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Bu bülten sizindir, alabilirsiniz.

4 Yeni İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
İstanbul’a Hayırlı Olsun...

Sevgili
İstanbullular
İstanbul’da altyapıdan çevreye, ulaşımdan sağlığa kadar
tüm alanlarda yatırım ve hizmetlerimize 12 yıldır hız
kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Silivri ve
Büyükçekmece ilçelerinde inşa ettiğimiz 4 adet ileri
biyolojik atıksu arıtma tesisi ile 27 köyde inşa ettiğimiz
biyolojik atıksu arıtma tesisleri, İstanbul genelinde
yaptığımız dere ıslah çalışmaları ve çevre yatırımlarının
toplu açılışını, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız,
toplam yatırım miktarı 1 milyar 873 milyon lira olan tesis ve
hizmetlerin İstanbul’a hayırlı olmasını diledi.
Geride bıraktığımız ay, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla
Sermaye Piyasaları Kongresi’ne ev sahipliği yaptık.
Cumhurbaşkanımız, kongrede yaptığı konuşmada,
İstanbul’u finans merkezi yapma çabalarının bu kongreyle
bir adım daha ileri gittiğini ifade etti. Yine geçtiğimiz Kasım
ayında, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile İstanbul’da
düzenlenen Göç ve Mülteciler Uluslararası Konferansı’na
katıldık. Son yıllarda Suriye’de yaşanan olayların insanlık
dramı olduğunu belirten Başbakanımız, bölgesel
anlaşmazlıkların, küresel terör, savaş ve karışıklıkların
göçün en önemli nedeni olduğuna dikkat çekti.
Gelecek sayıda birbirinden güzel hizmet ve etkinliklerin
haberleri ile yeniden karşınızda olmak ümidiyle hepinize
sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.
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4 yeni ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi
İstanbul’a hayırlı olsun…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 4 yeni ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ile
çevre yatırımlarının toplu açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Kadir Topbaş’ın
katıldığı törenle yapıldı. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 873 milyon lira olan tesis ve hizmetlerin
şehrimize kazandırılmasında emeği olan Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul için, bu güzel ve kutlu şehir için ne yapılsa azdır.” dedi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen
Büyükçekmece, Silivri, Selimpaşa ve Çanta İleri
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri ile 27 köye yapılan
biyolojik arıtma tesisleri, tamamlanan dere ıslahları ve
çevre yatırımları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete alındı. İstanbul
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Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ev sahipliği
yaptığı törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları,
Milletvekilleri, İstanbul Valisi Vasip Şahin,
İBB Bürokratları ve çok sayıda İstanbullu katıldı.

Kasım 2016

“İstanbul’a dev yatırım zinciri…”
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
açılışı yapılan hizmetlerin ülkeye, şehre ve belediyeye
hayırlı olmasını dileyerek, “Silivri, Büyükçekmece,
Selimpaşa ve Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma
Tesisleriyle birlikte, köylere hizmet verecek 27 ayrı arıtma
tesisi, dere ıslah çalışmaları, 3 İSKİ hizmet binası, Eyüp
Kemerburgaz Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ile
184 çöp ve temizlik aracını hizmete alıyoruz.
Emeği geçen Başkanımız Kadir Topbaş ile ekibine
teşekkür ediyorum.” dedi.
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“Tesisler ile 1 milyonun üzerinde kişiye hizmet verilecek…”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan tesislerle birlikte
Ataköy’den Tekirdağ sınırına kadar olan 100 kilometrelik
sahil bandının tamamının atıksu tehdidinden kurtulmuş
olduğunu ifade ederek, arıtma tesislerinden elde edilecek
suyun park ve bahçeler ile sanayide kullanılacağını
söyledi. Nüfus büyüklüğü olarak bölgede 1 milyon 200 bin
kişiye hizmet verecek bu tesislerde arıtma sonucunda
çıkan diğer ürünlerin de yakıt ve biyogaza dönüştürülerek
İstanbul’a katkı sağlayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, şehir genelinde 67 kilometreyi bulan dere ıslahı ile
2045 yılına kadarki ihtiyacı karşılayacak sterilizasyon
tesisinin de bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere pek çok
sorunun çözümüne vesile olacağını söyledi.
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“Daha temiz ve daha sağlıklı bir İstanbul için…”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmete giren 19 çöp, 26 yol
süpürme, 10 yıkama aracıyla, 7 deniz temizlik teknesinin ve
2 çevre kontrol botunun da İstanbul’u daha temiz hale
getirmek için yürütülen çalışmalara katkı sağlayacağını
vurgulayarak, “Zira biz şuna inanıyoruz. Temizlik
imandandır. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 873 milyon
lira olan bu tesis ve hizmetlerin şehrimize
kazandırılmasında emeği olan Büyükşehir Belediye
Başkanımız başta olmak üzere, tüm ekibini tebrik
ediyorum. İstanbul için, bu güzel ve kutlu şehir için ne
yapılsa azdır.” dedi.
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“Anadolu’suyla Avrupa’sıyla burası bir başka şehir…”
“İstanbul bizim için zamanın ve mekanın üzerinde bir
sevgilidir, öyle de kalacaktır. Hamdolsun İstanbul’da
çok yıl yaşadık. İnşallah Rabbim bize bu şehirde ölmeyi,
bu şehirde yatmayı da nasip eder.” ifadelerini kullanan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hiçbir güzelliğe bedelsiz sahip olunmuyor. Türkiye,
İstanbul’uyla Rumeli’siyle Anadolu’suyla sahip olduğu
muhteşem tarih ve medeniyet mirasıyla, dünyada eşine
ender rastlanacak kıymette bir ülkedir. Fatih burada
yatıyor, Yavuz Selim burada yatıyor, Kanuni burada
yatıyor. Eyüp Sultan Hazretleri burada yatıyor, birçok
sahabe burada yatıyor.”
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“Türkiye genelinde 940 arıtma tesisi hizmet veriyor…”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de,
Türkiye’nin çevre kirliliğine karşı verdiği mücadelede
önemli bir noktaya gelindiğini belirterek, “2002’de
hükümetimiz iş başına geldiğinde, tüm Türkiye’deki
arıtma tesisi sayısı sadece 145’ti. Bugün geldiğimiz
noktada bu sayı 940 oldu. Nüfusun sadece yüzde 35’ine
hitap eden arıtma tesisi varken, bugün yüzde 81 oranına
çıktı. Şu anda tam 159 arıtma tesisi inşaatı devam ediyor.
Bittiğinde nüfusun yüzde 90’ının dışarıya attığı kirli suları
tamamıyla arıtmış olarak tabiata vermiş olacağız.
2023’e kadar da kirli suların tamamını arıtmayı
hedefliyoruz. Bu arıtılan suları sulamada ve sanayide
kullanıyoruz. Tarımda da artan kısmından gübre elde
ederek, kullandırtmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.
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“Türkiye ‘mavi bayrak’ta dünya 2’ncisi…”
Bu başarının sadece atıksuyla sınırlı olmadığını belirten
Bakan Özhaseki, şunları söyledi: “2002’de sadece 15 katı
atık depolama tesisi vardı. Bugün için 82 tesise ulaştık.
191 belediyemizde 52 milyon vatandaşımızın kullandığı
katı atık depolama tesisimiz var. Bu tesislerimizde
155 megavat elektrik üretiyoruz. 60 bin vatandaşımız
çalışıyor ve 3 milyar da katma değer elde ediyoruz.
2023’e kadar tüm şehir ve ilçelerimizde de katı atık tesisi
yapmayı hedefledik ve projeler devam ediyor. 2002’de
151 olan mavi bayraklı plaj ve marina sayımız 444 oldu.
Dünyada bu alanda yapılan yarışmada Türkiye,
İspanya’dan sonra dünya ikincisi oldu.”
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“Büyük ve güçlü Türkiye’ye engel olamayacaklar…”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise
Cumhuriyet tarihi boyunca yapılamayan hizmetlerin çok
daha fazlasının son 14 yılda yapıldığını belirterek, “Sayın
Cumhurbaşkanım, sizin dönemizde sizin liderliğinizde
yapıldı. Türkiye asırlık uykusundan uyandı. Gücünü fark
etmeye başladı. Dünyada ezber bozan bir güç haline geldi.
Şimdi diplomasi adı altında dünyada zulmü ve
adaletsizliği hakim kılanlar bizden rahatsız. Oyunları
bozuluyor. Güç olmadıkları ortaya çıkıyor. Dört koldan
saldırıyorlar. Amaçları yeni, büyük, güçlü Türkiye’ye engel
olmak ama yapamazlar.” dedi.
“İstanbul’da çevrecilik 1994’te başladı…”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı
döneminde ıslah etmek istediği Ayamama Deresi’nin
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dönemin hükümeti tarafından verilmediğini ve
bitirilemediğini hatırlatan Başkan Topbaş, İBB olarak
şimdi bu derenin ıslahını bitirmek üzere olduklarını
söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı
döneminde başlattığı hizmet anlayışını sürdürdüklerinin
altını çizen Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti:
“Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak
2017 yılında yaklaşık 17 milyar yatırım yapıyoruz. Hiçbir
endişemiz yok. Hizmetlerimizi, yatırımlarımızı daha da
artırıyoruz. İnançla, azimle, güvenle yürüyoruz. Bugün
burada çevre adına büyük yatırımlar serisinin resmi
açılışını yapıyoruz. 1 milyon 200 bin kişinin atıksuyu bu
tesisler sayesinde arıtılacak. Marmara sahili tertemiz
oluyor. Çevrecilikten söz edenler de çok iyi biliyorlar ki,
İstanbul’da çevrecilik 1994’te Sayın Cumhurbaşkanımızın
belediye başkanlığı ile başladı.”
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“Hedefimiz, yüzde yüz temiz Marmara Denizi…”
Geçmişte İstanbul Boğazı’nın her iki yakasındaki yalıların
tuvalet atıklarının bile denize boca edildiğini hatırlatan
Başkan Topbaş, “Sayın Cumhurbaşkanım, İstanbul’u
bu kirlilikten kurtaran yatırımlar sizinle başladı.
1994’te başlattığınız çalışmaların devamı niteliğindeki bu
eserleriniz, yüzde yüz temiz Marmara Denizi hedefimizin de
kilometre taşlarıdır. İstanbul sizinle ve eserlerinizle
geleceğe güvenle bakıyor. Tesislerimizin İstanbul’a hayırlar
getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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“100 km’lik sahil bandı kirlilikten kurtuldu…”
Törende konuşmaların ardından Eyüp Odayeri ve
Silivri’ye canlı bağlantılar yapılarak oradaki tesisler
hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ileri biyolojik
atıksu arıtma tesislerinde arıtılan suyun numunelerini
vatandaşlara göstererek, Ataköy’den Silivri’ye kadar
100 kilometrelik sahil bandının bu kirlilikten
kurtulduğunu müjdeledi. Daha sonra kurdele kesilerek
4 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ile diğer tesis ve
hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi.
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“4 yeni ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi devrede…”
Büyükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin
günlük kapasitesi 132 bin m3 ve 500 bin kişiye hizmet
verecek. Çatalca, Tepecik, Mimarsinan, Muratbey,
Çakmaklı, Karaağaç, Ahmediye ve Bahşayış bölgelerinin
atıksuyunu toplayıp arıtacak. Selimpaşa İleri Biyolojik
Atıksu Arıtma Tesisi günlük 70 bin m3 kapasiteli ve
Selimpaşa, Celaliye, Kumburgaz, Kavaklı ile Ortaköy’de
yaşayan 300 bin kişiye hizmet verecek. Silivri’deki tesis
36 bin 500 m3 kapasiteli ve Silivri, Fener köyü, Alipaşa,
Gazitepe, Piri Mehmet Paşa, Fatih, Alibey ve Cumhuriyet
bölgelerinin atıksuyunu arıtarak 146 bin kişilik bir nüfusa
hizmet verecek. Çanta Tesisi ise 52 bin m3 kapasite ile Çanta
ve Gümüşyaka bölgelerindeki 250 bin kişiye hizmet verecek.
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“Tesisler sayesinde deniz suyu kalitesi yükselecek…”
Çevre ve insan sağlığı için tünelleri ve atıksu hatlarıyla
birlikte İSKİ, bu bölgede 1 milyar lirayı aşan dev bir çevre
yatırımı gerçekleştirmiş oldu. Bu dört tesis topla
115 bin hektarlık bir alanın atıksuyunu toplayacak ve
1 milyon 200 bin kişinin atıksuyunu arıtacak. Ataköy’den
Silivri’ye kadar 100 kilometrelik Marmara Denizi sahilini
atıksu tehdidinden kurtaran ileri biyolojik atıksu arıtma
tesisleri, Marmara Denizi’nin sahillerini de yüzülebilir
kriterlere taşıyacak. Yaz mevsimi boyunca deniz keyfi
yaşanan 48 kilometrelik bir sahil bandında, bu tesislerle
deniz suyu kalitesi yükselmiş olacak.
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“Atıksular, park ve bahçe sulamada kullanılıyor…”
İstanbul’daki ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin
çıkış suyu, park ve bahçe alanları sulamasında ve sanayide
kullanılıyor. Yine bu tesislerde, arıtma projesinin sonunda
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biyogaz ve yakıt olarak kullanılabilen katı ürün elde
ediliyor. İSKİ, yeni ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin
inşasını sürdürürken mevcut ön arıtma tesislerini de ileri
biyolojik arıtmaya dönüştürmeye devam ediyor.
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Sermaye piyasaları
İstanbul’da toplandı…

Sermaye Piyasaları Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’u finans merkezi yapma çabalarının bu kongreyle
bir adım daha ileri gittiğine inanıyorum.” dedi.

S

ermaye Piyasaları Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Nurettin
Canikli, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile yerli ve
yabancı şirketlerin temsilcilerinin katılımıyla İstanbul
Wyndham Grand Otel’de yapıldı.
Finans merkezi İstanbul…
“İstanbul’u finans merkezi yapma çabalarının bu
kongreyle bir adım daha ileriye gittiğine inanıyorum.”
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her alanda kamu ve özel
sektörün büyük yatırımları bulunuyor. Devletimiz ve özel
sektörümüz ülkemizi büyütmek için çalışıyor. 2023 yılına
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kadar küresel düzeyde 70 trilyon kadar altyapı ihtiyacı
vardır. Böylesine büyük bir altyapı ihtiyacının kamu
kaynaklarıyla yapmak mümkün değil. Özellikle finansman
konusunda özel sektörün devreye sokulması gerekiyor.
Üye ülkelerin gündemine getirdik. Altyapı projelerinin
kamu özel işbirliği ile yürütülmesi bizim hedefimiz.”
diye konuştu.
Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a,
katılımlarından dolayı bir plaket takdim edilirken,
Cumhurbaşkanı Erdoğan da finans sektöründe ödüle
değer bulunan 7 şirketin temsilcilerine plaketlerini verdi.
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Türkiye ile Afrika
ilişkileri güçleniyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
İstanbul’da düzenlenen Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na katıldılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki
ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendireceğine inandığını ifade etti.

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika
Birliği Dönem Başkanı ve Çad Cumhurbaşkanı
Idriss Deby Itno ile birlikte Türkiye - Afrika
Ekonomi ve İş Forumu’na katıldı. Lütfi Kırdar Kongre
Merkezi’nde düzenlenen forumda, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
yanı sıra çok sayıda Afrika ülkesinden devlet adamları da
yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dostu ve kardeşi olarak
ifade ettiği Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby’e teşekkür
ederek, Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ekonomik ve
ticari işbirliğini daha da güçlendireceğine, farklı alanlarda
yeni projelerin ve ortaklıkların kurulmasına vesile
olacağına inandığı forumun, ülkeler ve halklar için hayırlı
olmasını diledi.
56 ülkenin kadından sorumlu bakanları birarada…
Başkan Kadir Topbaş ve eşi Özleyiş Topbaş, daha sonra
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İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi
Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü Bakanlar
Konferansı’na da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi
Semiha Yıldırım ile birlikte katıldı. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki toplantıda,
56 ülkenin kadından sorumlu bakanları hazır bulundu.
Cibuti ve Tunus arasındaki ilişkiler geliştirilmeli…
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra Türkiye - Afrika
Ekonomi ve İş Forumu için Türkiye’de bulunan Tunus
Ekonomi Bakanı Enver Maruf ve Cibuti Ekonomi ve
Maliye Bakanı İlyas Moussa Daweleh ile ayrı ayrı görüştü.
Görüşmelerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Cibuti ve
Tunus arasındaki dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi
ve farklı alanlarda işbirliği yapılması konuları ele alındı.
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Küresel savaş
göçe neden oluyor…

Başbakan Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’da
düzenlenen Göç ve Mülteciler Uluslararası Konferansı’na katıldılar. Son yıllarda Suriye’de
yaşanan olayların insanlık dramı olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, bölgesel anlaşmazlıkların,
küresel terör, savaş ve karışıklıkların göçün en önemli nedeni olduğuna dikkat çekti.

A

K Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve Asya Ülkeleri
Siyasi Partiler Birliği (ICAPP) tarafından
düzenlenen Göç ve Mülteciler Uluslararası
Konferansı, Başbakan Binali Yıldırım ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra
ICAPP Genel Sekreteri Chung Eui-yong, Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mehdi Eker ile 21 ülkeden siyasi parti
temsilcilerinin katılımıyla Etiler Le Meridien Otel’de yapıldı.

18

Suriye’de yaşananlar insanlık suçudur…
Konferansta yaptığı konuşmada, bölgesel anlaşmazlıkların,
küresel terörün, küresel savaş ve karışıklıkların, göçün en
önemli nedeni olduğuna dikkat çeken Başbakan Yıldırım,
“Göç, eğer gönüllü olursa, daha iyi bir gelecek için olursa
amenna ama göç zorla insanları, can kaygısıyla, mal
kaygısıyla yerinden yurdundan etmek amacıyla yapılırsa,
o bir insanlık suçudur. Özellikle Suriye’de son 5 - 6 yıldır
yaşadığımız olay, büyük bir insanlık dramıdır.” dedi.

Kasım 2016

Gelişmiş ülkeler, yaşanan drama seyirci kalmaktadır…
Başta BM olmak üzere, gelişmiş ülkelerin yaşanan drama
seyirci kaldıklarını ve kişisel hırslar ile ülke rekabetleri
uğruna hayatını kaybeden insanların vebalinin bu ülkeler
üzerine olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, sözlerine
şöyle devam etti: “Bu duyarsızlık, bu aymazlık BM gibi
küresel barışın, kardeşliğin teminatı olduğu düşünülen
bu organizasyonun da itibarını günden güne tüketmeye
devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya
5’ten büyük’ derken dikkat çekmek istediği nokta da
budur. Eğer yanlış yapmaya ısrar edenler oluyorsa,
bu yanlışa karşı 5 büyük biraderden biri yanlış olmaya
devam etsin diye ısrarcı oluyorsa, bu küresel barışa da
kardeşliğe de asla ve asla zerre kadar katkı sağlamaz.”

www.ibb.istanbul

BM’ye olan güven aşınmaya devam edecek…
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan mekanizmanın
bugünün ihtiyaçlarına cevap vermediğine değinen
Başbakan Yıldırım, “200’e yakın BM üyesi devletin
iradesinden daha büyük bir irade, dünya adına karar
veriyor. Bu asla ve asla adil bir durum değil. Mutlaka uzun
süreden beri gündemde olan BM Ana Sözleşmesi’nin
yenilenmesine ve günün şartlarına göre daha katılımcı bir
hale getirilmesine yönelik çalışmalar artık ipe un
sermeden sonuçlandırılmalıdır. Aksi halde günden güne
bu sorgulama daha da artacak ve BM’ye olan güven
gittikçe aşınmaya devam edecektir.” diye konuştu.
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Yatırım ve hizmetin kenti
İstanbul…

İ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı bütçesi kabul edildi. Bütçeyi
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunan Başkan Kadir Topbaş, 2017 sonu itibariyle
İstanbul’a yaptıkları toplam yatırım miktarının 117 milyar lirayı bulacağını söyledi.

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
2017 yılı bütçe sunumunda İBB Meclis Üyelerine
hitap etti. İstanbul’a 12 yılda toplam 95 milyar liralık
dev yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Topbaş,
2017 yılı sonunda şehre yapılan yatırım miktarının
117 milyar lirayı bulacağını söyledi. Başkan Topbaş,
ekonomi olarak dünyanın 117 ülkesinden, nüfus olarak da
123 ülkesinden büyük olan İstanbul’da yapılan her işin
Türkiye ve dünyaya örnek olduğunu söyledi.
İBB’nin konsolide bütçesi 42 milyar TL…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı konsolide
bütçesini 42 milyar lira, kendi bütçesini de 18,5 milyar lira
olarak belirlediklerini dile getiren Başkan Kadir Topbaş,
konsolide bütçeden yatırıma 16,5 milyar lira ayırdıklarının
altını çizdi.

20

Bütçe yüzde 15 arttı…
İstanbul’a yapılan hizmetlerin belediyecilik
anlayışından çok daha üst düzey bir anlam taşıdığını
ifade eden Başkan Topbaş, İBB olarak geçmiş yıllardaki
ekonomik sıkıntılara ve 15 Temmuz’da yaşanan hain
darbe girişimine rağmen yatırımlara hız kesmeden
devam ettiklerine dikkat çekti. Başkan Topbaş,
“15 Temmuz’da vatandaşımız Türkiye’nin geleceğini
karartmaya fırsat vermedi. Artık farklı bir süreç
başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim destansı
kahramanlıklarımız var. 15 Temmuz’daki
birlikteliğimizi sürdürebilirsek geleceğe emin adımlarla
gideriz. Ülkemizdeki bu sıkıntılar nedeniyle yüzde 10
gibi bir gelir daralması olmasına rağmen, bu yılki
konsolide bütçemizi yüzde 15 artırdık.” diye konuştu.

Kasım 2016

İstanbul her şeyde ‘bir numara’ olsun…
“Belediye başkanları olarak birer iş adamı, CEO gibi
düşünmek zorundayız. Bunun için de fırsatlar ortaya
koymamız gerekiyor.” diyen Başkan Topbaş, şunları
söyledi: “Kendimizi geliştirmek zorundayız. İstiyoruz ki
İstanbul ‘en’ olsun. Her şeyde bir numara olsun. Ben
sıradan belediye başkanı olmak istemiyorum. Bu kente
değer katayım istiyorum. İstanbul’u yarışta ne kadar etkin
hale getiririm diye düşünüyorum.”
Bütçenin yüzde 43’ü ulaşıma…
Türkiye’deki toplam yatırımların dörtte birini tek başına
İBB’nin yaptığını vurgulayan Başkan Topbaş, “İBB,
İstanbul’un ve Türkiye’nin gelişmesine böyle bir katkı
sunan çok önemli bir güç. İstanbul’da plan ve bütçeleri
alt üst eden 600 binin üzerinde Suriyeli mülteciyi
barındırmamıza rağmen bu böyle. 2017 yılında
bütçemizin yüzde 43’ünü ulaşım yatırımlarına ayırdık.
Metro başta olmak üzere ulaşım ve erişim öncelikli
yatırım kalemimiz.” diye konuştu.

www.ibb.istanbul

Müjdelenen projeler 2017’de hayata geçiyor…
Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve
3. Havalimanı gibi yatırımların İstanbul’u dünya
standartlarına ulaştıran mega ulaşım yatırımları olduğunu
belirten Başkan Kadir Topbaş, konuşmasına şöyle devam
etti: “Raylı sistem yatırımları, İstanbul’da ulaşımı değil
erişimi sağlayacak ve bizi bu alanda başarıya götürecek
en önemli yatırımlarımız. Kısa süre önce açılışını bile
yapmadan Kadıköy - Kartal Metrosu’nun devamı olan
Pendik - Kaynarca Metrosu’nu hizmete aldık.
82 kilometrelik metro inşaatı devam ediyor. 80 kilometrelik
raylı sistem ihale aşamasına geldi. Bir şehrin medeniyet
ölçüsü o şehirdeki insanların toplu taşıma araçlarını
kullanma oranına bağlı. Güvenli, sağlıklı, hızlı ve konforlu
erişim varsa vatandaş tercih ediyor. İşte biz de dünyanın
en ileri teknolojisine sahip metrolar yapıyoruz.
Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı metrolarla 2019 yılında
400 kilometrelik hedefimize ulaşacağız. İstanbul’da nihai
raylı sistem hedefimiz ise 1.000 kilometre…”
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İstanbul’da dev ulaşım hamlesi…
İnşaatı devam eden Kabataş Transfer Merkezi’nin birçok
metroyu ve deniz ulaşımını birbirine entegre eden çok
önemli bir yatırım olduğunu belirten Başkan Kadir
Topbaş, denizin altından geçecek olan Üsküdar - Kabataş
Yaya Geçidi Projesi’nin tamamlandığını ve ihale aşamasına
geldiğini söyledi. 2 kilometrelik geçitte yürüyen bantlar
olacağını ve bisikletle de geçilebileceğini aktaran Başkan
Topbaş, Beşiktaş’tan Sarıyer’e ve Üsküdar’dan Beykoz’a da
sahilin altından giden metro yapacaklarını belirtti.
İstanbul yeni tünel yollar ile buluşuyor…
Tamamen İBB bütçesiyle 3 tünel yol yaparak, İstanbul’a
kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Topbaş, 17 tünel yol
daha yapacaklarını müjdeledi. Yerel seçim öncesi
açıkladığı Haliç - Unkapanı Tüneli’nin ihale aşamasına
geldiğini, Unkapanı Köprüsü’nün kaldırılarak Haliç’in
suyuna akıcılık kazandıracak tünelin, ulaşımın yanı sıra
ekolojik açıdan da çok önemli olduğunu ifade etti.
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Haliç’e ekolojik köprü yapılacak…
Üsküdar, Aksaray, Beşiktaş, Kadıköy ve Beyazıt gibi
meydan düzenleme çalışmalarının 2017 yılında hız
kazanacağını ve Levent’teki trafiğin yeraltına alınacağını
anlatan Başkan Kadir Topbaş, Haliç’te, Karaköy’den son
köprüye kadar olan sahil bandında, 2 metresi bisiklet yolu
olmak üzere direkler üzerinde 10 metrelik yürüme yolu
projesi hazırladıklarını açıkladı. Bu köprüden karşı kıyıya
bir önceki Galata Köprüsü’nün bağlı olduğu noktadan bir
ekolojik köprü yapacaklarını belirten Başkan Topbaş,
“Çimenler üzerinde yürünerek karşıya geçilecek.
Tam iki adanın arasına gelindiğinde ise Leonardo Da
Vinci’nin Haliç için tasarladığı Leonardo Köprüsü devreye
girecek. Bu projelerle Haliç’in sonuna kadar yürüyüş ve
turistik gezi yapma, fotoğraf çekme imkanı ortaya
çıkacak.Ekolojik köprü bir ilk olacak. Duvarlarda çiçek
açtırabildiğimize göre bunu da başarırız diye
düşünüyorum.” dedi.

Kasım 2016

Tarihi Yarımada’da çevreci otobüs dönemi…
İstanbul’a 500 yeni otobüs daha kazandıracaklarını, bunun
375 tanesinin alınma aşamasına geldiğini, filoya 125 tane
daha ekleyerek 500’e tamamlayacaklarını dile getiren
Başkan Kadir Topbaş, İBB’nin Avrupa’nın en genç ve
en modern otobüs filosuna sahip olduğunu kaydetti.
200 tane yeni elektrikli otobüs alarak Tarihi Yarımada’da
tamamen elektrikli otobüslerle hizmet vereceklerini ifade
eden Başkan Topbaş, “Gelecekte de adım adım
yenilenebilir enerjiyle çalışan otobüslere geçeceğiz.” diye
konuştu.
74 otoparkın inşaatı devam ediyor…
Bugüne kadar 30 bin kapasiteli 76 otopark yaptıklarını,
74 otopark inşaatının devam ettiğini ve otopark tapusu
projesini hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan
Topbaş, denizi daha aktif hale getirme çalışmaları
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kapsamında, Boğaziçi boyunca yapılan sahile paralel deniz
seferleri için daha küçük ve daha hızlı gemiler
alacaklarını, tepelerden sahile inişi hızlandırmak için de
bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Başkan Topbaş, göreve
geldiklerinde günlük 11 milyon hareketlilik varken deniz
ulaşımının toplu ulaşımdaki payının yüzde 2,5 olduğunu,
şu anda günlük 30 milyon hareketliliğe rağmen yüzde 5’e
çıktığını belirtti.
Şehir kültürünü yaşatan projeler hayata geçiriliyor...
Kentsel dönüşüm kapsamında kültürel varlıkları, deprem
riski taşıyan alanları, iskan alanlarını ve çöküntü alanlarını
koruma ve kullanma dengesini gözeterek yenilediklerinin
altını çizen Başkan Kadir Topbaş, doğru düzgün, kararlı,
ranta yenik düşmeyen, şehir kültürünü yaşatan ve şehri
şehirliye bırakacak bir mantıkla hareket etmeye özen
gösterdiklerini söyledi.
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İMP yeniden kuruluyor...
“Başkan olarak kendi dönemimde yaptığım en büyük iş
İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi’ni (İMP) kurmak
ve İstanbul ile Trakya’yı planlamak oldu.” diyen Başkan
Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İMP’yi kontrol
eden ve denetleyen bir yapıyla yeniden hayata geçirme
çalışması yaptığımızı belirtmek istiyorum. 2017 yılında
İstanbul Kentsel Master Planı’nı da hayata geçireceğiz.
İlçe belediyeleri dahil kentsel dönüşüm ve gelişim
yaparken herkes bu plana uyacak. Böylece daha planlı bir
İstanbul ortaya çıkacak. Altını çizerek söylüyorum;
İstanbul Kanunu olmalı ve bu şehirde bakanlıklar dahil
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başka kuruluşların plan yapma yetkisi olmamalı. Çünkü
Türkiye ve dünya için bu kadar önemli bu şehrin planları
ve geleceği alt üst olmamalı.”
Marmara Denizi atıksu tehdidinden kurtuldu…
Su ve çevre yatırımları yaptıklarını, kamulaştırma bedelleri
çok ağır olsa da baraj havzalarını boşalttıklarını ve Çırpıcı
Parkı’nda olduğu gibi büyük ölçekli parklar yaptıklarını
belirten Başkan Kadir Topbaş, İstanbul Boğazı’nın
tamamının atıklarını topladıklarını ve Boğaz ile Marmara
Denizi’ni yaptıkları ileri biyolojik arıtmalarla atıksulardan
kurtardıklarını söyledi.

Kasım 2016

İstanbul susuz kalmayacak…
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak Karadeniz’i
kirleten Tuna Nehri’nin temizlenmesi çalışmalarını da
başlattıklarını ve İstanbul’un içmesuyu probleminin de
bulunmadığını aktaran Başkan Topbaş, gelecekte su
problemi olmaması için Melen ve Osmangazi Barajlarının
inşa edildiğini, İstanbul’un havasının geçmiş yıllara göre
daha temiz olduğunu ve İstanbul’un çöp toplama, katı atık
depolama, yakma ve çöpten elektrik ile gübre elde etme
konusunda çok başarılı olduğunu söyledi.
Spor yatırımlarına 2 milyar 900 milyon TL…
“Kadir Topbaş’ın milletin gözündeki yeri bellidir.
Bu millet inandığı, güvendiği ve destek verdiği için
3 dönemdir başkanlık yapıyorum.” diyen Başkan Topbaş,
spor yatırımlarına 2 milyar 900 milyon lira harcayarak
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onlarca kapalı spor salonu ve binlerce açık spor sahası
yaptıklarını, çevre ve spor yatırımlarını İstanbul’un
köylerine kadar götürdüklerini belirtti. 2017 bütçesinde
deprem hazırlıkları ve risk azaltma çalışmalarına 1 milyar lira
ayırdıklarını ve geçtiğimiz yıllarda İstanbul’daki bütün
kamu binaları ile köprü ve kavşakları depreme hazır hale
getirdiklerini belirten Başkan Kadir Topbaş, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 Yılı Bütçesi’nin İstanbul’a
hayırlı olmasını diledi.
2017 bütçesi kabul edildi…
Mecliste daha sonra AK Parti adına İlyas Çelik,
CHP adına Tarık Balyalı ve Tonguç Çoban konuşma
yaparak 2017 bütçesini değerlendirdi. Konuşmaların
ardından oylamaya sunulan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi 2017 Yılı Bütçesi, oy çokluğu ile kabul edildi.
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İBB teknolojide öncü!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından organize edilen Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri
Günü Sempozyumu, İstanbul’da düzenlendi. Sempozyumun açılışına katılan
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB olarak dünyada teknolojiyi
en iyi kullanan belediyelerden biri olduklarını söyledi.

D

ünya Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Günü
Sempozyumu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde
düzenlendi. Sempozyumun açılışında konuşan Başkan
Kadir Topbaş, dünyada ciddi bir teknolojik değişim
olduğunun altını çizerek, dünyayı yakalayabilmek için bu
değişime ayak uydurmanın önemine değindi.
İBB, teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biri…
Her ülkenin teknoloji konusunda ihtiyaçlarının farklı
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olduğunu belirten Başkan Topbaş, “Dünyada teknolojiyi
en iyi kullanan belediyelerden birisiyiz. Teknoloji ihraç
eder duruma geldik. Bizler de hem teknolojiyi yakından
takip ediyoruz hem de kullandığımız uygulamaları kendi
mühendislerimize yazdırıyoruz. İhtiyaçlar, yönetimleri
yeni yazılımlara, yeni çalışmalara yönlendiriyor. İtfaiyeye
çok sayıda yanlış ihbar geliyor. Şimdi yapılan programla
mekansal verilerle gelen bilgiye bakılarak, ihbarın doğru
olup olmadığı ve nerede olduğu itfaiye merkezinden
görülebiliyor. Bunlar bize kent yönetiminde kolaylıklar
getiriyor.” dedi.

Kasım 2016

Teknoloji, şehir hayatında iletişimi kolaylaştırıyor…
Şehirlerin büyümesiyle karşılaşılan en büyük sorunun
erişim olduğunu ve bu sorunu çözmek için de sürekli
girişimlerde bulunulması gerektiğini ifade eden Başkan
Topbaş, şunları söyledi: “Coğrafi Bilgi Sistemleri, şehir
hayatında iletişimi kolaylaştırmak adına önemli görev
üstleniyor. Bu bizim de hata payımızı minimize ediyor.
İhtiyaçlar bizi yeni yazılımlara, yeni çalışmalara
yönlendiriyor. Örneğin, araçta giderken başkan veya
yetkili, isterse kendi tabletinden 2, 5, 10 km mesafedeki
belediyenin yaptığı işleri, şantiyeleri, o şantiyenin
boyutlarını, ihale bedelini görebiliyor. Kentlerin en büyük
sıkıntılardan biri de hafriyat kamyonlarının taşıdıkları
hafriyatı yollara, otoban kenarlarına atmaları. Bunun için
bir yazılım istedik ve başardık. Bu yazılım hafriyat
kamyonlarına yerleştirilecek bir cihaz, nasıl hareket
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ettiğini, nerede olduğunu görme imkanı veriyor. İlçe
belediyesi hafriyat ruhsatı verdiği firmanın aracının
hafriyatı dökeceği alanı, gideceği güzergahı, saatleri ve
yapacağı sürati belirliyor. Böylece güzergah geçişleri
rahatlıkla görülebiliyor.”
İGDAŞ’a ‘başarı ödülü’…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen
Dünya CBS Günü Etkinliği’nde Coğrafi Bilgi Sistemi
Ödülleri de sahiplerini buldu. İGDAŞ, Altyapı Bilgi
Sistemleri (İGABİS) Projesi ile başarı ödülüne layık
görüldü. İGDAŞ Genel Müdür Yardımcısı İshak Kurşun,
ödülü Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin
elinden aldı. Bakan Özhaseki ve Başkan Topbaş daha
sonra İGDAŞ standında proje ile ilgili uzmanlardan
bilgi aldı.
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Türk inşaat sektörü
dünyayla rekabet ediyor…

Türk gayrimenkul ve inşaat sektöründe en iyilerin belirlendiği ‘Sign of the City Awards’ ödülleri
İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumlarından
KİPTAŞ’ın da ödül aldığı törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, ülkemizdeki inşaat sektörünün
hem uygulama hem de mimari tasarımlarıyla dünyayla rekabet edecek
bir güce sahip olduğunu söyledi.

G

ayrimenkul ve inşaat sektörünün en iyilerinin
belirlendiği ‘Sign of the City Awards’ ödül töreni,
Hürriyet gazetesinin ev sahipliğinde Hilton
İstanbul Bomonti Hotel’de yapıldı. Törene İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem
Karaaslan, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, Doğan
Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet Yönetim
Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı ile Türkiye’nin önde
gelen inşaat sektörü yetkilileri ve işadamları katıldı.
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Şehirler, kültürlerin kimlik kartıdır…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KİPTAŞ’ın da
ödül aldığı gecede konuşan Başkan Kadir Topbaş,
insanların en önemli ihtiyaçlarından birinin barınma
olduğunu belirterek, şehirlerin doğru ellerde idare
edilmesinin yaşam kalitesini artıracağını söyledi.
Günümüz dünyasında hızla bir şehirleşme döneminin
yaşandığına dikkat çeken Başkan Topbaş, “Toplumların
hassasiyetlerini ve kültürlerini şehirlerdeki yapılarda
görmek mümkündür. Yani bir bakıma şehirler aslında
üzerinde barındırdığı kültürlerin birer kimlik kartıdır.
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İnsanların davranış şekilleri de yaşadıkları alanlarla
etkileşerek gelişir. İnsan karakterinin yüzde 20’sini
genlerinden alıyorsa geriye kalan yüzde 80’ini de yaşadığı
çevreden almaktadır. Bundan dolayıdır ki bir insanın
karakterinin gelişmesinde ve değişmesinde yaşadığı
şehrin, yaşadığı çevrenin etkisi büyüktür.” dedi.
Yaşam alanları günümüz koşullarına cevap vermiyor…
Yaşadığımız yüzyılın şehirler yarışına ve hatta odak şehir
olma yarışına dönüştüğünü ifade eden Başkan Topbaş,
şehir yöneticilerinin bir CEO gibi hareket etmesinin
önemine değindi. Türkiye’nin çok ciddi bir şekilde kentsel
dönüşüme ihtiyacı olduğunu ve merkezi hükümetin
bununla ilgili olarak çalışmaları yürüttüğüne vurgu yapan
Başkan Topbaş, “Geçmişteki yaşam alanları artık
günümüzün yaşam koşullarına cevap vermiyor. Bunun
için çalışma yapmak ve düzenlemelere gitmek zorundayız.
Bunu yaparken de teknolojinin verdiği imkanları
kullanmak zorundayız.” diye konuştu.
Türkiye’deki inşaat sektörü dünyayla rekabet
edecek güçte…
Türkiye’deki inşaat sektörünün dünya ile yarışır hale
geldiğini ve hatta Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmanın
tercih sebebi olduğunu kaydeden Başkan Topbaş,
sözlerine şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın
küresel çaptaki ekonomik kriz için, ‘Bizi teğet geçiyor.’
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dediğinde bizi teğet geçmesinde inşaat sektörümüzün
gelişmiş olmasının payı büyüktü. Bizim inşaat sektörümüz
gerçekten başarılı. Hem uygulamada hem mimari
tasarımlarımızda dünyayla rekabet edecek bir güce hatta
tercih edilir bir hale geldi. Bu gelişim birçok sektörü
devreye soktuğu gibi ülke ekonomisine de ciddi katkılar
sağlamaktadır.”
Tarihi Yarımada’nın dijital maketi yapılıyor…
Başkan Topbaş, Tarihi Yarımada’nın silüetini
etkileyebilecek bakı alanlarını dikkate alan ve birçok ilçeyi
ilgilendiren bir çalışma yaparak İBB Meclisi’nden
geçirdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu çalışmayla birlikte binaların estetik sınırlarını
belirledik. Bir de dijital bir maket yaptırmaktayız. Bu
maket yardımıyla yapılacak binanın nasıl görüneceğini
önceden tespit edebileceğiz. Bu yapılacak binanın yıllarca
orada kalacağını ve geleceğe atılmış bir imza olacağını
düşünerek gerekli hassasiyetleri göstermek zorundayız.”
KİPTAŞ’a bir büyük ödül daha…
Konuşmaların ardından Türk gayrimenkul ve inşaat
sektöründe en iyilerin belirlendiği ‘Sign of the City
Awards’ ödülleri, sahiplerine dağıtıldı. KİPTAŞ Genel
Müdürü İsmet Yıldırım, ödülünü Başkan Kadir Topbaş’ın
elinden aldı.
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Makedon heyetten
Başkan Topbaş’a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Makedonya Türk Demokrasi Partisi Geçici
Başkanı Gönül Bayraktar ve Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Beycan İlyas ile biraraya geldi.
Başkan Topbaş, dost ülke Makedonya ile olan ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

M

akedonya Türk Demokrasi Partisi Geçici
Başkanı Gönül Bayraktar, Makedonya
Cumhuriyeti Devlet Bakanı ve TDP Genel
Başkan Yardımcısı Beycan İlyas ile TDP Genel Sekreteri ve
Makedon Cumhuriyeti Sosyal Politikalar Bakanlığı
Müsteşarı Enver Hüseyin, Başkan Kadir Topbaş’ı Saraçhane
Belediye Sarayı’nda ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet
duyduğunu belirten Başkan Kadir Topbaş, Türkiye’nin ve
İstanbul’un, dost ülke Makedonya ile iyi olan ilişkileri
daha da geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.
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İstanbul’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz…
Makedonya Türk Demokrasi Partisi Geçici Başkanı Gönül
Bayraktar da, İstanbul’daki gelişmeleri yakından takip
ettiklerini ifade ederek, İstanbul’un bilgi ve deneyiminden
yararlanmak istediklerini kaydetti. Karşılıklı hediyelerin
takdim edildiği ziyaretin sonunda Başkan Kadir Topbaş,
Makedon Heyete İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi
Toplantı Salonu’nu gezdirerek meclisin işleyişi ve
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kasım 2016

Hollandalı heyetten
taziye ziyareti

Hollanda Parlamentosu Üyesi Ten Broeke, beraberindeki heyetle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni
ziyaret etti. Genel Sekreter Hayri Baraçlı’ya taziye dileklerini ileten konuklar, 15 Temmuz’da yaşanan hain
darbe girişiminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde açılan taziye anı defterini imzaladılar.

15

Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi sonucunda
İstanbul Büyükşehir Belediye Binası önünde şehit
düşen 17 vatandaşımız ve diğer şehitlerimiz için
Hollanda Parlamentosu Üyesi (VVD - Özgürlük ve
Demokrasi için Halk Partisi) H. Ten Broeke başkanlığında bir
heyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne taziye ziyareti
gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Hayri Baraçlı ile görüşen heyet, önce şehitlerimiz için
başsağlığı diledi ardından da saygı duruşunda bulundu.

Demokrasi, özgürlük ve hukuk üstünlüğü ilk sırada
olmalı…
Hollanda Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nden oluşan heyete
başkanlık eden H. Ten Broeke, Türkiye’nin demokrasi,
özgürlük ve hukukun üstünlüğü konularındaki kararlılığını
gelecekte de devam ettirmesini ümit ettiklerini söyleyerek,
15 Temmuz şehitleri için açılan taziye defterini imzaladı.

www.ibb.istanbul
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Dünyanın en ünlü müzesi
İstanbul’da açıldı…

Dünyanın en ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds’nun 21’inci merkezi, İstanbul’da
ziyarete açıldı. Müzenin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
İstanbul’un tarihi geçmişiyle adeta bir açık hava müzesi olduğunu ifade ederek,
“Madame Tussauds’un İstanbul’a yeni bir değer sunacağına inanıyorum.” dedi.

İ

stiklal Caddesi’ndeki Grand Pera binasında yer alan
Madame Tussauds Müzesi’nin açılışına, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,
İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Nedret Apaydın ve
Beyoğlu Kaymakamı Osman Ekşi katıldı.
Başkan Kadir Topbaş, açılışta yaptığı konuşmada, Galata
Pera bölgesinin geçmişte önemli fonksiyonlar icra ettiğini,
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kültür sanat hayatımızda da önemli bir yere sahip
olduğunu ifade ederek, “Bir dönem belediye başkanlığı
yaptığım güzel Beyoğlu’muzun tekrar eski kültürel
aktivitelerine kavuşmasından dolayı memnuniyet duydum.
Özellikle Emek Sineması, bizim çocukluğumuzda çokça
geldiğimiz, gittiğimiz alanlar ama maalesef çöküntü haline
gelmişti. Burada ben bu konuya hassasiyet gösteren Emek
Kültür ve Sanat Vakfı’na teşekkür ediyorum. Tekrar kentin
hafızasının canlanması adına çok önemli.” dedi.
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İstanbul, geçmişiyle adeta bir açık hava müzesi…
İstanbul’un tarihi geçmişiyle de adeta açık hava müzesi
olduğunu ve her geçen gün İstanbul’a değer katan yeni
projelerin hayata geçtiğini anlatan Başkan Topbaş,
“Madame Tussauds’un İstanbul’a yeni bir değer
sunacağına inanıyorum. Yurt dışından gelen yerli ve
yabancı turistlerin yeni bir destinasyonu oldu. Tur
rehberleri mutlaka gezilecek yerler arasında Madame
Tussauds’u da koyacaktır. Şunu da ifade etmeliyim ki,
İstanbul’daki Madame Tussauds, Londra’dakinden daha iyi
olmuş.” diye konuştu.

önemli bir değer, hatta barış alanlarıdır. Hiçbir
politikacının açamayacağı kapıyı kültür ve sanatla
açarsınız.”

Müzeler, gelecek için çok önemli…
Kültür ve sanatın ülkeler arasındaki ilişkilerde de önemli
bir role sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Topbaş,
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünyada müzeciliğin çok
farklı konseptleri var. Madame Tussauds da kendi
formatıyla dünyada eşsiz bir yere sahip. Başarısı
tartışılmaz. Müzeler eğitim ve kültür-sanat için, gelecek
için çok önemli. Geçmişle geleceği birbirine bağlayan

Müzede 55 önemli figür sergileniyor…
Müzede tarih, kültür, sanat, spor ve siyaset dünyasından
55 figür yer alıyor. Sergilenen figürler arasında Mustafa
Kemal Atatürk, Mevlana, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni
Sultan Süleyman, Zeki Müren, Barış Manço, Adile Naşit,
Angelina Jolie, Brad Pitt, Usain Bolt, Messi, Rihanna,
Marilyn Monroe, Muhammed Ali ve daha birçok isim
bulunuyor.
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Konuşmaların ardından Başkan Topbaş ve protokol
Madame Tussauds Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi.
Adile Naşit’in Hababam Sınıfı’nda hayat verdiği Hafize
Anne karakterinin balmumu heykeli de kurdele kesenler
arasında yer aldı. Başkan Topbaş, daha sonra müzeyi
gezerek yetkililerden bilgi aldı ve ünlülerin balmumu
heykellerinin yanında basın mensuplarına poz verdi.
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Üsküdar - Çekmeköy Metrosu’nda
vagonlar raylara indirildi…

İ

Anadolu Yakası’nın ikinci metrosu olan Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Metro Hattı’nın
tren vagonları raylarla buluştu. Sürücüsüz olarak hizmet verecek olan metro hattı ile
Üsküdar - Çekmeköy arasındaki yolculuk süresi 27 dakikaya inecek.

stanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak raylı
sistemlerinin bir parçası olan Üsküdar - Ümraniye Çekmeköy Metro Hattı’nda çalışmalar tüm hızıyla
sürüyor. 2,7 km bağlantı tüneli ile 20 km’lik çift tüp metro
tüneline sahip metro hattında çalışacak trenlerin vagonları
ilk kez raylarla buluştu. Ümraniye Çakmak Mahallesi’ndeki
metro istasyonunda düzenlenen vagonları raylara indirme
programına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Hayri Baraçlı ile birlikte pek çok bürokrat katıldı.
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Türkiye’nin sürücüsüz ilk metro hattı…
Programda konuşan Hayri Baraçlı, sürücüsüz hizmet
verecek yeni metroda 126 vagon bulunacağını söyledi.
Vatandaşların konforlu bir hizmet alacağı yeni
metro hattının hayırlı olmasını dileyen Baraçlı,
“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz
yerlileştirmede ilk adımı da bu araçlarla atıyoruz. Bizler
bu projeleri gerçekleştirirken ilkleri de ortaya çıkarmak
için çalışıyoruz.” dedi.
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İlk etapta 9 istasyon hizmet verecek…
Anadolu Yakası’nın ikinci metro hattı olan
Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Metro Hattı’nın
16 istasyonla hizmet vereceğini belirten Baraçlı, ilk
etapta Üsküdar - Yamanevler arası 9 istasyonun
2017 Ocak ayı içerisinde hizmete açılmasının
planlandığını söyledi
Marmaray ve metrobüse entegre olacak…
Metroda hizmet verecek tren vagonlarında, otomatik
kapıların olacağını ve sürücüsüz hizmet verecek
trenlerin çok yakında İstanbullularla buluşacağını dile
getiren Baraçlı, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu hattın
farklı bir özelliği de var. Marmaray’a ve metrobüse
entegrasyonuyla büyük bir hizmet olacak. Konforu da
beraberinde farklı bir boyuta getirmiş oluyoruz.
İstanbul’da raylı sistem yatırımlarımız hızla devam
ediyor. Bununla ilgili 6 hattımızın da ihalesini
tamamlayacağız. Türkiye hızlı bir şekilde büyüyor.
Önemli olan, bizler bu çalışmaları yaparken milli
sanayinin gelişmesi için farklı konseptleri
oluşturabilmek. Büyükşehirdeki arkadaşlarımızla
yerlileşme konusunda gerekli adımlar atılıyor. Sayın
Başkanımızın vizyonu ve görev anlayışıyla İstanbul’a
hizmet etmeye devam edeceğiz.”

www.ibb.istanbul

16 istasyonda, 65 bin yolcu…
Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı,
Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak,
Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu,
Necip Fazıl, Çekmeköy / Sancaktepe duraklarından
geçecek olan metro hattında, saatte tek yönde 65 bin yolcu
taşınacak. Üsküdar İstasyonu’nda, Marmaray Hattı ile
yeraltından hatlar arası yolcu geçişi sağlanacak ve
Altunizade İstasyonu’nda metrobüsten, metro hattına
yolcu geçişleri yapılacak. Dudullu İstasyonu’nda planlama
aşamasında bulunan Bostancı - Dudullu Hattı ile ortak bir
istasyon yapısı oluşturulacak. Hat, Taşdelen ve Sultanbeyli
üzerinden Sabiha Gökçen Havaalanı’na kadar uzayacak.
Üsküdar - Çekmeköy 27 dakika olacak…
Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Metro Hattı, Marmaray ile
Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı ve diğer tüm metro
hatları ile entegre olacak. Yolcular seyahat başına ortalama
33 dakika zaman kazanacak. Çekmeköy’den hareket
edecek olan metro hattı ile Ümraniye’ye 12,5,
Üsküdar’a 27, Yenikapı’ya 36, Taksim’e 44, Kartal’a 59,
Hacıosman ve Havalimanı’na 68, Olimpiyat Stadı’na ise
78 dakikada ulaşım sağlanacak. Hattın hizmete
alınmasıyla, bir yılda atmosfere salınan CO2 emisyonundaki
azalma 77 bin 246 ton olacak.
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Mecidiyeköy - Mahmutbey
Metro Hattı’nda sona doğru…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı’nın
kazı çalışmalarında sona gelindi. 15 istasyondan oluşan metro hattı tamamlandığında
Mecidiyeköy - Mahmutbey arasındaki yolculuk süresi 27 dakika olacak.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, “her yerde metro,
her yere metro” hedefine doğru emin adımlarla
ilerliyor. 17,5 kilometre uzunluğundaki Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Hattı’nda çalışmalar tüm hızıyla
sürüyor. Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler,
Bağcılar, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe Alibeyköy
bölgelerinden geçecek olan metro hattında, tünel kazı
çalışmalarının yüzde 80’i tamamlandı. Kazıların 2016 yılı
sonunda bitirilerek, elektromekanik çalışmaların
başlaması planlanıyor. Bu hatta bağlanacak olan Kabataş Mecidiyeköy arasındaki metro inşaatı da tüm hızıyla
devam ediyor.
Mecidiyeköy - Mahmutbey 27 dakika…
15 istasyondan oluşacak olan metro hattının saatte tek
yönde 70 bin yolcu taşıması planlanıyor. Mecidiyeköy,
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Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Yeşilpınar,
Veysel Karani, Akşemsettin, Kazım Karabekir,
Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi, Giyimkent Tekstilkent, Yüzyıl Mahallesi, Göztepe ve Mahmutbey’den
geçecek olan metro hattı ile Mecidiyeköy - Mahmutbey
arasındaki yolculuk süresi 27 dakika olacak.
4 farklı noktada mevcut raylı sistemlerle entege olacak…
Kabataş - Taksim Füniküler Hattı ve Eminönü - Kabataş
Tramvayı ile Kabataş’ta, Yenikapı - Hacıosman Metro
Hattı ile Mecidiyeköy’de, Otogar - Bağcılar - Başakşehir
Metro Hattı ile Mahmutbey’de entegre olacak. Topkapı Sultançiftliği Hattı ile Karadeniz Mahallesi’nde mevcut
raylı sistemler ile entegrasyonu sağlanacak hattın, Halkalı
Toplu Konutlar, Altınşehir üzerinden Bahçeşehir ve
Esenyurt’a uzatılması için ise ihale çalışmaları başlatıldı.
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Haliç - Kemerburgaz Dekovil Hattı
hayata geçiriliyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “her yerde metro, her yere metro” hedefiyle raylı sistem
yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Geçmişte önemli bir yeri olan ve nostaljik araçlarla hizmet
verecek tarihi Haliç - Kemerburgaz Dekovil Hattı hayata geçiriliyor.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, geçmiş dönemlerde
İstanbul’da faaliyet gösteren Silahtarağa Elektrik Santrali
ve şehrin kuzeyindeki linyit ocakları arasında kurulan
tarihi demiryolu hattını, inşa edeceği Haliç - Kemerburgaz
Dekovil Hattı ile tekrar hayata geçiriyor. Proje ile tarihi
öneme sahip Haliç - Karadeniz Sahra Hattı hizmete
alınarak, toplu taşımaya ve turistik gezilere imkan sağlaması
amaçlanıyor. Nostaljik araçlarla hizmet verecek olan dekovil
hattının inşaatının 22 ayda tamamlanması hedefleniyor.
Hat, 10 adet istasyona sahip olacak…
Tarihi dekovil hattının güzergahı korunarak ilk 2 etap
inşaatı başlayacak. Hat, Silahtarağa bölgesinde yer alan
Santral İstanbul’dan başlayıp, Kağıthane Deresi ve Cendere
Yolu’nu izleyerek Göktürk üzerinden Ayvad Bendi Mesire
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Alanı’nda son bulacak. 25 km uzunluğundaki hattın
10 adet istasyonu olacak. Santral İstanbul, Kağıthane,
Sadabat, Cendere, TT Arena, Hamidiye, Kemerburgaz,
Mithatpaşa, Ayvad Bendi ve Göktürk İstasyonlarından
geçecek hatta, 1 adet depo bakım sahası, güzergah
boyunca bisiklet yolu ve yaya yolu yapılması planlanıyor.
Hat ile önemli istasyonlara entegrasyon sağlanacak…
Kağıthane ve Eyüp ilçelerinden geçecek olan tarihi dekovil
hattı, yapımı devam eden Mahmutbey - Mecidiyeköy Kabataş Metro Hattı ile Sadabat İstasyonu’nda, yapımı
devam eden Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı ile
Silahtarağa İstasyonu’nda ve yapımı planlanan İstinye İTÜ - Kağıthane Metro Hattı ile TT Arena İstasyonu’nda
entegre olacak.
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İETT’den 2 bin 714 otobüs ve
760 hat ile hizmet…

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İETT Genel Müdürlüğü’nün 2017 Bütçesi’ni onayladı.
İETT’deki otobüs yaş ortalamasını her geçen yıl daha da aşağıya çektiklerini belirten
İETT Genel Müdürü Arif Emecen, İETT’nin 2 bin 714 otobüs ile
İstanbul’un her köşesine hizmet verdiğini söyledi.

İ

ETT Genel Müdürü Arif Emecen, İETT’nin 2017 Yılı
Faaliyet Raporu’nu İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi’ne sundu. Emecen, 146 yıldır toplu taşımanın
yükünü omuzlayan İETT’nin, böylesi kadim bir kente her
geçen gün daha büyük hizmet verebilmek için yılın
365 günü 24 saat kesintisiz çalıştığını söyledi.
Kamu kurumu olan İETT’yi özel sektör mantığıyla da
işlettiklerini ifade eden Emecen, “Türkiye’nin önde gelen
özel şirketleriyle ve IBBG (Uluslararası Otobüs Kıyaslama
Grubu) çatısı altında uluslararası platformda 14 farklı
şehir ile benchmarking çalışmalarına odaklanarak sürekli
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iyileştirmeler yapmaktayız. Bizler yeniliği ve farklılığı ön
planda tutan bir kurum olmanın gururu içerisinde 146
yıldır ayaktayız. Hizmet kalitesini artırmak ve karşımıza
çıkan problemleri çözmek için de inovatif çözümler
üretmekteyiz. İETT’nin misyonu toplu ulaşım
hizmetlerini, açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayacak
şekilde düzenlemek ve denetlemek, sektörde dengeleyici
rol oynamak, aynı zamanda ulusal ve uluslararası
alanlarda bilgi birikimini yönetmektir. Vizyonumuz ise
şehir hayatını kolaylaştıran, çevreye duyarlı,
alternatif enerji kaynaklarını yönetebilen lider kuruluş
olmaktır.” dedi.

Kasım 2016

İETT 2 bin 714 otobüs ile hizmet veriyor…
İETT’deki otobüs yaş ortalamasını her geçen yıl daha da
aşağıya çektiklerini belirten Emecen, “Yaş ortalaması
4,5 olan 2 bin 714 otobüsü ve 760 hattıyla İETT,
İstanbul’un her köşesinde hizmet veriyor. Ayrıca özel
işletmeler dahil edildiğinde 5 bin 804 otobüsün
yürütüm ve denetimlerini yapıyoruz.” diye konuştu.

var. Konsept duraklar güneş enerjisi ile çalışıyor, wi-fi
hizmeti veriyor, elektrikli engelli araçlarına ve telefonlara
şarj olanağı sağlıyor. Biletmatik olanağı sunuyor, anlık
bilgilendirmeler yapıyor. Bu durakların sayısını da
önümüzdeki dönemde artıracağız. Duraklarımıza erişim
mesafemiz ortalama 500 metre. Bu mesafede duraklara
erişim sağlayabilen nüfus oranı ise yüzde 98.”

İstanbul’a yeni metrobüs güzergahları…
Metrobüsün İstanbul trafiğinde önemli bir rahatlama
yarattığını ve metrobüs hattında 545 aracın İstanbullulara
hizmet verdiğini ifade eden Emecen, şunları söyledi:
“Yolculuklardaki konforu artırmak ilk hedefimiz.
52 km 45 istasyonumuzla birlikte iyileştirme projelerimize
hız kesmeden devam ediyoruz. Beylikdüzü - Silivri ve
diğer yeni metrobüs güzergahları ile İstanbul halkı hızlı ve
konforlu ulaşım hizmetlerinden birine daha kavuşacaktır.”

İETT’ye Başarı ve Türkiye Mükemmellik Ödülü…
İETT’nin Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM)
mükemmellik modelini 5 yıldır uyguladığını ve bunun
meyvelerini topladıklarını anlatan Emecen, İETT’nin
geçen yıl EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü aldığını,
bu yıl da İtalya’da düzenlenen Avrupa Mükemmellik
Ödüllerinde “Müşterilere Değer Katma” kategorisinde
“Başarı Ödülü”ne layık görüldüğünü söyledi.

Akıllı durakların sayısı artırılıyor…
Akıllı durak projelerinin ilkini Yıldız Teknik Üniversitesi
durağında hayata geçirdiklerini ve bu projenin de
vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini ifade eden
Emecen, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz yıl
12 bin 16 olan durak sayımızı 7 bin 750’si açık, 4 bin 639’u
kapalı olmak üzere 12 bin 389’a çıkardık. Vatandaşlarımız
tarafından gösterilen ilgi sonucu akıllı durak projemizi
tüm ilçelerimizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz,
çalışmalarımıza başladık. Bu durağımızın birçok özelliği
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Emecen, konuşmasına şöyle devam etti: “Ayrıca
belgelenmiş 11 adet kalite standardına sahibiz. ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
ISO 50001 Enerji Yönetimi Standartları bunlardan sadece
birkaçıdır. İETT’nin kalitesini ispatlayan hem yurt içinde
hem de yurtdışında ulaşım uzmanlarının ve kent
yöneticilerinin dikkatini çeken bir başka projesinden de
bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz otobüslerimizin hepsi
akıllı araç donanımlarına sahip. GPS ile izleniyor, iç ve dış
kameralarla takip ediliyor, internet ve usb şarj imkanı
sunuyor, araç içi doluluk oranlarını gösteriyor.”
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Mobiett’yi 3,6 milyon kişi kullanıyor…
İETT’nin günümüz teknolojisini yakından takip ettiğini,
en yeni uygulamalarla İstanbulluların hayatını
kolaylaştırdığını vurgulayan Emecen, sözlerine şöyle devam
etti: “Akyolbil adını verdiğimiz proje kapsamında durak
yoğunluklarını izleme, gerekli hat, durak ayarlamalarını
yapabilme imkanına kavuştuk. Anlık takip sistemimizin bir
getirisi olan Mobiett 3,6 milyon kişi tarafından kullanılıyor.
Bu uygulamayla günde 2 milyona yakın sorgu yapılıyor.
Yılda 10 milyon yabancı turistin ziyaret ettiği İstanbul’da
turistlerin de rahatlıkla kullanabilmesi için uygulamaya
İngilizce ve Arapça başta olmak üzere 12 yabancı dil desteği
sağlandı. Mobiett’nin yeni versiyonunda özellikle görme
engelli yolcuların talepleri doğrultusunda bir alarm sistemi
geliştirildi. Bu yeni özellik, istenilen durağa ve hatta ait
otobüs gelmeden önce belirtilen zaman kadar alarm
çalmasını sağlıyor.”
Karakutu ile toplu taşımada yeni dönem…
İETT’nin uçaklarda kullanılan karakutu sistemini de
kullanmaya başladığına ve otobüsleri en etkili şekilde takip
ettiklerine dikkat çeken Arif Emecen, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Karakutu projesinin amacı otobüslerin etkin
olarak takip ve denetiminin sağlanmasıdır. Bu proje ile
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otobüslerimizin yakıt tüketimi, kat edilen mesafe, periyodik
bakım, arıza yönetimi gibi 48 ham veri alınacaktır.
Uygulama sonrası yakıt tasarrufu, kaza sayısında azalma,
emisyon değerinde azalma gibi iyileştirmeler
hedeflenmektedir. Uygulamaya 520 otobüsle başlanmış
olup, tüm filoya yayılacaktır. Karakutu ile şoförlerimizin
performansları verilerle ölçülecek hangi şoförümüzün
hangi eğitime ihtiyacı olduğu anlaşılarak kişiye özel
eğitimler planlanacaktır.”
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iBeacon yakında duraklarda ve mobil telefonlarda…
Yolcuları bilgilendirmek adına da iBeacon adında bir
uygulamayı hayata geçireceklerini ifade eden Emecen,
uygulama ile ilgili detayları da aktardı. Uygulama sayesinde
hat ve sefer değişiklik bilgisi anlık olarak durakta bekleyen
yolculara iletilecek, otobüse binen yolculara araç içerisinde
ihtiyaçları olan bildirimler gönderilecek. Duraklara
yerleştirilecek iBeacon sayesinde görme engelli yolcuların
kimseden yardım almadan durağa girmesi sağlanacak.
Akıllı telefonları üzerinden gelen otobüsün hangi hatta ait
olduğunu bildiren, inecekleri durağa yaklaştıklarında ise
uyaran sesli mesajların verilmesi sağlanacak.
Genel Müdür Emecen, İETT çalışanlarını da motive
etmek adına bir dizi çalışma yürüttüklerini ve bu
kapsamda eğitime büyük önem verdiklerini söyledi.
Emecen, başta şoförler olmak üzere 6 bin çalışanı etkili
iletişim becerileri, kriz yönetimi, yolcularla iletişim, öfke
kontrolü, kurumsal imaj, otobüslerin temizliği ve
korunması gibi konularda eğitimden geçirdiklerinin altını
çizdi.

Tarihi Yarımada’da elektrikli otobüs dönemi…
2017 yılında alınacak elektrikli otobüslerin de Tarihi
Yarımada’da kullanılacağını vurgulayan Emecen, “Hali
hazırda verilen hizmetin, çalışma sonrasında yüzde 100
elektrikli, toplam 200 otobüsle verilmesi planlanmaktadır.
Edirnekapı’nın aktarma merkezi olarak planlandığı
projede yeni otobüsler tüm akıllı araç donanımlarına
sahip olacaktır.” diye konuştu.
Emecen ayrıca 2017’de tüm otobüs alımlarına ayırdıkları
bütçenin 1 milyar 110 milyon 996 bin lira olduğunu,
toplamda da 725 adet otobüs alımı planladıklarını kaydetti.
Konuşmaların sonunda İETT Genel Müdürlüğü’nün
2 milyar 900 milyon TL olan 2017 bütçesi, oy çokluğuyla
kabul edildi.

Engelli vatandaşlar için erişilebilir toplu ulaşım…
İETT’nin toplumun her kesimine hizmet vermeyi ilke
edindiğini ve bu kapsamda engelli vatandaşlarımız için
“herkes için erişilebilir toplu ulaşım” çalışmalarını
yürüttüklerini anlatan Emecen, “Tüm otobüslerimizi,
garajlarımızı ve hizmet binalarımızı engelli erişimine
uygun hale getirdik. Bu bağlamda engelli vatandaşlarımızın
problemlerinin çözümü amacıyla bünyemizde
Engelliler Koordinatörlüğü bulunduğunu da buradan
duyurmak isterim.” dedi.
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Atıksuları arıtmada
%100 hedefine doğru…

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 6 milyar 446 milyon lira olan
2017 Yılı Bütçesi’ni onayladı. İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, dünyanın en büyük metropollerinden
olan İstanbul’da günde 3 milyon m3’e yakın su tüketildiğini belirterek, 2 yıl içerisinde biyolojik ve
ileri biyolojik atıksu arıtma oranının yüzde 90’ı geçeğini söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel
Müdürlüğü’nün 6 milyar 446 milyon liralık 2017 Yılı
Bütçesi’ni onayladı. İBB Meclis Toplantısı’nda
sunum yapan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İSKİ’nin
5 milyondan fazla abonesi olduğunu, dünya çapında altyapı
yatırımlarının yanında, müşteri hizmetlerinde de çağın
hızını yakalamak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.
2017’de 2,9 milyar yatırım hedefi…
İSKİ’nin İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde yatırımlar
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gerçekleştirdiğini vurgulayan Turan, “Bu sene
2 milyar 710 milyon 470 bin TL tutarındaki yatırım
öngörümüzün, ilk 9 aylık döneminde
1 milyar 726 milyon 760 bin TL’sini gerçekleştirdik.
2017 yılında ise toplam 2 milyar 974 milyon 818 bin TL
tutarında yatırım yapmayı planlıyoruz. 26 farklı ülkeden
heyet ağırlayarak İSKİ’nin tecrübelerini anlattık. Afet
yaşanan illerimize teknik destek verdik ve UCLG ile
Türkiye Belediyeler Birliği koordinesinde yurt içi yurt dışı
su idareleri için bir eğitim akademisi kurduk.” dedi.

Kasım 2016

İSKİ, İstanbul’u susuz bırakmamak için çalışıyor…
Şehrin içmesuyunun tamamına yakınının yüzeysel
kaynaklardan karşılandığını hatırlatan Fatih Turan, su
kaynaklarının tamamen yağışlara bağlı bir seyir izlediğini ve
barajlardaki doluluk oranının yüzde 35 olduğunu belirtti.
2016 yılı ilk 11 ayında şehre yaklaşık 900 milyon m3 su
verildiğini söyleyen Turan, “İSKİ şehrin su ihtiyacını
öngörüyor, gerekli yatırımları projelendiriyor ve İstanbul’u
susuz bırakmamak için her türlü tedbiri alıyor. Dünyanın
en büyük metropollerinden olan İstanbul’da günde
3 milyon m3’e yakın su tüketiliyor.” diye konuştu.

Su kaynakları 2020’de yüzde 69 artacak…
Fatih Turan, şehri susuz bırakmamak için Melen dışında,
geleceğe yönelik su temin projelerinin devam ettiğini
hatırlatarak, Asya Yakası’nda İsaköy ve Sungurlu
Barajlarının, DSİ’nin 2017 yatırım programına alındığını,
Avrupa Yakası’nda ise Karamandere Barajı için fizibilite
çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Rezve
Deresi’nden de yıllık 235 milyon m3 su alınmasının
planlandığını söyleyen Turan, “Melen’e ilave olarak,
bu barajla birlikte su kaynaklarının verimi 2020’ye kadar
yüzde 69 artırmış olacak.” dedi.

Melen, İstanbul’un daimi sigortası olacak…
İklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediğini vurgulayan
Turan, şunları söyledi: “İstanbul için de iklim değişikliği
senaryolarına karşı tedbir alınması gerekiyor. Bu tedbirin
adı ise Melen. DSİ tarafından yapımına başlanan ve
İstanbul’un uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak olan
Melen Barajı’nın inşası devam ediyor. Barajın
tamamlanmasıyla şehrimizin su kaynakları, verimini iki
katına çıkarmış olacak. Bütün bu yatırımlar neticesinde
Melen, İstanbul’un daimi sigortası olacak.”

İçmesuyu arıtma tesislerinde yeni projeler…
Toplam kapasitesi yaklaşık 4,5 milyon m3 olan tesislerde
suyun yüksek kalitede arıtılarak şehre verildiğinin altını
çizen Turan, diğer bir taraftan da şehrin gelecekte ihtiyaç
duyacağı yeni içmesuyu arıtma tesisleri için projelendirme
çalışmaları yürütüldüğünü sözlerine ekledi. Fatih Turan,
Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde bulunan Emirli
2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi’nin ve İkitelli
3. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi’nin ihale
aşamasına geldiğini, Cumhuriyet 2. Kademe İçmesuyu
Arıtma Tesisi’nin ise proje ihale sürecinin başlatıldığını
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belirtti. İhtiyaca binaen Taşoluk ve Danamandıra
İçmesuyu Arıtma Tesislerinin de kapasitelerinin
artırıldığına değinen Turan, Darlık’ta ise yeni bir arıtma
tesisinin hizmete alınmasının planlandığını, bu tesiste
kimyasal kullanmadan membran teknolojisi ile arıtma
yapılacağını ve bu yatırımlarla içmesuyu arıtma tesislerinin
kapasitesinin yüzde 45 artacağını söyledi. Su deposu
kapasitesinde yaklaşık 1,5 milyon m3’e ulaşıldığını ifade
eden Turan, toplam 180 bin m3 hacminde, 25 adet su
deposunun inşaat çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Verimlilik artıyor, maliyet azalıyor…
Melen Suyu’nun Avrupa Yakası sistemine
entegrasyonunun sağlanması için 3 m çapında 22 km
uzunluğunda Kağıthane - Bahçelievler - Sefaköy hattında
bir tünel inşa edileceğini bildiren Fatih Turan,
“Barajlardaki su seviye bilgisi, isale debi miktarları, depo
seviyeleri, uzaktan kontrol vanaları gibi bilgileri, SCADA ile
anında takip ediyoruz ve bu verileri yöneterek gerekli
tedbirleri alıyoruz. Merkezi kontrol sayesinde su dağıtım
sisteminin verimliliğini artırıyoruz, böylece maliyetler
azaltılıyor.” dedi.
İstanbul’a 4 yeni ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi…
Büyükçekmece, Silivri, Selimpaşa ve Çanta İleri Biyolojik
Atıksu Arıtma Tesislerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin
kişinin atıksuyunu arıtacağını ifade eden Turan, “Çevre ve
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insan sağlığı için tünelleri ve atıksu hatlarıyla birlikte,
İSKİ, 1 milyar TL’yi aşan bir yatırım gerçekleştirmiş oldu.
Bu dört tesis, toplam 115 bin hektarlık bir alanın
atıksuyunu toplayacak.” dedi.
İstanbul’un suyunun sigortası Melen’i korumak için de
5 adet ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi inşa edileceğini
ifade eden Turan, bu tesislerin hizmete girmesiyle atıksu
arıtma tesislerinin kapasitesinin 2020’ye kadar yaklaşık
yüzde 60 artırılacağını, 2 yıl içinde ise biyolojik ve ileri
biyolojik arıtma oranının yüzde 90’ı geçeceğini söyledi.
Atıksu tesisleri ile dereler ve denizler kirlilikten
kurtuluyor…
Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin dezenfekte
edilen çıkış suyunun Pendik’ten Bostancı’ya, sahil
boyunca rekreasyon alanlarında kullanılmak üzere hazır
hale getirildiğini belirten Fatih Turan, daha fazla geri
dönüşüm suyu elde etmek için, Ataköy İleri Biyolojik
Atıksu Arıtma Tesisi’nde geri dönüşüm ünitesinde
20 bin m3’lük kapasite artırımı gerçekleştirileceğini
aktardı. Turan, sözlerine şöyle devam etti: “İSKİ bugüne
kadar 80 atıksu arıtma tesisi, 15 bin km atıksu şebekesi,
999 km kolektör, 160 km tünel inşa etti ve İstanbul’da
atıksuyla ilgili büyük çevre kazanımları elde edildi. Su
kaynakları olan dereler ve denizler atıksu kirliliğinden
kurtuldu. İstanbullular uzak şehirlere gitmeden deniz
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keyfi yaşamaya başladı. Artık atıksuyla ilgili olarak tesisler,
tüneller ve şebekelerle bu büyük sistem tamamlanmak
üzere. Bu çerçevede tünel inşaatları da bitiyor. 2016 için
28 km tünel tamamlandı. 2017’de ise yaklaşık 11 km tünel
inşa edilecek.”
Su baskınları artık yaşanmıyor…
Geçmişte bazı bölgelerde 5 - 6 kg yağışta bile altyapı
yetersizliği nedeniyle sel baskınlarının meydana geldiğini
hatırlatan Fatih Turan, artık metrekareye 40 - 50 kg
yağışın düşmesi durumunda bile su baskınlarının
yaşanmadığının altını çizdi. Şehirde dere ıslahlarında da
sona doğru yaklaşıldığını, bugüne kadar Büyükşehir
Belediyesiyle birlikte 467 km dere ıslahının
tamamlandığını ve önümüzdeki yılda yaklaşık 17 km
dere ıslah çalışmasının tamamlanacağını sözlerine ekledi.
26 arıtma tesisi projesi daha…
İSKİ’nin İstanbul sınırları içindeki köylere yatırımlarını
sürdürdüğünü aktaran Fatih Turan, “İSKİ’nin köylerde
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61 adet arıtma tesisi var. 26 yeni tesisi hizmete almak için
proje hazırlandı. Ayrıca, köylere bugüne kadar toplam
883 km atıksu şebekesi inşa edildi.” dedi.
Rüzgar ve güneş enerjisi ile enerji giderleri
düşürülecek…
“İSKİ hem uzak mesafelerden su taşıyor hem de şehrin
engebeli coğrafyası nedeniyle suyu sürekli terfi ederek
İstanbullulara ulaştırıyor.” diyen Turan, sözlerini şöyle
tamamladı: “İSKİ’nin havzalarındaki yenilenebilir enerji
potansiyelinden yararlanarak, kendi enerjimizi üretmeyi ve
böylece enerji giderlerini düşürmeyi amaçlıyoruz.
Bu nedenle havzalarda, arıtma tesislerinde ve isale
hatlarına yakın bölgelerde fizibilite çalışmaları
yürütülüyor. Aynı zamanda gerçekleştirilen yatırımlarla
şehre pek çok uluslararası kuruluşun öngördüğü
standardın çok üstünde içilebilir kalitede su ulaştırılıyor.
Artık halk sağlığına uygun su ihtiyacını karşılamanın
yanı sıra damak tadına da hitap eden su vermek için
çalışılıyor.”
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İstanbul’a yeni meyve ve sebze hali

İ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, günümüz ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen
Ataşehir Meyve Sebze Hali’ni, daha modern ve daha büyük bir komplekse taşıyor.
Tuzla Aydınlı bölgesinde 450 bin m² araziye kurulacak olan hal, değişen tüm ihtiyaçlara
cevap verebilecek büyüklükte, altyapı ve hijyen sorunu olmayan, sektörün ihtiyaçlarını
karşılayabilecek uluslararası düzeyde bir kompleks olacak.

stanbul Büyükşehir Belediyesi, 1970 yılından beri
Anadolu Yakası’nda hizmet veren, günümüz
ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen

Ataşehir Meyve Sebze Hali’ni, Adapazarı, Kocaeli ve
Gebze bölgesine de hizmet verecek modern bir komplekse
taşıyor. Tuzla Aydınlı bölgesinde 450 bin m² araziye
kurulacak olan hal, değişen tüm ihtiyaçlara cevap
verebilecek büyüklükte ve dünyaya örnek kompleks
olacak. Yeni hal kompleksi inşaatının Ocak ayında
başlaması ve bir yıl içinde hizmete alınması hedefleniyor.
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Dünyaya örnek olacak…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
“Dünyaya örnek olacak bir hal projesi yapacağız.” fikri
hayata geçiriliyor. Yeni inşa edilecek olan hal kompleksi,
uluslararası standartlarda, altyapı ve hijyen sorunu
olmayan, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek,
gelişmelere açık ve alan ihtiyacını karşılayabilecek şekilde
planlanıyor. Mal giriş ve çıkışlarının, yükleme, depolama,
satış gibi tüm hareketlerin en hızlı ve kontrollü
yapılabileceği, esnaf, idari personel ve tüm müşterilerin
ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte sosyal tesisler ile
donatılmış olması ön planda tutuluyor.
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Yer seçiminde ‘ulaşılabilir’ olması etkin oldu…
Hal tesisinin yer seçiminde özellikle şehir yerleşim
alanında olmayan, tesisin ihtiyaçlarına cevap verecek
büyüklük ve nitelikte, ulaşılabilir, kent içi ve kent dışı
trafik yoğunluğunu artırmayacak, çevre yolları
bağlantılarının sorunsuz bir şekilde yapılması nitelikleri
araştırılarak, Aydınlı bölgesi seçildi.
Zengin sosyal donatı alanları ve 240 dükkan yer alacak…
Hal tesisi içerisinde sosyal donatı alanlarına önem verilerek,
tesisi kullanan herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar
oluşturulacak. Aydınlı Meyve Sebze Hali’nin içerisinde
240 adet dükkan, satış birimleri, giriş kontrol noktaları,
gıda kontrol binası, kasa yıkama tesisi, paketleme tesisi,
atık depolama alanları, idari bina, otoparklar, itfaiye istasyonu,
temizlik birimi, otel, cami, kafeler, büfeler, restoran,
sağlık ocağı, eczane, PTT ve banka şubeleri yer alacak.
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2 bin 742 araçlık otopark yapılacak…
Özellikle hal içerisinde trafik sorunu oluşmasını önlemek
amacıyla, ürün giriş ve çıkış noktaları için farklı
güzergahlar kullanılacak. Otopark sorununun oluşmaması
için de açık ve kapalı otopark alanları yer alacak.
Tesis içerisinde 1.133 araçlık binek araç, 408 araçlık
kamyonet ile 1.201 araçlık tır ve kamyon otoparkları
oluşturulacak.
1.118 ağaç dikilecek…
Çevre dostu olarak planlanan yeni hal tesisinde, yeşil
alanlar oluşturulacak. Bu alanlar hem sosyal amaçlı
kullanılacak hem de ağaçlandırma yapılarak karbon
salınımına yönelik adım atılmış olacak. Ağaçlandırma için
ayrılan alana 1.118 ağaç dikilmesi planlanıyor. Ayrıca
1.427 çalı, 278 bin adet yer örtücü bitki dikimi de
yapılacak.

47

İstanbul kışa hazır…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm hazırlıklarını
tamamladı. Yapılan hazırlıklarla ilgili basın mensuplarına bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Hayri Baraçlı, 6 bin 921 personel, 1.347 araç ve iş makinasının hazır bekletildiğini söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kış sezonu hava
koşullarıyla mücadele planları Afet Koordinasyon
Merkezi’nde (AKOM) masaya yatırıldı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın
başkanlığında yapılan toplantıda, Genel Sekreter
Yardımcıları Mevlüt Bulut ve Çağatay Kalkancı da yer aldı.
Hayri Baraçlı, İstanbul’da kış mevsiminin sorunsuz bir
şekilde atlatılması için İBB ekiplerinin, 6 bin 921 personel,
1.347 araç ve iş makinasıyla çalışmalara devam edeceklerini
söyledi. Ülke özelliği gösteren İstanbul’un her köşesine
hizmet götürmek için çalıştıklarına değinen Baraçlı,
İstanbul’da 4 bin kilometre ana arter, 7 bin 373 kilometre de
kışla mücadele çalışmasının devam edeceğini söyledi.
Baraçlı, geçmiş yıllarda 150 bin ton civarında tuz tüketimi
mevcutken, bu yıl stoklarda 250 bin ton civarında tuzun
mevcut olduğunu belirtti.
Tüm personelin eğitimi ve personelin kışla mücadelede
karşılaştıkları problemlerin çözümüyle ilgili çalışmalar
yürüttüklerini vurgulayan Baraçlı, İSFALT A.Ş., Yol Bakım,
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Ulaşım, İtfaiye, Sağlık, Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlıklarıyla birlikte tüm çalışmaların sürdüğünü ifade
etti. Zabıta Daire Başkanlığı’nın da bu kış, hazırlıkların
içerisinde olduğunu bildiren Baraçlı, “Tabi ki amacımız
vatandaş memnuniyetini üst seviyeye çıkarabilmek ve
ortaya çıkabilecek problemleri önleyebilmek." dedi.
Sokakta barınmaya çalışan evsiz vatandaşlarla ilgili olarak
hem Anadolu hem de Avrupa Yakalarında barınma
yerlerinin hazırlandığına dikkat çeken Baraçlı, sokak
hayvanları için ise Sağlık ve Destek Hizmetleri Daire
Başkanlıklarının gerekli tedbirleri aldıklarının altını çizdi.
Yaklaşan kışla birlikte tüm sürücüleri kış lastiği
kullanmaları konusunda uyaran Baraçlı, sözlerine şöyle
devam etti: “43 noktada Buzlanma Erken Uyarı Sistemi’ni
(BEUS) uygularken, Haramidere bölgesindeki metrobüs
hattında da buzlanmaya karşı otomatik spreyleme sistemi
kuruldu. Çalışmalardan verim alınması durumunda sistemi
kentin çeşitli noktalarında uygulayacağız.”
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UGETAM’dan
Mesleki Yeterlilik Belgesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UGETAM, ulusal ve uluslararası alanda düzenlediği
Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavları sonucunda başarılı olanlara belgelerini takdim etti.
Törende, Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin zorunluluğunun yanı sıra iş verimi ile
iş sağlığı ve güvenliği açısından önemine dikkat çekildi.

M

esleki Yeterlilik Kurumu tarafından
YB-0001 yetki numarası ile yetkilendirilmiş
ilk belgelendirme kuruluşu olan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden UGETAM,
ulusal ve uluslararası alanda düzenlediği Yeterlilik
Belgelendirme sınavları sonucunda başarılı olanlara
belgelerini takdim etti. Mesleki Yeterlilik Belge Teslim
Töreni, Pendik Crowne Plaza Hotel’de gerçekleştirildi.
Törene Mesleki Yeterlilik Kurum (MYK) Başkanı Adem
Ceylan, MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı
Mehmet Ordukaya, MYK Uzmanı Fatih Bilen, İstanbul
İş-Kur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Pendik
Belediye Başkan Vekili Cevat Yaman, kamu kurum ve
kuruluşlarının başkanları, özel sektör temsilcileri ve
doğalgaz dağıtım şirketlerinin yöneticileri katıldı.
Hem iş verimi için hem de iş sağlığı ve güvenliği için
belgelenmeli…
Programın açılış konuşmasını yapan MYK Başkanı Adem
Ceylan, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından
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beklentilerinin yüksek olduğunu ve talep edilmesi halinde
MYK’nın yetkilendirilmiş kuruluşları her zaman yeni
hibe ve teşviklerle destekleyebileceğini ifade etti.
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin
güncel verileri ve gelinen noktayı katılımcılar ile paylaşan
Ceylan, Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin sadece zorunlu
olması yönünden değil, iş verimi ile iş sağlığı ve güvenliği
açısından da işverenler tarafından tercih edilmesi
gerektiğini belirtti.
Eğitimli insan gücü yetkilendirilmeli…
UGETAM Genel Müdürü Şenol Yıldız da, törende yaptığı
konuşmada, ülkemiz ve enerji sektörü için eğitimli insan
gücünün yetkilendirilmesinin oldukça önemli bir konu
olduğuna işaret ederek, “Enerji sektörünün altyapısının
kuvvetlendirilmesi, can ve mal emniyetinin
en yüksek düzeyde sağlanması için tarafsız ve bağımsız
akredite kuruluşlara olan ihtiyaç arttı.” dedi. Konuşmaların
ardından Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavları sonucu
başarılı olan kişilere belgeleri verildi.
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İBB’ye Altın Küre Ödülü…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen IPRA
Altın Küre Ödülleri’nde seyahat ve turizm kategorisinde dünya 1’incisi oldu. “Erişilebilir Turizm,
Engelsiz İstanbul” projesi kapsamında görme engelli vatandaşlar için hazırlanan replikalar,
pek çok proje arasından seçilerek Altın Küre Ödülü’ne layık görüldü.

U

luslararası Halkla İlişkiler Derneği IPRA
tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en
prestijli ödülü olarak kabul edilen IPRA Altın
Küre Ödülleri, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen
galada sahiplerini buldu. Bu yıl ilk kez bir Ortadoğu
ülkesinde düzenlenen ödül töreninde, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz ve ekibi
hazır bulundu. Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün proje
yönetimini sürdürdüğü “Erişilebilir Turizm, Engelsiz
İstanbul Projesi” kapsamında, görme engelli vatandaşların
tarihi ve kültürel mekanları dokunarak algılaması için
hazırlanan replikalar, 1’incilik ödülüne layık görüldü.
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Toplam 7 prestijli ödül…
“Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul Projesi” ile engelli
vatandaşların önerileri dikkate alınarak replikalar
hazırlandı. Ortak akılla detaylara işlenen proje
kapsamında Topkapı Sarayı, Kariye, Ayasofya ve
Panorama 1453 Müzelerinin dünya çapında ilk olma
özelliği taşıyan replikaları ulusal ve uluslararası birçok
yarışmada toplam 7 prestijli ödüle layık görüldü.
Proje aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan
üst üste iki kez hibe almaya hak kazandı.
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ALO 153 İstanbul’a
4 yıldızlı mükemmellik ödülü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Çağrı Merkezi, Türkiye Kalite Derneği’nin
ayrıntılı değerlendirmesinden geçerek “EFQM Mükemmellikte 4 Yıldız” yetkinlik belgesi
almaya hak kazandı. ALO 153, aynı zamanda çağrı merkezleri arasında
4 yıldız almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu.

25.

Kalite Kongresi kapsamında düzenlenen
2016 Türkiye Mükemmellik Ödülleri Töreni,
Hilton İstanbul Bosphorus Convention
Center’da yapıldı. İş, bilim, akademi, medya ve sanat
dünyasından bini aşkın kişinin katıldığı ödül töreninde,
EFQM 4 Yıldız Sertifika Töreni de gerçekleştirildi.

“EFQM Mükemmellikte 4 Yıldız” yetkinlik belgesini
almaya hak kazandı. Çağrı merkezleri arasında 480 puanla
4 yıldız almaya hak kazanan ilk kuruluş olan 153, İstanbul,
Ulusal Kalite İyi Niyet Bildirgesi’ni imzalayarak Aralık
2015’te çıktığı mükemmellik yolculuğunda ulaştığı
başarıların bir tesadüf olmadığını kanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler
Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmetlerini sürdüren
ALO 153 İstanbul, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın
(EFQM) Türkiye temsilcisi olan Türkiye Kalite Derneği’nin
(KalDer) değerlendirmesinden başarıyla geçerek

Törende konuşan KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket
Eminoğlu Pilavcı, 153 İstanbul’un ve diğer ödül kazanan
kuruluşların başarısını tebrik ederek, mükemmellik
yolculuğuna çıkan firma ve kurumların geleceklerinin
şekillenmesinde önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.
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Vizyon projeler
Bayrampaşa’ya değer katacak!

İstanbul Bülteni’nin bu ayki konuğu,
Bayrampaşa’nın başarılı Belediye Başkanı
Atila Aydıner. İstanbul’un ulaşım alanlarının
tam ortasında yer alan ilçede, insan odaklı
belediyeciliği ön planda tuttuklarını ifade eden
Başkan Aydıner, 2023 vizyon projelerinin
Bayrampaşa’ya yeni bir değer
kazandıracağını söyledi.

S

ayın Başkanım, İstanbul’un en eski yerleşim
yerlerinden biri olan Bayrampaşa’da halkın yaşam
kalitesini yükseltmek için hayata geçirdiğiniz
başlıca projelerinizden bahseder misiniz?
Bayrampaşa, İstanbul’un merkez ilçelerinden biridir.
Bir tarafında metro ve tramvay, bir tarafında metrobüs
toplu taşıma güzergahının olduğu, diğer taraftan E-5 ve
E-6 gibi önemli otoyollar ile çevrelenmiş olan
Bayrampaşa, kültürel ve sanatsal etkinlikler, iş ve alışveriş
merkezleri, oteller, haller ve otogar terminali ile
İstanbul’un en önemli ve vazgeçilmez yerleşim yerlerinin
başında yer alan bir cazibe merkezi konumundadır.
Bizler göreve geldiğimiz ilk gün, bu değerli ilçenin ve
hemşerilerimin yaşam kalitesini yükseltmek için hak ettiği
projeleri, kısa ve uzun vadede yapılması gereken
çalışmaları, eğitim, sağlık, ulaşım, spor, altyapı, çevre ve
şehircilik, sosyal belediyecilik, kültür - sanat ve engelli
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vatandaşlarımız ile ilgili yapılması gereken çalışmaları
planladık ve işe koyulduk.
Eğitim alanında, göreve geldiğimiz günden itibaren ilgili
kurumlar ile görüşerek depreme dayanıklı, teknoloji ile
donatılmış sınıflar, konferans ve spor salonları gibi sosyal
donatılar ile öğrencilerimize hem eğitim hem de sosyal
faaliyetler açısından hizmet veren 11 adet okulumuzu
hizmete açtık. 3 yeni okul ve 1 halk eğitim merkezi inşası
için de ilgili kurumlar ile görüşmelerimiz devam
etmektedir. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, hem Türkiye’den
hem de uluslararası öğrencilere hizmet veren, içerisinde
ortaokul ve lise, yurt ve yemekhane binası ve kapalı spor
merkezinin olduğu, 4 ana binadan oluşan Uluslararası
Kaptan Ahmet Erdoğan Eğitim Kompleksi’ni hizmete
açacağız.
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Sağlık alanında, iki mahallemizde yaptığımız Semt
Konaklarında, Aile Sağlığı Merkezleri ile vatandaşlarımıza
hizmet vermekte olup Yıldırım Mahallesi’ne hizmet
edecek bir merkezin inşası sürmektedir. Sağlık alanındaki
en büyük projemiz, ilk etapta Bayrampaşa Devlet
Hastanesi’nin kapasitesinin artırılarak tam teşekküllü
olabilmesi yönünde Sağlık Bakanlığımız ve Büyükşehir
Belediye Başkanımız ile yapılan görüşmeler neticesinde
cezaevi alanında yaklaşık 22 dönüm yer ayrılmış ve proje
çalışmaları yürütülerek mülkiyet ve plan problemleri
çözülmüştür.

ekilerek Bayrampaşa’nın çehresini değiştirmeye devam
ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren 7 bin 146 m2
yeşil alan artırılmış, 99 bin 278 m2 refüj düzenlemesi,
42 bin 556 m2 parklarda yenileme çalışması, yollarımıza
9 bin adet fidan dikimi, 9 parkta vatandaşlarımıza hizmet
edecek sosyal donatılar (çay bahçesi, çocuk oyun grupları,
spor alanları, tuvalet ve abdesthane) inşaatı
gerçekleşmiştir. Şehrin yaşantısından bunalan, ailesi ile
komşusu ile piknik yapmak isteyen Bayrampaşalılar için
Göktürk Ormanı’nda 64 dönüm alan kiralanarak
Bayrampaşa Mesire Alanı olarak hizmete açılmıştır.

Sportif alanda ilçemiz adeta bir sporcu fabrikası gibidir.
Futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok amatör spor
faaliyetlerinde dünyaya mal olmuş Arda, Hidayet, Semih
gibi sporcularımız yetişmiştir. İlçemizde çok sayıda
amatör kulüp olup, bu kulüplere her yıl malzeme desteği
verilmekte ve imkanlarımız nispetinde parklardaki çay
bahçelerinin işletmeleri kulüplere verilerek maddi destek
sağlanmaktadır. İlçemizdeki tüm amatör kulüplere
hem idmanların hem de maçlarını yapmaları için tesis
temin ediyor, lojistik destek veriyoruz.

Başkanım, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında
yürütülen projeler hangi aşamada, bu projeler
Bayrampaşa’ya nasıl bir katkı sağlayacak?
1999 depreminden sonra Türkiye’nin en önemli
konularından biri kentsel dönüşüm projeleridir. Yerel
yöneticiler olarak bizler, yasaların bizlere verdiği imkanlar
dahilinde hareket ederek etkili ve hızlı çözümler
üretmeye çalışıyoruz. Bayrampaşa olarak bu
konuda İstanbul’da hep ilkleri başlattık. Sanayi alanında,
toplu kentsel dönüşüm alanlarında, spor alanlarında
kentsel dönüşüme start vererek herkese örnek olduk ve
olmaya da devam ediyoruz. Muratpaşa Mahallesi’ndeki
20 bin m2’lik sanayi alanını, 2013 yılında dönüşüme aldık
ve bitirdik. Yine spor alanlarında statlarımızın
bazı tribünlerini yıkarak, yeniledik ve kentsel dönüşümü

Çevre ve şehircilik anlamında Bayrampaşa’mızın güzel
olan görselliğine değer katmak ve daha yeşil bir
Bayrampaşa için projelerimiz devam etmekte olup,
her mahallemizde birçok park alanımız bulunmaktadır.
Her yıl ortalama 1 milyon adet yazlık - kışlık çiçek
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spor alanlarında da başlatmış olduk. Ada bazlı kentsel
dönüşümü yine ilk kez Bayrampaşa’da başlattık ve
2012 yılında başlattığımız kentsel dönüşüm hala aynı hızla
devam ediyor.
Ve gelelim en önemli projemize; Eski Bayrampaşa Cezaevi
Kentsel Dönüşüm Projemiz, tüm Türkiye’ye örnek olacak,
şehrin merkezinde yapılacak en büyük kentsel dönüşüm
projesi… Projede içerisinde kültür merkezleri, cami,
tam teşekküllü 300 yatak kapasiteli eğitim - araştırma
devlet hastanesi, okul, park ve bahçeler ile yaşam alanları,
meydan ve yaklaşık 2 bin 300 konut yer alıyor. Burada
5 bin araç kapasiteli bir zeminaltı otoparkı olacak ve
metro ile İstanbul’un her noktasına toplu taşıma
sağlanacak. Bu projenin en önemli özelliklerinden birisi
projenin yüzde 60’ı yeşil alan olacak. Proje, üret, aktar,
boşalt ve sürdür sistemi ile Bayrampaşa’nın kentsel
dönüşümde rezerv alanı olup yapılan konutlar ticari
amaçla satılmayacak. Bu alana belirlediğimiz ve depreme
dayanaklı olmayan yerlerde oturan vatandaşlarımız
karşılıklı anlaşma yolu ile taşınacak ve bu taşınma karşılığı
kendilerinden ücret alınmayacaktır. Böylece
vatandaşlarımız yeni yapılan evlerine geçerken komşuları
ile birlikte yaşamaya devam edecektir. Bu proje
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Türkiye’de bir ilk olacak. Başkanımız Sayın Mimar
Kadir Topbaş’a bu projede bizlere verdiği destekten dolayı
Bayrampaşalılar adına teşekkürü bir borç biliyorum.
Başkanım, ulaşım alanında devam eden ve planlanan
yatırımlarınızdan kısaca bahseder misiniz?
Bayrampaşa’nın hinterlandının geniş olması sebebiyle
ilçemiz, İstanbul’un yoğun trafik yükünü taşıyan bir
konumdadır. Trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı
rahatlatmak adına, mevcut yolların rehabilite edilmesi ve
satıh kaplamalarının iyileştirilmesi, kavşak noktaların
düzenlenmesi, otoyollara bağlantılar açılması, ilçemizin
giriş ve çıkışlarını rahatlatmak için yanyol çalışmaları,
tek yön uygulamasının yaygınlaştırılması ve otopark
yapım projelerimiz hızla devam etmektedir. Caddelerde
parklanmış araç sayısının azaltılması için mahalle bazlı
semt otoparkları planlanmış ve Büyükşehir Belediyemiz
ile birlikte bu çalışmalarda ciddi mesafeler alınmıştır.
Son iki yılda 2 adet zeminaltı otopark bitirilerek hizmete
alınmıştır. 3 adet zeminaltı otopark projemiz bitme
aşamasında, 4 adet zeminaltı otoparkın yapımı devam
etmekte ve 4 adet zeminaltı otopark ihale aşamasındadır.
5 adet otoparkın ise fizibilite çalışmaları yürütülmektedir.
Çocuk oyun parklarımızı yenilerken parklarımızın

Kasım 2016

yeraltına araç otoparkları yapıyor, üst kısımlarına da yeşil
alanları ile sosyal donatı merkezlerimiz inşa ediyoruz.
Bu parklar ile amacımız beş yıl içerisinde otopark
sorununu ortadan kaldırmak.
Başkanım, sosyal belediyecilik alanındaki
projelerinizden kısaca bahseder misiniz?
Bayrampaşa Belediyesi olarak sosyal belediyecilikte
hizmette sınırı aştığımızı düşünüyorum. “Halka Hizmet,
Hakk’a Hizmet” düsturu ile sosyal belediyecilik anlamında
biz, ecdadımızı Selçuklu ve Osmanlı’yı örnek alıyoruz.
Yaşlılarımız için “İkinci Bahar Dinlenme Lokali”ni
hizmete sokarak, Bayrampaşa’nın çınarlarına huzurlu bir
ortamda hasbihal etme imkanı sunduk. Alanın vereni
görmediği bir hayırseverlik prensibi ile ilçemizdeki tüm
ihtiyaç sahiplerine bir bir ulaşan “Hayırevi”miz ile
ecdadımızı örnek alarak ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine
ulaşıyoruz. “İyiliği Teşvik” projemiz ile her mahallede
mahalle gönüllüleri oluşturuluyor, ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza ulaşıp eksiklerini tespit ediyor ve kısa
sürede ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Ayrıca ilçemizde
ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize
kesintisiz olarak her yıl eğitim bursu vererek hem eğitime
teşvik ediyoruz hem de aile ekonomisine katkıda
bulunuyoruz.
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Başkanım, geleceğimiz olan çocuklar ve gençler
konusunda yürüttüğünüz çalışmalar hangileri?
Çocuklar ve gençler aydınlık geleceğimizin teminatı ve
bizim her şeyimiz. Türkiye’nin en büyük gücü genç
nüfusu. Bizler de farklı ve etkili projelerimizi tasarlarken
çoğunlukla çocuklarımızı ve gençlerimizi düşünüyor ve
onlara yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. 8 yıldır hizmet
veren Bilim Merkezimizde, bugüne kadar 20 bin öğrenciye
hizmet verdik. Bilim Merkezimiz, 2 dünya, 1 Avrupa ve
5 Türkiye birinciliği olmak üzere toplam 38 ödül kazandı.
15 bin kitaplı kütüphanemizi hem çocuklarımız ve
gençlerimiz hem de tüm Bayrampaşalıların hizmetine
sunduk. Bilgi Merkezlerimizde yaklaşık 1.500 orta
öğretim öğrencimize hizmet veriyoruz.
Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi’nde 1.500 civarında
Bayrampaşalı gencimize birçok alanda kurs ve eğitim
hizmeti veriyoruz. Spor tesislerimizde gençlerimize ve
çocuklarımıza vermiş olduğumuz eğitimler ile sporda
adını marka isimlerle duyurmuş olan Bayrampaşa’mıza ve
ülkemize inşallah yeni isimler kazandıracağız.
Bayrampaşa Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi’mizde
yaklaşık 1.000 gencimize hem manevi ilimler hem de
üniversiteye hazırlık kursları veriyoruz. Milli Eğitim
Müdürlüğümüz ile işbirliği yaparak gençlerimizi
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bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla “ Hedef Olma
Kazanan Ol “ projesi ile 10 bine yakın gencimize spor,
kültür ve sanat dallarında 15 yarışma düzenliyor ve onları
teşvik ediyoruz.
Başkanım, kültür sanat alanındaki etkinlikleriniz
nelerdir?
Bayrampaşa Belediyesi olarak, milli birlik ve beraberliğimizin
temelini oluşturan ortak geçmişimizin ürünü kültür ve
sanat etkinliklerimize önem veriyoruz. Her ay kültür
merkezlerimizde konferanslar, seminerler, yetişkin ve
çocuk tiyatrosu gösterimleri, paneller, söyleşiler, sergiler,
tarih okumaları etkinlikleri düzenleyerek ile 7’den 70’e
tüm Bayrampaşalı hemşehrilerimiz için kültür ve sanat
etkinliklerimizde buluşuyoruz. Kültür, sanat ve bilim
kurslarımız, atölye çalışmaları ile Tarihi Yarımada ve doğa
gezilerimiz, şenlikler ve konserler ile Bayrampaşa’da kültür
ve sanat hayatını canlı tutuyoruz.
Bayrampaşa Belediyesi Türk - İslam Sanatları Kültür
Merkezi’ni kurduk. Bu merkezimizde konusunda uzman
hocalarımızla birlikte hat, tezhip, çini ve ebru kurslarımızı
açtık. Merkezimize bağlı olarak yapılan ürünlerin
sergileneceği sergi salonumuzu hayata geçirdik. Musiki
Cemiyetimiz ile sürekli konserler veriyoruz. Osmanlı’dan
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Cumhuriyet’e Bayrampaşa Tarihi kitapçığını uzun bir
araştırma döneminden sonra bastırdık. Böylece ilçemizin
çok detaylı bir geçmişini gün yüzüne çıkmasına vesile
olduk. Milletimizin, 15 Temmuz gecesi hain darbe
teşebbüsüne karşı, cesaretiyle, dirayetiyle, kararlı ve
dik duruşuyla tarih yazdığı, tüm farklılıklarını geride
bırakarak 7’den 70’e tek millet, tek bayrak, tek vatan,
tek devlet ilkeleri etrafında birleştiği o geceyi, gelecek
kuşaklara da aktarmak amacıyla “15 Temmuz En Uzun
Geceydi” isimli belgeseli hazırladık.
Marka projelerimizden olan “Bereket Konvoyu”
“Balkanlar’da Ramazan” etkinliklerimiz ile Evlad-ı Fatihan
yadigarı olan 9 Balkan ülkesinde her yıl 22 şehirde soydaş
ve kardeşlerimiz ile iftarımızı açıyor, soframızı ve aşımızı
paylaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.
Gittiğimiz her yerde kalıcı eser bırakmak için projeler
üretiyoruz. Balkanlarda cami, okul ve yurt yapımlarında
Bayrampaşa’nın izlerini görebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yüzyıllar sonra
“Balkanlar’da Ramazan” projemiz sayesinde Müslümanlar
ezan sesini duydu. O dindaşlarımızın gözlerinden akan
mutluluk gözyaşlarının değeri bizler için paha biçilemez.
Bu gurur Bayrampaşa’nın... Bu gurur Türkiye’nin...
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Başkanım son olarak okurlarımıza neler söylemek
istersiniz?
Bayrampaşa, İstanbul’un mahalle kültürünün korunduğu
nadide ilçelerden biri. İstanbul’un ulaşım alanlarının tam
ortasında yer alan ve gelecekte gerek insan yapısı gerekse
fiziki konumu itibari ile çok kıymetli yerde konuşlanan
ilçemizde yaşamaktan ve hizmet etmekten mutlu
olduğumu bir Bayrampaşalı olarak ifade etmek isterim.
Belediye Başkanı olduğumdan itibaren insan odaklı
belediyeciliği hedef koyduk ve projelerimizi bu hedef
doğrultusunda gerçekleştirdik. 2023 vizyon projelerimiz
ilçemize bir kat daha değer katacak olup, yaptığımız bütün
çalışmaların insanımıza dokunmaya ve mutlu etmeye
yönelik olduğunu belirtmek isterim.

www.ibb.istanbul

Atila Aydıner kimdir?
Aslen Rizeli olan Atila Aydıner, 1948 yılında İstanbul’da
dünyaya geldi. İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu'ndan
mezun olan Aydıner, iş hayatına 1980 yılında
Bayrampaşa’da eczacı olarak başladı. Bayrampaşa Tuna
Spor Kulübü Başkanlığı yapan Aydıner, Tuna Lisesi’nde
bir süre İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı. Siyasi
yaşamına Refah Partisi ile adım atan Aydıner, 1994-2004
yılları arasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığı
yaptı. 30 Ekim 2001 tarihinde AK Parti Bayrampaşa İlçe
Teşkilatı’nı kuran Aydıner, Mart 2009 Yerel Seçimlerinde,
İstanbul Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediyesi Meclis
Üyesi seçildi. Çeşitli vakıflarda ve derneklerde başkanlık,
yöneticilik ve mütevelli heyeti üyeliği yapan Aydıner,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temel Haklar Komisyonu
Başkanlığı görevinde bulundu. 16 Mart 2011’de olağanüstü
toplanan Belediye Meclisi tarafından Bayrampaşa Belediye
Başkanı seçilen Atila Aydıner, başkanlık görevini 30 Mart
2014’e kadar sürdürdü. 30 Mart 2014’te yapılan Yerel
Seçimler’de AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı
olan Atila Aydıner, yüzde 50.4 oranında oy alarak yeniden
Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk
babası olan Aydıner, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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Dünyanın bitkisi ve çiçeği
İstanbul’da

İstanbul, Avrasya’nın en büyük bitki ve peyzaj fuarı olan 8. Uluslararası Süs Bitkileri,
Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı’na ev sahipliği yaptı. Fuarda, 12 ülkeden binlerce
farklı bitki ile yepyeni peyzaj uygulamaları görücüye çıktı.

D

ünya genelinde 12 farklı ülkeden, 285 firmanın
katıldığı 8. Uluslararası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan
Sanayileri İhtisas Fuarı (Flower Show İstanbul,
Eurasia Plant Fair), İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti.
Fuarın açılışına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Durali Koçak, İstanbul Orman Bölge
Müdürü Zekeriya Mere, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel
Müdürü Faruk Kacır, Süs Bitkileri Mamülleri İhracatçılar
Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, Süs Bitkileri Üreticileri
Alt Birliği Başkanı Ahmet Dündar, Peyzaj Mimarları Odası
İstanbul Şube Başkanı Murat Ermeydan ve Türk
Tohumcular Birliği Başkanı Yıldıray Gençer katıldı.
Açılış töreninde konuşan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel
Müdürü Faruk Kacır, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın Kadir Topbaş’ın talimatıyla yapılan çevre yatırımları ile
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İstanbul, peyzaj alanında dünyanın sayılı şehirlerinden birisi
haline geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve
Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ile İstanbul Ağaç ve Peyzaj
A.Ş.’nin ortaklaşa yürüttüğü yeşil alan çalışmaları ile İstanbul
tüm şehirlere örnek bir peyzaj anlayışı sergiliyor. Ayrıca süs
bitkileri sektöründe yerli üretimin önemi üzerinde
hassasiyetle durarak sektörün gelişmesini ve üretimin
arttırılmasını hedefliyor.” diye konuştu.
İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin de yer aldığı fuarda
profesyonellerin yanı sıra süs bitkileri ve peyzaj
uygulamalarıyla ilgilenen herkes için farklı ürünler ve
tasarımlar yer aldı. Flower Show Fuarı’nda her iklim
koşulu ve toprak yapısına uygun binlerce farklı bitki ile
yeni peyzaj uygulamaları ziyaretçilerin beğenisine
sunuldu.
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İGDAŞ’tan bir kolaylık daha…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ, kış aylarında yükselen kullanım nedeniyle artan doğalgaz
faturalarına ödeme kolaylığı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda; İGDAŞ, abonelerine faturalarını
kredi kartıyla vade farksız ödeme imkanı getirdi.

T

ürkiye’nin lider doğalgaz dağıtım şirketi İGDAŞ,
abonelerinin kış aylarında artan doğalgaz tüketimi
nedeniyle yükselen faturalarına ödeme kolaylığı
getirdi. İGDAŞ, abonelerinin soğuk kış günlerinde tüketim
miktarına bağlı olarak artan faturalarını, kredi kartıyla vade
farksız ödeme imkanı sunuyor. 31 Mayıs 2017 tarihine
kadar sürecek kampanyada 15 farklı banka yer alıyor.
Katılım şartları bankadan bankaya farklılık gösteren
kampanya hakkında detaylı bilgiye www.igdas.com.tr
adresinden ve bankaların şubelerinden ulaşılabiliyor.
Doğalgaz faturalarına vade farksız taksit imkanı…
Kampanya ile ilgili bilgi veren İGDAŞ Genel Müdürü
Mehmet Çevik, “Ekim ayında doğalgaza gelen yüzde 10
indirimden sonra, doğalgaz faturalarının taksitle
ödenmesini sağlayarak, doğalgaz kullanıcılarının hayatını
daha da kolaylaştırmaya çalıştık. Müşterilerimiz anlaşmalı
bankaların kredi kartlarıyla faturalarını 3 ya da 5 taksitte
ödeyebilecekler. İşbirliği yapan bankalara teşekkür
ediyorum.” dedi.

www.ibb.istanbul
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BULMAC A
İstanbul’da Bir
Cami

Raketle Oynanır

Osmanlıda Bir
Süvari Türü

Cuma Günü
Okunur

Kaçınma

Eski Türkçe’de
“O”

16

Gemi Odası

Eşit Ağırlık
(Kısaltma)

Bir Bağlaç

Türkmence’de
“Ben”

Parlatıcı

Yapma, Etme

Bayağı
Bir Şart Eki
İsim

12
Kaba Bir Hitap
Ünlemi

8

Tayin Etmek
Ceylan

Azerbaycan
Parası

Keçi Sürüsü

Sözcük

Yankı
Erkek

Kazdağı’nın
Eski Adı

Memnu

Namazda
Cemaat Sırası

Akıl

4

Yüz

Ana’nın Ünsüzü

Amr Bin ‘..’
(Sahabi)

Hal’in Ünsüzü

Meyve Özü

15

Bir Zar Oyunu

Müstahkem
Mevki (Tersi)

Yurttaş

Valf
Bir Irmağımız

Türkçe’de
Bir Ek

Yan

6

Ulaşan, Erişen

Sinema’da
Açılış Gösterimi

Araçlarda Mil

Milli İstihbarat
Teşkilatı

10

Bir İlgi Eki

Büyüklük

Arka, Geri
(Tersi)

Tayin

9

Mürekkep Camı
(Tersi)

11

Nehrin Bir Kıyısı
Derya

Bir Seslenme
Ünlemi

Kırmızı

14

Suyla Çevrili
Kara Parçası

Delil Olma,
Kanıt Sağlama

Türk Usulü

Bir Ünlem

Yapıt

R

Yörüklerin Yazlık
Yurdu

Ufuklar

Kötü
Eşya

Peyami ‘....’
(Yazar)

Kök
Uşak İlçesi
Yabancı,
Başkası

Bir Binek
Hayvanı

Güney Afrika
Plakası

Karışık Renkli

Anlayış
Dolaylı Anlatım
Şehzade Hocası

Zorba Yönetici

Lityumun
Simgesi

Bir Çoğul Eki
Bir Kemik
Hastalığı

Sahil Toprağı

Hisar

Mesaj

Verme

Yemekten Emir

13

Hakan, Sultan

Bir Kürk
Hayvanı

Bir Nota
17

Erler
İka’nın Ünsüzü

Hayvani Bir
Besin

Bir Diş Adı

1

Demiryolu Hattı
5

Evet Ünlemi

Vilayet

İçeren,
Bulunduran

Tavır

Bir Türk
İmparatorluğu

Konforlu

2

ANAHTAR KELİME:
1

2

Sodyumun
Simgesi

Zeybek

Türkçe’nin İlk
Harfi

3

Birlikte
7

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: İSTANBUL KIŞA HAZIR
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: BİLAL KILIÇ, METİN ÇAPAN, SERKAN BOZAN, NESİBE DURMUŞ
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16
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ
01.12.2016 - 31.12.2016
İHALE
TARİH / SAAT

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

4734 S. K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE USULÜ
İŞİN ADI

01.12.2016 09.30

Yapı İşleri Müdürlüğü

Bağcılar Yenimahalle Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

01.12.2016 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü

Üsküdar Sahil Yolu Düzenleme İnşaatı

01.12.2016 10.30

Yapı İşleri Müdürlüğü

İkitelli Şehir Tiyatroları Depo İnşaatı

05.12.2016 10.00

Deniz Hizmetleri Müdürlüğü

İstanbul Genelinde Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmeti

05.12.2016 11.00

Trafik Müdürlüğü

İstanbul Geneli Karayolu Ağında Elektromekanik Sistemler ve Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri
Kurulması İşi

05.12.2016 11.30

Mesken Müdürlüğü

Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi 3529 / 33 Parsel, Kurtköy Mahallesi 3977 / 5 Parsel ve Yayalar Mahallesi
9381 / 6 Parselde 195 Adet Konut + 4 Dükkan - Fatih İlçesi Balat Mahallesi 1790 / 23 Parselde 3 Adet Konut,
Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi

07.12.2016 10.30

Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü

Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı ve Taş Eğitim Atölyesi Hizmet Alım İhalesi

07.12.2016 11.00

Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü

Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Uygulamalı Eğitimi Hizmet Alımı İşi

07.12.2016 11.30

İşletmeler Müdürlüğü

2017 Yılı Unlu Mamuller ve Pastörize Sütlü Tatlı Alımı

08.12.2016 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü

Esenler İlçesi Atışalanı Mahallesi Yurt İnşaatı

08.12.2016 11.00

İşletmeler Müdürlüğü

2017 Yılı Muhtelif Plastik, Kağıt Mamulleri ve İhtiyaç Malzemeleri Alımı İşi

09.12.2016 10.00

Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü

2017 Yılı İçinde Muhtelif Kültürel Etkinlikler, Muhtelif Organizasyonlar, Tanıtım ve Duyuru Hizmetleri ve Baskılı
Materyallerin Temini Hizmet Alımı İşi

12.12.2016 10.30

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Saha Hizmetleri, İletişim Noktaları ve Beyazmasa Şubeleri İşletim Hizmet Alım İşi

12.12.2016 11.00

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Beyazmasa Gezi Organizasyonları Hizmet Alımı

12.12.2016 11.30

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Çağrı Merkezi İşletim Hizmet Alım İşi

13.12.2016 09.30

Basın Yayın Müdürlüğü

2017 Yılı İstanbul İhale ve Duyuru Bülteni İçerik Hazırlanması, Ciltleme ve Dağıtımı Hizmet Alımı İşi

13.12.2016 11.30

İşletmeler Müdürlüğü

Bulaşık Makinesi, Konveksiyonlu Fırın, Fritöz, Kuzine, Izgara, Banket Arabası, Mikser ve Blender, Kıyma
Makinesi, Mikrodalga Fırınların Periyodik Bakım ve Yedek Parça Değişimi

15.12.2016 10.00

Trafik Müdürlüğü

2017 Yılı İstanbul Avrupa Yakası Trafik İşaretlerinin Bakım - Onarımı ile Topkapı Trafik Eğitim Parkının Hizmete
Hazır Halde Tutulması

15.12.2016 10.30

Trafik Müdürlüğü

2017 Yılı İstanbul Anadolu Yakası Trafik İşaretlerinin Bakım - Onarımı ile Yenilenmesi Hizmet Alımı İşi

15.12.2016 11.30

Trafik Müdürlüğü

2017 Yılı İstanbul Geneli Trafik Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım - Onarım ve Revizyonu İşi

16.12.2016 10.30

İşletmeler Müdürlüğü

2017 Yılı Dondurulmuş Gıda Alımı İşi

19.12.2016 09.30

Şehir Tiyatroları Müdürlüğü

2017 Sanatçı ve Teknik Destek Hizmet Alımı

19.12.2016 10.00

Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İstanbul İlindeki 54 Adet Mezarlığın Bakım Onarım ve Çevre Düzenleme İşi

19.12.2016 10.30

Trafik Müdürlüğü

Trafik Bilgilendirme, İçeriğinin Hazırlanması ve Yayınlanması İşi

19.12.2016 11.00

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü

İstanbul İl Alanının Afetler Karşısındaki Sosyal Hasar Görebilirlik Analizi İçin Anket Çalışması İşi Teknik
Şartnamesi

19.12.2016 11.30

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Teyp Yedekleme Sistemi Alımı

20.12.2016 10.00

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Disk Tabanlı Yedekleme Sistemi Alımı

20.12.2016 11.00

İşletmeler Müdürlüğü

Soğutma Grupları, Klimalar ve Tezgah Tipi Dolapların Periyodik Bakım ve Yedek Parça Değişimi İşi

20.12.2016 11.30

İşletmeler Müdürlüğü

Muhtelif Kartuş, Toner, Termal Rulo, Telli Dosya, Klasör, Şeffaf Dosya ve Pil Alımı

22.12.2016 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü

Yenikapı Balıkçılar Çarşısı İnşaatı

22.12.2016 10.30

Yapı İşleri Müdürlüğü

Başakşehir Katı Atık Aktarma İstasyonu İnşaatı

22.12.2016 11.00

Trafik Müdürlüğü

2017 Yılı Tedes, Dms, Dedektör, Kameraların, Trafik Kontrol Merkezinin Bakım Onarımı ve İşletilmesi ile
Tünellerin Bakım Onarımı ve Tünel İşletim Merkezinin İşletilmesi İşi

23.12.2016 10.00

Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü

Sefaköy - Halkalı - Başakşehir - Havaray Hattı İnşaat, Elektro - Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı

26.12.2016 09.30

Yapı İşleri Müdürlüğü

Ümraniye 29 Mayıs Üniversitesi Kampüsü Kütüphane Binası İnşaatı

26.12.2016 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü

Bağcılar İlçesi İşitme ve Konuşma Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı

29.12.2016 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü

Üsküdar Meydanı Düzenleme İnşaatı
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