşa Gazhanesi Kültür Merkezi’ne, Haliç Tersanesi 
Bilim, Teknoloji ve Denizcilik Müzesi’ne dönüştürülüyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sadece bugünün değil 
yarınların ihtiyacına da cevap verecek Türkiye’nin en 
modern sebze-meyve halini şehre kazandırmayı 
hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Tuzla Aydınlı’da  
685 bin 318 m² alanda sebze ve meyve halinin kurulması 
planlandı. Ayrıca İstanbul genelinde otopark sorununun 
çözümüne yönelik 100 bin araçlık otopark planlandı. 

İstanbul, kültür ve sosyal tesis projeleri ile 
zenginleştiriliyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’u ilçe ilçe kültür 
ve sosyal tesis projeleri ile zenginleştiriyor; gençlere 
sosyalleşme ortamı sağlayacak projeler hazırlıyor. Yeni 
projelerle Küçükçekmece Gölü Havzası’nın geleceğini 
hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece Gölü 
Kenarı Su Sporları Parkı ile Menekşe Deresi Yanı 
Rekreasyon Projelerini hazırlıyor. 

Sarıyer Hacıosman Korusu, Şile Dolgu Alanı (Spor 
Parkı), Beykoz Karlıtepe “C” Tipi Mesire Alanı,  
Çekmeköy Korutepe Mesire Alanı, Sancaktepe Mesire 
Alanı, Tuzla Kamil Abduş Gölü Çevresi ile Pendik Sahili 
ve Çevre Düzenleme Projeleri planlandı.

İstanbul’a yeni meydanlar kazandırılıyor...
İstanbul’a yeni kent meydanları ile ferah yaşam 
merkezleri oluşturulması ve kente yeni bir görünüm 
kazandırılması planlanıyor. Avrupa Yakası’nda Beşiktaş, 
Mecidiyeköy, Esenyurt, Aksaray, Beyazıt, Unkapanı-
Sirkeci, Kemerburgaz, Şirinevler, Karaköy ve Kabataş 
İskeleleri ile Anadolu Yakası’nda Üsküdar, Kadıköy, 
Çekmeköy, Beykoz Çubuklu ve Anadolu Kavağı için 
meydan projeleri tamamlandı.
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Taksim Meydanı yayalaştırıldı... 
Sultanahmet ve Çağlayan meydanlarına yeni bir 
görünüm kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbul’un buluşma noktası olan Taksim Meydanı’nı 
da yayalaştırdı. Talimhane, İstiklal Caddesi ve Gezi 
Parkı’nı kapsayan bölgede 100 bin m2’lik meydan 
düzenlemesi yapılarak Taksim Meydanı’nda kesintisiz 
yaya erişimi sağlandı. Tarlabaşı Bulvarı ve Cumhuriyet 
Caddesi arasındaki trafik yerin altına alınarak, araç 
trafiği kesintisiz hale getirildi. 

İstanbul dönüşümle yenileniyor...
Deprem odaklı kentsel iyileştirme ve yenilemenin yol 
haritası olan “Deprem Master Planı”nı hazırlayan 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halkın yaşam kalitesini 
yükseltecek, hayatlarını kolaylaştıracak projeler ile 
deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmalarına da devam 
ediyor. Zeytinburnu Sümer, Esenler Turgut Reis,
Bağcılar Demirkapı ve Sarıyer Derbent Mahalleleri
ile Bayrampaşa Eski Cezaevi Alanı’nda çalışmalar
aralıksız sürüyor. 

Kentin dört bir yanında hem ülke ekonomisine katkı 
sağlayacak hem de yeni iş merkezleri oluşturacak kentsel 
dönüşüm ve yenileme projeleri de hazırlandı. Kentsel 
yenileme süreci başlatılarak bölgesel ve küresel finans 
merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
İstanbul’un geleceğine yön verildi. Kartal Kentsel 
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Dönüşüm Projesi, sanayi alanlarının bilişim teknolojileri 
merkezlerine dönüştürülmesini sağlayacak olan 
Kağıthane - Şişli Cendere Vadisi Kentsel Dönüşüm 
Projesi, Maltepe Dragos Kentsel Dönüşüm Projesi, 
Başakşehir - Bahçeşehir Sıvat - Yeşiltepe Mevki Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Beyoğlu Kasımpaşa Kentsel 
Dönüşüm Alanı, Ayamama Deresi - Basın Ekspres Yolu 
Kentsel Dönüşüm Projesi, Esenler Dörtyol Meydan 
Oluşturma Projesi ile Bayrampaşa Merkez Kentsel 
Dönüşüm Projesi bu çalışmaların başında geliyor. 

Tarihi mirasa sahip çıkılıyor...
İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerini, yapı yoğunluğu 
yerine insan yoğunluğunu ön planda tutan bir anlayışla 

geleceğe daha mükemmel bir şekilde taşımak için çalışan 
Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Perşembe Pazarı ve 
Süleymaniye Yenileme Alanlarında tarihi mirasın 
korunmasına yönelik “Kentsel Yenileme Projeleri” 
yapıyor. Aynı zamanda Tarihi Yarımada’nın üç boyutlu 
lazer taramasını gerçekleştirildi.

Kültür varlıklarının korunmasına yönelik projeler…
Kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalar 
kapsamında; Süleymaniye Yenileme Alanı’nda 225 adet 
tescilli eserin restorasyon projeleri ile 540 yapının 
projesini hazırlandı. UNESCO Dünya Miras Alanı 
Zeyrek’te 42 adet sivil mimarlık örneğinin restorasyon 
projesi tamamlandı. Perşembe Pazarı Yenileme Alanı’nda 
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160 adet tescilli eser ile 631 parselin projesini 
hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi, tarihi eserlerimizi 
lazer teknolojileri ile 3 boyutlu modelleyerek, kültürel 
mirasımıza sahip çıkıyor. Mihenk Taşları Kentsel 
Tasarım Uygulama Projesi ile 444 anıt eserin 
geçmişinin ve kimliğinin bugüne ve gelecek nesillere 
anlamını yitirmeden aktarılabilmesi için proje 
çalışmaları tamamlandı. Anıt eserlerin Türkçe, İngilizce 
ve Arapça dillerindeki bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Kaybolan kültür varlıkları ihya ediliyor…
Mevcut kültür varlıklarının yanı sıra kaybolan kültür 
varlıkları da ihya ediliyor. Bugüne kadar inşaat alanı
517 bin metrekare olan 501 kültür varlığının projelerini 
tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, inşaat 

alanı 541 bin metrekare olan 1.152 eserin proje 
çalışmalarına devam ediyor. 22 adet tarihi cami ve 
tekkeyi yerinde yeniden inşa eden Büyükşehir 
Belediyesi, Türkiye’nin en büyük Eski Eser Çalışmaları 
Merkezi’ni kurdu.

Şehircilik ve konut algısı yeniden inşa ediliyor...
İstanbul halkının daha modern, sağlıklı ve güvenli bir 
yaşam sürmesi için planlı bir şekilde konut üretmeye 
devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konut 
ürettiği bölgelerde eğitimden sağlığa, kültür sanattan 
spora, altyapıdan ulaşıma kadar her türlü ihtiyacı da 
karşılıyor. Ürettiği konut sayısını, son 12 yılda  
49 bin 536 konut daha yaparak 72 bin 167’ye çıkardı.  
13 bin 848 konutun inşaatına devam eden Büyükşehir 
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Belediyesi, 17 bin 109 konut daha yapmayı planladı.
Yaşam alanlarını her türlü altyapı, üstyapı ve sosyal 
tesislerle donatarak şehircilik ve konut algısını yeniden 
inşa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı konut 
projeleri ile yakın çevresindeki gecekondulaşmanın, 

çarpık yapılaşmanın önlenmesine, yenilenmesine ve 
bölgenin gelişmesine de katkı sağlıyor. Aynı zamanda 
üretilen konutların %80’i sosyal ve toplu konutlar 
olarak tasarlanarak, her gelir grubundan insanının 
konut sahibi olmasını sağlanıyor. 
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Kağıthane’de
büyük dönüşüm…

Sayın Başkanım, üç dönemdir belediye 
başkanısınız, bize Kağıthane’yi ve 12 yıldan  
bu yana Kağıthane’de yaşanan değişimi  

anlatır mısınız? 
Kağıthane tarihten bugüne Roma, Bizans ve Osmanlı 
İmparatorluklarına ev sahipliği yapan kadim bir ilçe. 
İstanbul’un Fethi sırasında bölgede kağıt değirmenleri 
bulunduğundan bahsediliyor.  Kağıthane’nin adı da 
buradan geliyor. Kağıthane’de gezerken birçok tarihi 
mirasa rastlamanız mümkün. Ancak Kağıthane, özellikle 
1950’li yıllardan sonra adeta yalnızlığa terk edilmişti. 
Çarpık kentleşme, sanayi alanlarının şehrin merkezinde 
yer alması, altyapı ve üstyapı yetersizlikleri, hava ve su 
kirliliği, ulaşım güçlüğü Kağıthane’nin çözülmeyi 

İstanbul Bülteni’nin bu ayki konuğu 
Kağıthane’nin başarılı Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç. Kamuoyu araştırmasına göre 

Türkiye’nin halka en yakın belediye başkanı 
seçilen Başkan Kılıç ile Kağıthane’de 

yaşanan değişim ve dönüşümü konuştuk.



47www.ibb.istanbul

bekleyen sorunlarıydı. Biz bu sorunların çözümüne 
vatandaşlarımızın fikirlerini alarak ulaşmayı tercih ettik. 
Bir diğer ifadeyle yönetim yerine yönetişim uyguladık. 
Vatandaşlarımızın istek ve öneri doğrultusunda 
yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Bugün Kağıthane 
İstanbul’un cazibe merkezi haline geldiyse bunda 
vatandaşımızla birlikte hareket etmenin payı büyük.

Kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde sürdürürken bir diğer 
taraftan olası bir afet için hazırlarımızı tamamladık. 
Birçok parkımıza yer altına medikal malzemelerin ve 
ilaçların bulunduğu depolar inşa ettik. Ayrıca acil 
toplanma yerlerini belirleyerek vatandaşımızın da 
buralarla ilgili bilgilenmesini sağladık. Güneş ve rüzgar 

enerjisiyle çalışan aydınlatmalar kurduk. Bu sayede olası 
bir deprem anında elektrikler kesilse bile bu acil 
toplanma alanlarında ışık ve enerji kesintisi 
yaşanmayacak.

Bir araştırma şirketi tarafından vatandaşlarla birebir 
yapılan kamuoyu araştırmasına göre ‘Halka En Yakın 
Başkan’ seçildiniz. Bu sonucu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle bizleri kendilerine yakın hisseden tüm 
vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
ifade ettiği gibi bizim için önemli olan milletimizin 
gönüllerinde yer edinebilmektir. Vatandaşlarımızın 
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teveccühüyle halka en yakın başkan seçildik. Halka 
yakınız çünkü halkın içinden geliyoruz. Çocukluğumdan 
beridir Kağıthane’deyim. Gençlik yıllarımdan itibaren 
siyasetin içindeyim. ‘Vatandaşlarımızın refahını ve 
mutluluğunu nasıl daha çok arttırırız?’ her gün bu 
soruyu kendimize soruyoruz.

2004 yılında göreve gelmemizle birlikte dedik ki; 
belediye başkanlığı makamı, kişisel bir makam değildir. 
Burası vatandaşın makamıdır. Burada herkesten çok 
vatandaşın sözü geçer. İstedik ki vatandaşlarımız 
kendilerinin olan bu makama arada hiçbir engel 
olmadan ulaşabilsinler. İlk iş olarak makam odasının 
kapısını kaldırttım. Her dakika burası tüm 
vatandaşlarımıza açık bir hale geldi. 12 yıldır hiç 
aksatmadan her sabah saat 08.00’de vatandaşlarımızla 
randevusuz görüşüyoruz. Evet vatandaşlarımız randevu 
almalarına gerek olmadan kabul ediyoruz.

Cep telefonu numaramız vatandaşımızda mevcut. Bazı 
acil durumlarda bize ulaşmak isteyip de imkan bulup 
gelemedikleri zaman cep telefonundan arayıp 
ihtiyaçlarını dile getiriyorlar. Telefonları bizzat kendim 
cevaplıyorum. Yanı sıra çağrı merkezimiz de günün her 

saati gelen çağrılara cevap vererek en hızlı şekilde 
vatandaşımıza geri dönüş sağlıyor. Makam odamızda 
kameralar mevcut. Dünyanın her yerinden internet 
aracılığıyla makam odamız 7/24 canlı olarak 
izlenebilmekte. Böylece vatandaşlarımız bizim burada 
olduğumuzu öğrenip gelebiliyor, dertlerini sıkıntılarını 
paylaşabiliyorlar. 

Belediye başkanlığı dönemimizden önce nasıl ki halkın 
içindeysek, yine aynı şekilde halkla iç içeyiz. Her yıl 
düzenli olarak mahalle mahalle halk meclisleri 
yapıyoruz. Burada vatandaşlarımız kendi mahalleleriyle 
ilgili istek ve önerilerini dile getiriyorlar. Yatırım 
programı da buna göre belirleniyor. Yani vatandaşlarımız 
kendi yaşam alanlarını kendi kararlarıyla yönetiyorlar. 
Her gün düzenli ve her yıl bir program dahilinde 
geleneksel olarak esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz.  
Kadın kent gönüllüleri platformunu kurarak bu sayede 
kadınların yönetimde aktif rol almasını sağladık. 
Engelliler Meclisi, Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Kadın 
Meclisi ve Hayvanseverler Meclisi kurduk. Sivil toplum 
kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri, eğitim camiası, 
basın ve sanat camiası, muhtarlar ve belediye meclis 
üyelerimizle yine geleneksel olarak her yıl buluşma 
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programları düzenleyip, yapılan faaliyetlerle yeni 
projeleri istişare ediyoruz.

Başkanım, ilçede ulaşım konusunda tamamlanan ve 
devam eden çalışmalar hangileri?
Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçemize verdikleri 
önem ve bilhassa ulaşım konusundaki desteklerinden 
ötürü bir Kağıthaneli olarak teşekkür etmek istiyorum. 
Kağıthane, özellikle ulaşımda son yıllarda büyük bir 
atılım gerçekleştirdi. Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli ile 
Taksim ve Beşiktaş’a beş dakikada ulaşılabiliyor. Şuan 6 
mahallemizden metro geçiyor ve ayrıca Kağıthane 
Merkez-Nurtepe-Çağlayan’dan geçecek olan Kabataş - 

Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı inşa 
çalışmaları 2017’de bitiyor. Kağıthane’ye metrobüsle de 
ulaşmak mümkün. Yakın gelecekte Gayrettepe Havaalanı 
Metro İstasyonu’nun bir durağı da Kağıthane’ye 
yapılacak.  İstanbul Boğazı’nın altından geçerek 
İstanbul’un Asya ve Avrupa yakaları arasında kara ve 
demir yolu ulaşımı sağlayacak olan Üç Katlı Büyük 
İstanbul Tüneli, Kağıthane’den başlıyor ve Ümraniye’ye 
kadar uzanıyor. Üçüncü Havaalanı’nın şehre ilk giriş 
noktası Kağıthane’den olacak. Silahtarağa-Kemerburgaz-
Ağaçlı istikametini kapsayan tarihi demiryolu hattı 
Büyükşehir Belediyemizce projelendirildi. Kağıthane 
Meydan’ı yeniden düzenlenecek ve böylece yol 
akslarında iyileştirmeler olacak. Türkiye’nin tünel yapan 
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ilk ilçe belediyesi biziz. İkinci tünel çalışmamızı da 
projelendiriyoruz. Yeni bağlantı yolları için 
çalışmalarımız sürüyor. Böylece diyebiliriz ki Kağıthane 
her yere yakın, her yer de Kağıthane’ye yakın hale geldi.

Çevre konusunda yaptığınız yatırımlar ilçeye nasıl bir 
katkı sağladı?
İlk önce şehir merkezindeki sanayi alanlarını şehrin 
dışına taşıdık. Gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm 
hamleleriyle yapı stokunun yüzde 46’sı yenilendi. Eski 
konutlarda kömür kullanılıyordu, artık doğalgaz 
kullanılıyor. Göreve geldiğimizden bu yana park sayımızı 
5 kat arttırarak 270 park kurduk. Yeni yollar inşa ederek 
trafikte kalma süresini kısalttık ve bu da egzoz salınımını 
azalttı. Binlerce fidanı toprakla buluşturarak ilçeyi adeta 
yeşile boyadık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son 
yayınlanan hava kalitesi raporuna göre bugün Kağıthane 
havası en temiz ilçe konumunda.

Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlere yönelik ne 
gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Anlaşabilmek için anlamak, anlamak için de aynı dili 
konuşabiliyor olmak gerekiyor. Gençlerimizi anlamak, 
onlara umut olmak, ellerinden tutmak ve desteklemek 
adına onların diliyle kendileriyle iletişim kuruyoruz. 
Belediyemiz çatısı altında çocuk ve gençlik 
meclislerimizi kurduk. Çocuk ve gençlerimiz belediyenin 
de desteğini alarak kendileri için fayda sağlayan projeleri 

hayata geçirme imkanına Kağıthane’de sahipler. Sosyal 
medyayı tüm mecralarıyla kullanıyoruz. Çünkü sosyal 
medya olmadan gençlerle tam bir iletişim kurmak 
mümkün olmuyor. Facebook sayfalarımıza gelen 
mesajlara en hızlı yanıt veren belediye olarak yeşil 
rozetle ödüllendirildik.  Gençleri spora ve sanata çekmek 
için birçok spor tesisi, kültür merkezi, sinema ve tiyatro 
salonu, konser alanları kurduk. Her yıl düzenli olarak 
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde hem kültürel 
değerlerimizi yaşatıyor hem de gençler için sosyal alanlar 
oluşturuyoruz. Gençlerimize ücretsiz beceri kursları 
veriyoruz. Her yaştan öğrenciye eğitim desteği 
sağlıyoruz. Gençlerin istihdamı için işverenlerle 
buluşturuyoruz. Bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele 
konularına kararlılıkla eğiliyoruz. Bununla ilgili birçok 
proje geliştirdik.

Sosyal belediyecilik alanındaki projelerinizden kısaca 
bahseder misiniz?
Vatandaşımızın memnuniyeti en çok bizleri mutlu 
ediyor. Her işimizi belirli bir plan ve programa bağlı 
gerçekleştiriyoruz. Anlık veya günlük kararlar almıyor, 
her kararda geleceği hesaplıyoruz. İletişime, fikirlere ve 
değişime açığız. Sürdürülebilir bir gelişim için kararlı ve 
mücadeleci bir tavır sergiliyoruz.  Kağıthane’de 500 bin 
kişilik büyük bir aileyiz. Evet, her Kağıthaneli bizim için 
ailemizin bir ferdi. Kağıthane’yi evimiz, Kağıthanelileri 
de ailemiz olarak görüyoruz. Artık dünyada ne var ne 
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yok, bilgi elimizin altında. Dünyadaki yenilikleri, 
kolaylıkları ve hizmetleri vatandaşlarımız medyadan ve 
internetten rahatlıkla öğrenebiliyor. Aynılarını 
Kağıthane’de görünce de haliyle memnuniyet 
kendiliğinden oluşuyor.

İhtiyaç sahibi kişi ve ailelerimiz için Sosyal Mağazamız 
giyim ve kırtasiye yardımı yapıyor. Ayrıca burada 
çocuklarımız için de oyuncaklar mevcut. En kaliteli 
ürünlerden beğendiklerini kendileri seçerek hiçbir ücret 
ödemeksizin vatandaşlarımız Sosyal Mağaza’dan 
yararlanıyor. Yine kişi ve ailelere psikolojik danışmanlık 
hizmeti veriyoruz. Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik 
istismara uğramış kadın ve çocuklarımız için konuk 
evleri kurduk. Burada sorunları çözülene değin birebir 
ev ortamında yatılı olarak kalabiliyorlar. Yaşlılar 
Merkezimizde de yaşlılarımız için bir aile ortamı 
oluşturarak kendilerini yalnız hissetmemelerini sağladık. 
Aşevimiz var. Aşevimiz de maddi durumu olmayan veya 
yemek yapamayacak durumda olan ailelere her güm 
düzenli olarak sıcak yemek götürüyoruz. Önce bireyi 
sonra aileyi güçlendiriyoruz ki sonuçta güçlü bir toplum 
ortaya çıkıyor.

Engellilerimizin hiçbir engele takılmaksızın hayatlarını 
sürdürebilmeleri için Engelliler Meclisimizi kurduk. 
Diğer meclislerimizde olduğu gibi burada da engelli 
vataandaşlarımız birarya geliyor ve kendi yararlarına 
kararlar alabiliyor. Her konuda kendilerini destekliyoruz. 
Spor okullarımızda uzmanlar nezaretinde güvenlikli 
alanlarda spor yapmalarına imkan sağladık. Yaz 
mevsiminde belediyemize ait Şile’deki tatil köyüne 
engelli vatandaşlarımızı götürerek ücretsiz tatil 
yaptırıyoruz. Aileleriyle birlikte denize girerek hem 
kaslarını geliştiriyor ve tedavi oluyor hem de moral 

depoluyorlar. Ayrıca Hipoterapi (ata binerek tedavi olma) 
ile haftanın belirli günleri ücretsiz bu imkandan 
faydalanıyorlar.

Kağıthane için projeler üretirken sadece insan odaklı değil, 
tüm canlıları içine alan bir hizmet ağı oluşturduk. Bu 
kapsamda Türkiye’de bir ilk olan Hayvanseverler Meclisi’ni 
kurduk. Kağıthaneli hayvanseverler bu meclisimizle artık 
projelerini hayata geçirmede belediyemizin de desteğini 
alarak daha hızlı sonuç elde ediyor. Sokak hayvanlarının 
yaşam kalitesini arttırmak adına faaliyetlerini belediye 
çatısı altında sürdürüyorlar. Sokaktaki canlarımızın yazın 
sıcaktan ve kışın da soğuktan korunmaları için 100 adet 
kedi ve köpek evi oluşturduk. Dahası günde iki kez düzenli 
olarak buralara su ve mama dağıtıyoruz. Onların aşılarını 
yapıyor, hasta olanları muayene ediyoruz. 

Fazlı Kılıç kimdir?
1958 yılında Erzincan’da doğan Fazlı Kılıç, ilk ve orta 
öğretimini Kağıthane’de tamamladı. Beyoğlu Ticaret 
Lisesi’ni ve İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’ni 
bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde 
Muhasebe Denetim Uzmanlığı programını tamamladı.  
30 yıldır Kağıthane’de siyaset yapan Kılıç,  
bu süre içerisinde siyasi partilerin bünyesinde mahalle 
teşkilatından il başkan yardımcılığına kadar bir çok 
kademede görev aldı. 1994-1999 arası 8. Dönem İl Genel 
Meclis Üyeliği yaptı ve Grup Başkanlığı’nı üstlendi.  
AK Parti İl Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi olarak İl Başkan 
Yardımcılığı görevinde bulundu. 28 Mart 2004 Yerel 
Seçimleri’nde Kağıthane Belediye Başkanı seçildi.
29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde  
AK Parti’den yeniden Kağıthane Belediye Başkanı seçilen 
Fazlı Kılıç, evli ve dört çocuk babasıdır.
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Mobil Spor Hizmeti Otobüsü
spor aşkıyla yola çıktı…

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 
Spor A.Ş. tarafından “Spor 
Aşkıyla Yola Çıktık” sloganı ile 

hayata geçirilen Mobil Spor 
Hizmeti projesi her kesimden daha 
fazla insana spor yapma imkanı 
sunuyor. 

İstanbul’daki çocukları spora teşvik 
etmek için başlatılan “Mobil Spor 
Hizmeti Otobüsü” projesinin 
tanıtımı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Danışmanı ve 
Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili İsmail Hakkı Turunç, Spor 
A.Ş. Genel Müdürü İsmail 
Özbayraktar, Medya A.Ş. Genel 
Müdürü Bekir Kaplan, TEMSA 
Genel Müdürü Dinçer Çelik, 

Türkiye Atletizm Federasyonu 
Başkanı Fatih Çintimar ve çok 
sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. 

Projeyi Türkiye’ye yaymak 
istiyoruz…
Tanıtımda konuşan İsmail 
Özbayraktar, “Bizler bu otobüsle 
heyecanımız, tecrübemiz, hizmet 
anlayışımızla yola çıkacağız. Okul 
okul gezip atletizmden basketbola, 
bisikletten olimpik branşlara kadar 
uygulamalı müfredat oluşturduk. 
Maksadımız çocukların spor 
eğitimine katkıda bulunmak. Bu 
projeyi İstanbul’dan tüm Türkiye’ye 
yaymak asıl hedefimiz. Okullara 
spor kültürünü aşılamaya 
gidiyoruz.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından “Spor Aşkıyla Yola Çıktık” 

sloganı ile hayata geçirilen
Mobil Spor Hizmeti’nin

tanıtımı yapıldı.
Proje ile 7-12 yaş grubu

çocuklara atletizmden basketbola,
bisikletten olimpik branşlara kadar 

uygulamalı dersler verilecek.
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Kaptanlığı milli rallici yaptı…
Programda, Mobil Spor Hizmet Otobüsü’nün temsili 
anahtarı, TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik 
tarafından Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar’a 
teslim edildi. Daha sonra Türkiye Şampiyonu Ralli Pilotu 
Burcu Çetinkaya’nın kaptanlığında uygulamalı mobil 
spor etkinliği gerçekleştirilmek üzere Fatih Hattat Rakım 
Ortaokulu’na geçildi. 

Atletizm, basketbol, bisiklet eğitimleri…
Mobil Spor Hizmeti projesi ile çocuklara “IAAF Çocuk 
Atletizmi Eğitimi” programı kapsamında Temel Atletizm 

Eğitimleri verilecek. Basketbol, bisiklet gibi branşlara 
yönelik eğitim çalışmaları yaptırılacak, Olimpik Branşlar 
Bilgi Yarışması gibi etkinliklerle de tüm spor branşlarına 
yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılabilecek.

Her hafta farklı bir okulda hizmet verecek…
Mobil Spor Hizmeti projesi; okulların çok amaçlı 
salonları, okul bahçeleri, parklar, meydanlar gibi 
alanlarda uygulanabilecek pratiklikte bir uygulama olup, 
okulların mevcut nüfusu ve fiziki yapılarına göre 
okullarda 3 gün ile bir hafta arasında kalarak
7 - 12 yaş grubu arasındaki öğrencilere hizmet verecek.
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Gençler trekking gezisinde 
buluşuyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, gençlere 
yönelik yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. 
Gençleri doğayla buluşturmak ve sağlıklı yaşamın 

önemine vurgu yapmak amacıyla doğa yürüyüşleri 
(trekking) projesini hayata geçirildi.  
17 Nisan 2016 tarihine kadar belirli aralıklarla devam 
edecek olan trekking gezisi, pazar günleri 
gerçekleştirilecek. Gezilere katılan yüzlerce genç, Beykoz 
Ormanları’nın yüzyıllar boyu tazeliğini yitirmeyen eşsiz ve 
esrarengiz doğasında rahat bir nefes alacak.

15-25 yaş arası gençler başvurabiliyor…
Trekking gezisi; gündelik hayatın koşturmacasından 
yorulup, strese, kent yaşamına ve telaşa ara vererek doğayla 
bütünleşmek, sağlıklı adımlarla geleceğe yürümek ve 
yepyeni bir maceraya atılıp deneyim kazanmak isteyen 
15-25 yaş arası İstanbullu bütün gençlere açık. Geziye 
başvurmak için İBB Gençlik Meclisi sitesindeki başvuru 
formunu doldurmak yeterli.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbullu gençleri trekking gezisinde 

biraraya getiriyor. 
Gençlik Meclisi tarafından organize 

edilen geziler ile gençler
Beykoz Ormanı’nın muhteşem 
doğasında yürüyüşe çıkıyor. 
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Fun Run Series
heyecanı başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 
Türkiye’deki koşucu sayısını artırmak ve alternatif 
yol yarışları imkânı sağlamak amacıyla Fun Run 

Series projesinin startını verdi. Üsküdar Belediyesi, 
Pendik Belediyesi ve Başakşehir Belediyesi’nin 
işbirliğinde yapılacak organizasyon 6 ayrı yarış 
serisinden oluşuyor. 5 km-10 km arası çeşitli 
mesafelerde koşulacak her bir yarışa en az 1.000,
en fazla 3 bin 500 koşucunun katılması planlanıyor. 
İlgili ilçelerin en uygun parkurları tespit edilerek 
yapılan ölçümler sonrasında kayıtlarının 
gerçekleştirileceği yarışlar elektronik zamanlama 

çipleri ile ölçülecek. Her bir yarış sonrasında ilk 3’e giren 
kadın ve erkek koşucular ödüllendirilecek. Etapları 
tamamlayan koşuculara ise parçalı madalyaları verilecek. 
Koşucular 6 yarışın tamamını tamamlamaları halinde ise 
özel tasarımlı “Fun Run Series 2016” madalyalarını 
birleştirmeye hak kazanmış olacaklar.

6 yarış sonrasında aldıkları derecelerle en fazla puanı 
toplayarak ilk 3 sırayı alan kadın ve erkek sporculara ise 
özel ödül verilecek.  Koşucuların yarışlarda alacakları 
puanlar; 1. 25 puan, 2. 15 puan, 3.10 puan şeklinde 
olacak. Yarışların kayıtları www.funrunseries.org web 
adresinden online olarak gerçekleştirilebilecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  
İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı 

Maratonu’ndan sonra yol koşucuları için 
6 seriden oluşan Fun Run Series 

Yarışlarını hayata geçiriyor.
Her bir etabı tamamlayan koşuculara 

parçalı madalyanın verileceği seri 
sonunda, tüm etapları bitiren sporcular 

madalyayı tamamlamış olacaklar.
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39 ilçeye
spor malzemesi desteği…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü, İstanbul’un 39 ilçesinden talep eden tüm 
okul ve kurumlara spor malzemesi yardımında 

bulunmaya devam ediyor. 2015 yılında 152 kurum,
413 okul ve 178 okul spor salonuna toplam 140 bin adet 
spor malzemesi desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 
2016 yılında da yardımlarını artırarak devam ediyor. 

1 ayda 35 okul ve kuruma malzeme…
Spor malzemesi talebinde bulunan 214 okul ve kuruma 
malzeme yardımı gerçekleştirmek üzere 2016 yılı 
çalışmalarını başlatan Gençlik ve Spor Müdürlüğü, ilk 
etapta Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, 
Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerinde bulunan 35 okul ve 
kuruma spor malzemelerini teslim etti.

Sporun ve sporcunun yanında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki
okul ve çeşitli kurumlara sağladığı spor 

malzemesi desteğini sürdürüyor.
2015 yılında 140 bin adet malzeme 
dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi,
2016 yılının ilk ayında da 35 okul ve 

kuruma spor malzemesi desteği sağladı.
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Çocuk Meclisi
öğrencilerin yanında...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü bünyesinde birçok etkinliğe imza atan 
Çocuk Meclisi, Silivri’de bulunan Abdullah 

Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 
Okulu’nda öğrenim gören öğrencilere okul çantası, kırtasiye 
seti, puzzle, kitap, masa tenisi, futbol, voleybol ve basketbol 
topu, atlama ipi, masa tenisi ve badminton raketinden 
oluşan kırtasiye ve spor malzemesi desteğinde bulundu.

Çocuk Meclisi Başkanı Alara Tuncer, programda, 
“Bugün burada sizin yanınızda olduğum için çok 
mutluyum. Empati kurarak çevremizdekilerin sesi 
olabiliriz. Faydalı bir şeyler yapmak sadece yüksek 
mertebede olan insanların yapabilecekleri bir şey 
değildir. Kendine güvenen herkes istediği her şeyi 
yapabilir. Bizlerde çağdaş bireyler olarak kendimize 
güvenmeliyiz.” ifadelerini kullandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Çocuk Meclisi, Silivri’de bulunan 

Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim 
Mesleki Eğitim Merkezi Okulu’nda 

öğrenim gören öğrencilere kırtasiye ve 
spor malzemesi desteğinde bulundu.



58 Ocak 2016

“7 Tepeli Şehrin Gençleri”
fotoğraf yarışması başlıyor

İstanbul’un üzerine kurulan ve Tarihi Yarımada’da 
bulunan yedi tepe adına, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye 

Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğinde “7 Tepeli Şehrin 
Gençleri” fotoğraf yarışması düzenleniyor. Tarihi ve 
kültürel geçmişe sahip bir metropol olan İstanbul’da 
yaşayan gençlerin sosyal, kültürel, sportif, eğitim ve 
günlük yaşamlarının paylaşılmaya değer anlarını 
fotoğrafçının gözünden farklı kadrajlarla yansıtılması 
amaçlanan yarışmaya tüm amatör veya profesyonel 
fotoğrafçılar katılabilecek.

Yarışmaya başvuruda bulunacak olan katılımcıların, 
başvuruları www.tfsfonayliyarismalar.org web adresi 
üzerinden alınacak. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya 
2 Mayıs 2016 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.  

“7 Tepeli Şehrin Gençleri” fotoğraf yarışması,  gençlerin 
yaşama sevinci, azmi, heyecanı, enerjisi, hayalleri, 
başarıları ve idealleri gibi duygularını yaşadıkları 
İstanbul’un tarihi, kültürel, sanatsal ve fotoğraflanmaya 
değer zenginlikleri ile birlikte aynı kadraj içerisinde bir 
araya getiren fotoğraflardan oluşacak seçkileri 
İstanbullularla buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu 
işbirliğinde “7 Tepeli Şehrin Gençleri” 

konulu fotoğraf yarışması 
düzenleniyor.
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Şubat’ta
1’i yeni 33 oyun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  
Şehir Tiyatroları, yerli ve yabancı tiyatro 

eserlerinin seçkin örneklerini  
İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor. 

Şehir Tiyatroları, Şubat’ta 1’i yeni  
33 oyunla tiyatro severlerin karşısına 

çıkmaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Şubat 
ayında 1’i yeni 33 oyunu seyirciyle buluşturmaya 
hazırlanıyor. Michael Frayn’ın yazdığı, çevirisini Lale 

Eren’in yaptığı, Ali Gökmen Altuğ’nun yönettiği 
“Oyunun Oyunu” adlı yeni oyun  Şehir Tiyatroları’nın 
repertuarına katılıyor.

“Oyunun Oyunu” adlı yeni oyun; Çırılçıplak adlı oyunu 
sahnelemek üzere provaya başlayan bir tiyatro grubunun, 
bu süreçte yaşadıkları zorlukları, terslikleri, sıkıntı ve 
sevinçleri anlatan oyun, seyirciyle buluşuyor. Ahmet 
Saraçoğlu, Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Berna 
Oğuzutku Demirer, Caner Çandarlı, Destan Batmaz,  
Ergün Üğlü, İlhan Kilimci ve Yeliz Gerçek rol aldığı oyun,  
17-27 Şubat tarihleri arasında Üsküdar Müsahipzade 
Celal Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Yeni oyununun yanı sıra Şubat ayında sahnelenecek 
oyunlar şöyle: Fehim Paşa Konağı, Sirke Tadında 
Böğürtlen Reçeli, Kerbela, Sırça Hayvan Koleksiyonu, 
On İki Öfkeli Adam, 12. Gece, İki Arada Bir Yerde, 
Kuvayi Milliye Destanı, Cibali Karakolu, Hayal-i Temsil, 
Türkiye Kayası “Bir Göç Hikâyesi”, Şekerpare, Komşum 
Hitler, Son(suz) Öykü, Zengin Mutfağı, Cyrano de 
Bergerac, Ayaktakımı Arasında, İstanbul Efendisi. 

Çocuk oyunları ise Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Alaaddin’in 
Sihirli Lambası, Define Adası, Harikalar Mutfağı, Piti, 
Yaşasın Barış, Balon, Karagöz’ün Uykusu, Üç Kardeş 
ve Muhteşem Kurt, Palyaço Prens, İki Kova Su, 
Bisküvi Adam, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Karagöz 
Çiftlik Bekçisi.
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Zafer Kemeri



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.02.2016 - 29.02.2016

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 İHALE USULÜ

01.02.2016 11.30 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

02.02.2016 11.30 Şehir Aydınlatma Müdürlüğü 

04.02.2016 10.30 Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü 

04.02.2016 11.00 Şehir Tiyatroları Müdürlüğü 

08.02.2016 10.30 Satınalma Müdürlüğü 

09.02.2016 10.00 Satınalma Müdürlüğü 

11.02.2016 10.00 Satınalma Müdürlüğü 

11.02.2016 11.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

11.02.2016 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

15.02.2016 10.30 Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 

15.02.2016 11.30 Şehir Aydınlatma Müdürlüğü

 
17.02.2016 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 

17.02.2016 11.00 Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 

18.02.2016 10.00 Şehir Aydınlatma Müdürlüğü 

18.02.2016 11.00 Yapı İşleri Müdürlüğü 

18.02.2016 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

22.02.2016 10.00 Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü 

22.02.2016 10.30 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

22.02.2016 11.00 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

22.02.2016 11.30 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

23.02.2016 10.30 Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü 

23.02.2016 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

25.02.2016 11.00 Yapı İşleri Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2016 Yılı Kültür Merkezleri ve Şehir Tiyatroları Bakım ve Onarım İşi
 
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genelinde Çeşitli Birimlerinde Kurulu Bulunan Muhtelif Tip 
Güçteki Jeneratörlerin Periyodik Bakım Onarımının Yapılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Kültür Envanterinin Derlenmesi (Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanı Kapsamında
Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa Çalışma Alanı) ve Kültürel Miras Değerlerinin Araştırılması
Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2016 Yılı İçerisinde Düzenlenecek Etkinliklerin Tanıtımı İle İlgili 37 Kalem Basılı Materyal 
Hizmet Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Güvenlik Dedektörü Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Esnek Şerit Ayırıcı ve Refüjbaşı Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
18 Adet Sabit Jeneratör Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
380 Kv Bayrampaşa Gıs İndirici Merkez Yapım İşi
 
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Beykoz Merkez İtfaiye Binası İnşaatı
 
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul İl Bütünü İçin Kentsel Dönüşüm Perspektifiyle Hazırlanacak Planlara Altlık Teşkil 
Edecek Analitik Veri Toplama İşi
 
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Genelinde Mevcut Bulunan Modüler Tuvaletlerde Güneş Enerjisinden Elektrik 
Üretimi İçin Solar Panel Sistemi Alım ve Montajlama İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2 Kalem Tuz Çuvalı Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri İle İlgili Tanıtım, Eğitim ve Bilgilendirme Hizmeti Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Genelindeki İdari Binaların Çevre Aydınlatma İşi Tesislerinin Yapım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Eskişehir Mahmudiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası İnşaatı
 
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Tokat İli, Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası İnşaatı ve Almus İlçe Emniyet Amirliği Binas İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü Bünyesinde Kayıtları Bulunan Taşınmaz Kültür  Varlıklarının Bilgilerinin
Sayısallaştırılması, Analizlerinin Yapılması ve Sayısal Proje Kütüphanesinin Oluşturulması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2016 Yılı Avrupa Yakası Okul Spor Salonları Bakım ve Onarım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2016 Yılı Avrupa Yakası Belediye ve Kamu Binaları 1. Grup Bakım ve Onarım İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2016 Yılı Anadolu Yakası Okul Spor Salonları Bakım ve Onarım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Raygis Projesi- İstanbul’da Cbs Tabanlı Raylı Sistem Hatları Yönetim Sistemi Kurulması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Şile Engelliler Yaz Kampı İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kartal Yukarı Mahalle Engelliler Merkezi İnşaatı
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