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"İstanbul Boğazı’na Üçüncü Gerdanlık"
Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Hizmete Açıldı!





İnandık, planladık ve yapıyoruz!.. Dünyanın en ileri 
teknolojisiyle İstanbul Boğazı’na inşa edilen Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın katıldığı görkemli 
bir törenle hizmete açtık. Üzerinden raylı sistem geçecek 
olan köprü, Kuzey Çevre Otoyolu’nun da tamamlanmasıyla, 
dünyanın en geniş ve en uzun asma köprüsü unvanını alacak. 
İstanbul’un yıldız projesi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
hiç şüphesiz Türkiye’nin ve İstanbul’umuzun değerine 
değer katacak.

15 Temmuz Cuma gecesi, Türk tarihinde kara bir leke olarak 
kayıtlara geçen darbe girişimi, çok şükür Allah’ın yardımı 
ve milletimizin ferasetiyle geri püskürtüldü. Milletimiz, 
ay yıldızlı bayraklarını dalgalandırarak terör çetesine 
verilecek en güzel cevabı verdi. Bizler, tüm birimlerimizle 
milli iradenin yanındayız, milli iradeye hep birlikte sahip 
çıkıyoruz ve ebediyen sahip çıkacağız. Demokrasimize yönelik 
gerçekleştirilen darbe girişiminden bu yana yurt içinden pek 
çok dostumuz, bizleri yalnız bırakmadı. Aynı zamanda yurt 
dışından pek çok ülke temsilcisi de ziyaretleriyle yanımızda 
olduklarını gösterdiler. Demokrasinin yanında oldukları için 
buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

İstanbul’da yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye hız 
kesmeden devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; medeniyetlerin 
çeyiz sandığı konumundaki İstanbul ve siz değerli İstanbullular 
her şeyin en güzeline ve en iyisine layıksınız.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bültenimizle baş başa 
bırakırken; sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir 
Kurban Bayramı geçirmenizi dilerim.

Sevgili  
   İstanbullular
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İstanbul’un iki yakası, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 3’üncü kez biraraya geldi. 
Dünyanın en ileri teknolojisiyle İstanbul Boğazı’na inşa edilen ve “dünyanın en geniş köprüsü” olma 

özelliğini taşıyan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
Türkiye ve dünyadan çok sayıda liderin katılımıyla hizmete açıldı.

İstanbul Boğazı’na inşa edilen ve “dünyanın en geniş 
köprüsü” olma özelliğini taşıyan Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu, Sarıyer Garipçe’de 

düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve 
eşi Semiha Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan ve  
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı 
Nabi Avcı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik 
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Maliye 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü
hizmete açıldı!
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Bakanı Naci Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı.

Açılışa çok sayıda yabancı konuk katıldı… 
Köprünün açılışında Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, 
Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, 

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, KKTC 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan Meclis Başkanı 
Oktay Asadov, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Pakistan 
Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, Sırbistan Başbakan 
Yardımcısı Rasim Ljajic, Gürcistan Başbakan Birinci 
Yardımcısı Dimitri Kumsisihvili, eski Lübnan Başbakanı Suat 
Hariri’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yabancı konuk 
da yer aldı.
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31 Ağustos’a kadar geçişler ücretsiz… 
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in yaptırdığı toplu 
duanın ardından kurdele kesilerek, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü hizmete açıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ilk 
geçişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım 
ile konuklar, Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle gerçekleştirdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprüden geçişlerin 31 Ağustos’a 
kadar ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

“Köprü, tüm insanlığa hayırlı olsun…” 
Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nün ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun tüm 
insanlığa hayırlı olmasını dileyerek, “Sayın Gül ile birlikte 

temeli attık. Başbakandım, o zaman Ulaştırma Bakanı, 
Başbakanımız Binali Yıldırım’dı. O zaman ’Yaptırmayacağız’ 
diyenler oldu. Buralara gelip gösteri yapanlar oldu. Allah’a 
hamdolsun yaptık. Şimdi açılışını milletimizle yapıyoruz. Siz 
helikopterlerin, F-16’ların önünde duran milletsiniz.” dedi.

“Kendi alanında dünyada öncü bir köprü…” 
20 Aralık’ta da Avrasya Tüneli’nin açılışının yapılacağını 
aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu millet neye layıksa 
bunlar olacak. Bu köprü, hem tekerlekli araç geçişini hem raylı 
sistemi birlikte sağlıyor olması bakımından kendi alanında 
dünyada öncü bir köprü, böyle bir özelliğe sahip. Şu anda 
iftiharla gördüğümüz, seyrettiğimiz bu köprü inşallah dünyada 
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birçok şeye, yayınlara, inanıyorum ki öncü olacak. Bununla 
iftihar edeceğiz. Bunu göreceksiniz, dünya filmleri buralarda 
çekilecek, göreceksiniz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır 
eseri. Biz bunlarla anılacağız. Bu yola bunlarla devam 
edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Türkiye hedeflerine adım adım ilerliyor…” 
Kanal İstanbul’un da hazırlıklarının bitirilmekte olduğunu 
açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu da yetmeyecek. Şimdi 
Çanakkale’ye de bir gerdanlık lazım. Çanakkale Köprüsü’nün 

de hazırlıklarını yapıyoruz. Bunlar lafla değil azimle oluyor. 
3. Havalimanı’nı 2018’de açacağız. İlk etapta 90 milyon 
bittiğinde 150 milyon yolcu kapasiteli olacak. Türkiye 
hedeflerine adım adım ilerliyor. İnşallah bütün bunlarla 
birlikte dünyada Türkiye farklı bir konuma erişecek. Niye 
hazmedemiyorlar bizi? Niye kıskanıyorlar bizi? İşte bunlardan 
dolayı. Türkiye tamamlanan, inşası süren, başlanacak olan 
projelerle hedeflerine adım adım ilerliyor. Ekonomide tüm 
göstergeler, onca badireye rağmen olumlu yönde seyrediyor, 
sıkıntılı bir yıl olsa da olumlu yönde seyrediyor.” diye konuştu.
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“15 Temmuz, oyunun bozulduğu tarih olmuştur…” 
“15 Temmuz uzun zamandır, defalarca tekrarlanan bu oyunun 
bozulduğu tarih olmuştur.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ne yüce bir milletsiniz, ne güçlü bir milletsiniz. Ruhunu ve 
bedenini Pensilvanya’daki şarlatana esir etmiş küçük bir kesim 
dışında, milletimiz tüm renkleriyle istiklalinin ve istikbalinin 
yanında yer almıştır. Bir yanda ruhunu bedenini aklını 
Pensilvanya’daki şarlatana teslim edenler, bir tarafta da aklını 
ruhunu bedenini her şeyini Allah’a teslim edenler. İşte fark bu. 
Darbeyi planlayanlar bu girişim başarılı olsa da olmasa da 
TSK’mız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin ciddi bir 

zafiyete düşeceğini sanıyorlardı. Öyle olmadığını görünce 
PKK’yı ve DAEŞ’i kullanarak gerçek yüzlerini bir kez daha 
gösterdiler. Bunlar bizim dinimizi lekelediler ama bu oyunu da 
biz bozacağız. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin 
945. Yıldönümü ve 1922’de Büyük Taarruz’un başladığı tarih, 
o yüzden bugün köprüyü açıyoruz..” şeklinde konuştu.

“Tarihimize sahip çıkacağız…” 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, açılış törende yaptığı 
konuşmada, köprülerin, tarihi taşıdığını belirterek, “Eğer biz 
tarihe saygılı olmazsak, köksüz olursak, köksüz ağaç gibi 
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kururuz, yok oluruz. Tarihimize sahip çıkacağız. Öz 
kültürümüze sahip çıkacağız ve inşallah bu eserlere daha 
nicelerini katacağız. Türkiye geliştikçe ve böyle eserlerle 
ilerledikçe önü kesilmek isteniyor. Çok yakın bir zamanda kara 
bir gün yaşadık ve 20 saat gibi kısa bir zamanda o kara gün 
atlatıldı ve inşallah bir daha öyle kara günler olmayacak.” 
diye konuştu.

“Köprü milletimize, İstanbul’a hayırlı olsun…” 
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, bundan 3 yıl önce 
köprünün temelini attıklarını, o zaman Cumhurbaşkanı olarak 
köprünün isminin Yavuz Sultan Selim Köprüsü olduğunu 

açıklama onurunu da yaşadığını belirterek, “Şimdi de ne mutlu 
ki, 3 sene içerisinde, bu büyük mühendislik harikası sanat 
eseri, bu muhteşem Boğaz’ın üçüncü incisinin açılışını, hep 
beraber yapıyoruz. Milletimize, İstanbul’a, bütün insanlığa 
hayırlı olsun.” dedi.

“İstanbul, doğuyla batının köprüsüdür…” 
Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım da, şunları söyledi: 
“Bugün İstanbul için büyük bir gün. 26 Ağustos 1071 
Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü. İstanbul kapılarını açan 
Sultan Alpaslan’ın ruhu şad olsun. İstanbul, doğuyla batının 
köprüsüdür. Yavuz Sultan Selim Köprüsü aynı zamanda bir 
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sanat eseri, bir mühendislik harikasıdır. Dünyanın en geniş 
köprüsüdür. Üzerinden demiryolu geçen en uzun köprüdür. 
29 Mayıs 2013’te temeli attık. O gün dedik ki bu köprü 3 yılda 
bitecek. İki yıl sonra gazetenin birinde köprüden geriye iki 
kule kaldı dendi. O manşetleri atanlar gelsinler İstanbul’un 
köprüsünü görsünler. Bu köprüyü yapmaya karar verirken 
cumhurbaşkanımızla çok düşündük. Güzergahları beraber 

inceledik. Dört tane güzergah inceledik, sonunda en doğru 
yeri bulduk. İşte Boğaz’ın en kuzeyinde Karadeniz’in girişinde 
bu tarihi eseri İstanbul’a kazandırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Köprünün özelliği şu, Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’nden geçen bütün kamyon, otobüs ve TIR’lar 
yarından sonra şehir içine giremeyecek.”
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“Milletin hizmetinde olacağız…” 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise 
“15 Temmuz’daki hainlik omuzlarımıza yeni bir yük yükledi. 
Dünden daha çok çalışacağız, dünden daha çok bu milletin 
hizmetinde olacağız.” dedi. Arslan, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nü üzerindeki demiryolu ile birlikte yaparken 
amaçlarının Avrupa’yı Asya’ya bağlamak ve Bakü-Tiflis-Kars 
ile birlikte bu köprünün üzerinden trenleri geçirmek, 
Avrupa’ya götürmek olduğunu vurguladı.

“En”lerin köprüsü… 
Kuzey Çevre Otoyolu Projesi kapsamında İstanbul Boğazı’na 
inşa edilen köprü, dünyanın en geniş köprüsü unvanını alacak. 
Yapım maliyeti 3 milyar dolar olan, 148 kilometre 
uzunluğundaki Odayeri-Paşaköy kesimi üzerindeki köprünün, 
gidiş ve geliş istikametlerinde 4’er karayolu şeridi ile ortada 
2 demiryolu şeridi olmak üzere toplam 10 ulaşım şeridi olacak.

Dünyanın en uzun asma köprüsü… 
Köprü, raylı geçiş sisteminin aynı tabliyede olması nedeniyle 
de dünyada ilk olacak. Genişliği 59 metre, kule yüksekliği 
322 metre olan köprü, bu konuda da bir rekor kıracak.

1.408 metre açıklığa sahip ve toplam uzunluğu 2 bin 164 metre 
olan köprü, bu özelliğiyle de “üzerinde raylı sistem bulunan 
dünyanın en uzun asma köprüsü” unvanını alacak.

Enerji ve ekonomik kaybın önüne geçilecek… 
Yatırım maliyeti 3 milyar dolar olan Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nü özel sektör işletecek. Köprüde, günlük 135 bin 
"otomobil eşdeğer" trafik geçişi için idare garantisi de 
bulunuyor. Yeni köprü ile yılda yaklaşık 1 milyar 450 milyon 
doları enerji, 335 milyon doları iş gücü kaybı olmak üzere 
toplam 1 milyar 785 milyon dolarlık ekonomik kaybın önüne 
geçilmesi hedefleniyor.

Asya’dan Avrupa Yakası’na geçişler ücretsiz… 
Köprü geçiş ücretleri, Avrupa’dan Asya’ya geçişte 
otomobillerde 9,90 lira, aks aralığı ve sayısına göre ağır tonajlı 
araçlarda 13,20 liradan başlayacak. Asya’dan Avrupa’ya geçişler 
ise ücretsiz olacak. Köprünün bağlantı yollarının ücreti ise 
kilometre başına 8 sent (24 kuruş) olarak belirlendi. Ücretler, 
2 Ocak 2017’ye kadar geçerli olacak. Yavuz Sultan Selim 
Köprüsünde OGS ve HGS’nin yanı sıra vatandaşın köprüye 
alışmasını sağlamak için nakit para ile geçiş imkanı da 
sunulacak. Ancak sonraki süreçte nakit geçiş kaldırılacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile birlikte İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Kadir Topbaş ile görüştü.  

15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde belediyede yaşananların videosunu izleyen  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi gazi bir belediyedir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehzade 
Camii’nde öğle namazına müteakip Prof. Dr. İlhan 
Varank ve şehitler için düzenlenen mevlit 

programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Vasip Şahin eşlik etti.

Program sonrası Başkan Kadir Topbaş ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki merkez binasına 
geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi önünde yaşanan görüntüleri izledi ve Başkan Kadir 
Topbaş’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Tüm gücümüzle terörün üzerine gideceğiz…” 
Ziyaretin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
önünde basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Gaziantep’te yaşanan canlı bomba olayında  
51 vatandaşın hayatını kaybettiğini, hastanelerde 17’si ağır  
69 yaralının olduğunu belirterek, “Ölenlerin ailelerine şahsım 
ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Birliğimizi ve 
beraberliğimizi daim kılmak suretiyle tüm terör belasının 
üstüne birlikte gitmemiz gerekiyor. Terör nerden gelirse 
gelsin hepsi bizim için terördür. Bunların dini, milleti, vatanı 
söz konusu değildir. Türkiye olarak 15 Temmuz’da olduğu 
gibi tüm gücümüzle bunların üzerine gideceğiz.”  
diye konuştu.

İBB, gazi bir belediyedir...
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“Önünde bulunduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  
15 Temmuz’da gazi bir belediye olmuştur. Burada ne yazık ki, 
17 şehidimiz oldu.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
söyledi: “Görüntüleri izledim, şok olmamak mümkün değil. 
Silahlı kuvvetlerimizin içine sızmış asker giysisi içerisindeki 
bu teröristlerin belediye binası sütunlarının arkasına 
sığınarak buradan vatandaşlara nasıl nokta atışı yaptıklarının 
görüntülerini izledim. Temenni ediyorum ki, bundan sonra 

bu tür şeylere rastlamayız. Yine temenni ederim ki, bu gafiller 
böyle bir yanlışı bundan sonraki süreçte yapmazlar.” 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni imzalayan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Püskürtülen bu 
darbe girişiminde 241 şehidimiz, 2 bin 194 yaralımız var. 
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar 
diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!” diye yazdı.
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Başkanlığını Bilal Erdoğan’ın yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 
Etnospor Kültür Festivali’nin açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı 
törenle yapıldı. Festivalde, yağlı güreş, atlı cirit, mas ve aba güreşi gibi geleneksel spor dallarının 
yanı sıra tarihi el sanatları çarşısı, kılıç kalkan gösterileri ve atlı akrobasi gibi pek çok etkinlik de yer aldı.

Küçükçekmece Bezirganbahçe Meydanı’nda 
gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali’nin açılış 
törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş’ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Etnospor 
Konfedarasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İl Başkanı 
Selim Temurci, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, ilçe belediye başkanları ile birlikte çok sayıda 
vatandaş katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

okunmasıyla başlayan törene, Türki Cumhuriyetlerden de 
yoğun katılım oldu. 

“Milletleri millet yapan değerler vardır…” 
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, dünyanın en köklü 
geçmişe sahip milletlerinden birine mensup olmaktan gurur 
duyduğunu söyledi. “Milletleri millet yapan değerler vardır.” 
diyen Başkan Topbaş, bu değerlerin toplamının da o 

Milli sporlar 
Etnospor Kültür Festivali’nde…
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milletlerin kimliğini oluşturduğunu söyledi. Kadim geçmişe 
sahip bir millet olduğumuzun altını çizen Başkan Topbaş, “Bu 
topraklardaki bin yıllık geçmişimiz ve Orta Asya’da ise daha da 
geçmişe dayanan değerlerimizle tekrar buluşmak, kimliğimizi 
yeniden belirleme adına çok önemli bir etkinlikte şu anda 
birlikteyiz. Bu değerlerimizle buluşarak yarınlara çok daha 
emin adımlarla yürüyeceğiz.” diye konuştu.

“Etnospor etkinlikleri bizleri yeniden biraraya getirecek…” 
Gururla ifade edilebilecek geçmişe sahip bir milletin fertleri 
olmaktan herkesin gurur duyması gerektiğini vurgulayan 
Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hem bu 
topraklar da hem de Orta Asya’da köklü bir geçmişimiz var. 
Bizi biz yapan işte bu geçmişimiz ve değerlerimiz. Bu 
değerlerimiz arasında ve ata sporu dediğimiz spor dalları da 
var. Spor da insan tarihi kadar eski. İnsanla birlikte var 
olmuştur. Sporun başlangıcı da tamamen insani değerler 
üzerinedir. Orada hile yoktur, orada teknoloji yoktur, olduğu 
gibi nettir. Sonra bir takım insanlar sporu farklı boyutlara 
taşıdılar, kendilerine göre düzenlemeler yaptılar. İnanıyorum 
ki, Etnospor etkinlikleri bizleri yeniden biraraya getirecek ve 
bir kıta özelliği gösteren ülkemiz, bu etkinliklerle dünyada çok 
daha bilinir hale gelecek.”

“79 milyon el ele vererek büyük bir aile olduğumuzu 
gösterdik…” 
Bugünün bireylerinin kendine güven duyan ve geleceğe 
umutla bakan bir nesil yetiştirmek için elinden ne geliyorsa 
yapmak zorunda olduğunu kaydeden Başkan Topbaş,  
15 Temmuz darbe girişiminin de bu millet için bir milat 
olduğunu söyledi. Darbe girişimi sonrasında tüm milletin el 
ele vererek dünyaya büyük ders verdiğini anlatan Başkan 
Topbaş, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bunu iyi 
değerlendirmek zorundayız. Yeni bir sayfa açıldı. Milletçe 
79 milyon el ele vererek büyük bir aile olduğumuzu gösterdik. 
Dost olan ülkelerle de el ele vererek geleceği şekillendirme 
adına dünyada ezber bozan, doğruları ortaya koyan bir çalışma 
sürecine girmek zorundayız. İnanıyorum ki, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın o kararlılığı sayesinde, idealleriyle ve 
devlet başkanlığıyla bu ulus bunu başaracak.”

“Kültürel değerlerimizle de kuşanmaya ihtiyacımız var…” 
Törende konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı 
Bilal Erdoğan da, “Kültürleri yok edilmeye çalışılan bütün 
milletlerin, kendi geleneksel sporlarıyla yeniden ayağa 
kalkmasını arzu ediyoruz.” dedi. Türkiye’nin son 15 yılda daha 
güçlü, iddialı ve istikamet aldığını vurgulayan Erdoğan, 
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“Bunun devam edebilmesi, geleceğe taşınabilmesi ve kalıcı 
olabilmesi için bizim aynı zamanda kendi kültürel 
değerlerimizle de kuşanmaya ihtiyacımız var. Geçtiğimiz 
100 yılı aşkın süreçte maalesef egemen güçlerin baskılarıyla 
kendi dilimizden, tarihimizden, kültürel değerlerimizden 
uzaklaştırılmak istendik. Bunun bir nebze de olsa başarıya 
ulaştığını maalesef kimse inkar edemez. Ancak şu anda bizler, 
yakın zamanda 15 Temmuz hadisesinin de ortaya koyduğu 
gibi geleceğin milleti olarak çok daha iddialı yürüyüş 
sergileyeceksek, unutulmaya yüz tutmuş dilimizle, 
edebiyatımızla, sanatımızla, estetik anlayışımızla, sporlarımızla 
yeniden kucaklaşmak, bunlarla yeniden kuşanmak 
durumundayız.” diye konuştu.

Geleneksel sporların Türkiye’de hak ettiği değeri görmediğini 
bildiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İster 
istemez insanların dikkatini de çekmemiz gerekiyordu. 

Maksadımız elbette geleneksel ata sporlarımızın yanında, bu 
sporlarımız gibi unutulmaya yüz tutmuş olan müziklerimizi, 
el sanatlarımızı, geleneksel halk kültürlerimizi, dilimizi, 
kuşamımızı, danslarımızı ve oyunlarımızı güzel bir şekilde 
buluşturmak suretiyle, yeniden Türk milleti olarak kendi 
renklerimizle boyanalım.”

“Çocuklarımız artık gaza niyetine 'ya hak' diyerek, 
ok fırlatarak yetişecek” 
Organizasyona ev sahipliği yapan Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz de, Küçükçekmece’de böyle bir 
festivali organize ettikleri için Dünya Etnospor 
Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve çalışma 
arkadaşlarına teşekkür ederek, “Bu bir diriliş, uyanış, 
kültürümüzle barışma ve buluşma festivalidir. Sumo güreşini 
duyduk, kriketi duyduk, beyzbolu duyduk. Mas güreşini, 
mangalayı yeni yeni duyuyoruz. Bize kendi kültürel 
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değerlerimizle barışma şansı verilmedi ve kültürel 
değerlerimize karşı bir kompleks oluşturulmaya çalışıldı. 
İnşallah çocuklarımız artık gaza niyetine ’ya hak’ diyerek ok 
fırlatarak yetişecek.” dedi.

Dervişlerin duasının ardından açılış kurdelesi kesildi… 
Festivalde konuşmaların ardından, okçuluk, kılıç kalkan ekibi, 
atlı akrobasi ekiplerinin kortej geçişi ilgiyle izlendi. Ardından 
protokol üyeleri;  atlı oyunlar, güreş, okçuluk, oba meydanı 
alanını gezdi. Dervişlerin duasının ardından Erdoğan, 
Etnospor Kültür Festivali’nin açılış kurdelesini kesti.  Alana 
kurulan obada, Cuma Selası ve duaların ardından Cuma 
namazı kılındı.

Orta Asya ve Türk tarihi yeniden canlandı… 
3 gün boyunca devam eden festivalde, atlı cirit oyunları, mas 
güreşi, aba güreşleri, geçmişten günümüze geleneksel çocuk 
oyunları, Orta Asya ve Anadolu mutfağının eşsiz lezzetleri, 
uzmanlar eşliğinde Osmanlı okçuluğu atış talimleri, geleneksel 
kıl çadırlarda oba yaşamı ve kültür tarihimiz, tarihi el sanatları 

çarşısı, kılıç kalkan gösterileri, atlı akrobasilerle Orta Asya ve 
Türk tarihi adeta yeniden canlandı. 

İstanbul’da gerçekleştirilen festival, ödül töreni ile 
tamamlandı… 
Küçükçekmece’deki Bezirganbahçe Meydanı’nda 
gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı’nın da global iletişim ortağı 
olduğu festival, 3’üncü ve son gün müsabakaları ile 
tamamlandı. Müsabakaların ardından düzenlenen ödül 
töreninde dereceye giren sporculara madalyalarını, Gençlik ve 
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Etnospor 
Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi 
Vasip Şahin ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz ve protokol üyeleri verdi.

 Menzil sahasında düzenlenen, protokol menzil 
müsabakalarında 280 metreye ok atarak birinci olan Bilal 
Erdoğan’a ödülünü ise organizasyonun en genç sporcularından 
11 yaşındaki Alperen Sivrikaya takdim etti.
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2. Uluslararası Türkçe Bayramı, dünyanın dört bir yanından öğrenciyi İstanbul’da biraraya getirdi. 
Etkinlik kapsamında düzenlenen tanıtım toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş, dilin kültürler arası köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü’nün desteğiyle 
İstanbul’da gerçekleştirilen 2. Uluslararası Türkçe 

Bayramı, kültür elçilerinin “İnsan ve Türkçe” temalı gösterisi 
ile dünyaya verdiği büyük bir mesaja sahne oldu. “Türkçe Yaz 
Okulu” kapsamında 46 ülkeden 540 öğrenciyi 16 ilde ağırlayan 
program, “Türkçe Bayramı” ile taçlandırıldı.

“Türkçe, zengin ve güçlü bir dil…” 
Program öncesinde, Türkçe Yaz Okulu ve 2. Türkçe Bayramı 
Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Çırağan Sarayı’nda yapılan 
toplantı, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Yunus Emre 
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in katılımıyla yapıldı. 
Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, yaz 
okulu kapsamında, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 
öğrencilerin bir aydır çeşitli etkinlik ve eğitim programlarına 
katıldığını belirtti. 

Türkçe’nin büyük medeniyetler kuran bir milletin dili 
olduğunu vurgulayan Avcı, “Her birimiz kendi ana dilimizi 
severiz ve kuşatıcılığına inanırız. Bütün diller birer mucizedir. 
Türkçemiz de kelime hazinesinin zenginliği, ahengi ve 
mecazlarıyla gerçekten güçlü bir dildir.” dedi. Katılımcı 

Türkçe Bayramı’na 
İBB’den tam destek…
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öğrencilere “Dilimizi ve kültürümüzü öğrenmenizin sizlere 
büyük avantajlar sağlayacağına inanıyorum.” diye seslenen 
Avcı, sevgi dili Türkçe’nin şairinin ismini alan Yunus Emre 
Enstitüsü’nün organizasyonuyla 7 yıldır gerçekleşen Türkçe 
Yaz Okulu programının Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtma 
adına çok mühim bir işlevi yerine getirdiğine inandığını 
anlattı.

“Dil, kültürler arası köprü vazifesi görür…” 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, bütün 
kültürlerin birbiriyle geçişken olduğuna ve kaderlerin ortak 
olduğuna dikkat çekerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
İstanbul Üniversitesi ile birlikte “İstanbul Türkçesi Ödülleri” 
vermesini teklif etti. Bakan Nabi Avcı da projeyi destekledi.

“Kişi tanımadığının düşmanıdır. Bu durumda bizler 
birbirimizi daha iyi tanıyıp, dünya barışına katkı konusunda 
daha etkili olabileceğimizi ifade etmek isterim.” diyen 
Başkan Kadir Topbaş, “Bizim kadim medeniyetimizin, birçok 
değerimizin dünyaya tanıtılması gerekmektedir. Dil kültürler 
arası köprü vazifesi görür ve karşılıklı etkileşim aracıdır. Lisan 
öğrenmek sadece konuşmak değil, onun ötesinde değerlerle 
buluşmak anlamı taşır. Kültürler insanların ortak mirası olarak 
kabul edilir ve yaşanırsa toplumların kalkınmasında büyük 
katkı sağlar.” şeklinde konuştu.

“Türkçe, dünyanın sayılı dilleri arasında yer alıyor…” 
2. Uluslararası Türkçe Bayramı, yoğun bir katılımla Ülker 
Sports Arena’da yapıldı. Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm 

Bakanı Avcı, Türkçe’nin, büyük medeniyetler kurmuş bir 
milletin dili olduğunu, yaygınlık ve kullanım bakımından 
dünyanın sayılı dilleri arasında yer aldığını ifade ederek, dilin 
tarihi süreç içinde güçlü bir ırmak gibi geçtiği bütün 
coğrafyalardan kelimeler aldığını, bunları kendi renk musiki 
mayasında birleştirdiğini, kendi mührünü kelimelerine ve 
yapısına vurduğunu kaydetti.

“Türkçe, Ahmet Yesevi’lerin, Yunus Emre’lerin dilidir…” 
Avcı, Türkçe’nin köklü ve güçlü bir dil olduğuna dikkati 
çekerek, zengin söz varlığı yapısıyla, Türkiye tarihini, 
kültürünü, sanatını ve medeniyetini taşıyacak güçte olduğunu 
anlattı. Gönül dili olan Türkçe’nin, dünyayı sevgi ve barışla 
donatmanın en büyük fazilet olduğuna inanan Ahmet 
Yesevi’lerin, Yunus Emre’lerin, Sarı Saltuk’ların dili olduğunu 
dile getiren Avcı, “Bugün kutladığımız bayram, aynı zamanda 
teröre de verilmiş en güzel en anlamlı cevaplardan biridir. 
Çünkü terör, bizim gündelik hayatımızı, bu türden 
faaliyetlerimizi sekteye uğratmak, imkansızlaştırmak için de 
faaliyettedir. Ona verilecek en güzel cevap, ’Biz sana rağmen 
güzel işler yapmaya, hayırlar işlemeye devam edeceğiz.’ 
demektir.” dedi.

Etkinlikte, yurt dışından Türkçe öğrenmek için gelen yabancı 
öğrencilerin, Osmanlı sokağı temalı dekoru önünde bayram 
gelenekleri, Hıdrellez ve askerlik canlandırmaları sahneledi. 
Kafkas, Karadeniz, Ege yöresi gibi halk oyunu gruplarının 
sahnelediği, horon, zeybek gibi gösteriler izleyicilerden büyük 
alkış aldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Çatalca Sosyal Konutları Anahtar Teslimi ile 
Çatalca İlçesine Yapılacak Doğalgaz Yatırımları Temel Atma Töreni’ne katıldı. Bugüne kadar ilçeye 
960 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Topbaş, “Halkalı - Bahçeşehir Metro Hattı, 

Çatalca’ya uzatılacak. 33 kilometrelik mesafe, 33 dakikaya inecek.” dedi.

Catalca Sosyal Konutları Anahtar Teslimi ile Çatalca 
İlçesine Yapılacak Doğalgaz Yatırımları Temel Atma 
Töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş’ın katılımıyla Çatalca Meydanı’nda gerçekleştirildi. 
Törene, İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Mürteza 
Zengin, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Çatalca Belediye 
Başkan Vekili Remziye Arslanca, Esenyurt Belediye Başkanı 
Necmi Kadıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 
vatandaşlar katıldı.

Çatalca’ya konut ve doğalgaz yatırımı… 
İstanbul’a bu yılsonuna kadar yapılan yatırımlar toplamının 
97,6 milyar lirayı bulacağını, bu yıl 16,3 milyar liralık yatırım 

bütçeleri olduğunu ifade eden Başkan Kadir Topbaş, Çatalca 
ilçesine de bugüne kadar 960 milyon liralık yatırım 
yaptıklarını söyledi. Çatalca’da Roman vatandaşlara yönelik 
inşa ettikleri 3 blokluk 69 konutun hak sahiplerine teslim 
edileceğini dile getiren Başkan Topbaş, şöyle konuştu: “İBB 
olarak, selden zarar gören vatandaşlarımıza 5 milyon  
190 bin lira harcayarak 69 tane konut yaptık. 3 aile açıkta 
kalmış. İnşallah onları da en kısa zamanda ev sahibi yapacağız. 
Silivri’de de sel baskınından zarar gören ve konteynerlerde 
yaşayan Roman vatandaşlarımıza sosyal konut yapacağız. 
Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine Çatalca Hallaçlı 
Köyü’ne sağlık ocağı yapacağız. Silivri’deki Roman 
vatandaşlara da aynı şekilde sosyal konut inşa edeceğiz.”

İBB’den Çatalca’ya
dev yatırımlar
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İstanbul’a 1.000 kilometre metro… 
Göreve geldiklerinde Çatalca’daki su sıkıntısını 2 ayda 
çözdüklerini, hayal olan doğalgazı ilçeye getirdiklerini 
hatırlatan Başkan Topbaş, “Köylerimize kadar atıksu arıtma 
tesisi kurduk. Asfaltsız yol bırakmadık. 29 köy ve mahalleye 
park yaptık. Köylerimize, ihtiyacı olan biçerdöver ve çeltik 
kurutma makinesi hediye ettik. Şimdi metroyu konuşuyoruz. 
Metro ne demek, hayal bile edilemezdi. İstanbul’a  
1.000 kilometre metro yapıyoruz. 43 yıldır Sayın 
Cumhurbaşkanımızla siyaset yapıyorum. Hep insana önem 
verdik. Nerede insan varsa oraya hizmet götürmek için çalıştık. 
Siyasi mülahazalar yapmadık ve kurumsal taassup 
göstermeden hizmet etmeye özen gösterdik.” şeklinde konuştu.

Doğalgaz Çatalca’nın tamamına yayılıyor… 
Çatalca’ya doğalgazı 2007 yılında 93 kilometre hat döşeyerek 
getirdiklerini ve köylere kadar ulaştırdıklarını hatırlatan 
Başkan Topbaş, törenle birlikte doğalgaz hatlarını genişletecek 
yatırımların temelini attıklarını ifade etti. 2007’de Çatalca 
merkez dışında Ovayenice, Elbasan ve Çakıl Mahallelerine 
doğalgaz getirdiklerini, bu yılsonuna kadar İnceğiz, Kabakça ve 
İhsaniye Köylerinin de doğalgaza kavuşacağını ifade eden Başkan 
Topbaş, temeli atılan yatırımla da 130 kilometre hat döşeyerek 
Akalan, Subaşı, Oklalı, Kestanelik, Çanakça, Dağyenice, İzzettin 
ve Gökçeali Mahallerine ulaştıracaklarını anlattı.

Çatalca’ya metro geliyor… 
İGDAŞ’ı özelleştirmek yerine halka arz etmeyi düşündüklerini 
ve hazırlıkların yapıldığını belirten Başkan Kadir Topbaş, 
Çatalcalılara metro müjdesi verdi. Başkan Topbaş,  
“2019 sonrasında Çatalca’ya metro getirmek için çalışma 

yürütüyoruz. Halkalı - Bahçeşehir Metro Hattı, Çatalca’ya 
uzatılacak. 33 kilometrelik mesafe, 33 dakikaya inecek.” dedi.

Başkan Kadir Topbaş’tan ekonomiye örnek destek… 
“FETÖ darbe olayı sonucunda Türkiye’de milletçe büyük bir 
direniş gösterdik. Piyasaların ve ekonominin sarsılmaması için 
başka tedbirler de almak gerekiyor.” ifadelerini kullanan 
Başkan Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya Ticaret 
Merkezleri Türkiye Başkanıyım. Yönetim Kurulu olarak bir 
karar aldık. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde kiracılarımız 
var. Bir karar aldık, kira bedellerinden yüzde 15 indirim 
yaptık. Hayırlı olsun. Özellikle AVM’lerdeki mal sahiplerine 
sesleniyorum. Ekonomiye hep beraber destek vermeliyiz. 
İşyerleri kapanmasın, işçi çıkartılmasın diye herkes kendi gücü 
yettiğince bir parça fedakarlık yapması gerekiyor. Her şey 
devletten beklenmez.”

Başkan Kadir Topbaş ve beraberindekiler, daha sonra sahnede 
temsili olarak 9 aileye konutlarının anahtarlarını teslim etti. 
Ardından Çatalca’nın Kabakça Köyü’ne canlı bağlantı yapılarak 
doğalgaz temel atma töreni gerçekleştirildi.

Konutların ev eşyaları ve doğalgaz abonelikleri İBB’den… 
Konut sahiplerine anahtarlarının dağıtılması sırasında Başkan 
Kadir Topbaş, İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik’e bu 
ailelerin doğalgaz bağlantılarının ve kombilerinin İGDAŞ 
tarafından karşılanması talimatını verdi. Başkan Topbaş, konut 
sahibi olan ailelerin çamaşır makinesi ve diğer ev eşyası 
ihtiyaçlarının da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
karşılanacağını da müjdeledi. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi 
Kadıoğlu da, 72 dairenin tamamına buzdolabı sözü verdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Silivri’ye bir basın gezisi gerçekleştirdi.  
Silivri’ye 2004’ten bu yana dev çevre yatırımları yaptıklarını anlatan Başkan Topbaş,  

Silivri için bir metro hattı planladıklarının müjdesini verdi.

İstanbul Büyükşehir Başkan Kadir Topbaş, Silivri’de  
AK Parti İlçe Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Topbaş daha 
sonra mülki amirler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve 

basın mensuplarıyla buluştu. Buluşmada İstanbul 
Milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Nurettin Nebati, Silivri 
Kaymakamı Faruk Bekarlar, Silivri Belediye Başkanı Özcan 
Işıklar, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Rıfat Kutlu da yer aldı.

Silivri’ye 2004’ten bu yana 1 milyar 625 milyon liralık yatırım 
yaptıklarını ifade eden Başkan Topbaş, “Bunun sadece  
651 milyonu su ve doğalgazla ilgili yatırımlar. Yollarla ilgili de 
500 milyon liralık yatırım yaptık. Daha da yapacağız.  
Gereken hizmet neyse biz orda varız.” dedi.

“Türkiye’nin en büyük çevre yatırımlarından biri 
Silivri’ye…” 
Silivri’nin yapılan ulaşım yatırımlarıyla yazlıkçı bir sayfiye 
ilçesi olmaktan çıkarak, insanlarının her gün İstanbul ile temas 
ettiği bir ilçeye dönüştüğünün altını çizen Başkan Topbaş, 
şunları söyledi: “Silivri’nin 41 kilometrelik sahil bandında 
itfaiyemizin cankurtaranları var. 2004’ten bu yana ise 40 binin 
üzerinde insanı kurtardık. Bizden önce bir yılda 100 civarında 
insan denizde boğuluyordu. Denizlerde hayatın normale 
dönmesi için de çok ciddi çevre yatırımları yapıyoruz. Bu sene 
de balık mevsimi bol ve bereketli olacak deniliyor. Şu ana 
kadar İstanbul’daki atıksuların yüzde 97’sini kontrol altına 
aldık. Bunun yüzde 50’den fazlası da ileri biyolojik arıtma. 

Silivri’ye metro müjdesi
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Selimpaşa’da 22 kilometrelik Türkiye’nin en büyük kuşaklama 
kolektörü ile ileri biyolojik arıtma tesisini yaptık. İnşallah 
yakın zamanda açacağız. İleri biyolojik arıtmalarla Silivri’de 
denizin kirlenmesinin önüne geçiyoruz. Sadece bu yatırımlara  
350 milyon lira harcadık.” 

Boğluca Deresi ıslah edildi… 
“Her yerde metro her yere metro” anlayışıyla yürüttükleri raylı 
sistem yatırımlarından Silivri’nin de nasibini alacağını belirten 
Başkan Topbaş, 2019 sonrasında Halkalı’dan Çatalca’ya bir 
metro hattı geleceğini, Silivri için de bir metro hattı 
planladıklarını müjdeledi. Başkan Topbaş, Silivri’ye yapılan 
yatırımlarla ilgili de şu bilgileri verdi: “Boğluca Deresi bizi 
yordu. Islah ve çevre düzenlemesi çalışmasında sona doğru 
geliyoruz. İstedik ki, insanlar sandallarla gezsinler, kenarında 
piknik yapsınlar. Dere üzerindeki köprüyü de projelendirerek 
en iyi şekilde yeniden yapıyoruz. Denizden 10 kilometrelik 
içeriye doğru yürünen bir sahil bandı oluşturuluyor. Dere 
kenarında İSKİ’ye ait olan yerde de mükemmel bir düzenleme 
yapıyoruz. Buradan da batıya doğru sahili yeniden 
düzenleyerek Silivri’de çok daha güzel bir sahil oluşturacağız.” 

Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Silivri Merkez 
Camii’nin çevresinde bir düzenleme için çalışıyoruz. Diyanet 
sitesiyle ilgili proje bitmek üzere önemli bir kompleks olacak. 
İBB olarak Silivri’de yeni bir emniyet binası yapacağız.  

Tarihi Mimar Sinan Köprüsü’ndeki restorasyon çalışmaları 
sürüyor. Çevresini de düzenleyerek orada bir sosyal tesis 
mantığında halkımızın rahatlıkla gezip dolaşabileceği bir 
yeşil alan oluşturuyoruz. Silivri’de 740 dönümlük bir alanda 
tema park oluşturmak için çalışma yapıyoruz. Sinekli 
Göleti’nin düzenlenmesi için proje yaptık.” 

“İstanbul’un köyleri sıcak asfaltla, su, doğalgaz ve park 
bahçelerle bizim dönemimizde tanıştı.” diyen Başkan Topbaş, 
“Değirmenköy Göleti’ne kapalı sulama sistem kurulması için 
talimat verdim. Suyun tarımda daha etkili kullanılması için 
hemen çalışmayı başlatıyoruz. Çatalca’da yaptığımız gibi 
buradaki Roman vatandaşlarımızı da aynı şekilde sağlıklı 
konutlara kavuşturacağız. Silivri’de 3 tane kapalı spor salonu 
yaptık. Şimdi 3 tane daha yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Silivri’de organik tarım desteklenmeli…” 
Organik tarımın dünyada 35 milyar dolar gibi çok ciddi bir 
pazara sahip olduğunu ve Silivri’nin organik tarım için çok 
müsait olduğunu vurgulayan Başkan Topbaş, “Niye o 
pazardan Türkiye ve Silivri pay almasın? Silivri’ye karpuz, 
kavun ve çiçekçilik başta olmak üzere bunan daha ötesinde 
öyle tohumlar getirelim ki, bu doğal tarımdan Silivri 
kazansın. Evlerimizi nasıl atölyeye çevirebiliriz. Atıl iş 
gücünü üretime nasıl katabiliriz, bunu çalışmak zorundayız.” 
şeklinde konuştu.
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TBB darbeye karşı tek yürek!

Başkanlığını Kadir Topbaş’ın yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği, FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı 
“Darbeye Karşı Milli İrade Toplantısı” düzenledi. Başkan Topbaş, yerel yönetimler olarak ’ülke, vatan ve 

millet’ diyerek geleceğe yürümek zorunda olduklarını söyledi. 

Taksim’de bulunan bir otelde gerçekleştirilen “Darbeye 
Karşı Milli İrade Toplantısı’na, TBB üyeleri ellerindeki 
Türk bayraklarıyla katıldı. Toplantı öncesinde hain 

darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesine ait görüntüler 
izlendi ve ardından İstiklal Marşı okundu. Toplantıda meclis 
üyelerine hitap eden Başkan Kadir Topbaş, “15 Temmuz 
kırılma noktasıydı. 15 Temmuz’da biz millet olarak hem ihaneti 
gördük hem de dünyaya millet nedir gösterdik.” dedi.

“Demokrasi ve milli irade sadece millete aittir…” 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hain darbe 
girişiminin yaşandığı gece dik durarak ve sokağa çıkın 
çağrısıyla birlikte tüm vatandaşların sokağa çıktığını, böylelikle 

de darbecilerin geri püskürtüldüğünü dile getiren Başkan 
Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Adeta tarih yeniden 
yazıldı. Bir dönüm noktası. Millet tankları, meydanları teslim 
aldı. İşgal edilmiş olan devlet kurumlarını milletimiz aldı. 
Millet kendi iradesini namus bildi. Sen, ben duygusuyla değil, 
’bu mesele vatan davasıdır, bayrak davasıdır, millet davasıdır’ 
dediler can verdiler, kan verdiler. Gözlerini kırpmadan 
tereddüt etmeden ’vatan elden giderse hiçbir şeyin önemi 
yoktur’ dediler. Eşkıyaya bu ülke teslim edilemez dendi. Tüm 
dünyaya gösterildi ki, demokrasi ve milli irade sadece millete 
aittir. Hiçbir kimsenin gücü bunu yetmeyeceği gösterildi. Tüm 
dünya insanlığına bir örnek teşkil etti bu duruş.”
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“Ülke, vatan ve millet diyerek geleceğe yürümek 
zorundayız...” 
Darbe girişiminden en çok etkilenen birimlerden birinin de 
yerel yönetimler olduğunu ve bu girişimden sonra da her türlü 
desteğin vatandaşlara verildiğinin altını çizen Başkan Topbaş, 
“Dostlarımız bizim bu cesurca duruşumuzdan memnun. 
Ama bazı çevrelerde gelişen bir Türkiye istemedikleri için farklı 
şekilde davrananlar var ve olacaktır. Bizler yerel yönetimler 
olarak, halka en yakın birimler olarak verdiğimiz hizmetleri 
etkin bir şekilde sürdürürken, bir taraftan da birbirimizle olan 
ilişkilerimizde siyasi parti mülahazaları bir tarafa iterek ülke, 
vatan ve millet diyerek geleceğe yürümek zorundayız.” dedi.

“Batı’dan farklı bir tavır beklerdik…” 
Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde 
FETÖ’nün hain teröristlerinin acımasızlığını tüm dünyanın 
gördüğünü belirten Başkan Topbaş, “Biz Batı’dan farklı bir tavır 
beklerdik. Ama bunu Bosna Hersek’te, Suriye’de, Irak’ta, 
Mısır’da görmedik zaten. Üzülerek belirtmek istiyorum ki, 
Türkiye’de de bunu göremezdik, görmüyoruz.” diye konuştu.

“Bu mücadele bitmeyecek…” 
FETÖ’nün sirayet ettiği her noktayı temizlemek zorunda 
olduklarını bildiren Başkan Topbaş, UCLG Dünya Başkanı 
olarak, tüm belediye başkanlarına mektup yazarak, FETÖ’ye 

karşı tedbir almalarını istediğini söyledi. TBMM’nin 
bombalandığını ve milli iradeye tarihin hiçbir döneminde bu 
kadar saldırı olmadığını belirten Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Orada parlamenterlerimiz sağ olsunlar yüreklerini 
ortaya koydular, ’buradayız’ dediler. ’Burada şehit olacağız’ 
dediler. Orada duruş sergileyen herkese ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. Bu mücadele bitmeyecek. Belki yarın ekonomik 
platformlarda gelişecek. Her türlü argümanlarını ortaya 
koydular, koymaya devam edecekler. Bunun için bizim daima 
tetikte olmamız gerekiyor. İhtilallerin başarılı olabilmesi için 
zayıf, gergin toplumlar olması gerekir. Bunu bildikleri için 
zemini hazırladılar. Bizi kardeş kavgasına düşürdüler. Aramıza 
sınırlar çekilmek zorunda kalındı ve darbeyi yaptılar. Bu şehit 
ve gazilerimiz ve evlatları bize emanet. Bölgelerinizde 
ekonomik sıkıntıları olanlar varsa bu insanlara el uzatacağız.”

Toplantıda, Başkan Kadir Topbaş ve meclis üyeleri tarafından 
Türkiye Belediyeler Birliği Darbeye Karşı Milli İrade Ortak 
Bildirisi’ne imza atıldı.

“TBB üyeleri Taziye Anı Defteri’ni imzaladı…” 
Türkiye Belediyeler Birliği üyeleri daha sonra İBB binası önüne 
gelerek, şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu panonun önüne 
karanfil bıraktılar. Taziye Anı Defteri’ni de imzalayan 
TBB üyeleri, Başkan Topbaş’a geçmiş olsun dileklerini ilettiler.



28 Ağustos 2016

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. İBB Şeref Defteri’ni 
imzalayan Davutoğlu, 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde Saraçhane’de şehit olan vatandaşlar için 

Başkan Kadir Topbaş’a taziyelerini iletti.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde ağır 

yaralanan ve 23 Ağustos’ta vefat eden Ramazan Sarıkaya’nın 
Fatih Camii’ndeki cenaze namazına katıldı. Ahmet 
Davutoğlu, cenaze namazının ardından Başkan 
Kadir Topbaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci 
ile birlikte yürüyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Saraçhane’deki merkez binasına geçti.

Belediye binası önündeki dev panoda yer alan Saraçhane 
şehitlerinin fotoğraflarını inceleyen Ahmet Davutoğlu ve 
beraberindekiler, şehitler için dua etti. Davutoğlu, daha 
sonra İBB Şeref Defteri’ni imzalayarak taziyelerini sundu.

“Aziz şehitlerimizin hatırası ebediyen yaşayacaktır…” 
Davutoğlu, deftere şunları yazdı: “Bir milletin yeniden 
diriliş destanının yazıldığı 15 Temmuz gecesi, İstanbul’un 

idari ve manevi merkezi Büyükşehir Belediyemizi tanklara, 
uzun menzilli silahlara ve uçaklara karşı koruyan aziz 
şehitlerimizin hatırası ebediyen yaşayacaktır. Bizler, bu aziz 
şehrin sakinleri olarak; bu hatıranın yaşaması, istiklal ve 
istikbalimizin korunması için her an nöbette olacak, 
özgürlük ve izzetimizi muhafaza etmek için de her türlü 
fedakârlığı yapacağız. Ruhları şad olsun. Allah rahmet 
eylesin…”

Ahmet Davutoğlu’ndan 
İBB’ye taziye ziyareti
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile 
Saraçhane’de biraraya geldi. İstanbul’un emanet bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Topbaş, 
konuğu Veysi Kaynak ile vakıf eserlerinin ihyası konusunda istişarede bulunacaklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı 
makamında ziyaret etti. 15 Temmuz’daki hain darbe 

girişimi sonrasında açılan Taziye Defteri’ni imzalayan Veysi 
Kaynak, şöyle konuştu: “Peygamber Efendimizin (S.A.V) 
övdüğü ve ümmetine fethedilmesi için hedef gösterdiği 
İstanbul’umuzun kıymetli başkanı Kadir Topbaş beyefendiyi 
taziyede bulunmak ve görev alanlarımdan biri olan vakıf 
eserler hususunda istişare etmek üzere ziyaret ediyorum.”

“Başkan Topbaş’ın efsane hizmetlerinin devamını 
diliyorum…” 
“İstanbul ile İstanbulluları temsil eden ve içinden bir dünya 
lideri çıkarta Büyükşehir Belediyemiz, 15 Temmuz’daki hain 
darbe girişiminde hedef oldu.” diyen Kaynak, “İradesine ve 
demokrasiye sahip çıkma adına buraya gelen 
vatandaşlarımızın 17’si şehit olmuş, 50’si de yaralanmıştır. 
Darbe girişiminin püskürtülmesinde önemli rol oynayan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, artık gazi belediyedir. 

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar 
diliyorum. Başkanımız Kadir Topbaş’ın efsane hizmetlerinin 
devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.

“Geçmişi unutmadan geleceğe yürüyeceğiz…” 
Veysi Kaynak’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, “15 Temmuz’da 
yaşanan hain darbe girişiminde belediyemiz maalesef 
profesyonel bir terör saldırısına uğramıştır. İstanbul’da en 
büyük zarar gören kamu binasıdır.” dedi.

Türkiye’nin ve İstanbul’un vakıf medeniyetinin eserleriyle dolu 
olduğunun altını çizen Başkan Kadir Topbaş, “Sayın Başbakan 
Yardımcımız ile tarihi eserlerin korunması alanında müşterek 
çalışmalarımız olacak. İstanbul emanet bir şehir, geçmişi 
unutmadan geleceğe yürüyeceğiz. Tarihi eserlerin korunması 
konusunda kendisiyle yakın bir mesai içine gireceğiz. İnşallah 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakıf eserlerini ihya konusunda 
yeni bir süreci başlatacağız.” diye konuştu.

İstanbul 
emanet bir şehir…
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Başkan Kadir Topbaş’tan 
İBB kahramanlarına teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz gecesi Saraçhane’deki İBB Binası’nda 
görevli olan güvenlik görevlileri ile biraraya geldi. Başkan Topbaş, güvenlik görevlilerine ayrı ayrı 

teşekkür ederek, “Gösterdiğiniz kahramanlıktan dolayı sizleri tebrik ediyorum.” dedi.

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde 
darbeci askerlerin ele geçirmek istediği kamu 
binalarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

binası önünde 17 vatandaşımız şehit düşmüş, yüzlerce kişi de 
yaralanmıştı. İBB çalışanlarından 218 kişinin yaralandığı o 
gecede, Büyükşehir Belediyesi’nin güvenlik görevlileri büyük 
kahramanlık göstermişti. Belediye binasını kahramanca 
savunan ve kısa sürede darbecileri dışarı çıkaran güvenlik 
görevlileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
ile biraraya geldi. 

Milletimiz darbeye geçit vermedi… 
Hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve halkımızın 
duruşu ile bertaraf edildiğini belirten Başkan Topbaş, 
“Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız halkımız ile birlikte 

bu darbe girişimi karşısında dik durdu. Bu duruşlarıyla dünya 
halklarına nasıl bir millet olduğumuz gösterdi. Bizim 
belediyemizin işgali sırasında yaşananları güvenlik kamerası 
görüntülerinden izledik. Yıllarca içimizde çalışan, gelip giden 
bir hainin de maalesef burada tezgahı kuranlardan biri 
olduğunu gördük, ihanetini gördük.” dedi.

“Daha dikkatli ve teyakkuzda olmalıyız…” 
Başkan Topbaş, yaşanan olaylardan sonra daha dikkatli ve 
teyakkuzda olunması gerektiğinin ortaya çıktığını 
vurgulayarak, “Her şerde bir hayır diyerek, her alanda daha 
dikkatli olmamız gerektiği ortaya çıktı. İnşallah tekrarları 
olmayacak. Milletimiz bu konuda kendisini çok daha farklı bir 
alana taşıdı. Bundan sonraki direnç çok daha güçlü olur. Darbe 
düşünenler bundan sonra cesarette edemezler. Ama bundan 
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sonrası için de farklı manipülasyonlara yeltenebilir. Bizim bu 
konuda uyanık olmamız lazım, çok daha şüpheci olmamız 
gerekiyor. Sizler güvenlik görevlileri olarak daha ayrı bir 
sorumluluk taşıyorsunuz.” diye konuştu.

“Güvenlik önlemleri artırılacak…” 
Bundan 7-8 ay önce İBB binasında X-Ray cihazını zorunla hale 
getirdiğini hatırlatan Başkan Topbaş, “Arkadaşlarımın da bana 
aktardığına göre benim X-Ray’den geçmem onların da işlerini 
kolaylaştırmış. Ayrıca bundan sonra giriş kapılarında iki 
güvenlik görevlisinin durmasından ziyade ikinci ve üçüncü 
kademelerinde oluşturulması gerekiyor. Bu konuda emniyet 
teşkilatımızla yürüttüğümüz çalışmaları devam ettirmemiz 
gerekiyor. Onların bize vereceği taktikler önemli. Onlardan 
eğitimler de almak gerekiyor.” dedi.

“Her türlü sahtekarlığı, hileyi mübah saymışlar…” 
Medyada yer alan haberlerde darbecilerin İstanbul’da gözaltına 
almak istedikleri beş isimden birinin de kendisi olduğunu 
belirten Başkan Topbaş, ”Bunu yapmalarındaki amaç, 
toplumda etkin isimler olarak görmeleri. Kimsenin gözünün 
yaşına bakmadan canavarca bir plan yapmışlar. Sayın 

Cumhurbaşkanımızın bunlara Haşhaşi demesinden çok daha 
ötede bir şey olduklarını gösterdiler. Her türlü sahtekarlığı, 
hileyi mubah saymışlar. Nokta atışı yapabilecek hainler 
olduğunu gördük. Yani orada toplanan insanlardan biri hamle 
yaptığında diğer insanların direnişini kırmak için nokta atışı 
yaparak, ilk hamleyi yapanı şehit ettiklerine şahit olduk.” 
ifadelerini kullandı.

“Kanun önünde hesap verecekler…” 
Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile yaptığı 
telefon görüşmelerinden de bahseden Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Ben Genel Sekreterimizle ilk andan itibaren 
telefon görüşmemizde, ’Sakın, polis gelmeden halka hamle 
yaptırmayın. Bunlar halkı gafil avlarlar, bunlar hainlerdir, tek 
tek vururlar’ dedim. Hissettiğim için söyledim. Bu darbecilerde 
askeri bir kafa olsa halkın bu kadar yoğun toplandığı bir yerde 
sayıca da az oldukları göz önüne alındığında bunların gücünün 
hiçbir şey olmadığını bilmeleri gerekirdi. Bunlar halkı 
gördüklerinde bu işin olmayacağını anlayıp, silahlarını 
bırakmaları gerekirdi. Bu hain FETÖ üyeleri kanun önünde 
hesap vereceklerdir.” 
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TÜMSİAD’dan İBB’ye ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan ve beraberindeki 
heyeti ağırladı. Doğan, 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 

yaşanan katliam nedeniyle taziyelerini sundu.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) 
Başkanı Yaşar Doğan ve derneğin yönetim kurulu 
üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş’ı ziyaret etti. 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde katliam nedeniyle 
taziyelerini sunan Yaşar Doğan, belediye binasının girişindeki 
dev panoda yer alan şehit fotoğraflarını da inceledi.

TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, anı defterine de, “Rabbim bu 
millete bir daha darbe girişimi göstermesin. Bu aziz milletin 
evladı olduğumuz ve bu vatan topraklarında yaşadığımız için 
ne kadar şükretsek azdır.” diye yazdı.

Milletimizin darbecilere dünya tarihine geçecek bir ders 
verdiğini ifade eden Başkan Kadir Topbaş da, Türkiye’nin 
gelişmesine devam etmesi için işadamlarına, STK’lara büyük 
görev düştüğünü söyledi.
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışı için İstanbul’a gelen Pakistan Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz 
Şerif, tören öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Vasip 
Şahin’i ziyaret etti. Başbakan Şerif, her zaman Türkiye ve Türk halkının yanında olduklarını belirtti.

Pakistan Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif, 
görüşmede, Türkiye ve İstanbul’daki gelişmeleri 
yakinen takip ettiklerini belirterek, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin Pakistan’a verdiği desteklerden 
dolayı teşekkür etti. Görüşmede Pakistan İstanbul 
Başkonsolosu Yousaf Junaid de hazır bulundu.

Pakistan ile bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaya 
devam edeceğiz… 
Şahbaz Şerif ’i İstanbul’da ağırlamaktan memnuniyet 
duyduklarını ifade eden Başkan Kadir Topbaş da, dost ve 
kardeş ülke Pakistan’ın vatandaşlarının Kurtuluş Savaşı’nda 
Türkiye’ye verdikleri desteği unutmadıklarını ifade ederek, 
Pakistan ile bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaya 
devam edeceklerini kaydetti. Ziyaretin sonunda Başkan 
Kadir Topbaş ve Vali Vasip Şahin ile Şahbaz Şerif karşılıklı 
hediyeler takdim etti. 

Türkiye ve Türk halkının 
yanındayız…



34 Ağustos 2016

Senatör ve milletvekillerinden oluşan Pakistan Parlamentosu Heyeti, 15 Temmuz’da yaşanan hain 
darbe girişimi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a taziye ziyaretinde 

bulundu. Darbe girişimini kınayan heyet, Türkiye ve İstanbul halkının yanında olduklarını vurguladı.

Pakistan Parlamentosu Senato Savunma Komitesi 
Başkanı Senatör Mushahid Hussain Sayed, Senato 
Adalet ve Parlamento İşleri Komitesi Komitesi Başkanı 

Senatör Javed Abbasi, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı 
Bn. Senatör Sehar Kamran ve Cemiyet-i Ulema-i İslam Lideri 
Senatör Muhammad Talha Mahmood ile Pakistan İstanbul 
Başkonsolosu Yousaf Junaid’in de aralarında bulunduğu 
13 kişilik heyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette 
bulundu. Ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 
AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu 

Başkanı Hadi Diler, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin 
Eren ile Başkan Topbaş’ın Danışmanları Mehmet Duman ve 
Sefer Kocabaş da hazır bulundu.

Başkan Kadir Topbaş’ın Saraçhane belediye binasının 
kapısında karşıladığı heyet, 15 Temmuz’da İstanbul’da şehit 
düşen vatandaşların fotoğraflarının yer aldığı dev panoya 
karanfil bıraktı ve dua etti. Taziye anı defterini imzalayan 
Pakistan Parlamentosu Senato Savunma Komitesi Başkanı 
Senatör Mushahid Hussain Sayed, heyette Pakistan’daki tüm 
parti yetkililerinin bulunduğunu söyledi.

Pakistan Ulusal Meclisi’nden 
taziye ziyareti
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Pakistan tüm siyasi unsurlarıyla Türkiye’nin yanında… 
Heyettekilerin hükümet ve muhalefet partilerinden oluşan 
senato ulusal meclis temsilcilerinden oluştuğunu ifade eden 
Hussain Sayed, tüm eyaletlerden Türkiye ve İstanbul’a 
Pakistan halkının taziye ve desteklerini sunmak için 
geldiklerini kaydetti.

Birlik ve beraberlik mesajını getirmek için İstanbul’a 
geldiklerini vurgulayan Sayed, “Konu Türkiye Cumhuriyeti 
demokrasisi olunca, konu Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş olunca görüşümüz tektir. 
Hepimiz Türkiye’nin yanındayız. Bugün tek bir mesaj vermek 
için burada bulunuyoruz; tek bir ümmetiz, iki ülkeyiz ama tek 
yüreğiz.” ifadelerini kullandı. 

Kardeş ülke Pakistan ve halkına teşekkür… 
Pakistan heyetine İstanbul’a yaptıkları bu tarihi ziyaret 
dolayısıyla teşekkür eden Başkan Kadir Topbaş da, 
“Dostluklar zor zamanlarda belli olur. Pakistan halkının 
İstiklal Savaşı’nda gösterdiği fedakârlığı asla unutmayan bir 
milletiz.” dedi.

Pakistan’ın her daim Türkiye’nin yanında yer almaya devam 
eden kardeş ülke olduğunun altını çizen Başkan Topbaş, “Biz 
de her daim kardeş Pakistan halkının yanındayız. İki ayrı 
millet olsak bile yüreklerimizin bir olduğunu özellikle ifade 
etmek istiyorum. Pakistan halkına Türkiye’ye desteklerinden 
dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.

Yenikapı Mitingi hayranlık uyandırdı… 
Başkan Kadir Topbaş, ziyaret sırasında, hain darbe girişimi 
sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni işgal etmek 
isteyen darbecilerin açtıkları ateş sonucunda binaya isabet 
eden kurşun izlerini Pakistanlı heyete gösterdi. Darbe 
girişimine tepki olarak Yenikapı’da 5 milyondan fazla insanın 
toplanarak demokrasiye sahip çıktığını anlatan Başkan 
Topbaş, heyete mitingin fotoğraflarını da gösterdi. Buna 
karşılık Cemiyet-i Ulema-i İslam Lideri Senatör Muhammad 
Talha Mahmood, toplanan kalabalığa şaşırdıklarını 
söyleyerek takdir ettiklerini belirtti. 
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Libya Yerel Yönetim Bakanı Badad Kansu Mesut Abdülcelil, beraberindeki heyetle birlikte İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaret etti. Türkiye ile Libya arasında tarihin derinliklerine 

dayanan bir dostluk olduğunu ifade eden Başkan Kadir Topbaş, Libya ile daima bilgi ve deneyim 
paylaşımına hazır olduklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Libya 
Yerel Yönetim Bakanı Badad Kansu Mesut Abdülcelil ve 
beraberindeki heyetle Sait Halim Paşa Yalısı’nda biraraya 

geldi. Aralarında Abu Sleem Belediye Başkanı Abdulrahman 
Awn Dhaw Awn, Sidi Asayeh Belediye Başkanı Abdulfattah 
Awn Ali M. Celal, Hay Alandalous Belediye Başkanı 
Necmeddin H. Emhamed Hamza’nın da bulunduğu heyette 
Libya’nın önemli bürokratları da hazır bulundu. Görüşmede, 
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve İBB şirket genel 
müdürleri de yer aldı.

Toplantıda konuşan Başkan Kadir Topbaş, “Cumhurbaşkanımızın 
belediye başkanlığı döneminde ortaya koyduğu vizyon İstanbul’u 
geliştirdi. Onun yol haritası ve projeleri bu kenti geliştirdi ve 
bizler de onun çizdiği güzergahta yolumuza devam ediyoruz. 
İstanbul dünyadaki 124 ülkeden büyük. Ekonomi olarak da 
117 ülkeden büyük.” dedi. 

Türkiye ile Libya arasında 
tarihi dostluk…
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“Libya ile Türkiye arasında tarihi dostluk…” 
Libya ile Türkiye arasında tarihin derinliklerine dayanan bir 
dostluk olduğunu vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, şöyle 
devam etti: “Sizler ve bizler kadim bir medeniyete sahibiz. 
Hem inanç hem de tarihi bir derinliğe sahip geçmişimiz var. 
Sizin belediyelerinizle ve bakanlığınızla her zaman bilgi ve 
deneyim paylaşımında bulunmaya hazırız. Teknolojiyi en iyi 
kullanan ve dünyadaki pek çok belediyeden ileride 
olduğumuzu açık bir şekilde ifade etmek isterim. Bizlerin 
zorluklarla edindiğimiz bu tecrübeler dostlarımız için 
cömertçe açacağımız değerlerdir.”

“Halkımız büyük bir demokrasi dersi verdi…” 
Türkiye’nin 15 Temmuz’da profesyonel bir terörist hareketine 
hedef olduğunu hatırlatan Başkan Topbaş, darbe sonrasında 
yaşananların da dünyaya büyük bir ders olduğunu belirtti. 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Darbe girişiminin 
olduğu gece Cumhurbaşkanımız halkı demokrasiye sahip 
çıkma adına sokağa davet etti. Milletimiz, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevap vererek imanı ve 
yüreğiyle tankların, silahların ve uçakların önüne atladı. Tüm 
dünya insanlarına halka rağmen hiçbir gücün söz sahibi 
olamayacağını gösterdi. Dünya insanlık tarihinde görülmemiş 
bir mücadele ortaya koydu.”

“Libya’ya her konuda yardıma hazırız…” 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bilgi ve deneyim 
paylaşımına hazır olduklarını ve daha önce de bu konuda 
başarılı çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan Topbaş, şunları 
söyledi: “Bundan birkaç yıl önce Pakistan Pencap Eyaleti 
Başbakanı Şahbaz Şerif bize gelerek Lahor’da katı atık yönetimi 
ile ilgili olarak kendilerine yardımcı olmamızı istemişti. Bizler 

de ekiplerimizi göndererek kendilerine yardımcı olmuştuk ve 
şu anda Lahor, Pakistan’ın en temiz şehri oldu. Beş şehirde 
daha o kurduğumuz sistem uygulanıyor. Yine Lahor’da 
metrobüs sitemini kurarak hayata geçirdik. Şu anda iki şehirde 
daha bu sistemi kurmanın çalışmaları devam ediyor. Yine 2011 
yılında Libya’dan bir ekip gelerek bizdeki katı atık yönetimi ile 
ilgili bazı incelemeler yaptı ve bizim bir heyetimizde oraya gitti 
ve bir rapor hazırlanarak takdim edildi. Sizler de her 
istediğiniz konuda genel müdürlerimiz dahil gelerek orada 
bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabilirler.”

“Türk halkı dünyayı şaşkınlığa uğrattı…” 
Konuk Bakan Badad Kansu Mesut Abdülcelil de, Başkan 
Topbaş’a sıcak karşılama ve konuşmasından dolayı teşekkür 
ederek, “Türk kardeşlerimizin desteğini her zaman arkamızda 
hissettik. Türk halkını da 15 Temmuz zaferinden dolayı tebrik 
ediyoruz. O tarihte Türk halkı dünyayı şaşkınlığa uğratmıştır. 
Demokrasi yolunda o duruşuyla da pek çok insan canını feda 
etmiştir. Tanklar ve uçaklar önünde birçoğu şehit olmuştur. 
Dünyaya da liderleriyle olan birlikteliklerini göstermişlerdir. 
Bu zaferden dolayı sizleri bir kez daha tebrik ediyorum.”

Türk halkının kalkınmada gösterdikleri başarıyı yakından 
takip ettiklerini ve açılışı yapılan 3. Köprü’nün de Türk halkına 
hayırlar getirmesini dileyen konuk Bakan Abdülcelil , “Türk 
kardeşlerimizin yerel yönetimlerde edinmiş oldukları bilgi ve 
deneyimleri yerinde incelemek, istifade etmek üzere 
buradayız.  Çevre koruma ve katı atık yönetimi de bu konular 
arasında. Ve bizler de çok iyi biliyoruz ki, Türk kardeşlerimiz 
bu alanlarda çok büyük deneyimlere sahipler. Öyleyse bu 
deneyimleri muhakkak ki Libya halkına da taşımamız 
gerekiyor.” şeklinde konuştu.
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Somali’den taziye ziyareti

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur Farah Hırsi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’a taziye ziyaretinde bulundu. Hırsi ayrıca FETÖ’nün Somali’deki tüm okullarının da Somali 

hükümeti tarafından kapatıldığını söyledi.

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi sonucunda 
İstanbul Büyükşehir Belediye Binası önünde şehit düşen 
17 vatandaşımız ve diğer şehitlerimiz için Somali Limanlar 

ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur Farah Hırsi, Başkan Kadir 
Topbaş’a taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Topbaş tarafından 
İBB binası önünde karşılanan Bakan Hırsi, ilk olarak şehit 
düşen vatandaşlarımızın fotoğrafların yer aldığı pano önünde 
dua ederek pano önüne karanfil bıraktı, anı defterini imzaladı.

Somali’deki FETÖ okulları kapatıldı… 
Bakan Hırsi, FETÖ’nün tüm okullarının Somali’de kapatıldığını 
belirtti. Türkiye ile Somali arasında köklü bir dostluğun 
olduğunu söyleyen Hırsi, “Allah, Türk Hükümeti’ni ve halkını 
korusun ve muhafaza etsin. Somali, 150 sene önce İstanbul 

tarafından yönetilen bir yerdi. Ben ümit ediyorum ki, 
İstanbul’un İslam dünyasındaki etkisi ve liderliği inşallah 
devam eder ve Somali’de İstanbul yönetiminin bir parça olarak 
devam etsin.” diye konuştu.

Zafer milletin, galibiyet Allah’ındır… 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 
FETÖ’nün hain darbe girişimi Türk halkının darbeye 
göğsünü siper etmesiyle bertaraf edildiğini aktaran 
Başkan Kadir Topbaş da, “İman birliğiyle İstanbul’un dört bir 
yanında halk meydanlara indi. Tanklara ve uçaklara karşı geldi. 
Halk iradesine Allah’ın izniyle başka hiçbir güç karşı çıkamaz. 
Zafer milletin, galibiyet Allah’ındır” ifadelerini kullandı. 



39www.ibb.istanbul

Doğru bildiğinden şaşmayan bir liderimiz var… 
“Bu hain darbe girişimi FETÖ’nün aklının yetebileceği bir iş 
değil. Bu işte de bir üst akıl var.” diyen Başkan Kadir Topbaş da, 
şöyle devam etti: “Ama bunların bu planı da tutmadı. Bu 
dünyaya bir örnek olarak yansıdı, dünya insanlık tarihinde 
görülmemiş bir insanlık duruşu sergilendi. Gelen bir ziyaretçi, 
3 sene önce bu olsaydı, Mısır’daki darbe olmazdı. Bütün 
insanlık bir duruş örneği gördü ve bundan sonra hiçbir ülkede 
darbe girişiminde halkı göz ardı edemeyecek. Tabi kimse 
güçlenen bir Türkiye’yi istemiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 
gibi korkusuz ve güçlü bir iradeyle devam eden bir liderimiz 
var. Doğru bildiğinden şaşmayan ve sözünü esirgemeyen bir 
liderimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızla 43 yıldan bu yana 

birlikteyiz. Bütün hedefimiz insanlığa hizmet etmek, ülkeyi 
Türkiye’yi geleceğe taşımak ve dünyaya mutluluğun ve huzurun 
gelmesine katkı sağlamak.”

Fildişi Sahili Büyükelçiliği’nden ziyaret… 
15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir 
Belediye binası önünde 17 vatandaşımız şehit düşmüş, Başkan 
Kadir Topbaş’ın talimatıyla bina içerisinde Taziye Anı Defteri 
açılmıştı. Bugüne kadar yüze yakın dış temsilci ile STK’nın 
ziyaret ederek taziyelerini sunduğu defteri, Fildişi Sahili 
Büyükelçiliği İdari Ataşesi Francis Bolou da imzaladı. Fildişi 
Sahili adına geçmiş olsun dileklerini sunan ateşe, şehit ve 
gaziler için üzüntülerini dile getirdi.
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İran Başkonsolosu’ndan 
veda ziyareti

İran İstanbul Başkonsolosu Mohsen Mortezaeifar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a 
veda ziyaretinde bulundu. Mortezaeifar, 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin ardından 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde açılan Taziye Anı Defteri’ni imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
kendisine veda ziyaretinde bulunan İran İstanbul 
Başkonsolosu Mohsen Mortezaeifar’ı Saraçhane Belediye 

Sarayı’ndaki makamında ağırladı. Mohsen Mortezaeifar, 
15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ardından Saraçhane 
belediye binasında açılan taziye defterini imzaladı. 
İstanbul’da çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu 
ifade eden Mohsen Mortezaeifar, Kadir Topbaş’a başarılı 
hizmetlerinin devamını diledi.

Başkan Kadir Topbaş da, İstanbul’da birlikte çalışmaktan 
mutluluk duyduğunu belirttiği Mohsen Mortezaeifar’a 
bundan sonraki görevinde başarılar diledi.
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Büyük zaferin 94. yılı…

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 94. yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da törenlerle kutlandı. 
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda başlayan kutlamalar, CRR’de düzenlenen anma töreni ile sona erdi. 

İstanbul’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, 
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen tören ile 
başladı. Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu ve 
Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile askeri ve 
mülki erkan, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri ve 
vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Anıtı’na çelenklerin 
konulmasıyla başlayan tören, Saygı Duruşu’nun ardından 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Vali Vasip Şahin, 
Başkan Kadir Topbaş ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa 
Avsever daha sonda İstanbul Valiliği’nde düzenlenen 
törende kutlamaları kabul etti.

CRR’de anma töreni düzenlendi… 
İstanbul’daki askeri ve mülki erkan ile başkonsolosların ve 
yabancı misyon temsilcilerinin katıldığı törenin ardından 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda da bir anma töreni 
düzenlendi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu ve Garnizon 
Komutanı Orgeneral Musa Avsever, törene eşleriyle katıldı. 
Askeri ve mülki erkanın hazır bulunduğu törende gaziler ve 
şehit aileleri de yer aldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan törende, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemini 
anlatan konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve marşlar 
söylendi.
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Kurbağalıdere’de hayat başladı…

Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı’nın bulunduğu noktada denize dökülen Kurbağalıdere,  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ıslah çalışmalarıyla eski günlerine dönmeye başladı. 

Kurbağalıdere, mavi rengine kavuşurken, kıyıları da yavru balıklarla doldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Kadıköy’deki Kurbağalıdere’ye saatte 1.200 metreküp 
temiz deniz suyunun pompalandığını belirterek, 

“Kurbağalıdere’de artık hayat başladı. Dereye balıklar geldi. 
2017 Temmuz sonuna doğru Kurbağalıdere’de ıslah 
çalışmaları tamamen bitmiş olacak.” dedi.

Derelerdeki çalışmalar tamamlanıyor… 
Geçmişte atıksu kanalları olmadığı için “yanınızdaki ırmak 
ve dereleri kanallara bağlayabilirsiniz” yönünde kararlar 
çıkartıldığını anlatan Başkan Kadir Topbaş, 
Kurbağalıdere’nin de bu şekilde kirlenen derelerden biri 
olduğunu kaydetti. Uzun yıllar derelere atık suların 
bağlandığını dile getiren Başkan Topbaş, sadece 

Kurbağalıdere değil, bütün derelerin hatta Haliç’in de bu 
şekilde kirlendiğini anlattı.

Başkan Topbaş, Kurbağalıdere’nin, 67 kilometrelik bir hat 
olduğu için atıksulardan daha çok etkilendiğini ifade 
ederek, İstanbul’daki bütün dereleri temizlemeye 
başladıklarını ve birçoğundaki çalışmayı tamamladıklarını 
söyledi. Gecekondular, eski Salı Pazarı’nın atıkları, evsel 
atıklar ve kanalların buraya bağlanmasının kirliliği 
artırdığını vurgulayan Başkan Topbaş, Kurbağalıdere’de 
ıslah çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde, 1994’ten 
sonra başladığını ve 10 kilometrelik bölümün ıslah 
edildiğini kaydetti.
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Basit bir olay değil… 
Kurbağalıdere’nin ıslah çalışmalarının basit bir olay 
olmadığını dile getiren Başkan Topbaş, “Kamulaştırma, 
projeler, tüneller, çamurlar... Baktığınız zaman bu kadar 
zaman alıyor. Çökeltiler oluşmuş, zemin bakterilerle 
oldukça yoğun bir kokuyu yansıtacak hale gelmiş. 
Atıksular, kanal ve açık kanal pisliklerinin bağlanması 
maalesef yıllarca kirletmiş bölgeyi. Bölgede yerleşimler 
yanlış yapılmış, yönetimler bunlara müdahale etmemiş 
hatta teşvik etmiş. Bütün derelerde bunu görüyoruz.” 
diye konuştu.

Başkan Kadir Topbaş, Kurbağalıdere’de yaptıkları 
çalışmaları da anlatarak, kolektörlerle atıksuları almak 
suretiyle pisliğin dereye akmasını önlemek adına tüneller 
açtıklarını, imalatın büyük bölümünün bittiğini aktardı.

Kurbağalıdere’ye balıklar geldi… 
Temizlik çalışmaları sırasında süreyi kısaltmak adına 
derenin altındaki çamuru gemilerle taşıdıklarını ifade eden 
Başkan Topbaş, şu bilgileri verdi: “Saatte 1.200 metreküp 
temiz deniz suyu pompaladığımız Kurbağalıdere’de artık 
hayat başladı. Temiz su, oradaki bakteri ortamını yok 
edecek, zamanla aktıkça temizlenecek. Temiz su içeri 
girdikçe, oraya başka pis su atılmayacağı için bir daha 
kirlenmeyecek ve tertemiz gümüş gibi akan dere haline 

gelecek. Koku yüzde 90 oranında azaldı. Dereye balıklar 
geldi. 2017 Temmuz sonuna doğru tamamen 
Kurbağalıdere’de ıslah çalışmaları bitmiş olacak. Derede 
artık hiç koku kalmayacak, konutlarla, çevresiyle gayet güzel 
bir yürüme alanı haline gelecek. Bu devam edecek, bu işin 
daha başlangıç noktası. Kurbağalıdere artık sıkıntılı süreci 
geride bırakıyor.”

Yatırımlar 300 milyon liraya yaklaşıyor… 
Başkan Topbaş, Kurbağalıdere’de yapılacak çalışmalarla ilgili 
belli bir limit koymadıklarına dikkati çekerek, “Biz burada 
’Şu kadar ayırırız, ondan sonrası kalsın.’ demedik. Ne kadar 
gerekiyorsa o kadar. Bugüne kadar yapılan yatırımlar 300 
milyon liraya yaklaşıyor. Daha da devam edecek.” dedi.

Kurbağalıdere’de büyük bir sorunu çözdüklerini belirten 
Başkan Topbaş, “Kurbağalıdere sembol bir dere. Burası 
büyük yatırımlarla balıkların yüzdüğü, insanların keyif 
aldığı bir dere haline geliyor. Gelecekte derede yüzülür mü? 
Derede ne kadar yüzülürse o kadar diyeyim ben.  
Artık orada bir pisliğin, sıkıntının olamayacağını biliyoruz. 
En uç noktaya kadar girebildiği noktalara kadar temiz 
olacak. Kurbağalıdere’nin artık kokusu, orada birilerinin 
siyaset yapma malzemesi ortadan kalkıyor. Artık orada 
siyaset yapılamayacak.” ifadelerini kullandı.



44 Ağustos 2016

Büyük bir mesafe aldık… 
Kurbağalıdere ile ilgili zaman zaman tezviratlar da yapıldığını 
dile getiren Başkan Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Kendi dönemlerinde hiçbir şey yapmamalarına rağmen 
kalkıp burayı eleştirmeye çalıştılar. Bunları hep gözlemledik, 
gördük. Geçmişte hiç müdahale etmemiş olanlar, bütün 
atıkları buraya bağlatanlar gelip buralarda gösteri yaptı, siyasi 
söylemlerde bulundu. Ama bugüne kadar Kurbağalıdere’de 
’Ne yaptınız, kaç çivi çaktınız?’ diye sorsanız, hiçbir karşılığını 
alamazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde 
başlatılan çalışmalar, şu anda sona gelmektedir. Bugün çok 
şükür Kurbağalıdere’de büyük bir mesafe aldık. 
Kurbağalıdere’de son aşamaya geldik.”

Derelere asla evsel veya sanayi atıkları bağlanmasın… 
Başkan Kadir Topbaş, ıslah yapılan derelerde sadece yağmur 
suyu akmasını hedeflediklerini dile getirerek, derelere hiçbir 

şekilde evsel veya sanayi atıkları bağlanmaması gerektiğini 
söyledi. Yıllarca buna cevaz verildiğini ifade eden Başkan 
Topbaş, “Bazı derelerde çok daha ileriye yönelik birtakım 
çalışmalar yapmak suretiyle keyif alınan, yürünebilen, 
güzelliğini yaşanabilen bir hale getirmeye çalışıyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Derelerin görsel olarak da keyif verecek şekilde 
düzenlenmesi için çalıştıklarını anlatan Kadir Topbaş, 
Cendere Deresi’nin bu yönde düzenlenmesi için Güney 
Koreli bir mimarla çalıştıklarını kaydetti. Bugüne kadar 
300 kilometre dereyi ıslah ettiklerini ve Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün de İstanbul’da ciddi anlamda dere 
ıslahı yaptığını belirten Başkan Topbaş, Ayamama ve diğer 
dereleri de kenarında yürünen, oturulan, keyif alınan bir 
alan haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.
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Büyükşehir’den Üsküp’e 
yardım eli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın dört bir yanına yardım elini uzatmaya devam ediyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak sel felaketi sonrası zor günler geçiren Makedonya’ya 

teknik bir ekip ve yardım malzemesi gönderdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Topbaş’ın 
talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir ekip, aşırı 
yağışlar sonucu can ve mal kaybı yaşayan Makedonya’nın 

başkenti Üsküp’e gitti. Metrekareye 93 kg yağışın düştüğü 
bölgede yaşanan sel nedeniyle belirlemelere göre 20 kişi 
hayatını kaybetti. Üsküp ve çevresinde etkili olan sel felaketi 
nedeniyle birçok bölge sular altında kaldı. İBB ekipleri, bölgede 
yürütülen yardım çalışmalarına destek vererek yaşanan 
olumsuzlukların etkisini azaltmak için zor durumdaki halka 
yardım elini uzattı.

Büyükşehir yaraları sarıyor… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM yaşanan felaket sonrası 
14 araç ve 32 personelden oluşan yardım ekibi ile çalışmalarını 
yürüttü. Yardım faaliyetleri kapsamında; 6 adet su tahliye aracı, 
1 adet bakım aracı (İtfaiye), 1 adet kombine aracı (İSKİ), 
1 adet mobil büfe, 9 ton tazyikli ve 5 yıkama aracı (İSTAÇ) ve 
32 personel olay bölgesinde çalışmalarını tamamladı.

Mobil Büfe ile hizmet verildi… 
İstanbul İtfaiyesi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire 
Başkanlığı su tahliye çalışmaları, İSKİ hat ve kanal temizliği, 
Atık Yönetim Müdürlüğü ve İSTAÇ ekipleri ise şampuanla yol 
yıkama çalışmalarına destek verdi. İBB Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı ise bölgede personelin ve vatandaşların 
ihtiyaçlarını karşılamak için Mobil Büfe ile hizmet sundu.
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Gençlerden
dünyaya anlamlı çağrı!

İBB Gençlik Meclisi ve BM Habitat ortaklığında ’Demokrasi ve Adalet’ temalı Sokak Sanatı etkinliği 
düzenlendi. Etkinlik kapsamında eski Galata Köprüsü’nde biraraya gelen gençler, 15 Temmuz darbe 

girişimi başta olmak üzere dünyadaki tüm haksızlıklara karşı tepkilerini ortaya koydular.

BM Habitat, Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri 
kapsamında İstanbul, Tunus ve Nairobi’de farklı temaları 
ön plana çıkararak Sokak Sanatı çalışmaları (Street Art) 

düzenlendi. Etkinliğin İstanbul ayağının organizasyonunu 
gerçekleştiren İBB Gençlik Meclisi, İstanbul’da ikamet eden 
ulusal ve uluslararası gençleri, eski Galata Köprüsü’nde 
’Demokrasi ve Adalet’ temalı resim çalışması için 
biraraya getirdi.

Demokrasi ve adalet mesajı… 
Gençlik Meclisi üyeleri bilgelik, barış ve adalet kavramlarının 
resimle ifade edildiği çalışmaya yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan 
Kep, İBB ve TBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş 

katıldı. Kep, gençlerle birlikte sprey boyalarla resmin 
tamamlanmasına katkıda bulundu. Samed Ağırbaş ise 
’Demokrasi ve Adalet’ temalı resme duygu ve düşüncelerini 
yazarak imzasını attı. 

15 Temmuz unutulmadı… 
Türk gençlerini dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul’a eğitim 
almak amacıyla gelen gençlerle buluşturan İBB Gençlik 
Meclisi, tüm dünyaya ’Demokrasi ve Adalet’ çerçevesinde barış 
mesajı verdi. Tüm insanlığa seslenmek ve düşüncelerini 
özgürce ifade etmek amacıyla resmin çizildiği panoya 
imzalarını atan gençler, 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak 
üzere dünyadaki tüm haksızlıklara karşı tepkilerini 
ortaya koydu.
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1.Dünya Savaşı sırasında açılan Çanakkale Cephesi’nde 
Anadolu insanının verdiği var oluş mücadelesini anlatan 
Mobil Çanakkale Müzesi, bundan böyle İstanbul’da 

olacak. Çanakkaleli Tarihçi Ahmet Uslu tarafından 
projelendirilen ve 2010 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açılışı yapılan Mobil Çanakkale Müzesi’nin 
sergilendiği TIR, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü tarafından Eminönü’nde ziyarete açıldı. 
Yeni Camii önünde bir hafta ziyaret edilebilecek olan müze, 
Çanakkale’yi ziyaret edemeyenler için İstanbul’u karış karış 
gezecek.

Çanakkale bilincinin yerleşmesi amaçlanıyor… 
Mobil müze ile üzerinde yaşadığı toprakları ve gelecek nesilleri 
için yüz binlerce Türk askerinin şehit olduğu, Osmanlı’nın 
okumuş genç nüfusunun neredeyse tamamını yitirdiği 
I. Dünya Savaşı’nın Çanakkale Cephesi’nde yaşananları 
bugünün gençleri ve çocukları yakından görme ve anlama 
fırsatına sahip olacaklar. 

Müze, cepheden günümüze ışık tutuyor… 
Müzede Çanakkale destanını anlatan fotoğraflar, mektuplar, 
hatıralar, mermiler, savaşta kullanılan alet ve envanterlerden 
oluşan 7 bin parça bulunuyor. Müzede yaralanan bir askerin 

tedavisinin yansıtıldığı özel bölüm ile havada birbirine 
çarparak iç içe geçmiş mermilerin sergilendiği bölümler; 
düşman kuvvetleri ile Türk askerinin imkanlarını kıyaslamaya 
imkan sağlayacak ayakkabı, elbise ve silahları da barındıran 
Mobil Çanakkale Müzesi’nin her noktası atalarımızın verdiği 
mücadeleyi adeta gözler önüne seriyor.

Çanakkale Cephesi 
İstanbul meydanlarında…

2010 yılında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 
Mobil Çanakkale Müzesi’nin sergilendiği TIR, 

Eminönü’nde ziyarete açıldı. Geçmişin mirasını 
geleceğe aktarmak adına oluşturulan mobil 

müze, İstanbul’un pek çok noktasını gezecek.
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Esenler’de 
büyük dönüşüm!

İstanbul Bülteni’nin bu ayki konuğu, Esenler’in başarılı Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu. 
Kentsel dönüşüm çalışmaları ve ulaşım yatırımlarıyla ilçenin çehresinin değiştiğini ifade eden 

Başkan Göksu ile Esenler’in dününü, bugününü ve yarınını konuştuk.

Sayın Başkanım, Esenler’in çehresi her geçen gün 
değişiyor ve gelişiyor. İlçede başlayan ve devam eden 
kentsel dönüşüm çalışmaları ile Esenler’de nasıl bir 

değişim yaşanıyor? 
İlçemizin bir an önce kentsel dönüşümünü tamamlamasını 
arzuluyoruz. Bunun için de hem evini yenilemek isteyenlere 
hem de ilçemizde iş yapmak isteyen inşaatçılara rehber ve 
kılavuzluk yapıyoruz. Kanunun bize verdiği tüm yetkileri 
kullanarak onların önünü açmaya, değişim ve dönüşümü 
hızlandırmaya çalışıyoruz. Bizim için esas dönüşüm, yeni 
transfer alanıyla beraber şehrin kendi içindeki büyük 
dönüşümünü sağlamak.

Esenler’de ilçenin dört bir yanında kentsel dönüşüm 
çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz 
ile birlikte yaptığımız Turgut Reis, TOKİ ile yürüttüğümüz 
Oruç Reis Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projelerimiz 
tamamlandı ve vatandaşlar güven içinde oturmaya başladılar. 
2012 yılında Türkiye’nin kentsel dönüşüm seferberliğinin 
başlatıldığı Havaalanı Mahallesi’ndeki konutları da 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
hak sahiplerine teslim ettik.

Esenler’deki bir diğer dönüşüm noktası ise Çiftehavuzlar 
Mahallesi. 85 bin 300 metrekare alan içerisinde 854 bağımsız 
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birim bulunuyor. Proje alanı içerisinde yaklaşık 1.500 konut 
üretmeyi hedefliyoruz. Çiftehavuzlar Mahallemizdeki 
dönüşüm çalışmaları da çok kısa bir süre içinde başlayacak. 
Aynı şekilde Tuna Mahallemizde de bir kentsel dönüşüm 
çalışması için hazırlıklarımızı yapıyoruz. 

Esenler ve Esenlerli, geleceği için çok büyük bir projenin hayata 
geçmesini bekliyor. “İnsan Yüzlü Şehir ve Şehir Parkı” projesi 
kapsamında 8,7 milyon metrekarelik Milli Savunma 
Bakanlığı’na tahsisli hazine arazisi Esenler’e devredildi. 
Esenler’in baştan başa yenilenmesini sağlayacak olan proje 
kapsamında Türkiye’nin ilk planlı şehri kurulacak. Mülkiyet ve 
imar sorunlarına kalıcı çözüm getirecek projemizle ilçe 
genelinde 90 bin konut yenilenecek. Tarihi proje ile 
Esenler’deki sosyal ve kültürel tesis alanları 5 kat, eğitim tesisi 
alanları 10 kat, yeşil alanlar 15 kat, sağlık tesisi alanları 35 kat 
artacak. Özetle Esenler büyük bir kentsel dönüşüm yaşıyor. 
Bu dönüşüm şehrin çehresini de değiştiriyor. 

Esenler’de ulaşım alanında tamamlanan ve devam eden 
çalışmalardan kısaca bahseder misiniz? 
Esenler İstanbul için çok önemli bir lokasyona sahip. Esenler, 

tam bir ulaşım aksı üzerinde. Gerek Atatürk Havalimanı’na, 
gerekse her iki boğaz köprüsüne (1. Boğaziçi Köprüsü, Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü) ve de İstanbul merkezine kısa sürede 
ulaşmak mümkün. Toplu ulaşım açısından diğer ilçelerden 
daha şanslı durumda bulunan Esenler’e İETT çok sayıda 
güzergahta (Eminönü, Mecidiyeköy, Yenikapı, Bakırköy gibi) 
hizmet veriyor. Esenler’in toplu taşımada en büyük şansı ise;  
Hafif Metro hizmeti. Yavuz Selim Mahallesi’nde Esenler, 
Namık Kemal Mahallesi’nde Terazidere istasyonları bulunan 
Hafif Metro Hattı, Menderes Mahallesi ve Üçyüzlü istasyonları 
ile Esenler halkına hizmet veriyor. Aksaray, Havalimanı ve 
Başakşehir güzergahlarından metroyu kullanan yolcular; Yavuz 
Selim Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi, Üçyüzlü ve 
Menderes Mahallesi’ndeki istasyonlar sayesinde Esenler’e 
ulaşabiliyor.  

Ayrıca Esenler Tekstilkent’ten de geçecek olan Mecidiyeköy- 
Mahmutbey Metro Hattı’nın inşaatı da devam ediyor. 
17,5 kilometre uzunluğunda ve yapımı 2017’de tamamlanacak 
olan 15 istasyonlu metro hattı Mecidiyeköy - Mahmutbey 
Metrosu, Şişli - Kağıthane - Eyüp - Gaziosmanpaşa - Esenler - 
Bağcılar ilçelerinden geçecek. 
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Başkanım, çevre konusunda başta yeşil alanlar olmak üzere 
yürüttüğünüz ve planladığınız çalışmalarınız hangileri?  
Yeşil alan, insanın nefes alması, yaşam bulması için çok önemli. 
Esenler’de şu anda kişi başına düşen yeşil alan 1 metrekare. 
"İnsan Yüzlü Şehir ve Şehir Parkı" projemizle bu, 
21 metrekareye yükselecek. Her adımında insanı önceleyen bir 
kentsel tasarım hazırlayacağız. Türkiye’nin ilk planlı şehrini ve 
2,5 milyon metrekare büyüklüğünde, kentsel dönüşüm 
kapsamındaki dünyanın en büyük şehir parkını Esenler’de 
kuruyoruz. Konutları transfer ederek, yıkmış olduğumuz 
konutların yerine park yapıyoruz. Bu anlamda dünyada kentsel 
dönüşümle üretilmiş ilk park olacak. Alan büyüklüğü 
açısından ise dünyanın üçüncü büyük parkı olacak. Bu şehir 
parkı tüm İstanbullulara hitap edecek.  Turistler bile bu parkı 
görmeye gelecekler.  Bunun yanı sıra otoyol kenarlarındaki 
binaların cephelerini değiştirdik ve İBB oraya yeşil bant 
yapıyor. O alanda bisiklet ve yürüyüş yolları yapılıyor.

Sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirdiğiniz 
Dayanışma ve İyileştirme Merkezi, %100 Hayat ve 
Esenler Kariyer Merkezi (ESKAM) gibi sosyal projeleriniz 
amacına ulaştı mı?  
Kadınından yetimine, öğrencisinden kimsesizine, gencinden 
yaşlısına, sporcusundan engellisine, işsizinden esnafına kadar 
her bir bireye dokunan çalışmalarımız var. Biz şehri sosyal, 
kültürel ve mekânsal dönüşüm olarak ele alıyoruz. Şehirde ilk 
dönüşmesi gereken sosyal dönüşümdür eğer biz bunu 
kuramazsak, daha doğrusu yaşayan insanlar kendilerini şehre 
ait hissetmezse mekânsal dönüşüm karşılıksız kalır. Bu yüzden 
biz ilk olarak sosyal dönüşüme başladık.

ESKAM ile 5 yılda 20 bin kişiyi işe yerleştirdik. Diğer yandan 
kronik yoksulları kardeş ailelerle çözdük. Her bir kronik 
yoksulu bir kardeş aileye zimmetledik. 90 aileye böyle 
baktırıyoruz. Geçici yoksullarımız için EDİM Hayır Market 
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var. Bizde yoksullara koliyle dağıtım yapmak yok. Bir kartımız 
var, her yoksula veriyoruz. Bu Türkiye’de ilk olarak yapılan bir 
çalışmadır. Kartıyla bizim marketimize gidiyor, istediği şeyi 
alıyor. Her 6 ayda bir güncelleniyor bu kart. Kart sahibine üç ay 
sonra iş teklifinde bulunuyoruz. İlk işi beğenmeyebilir. İkinci 
üç ayda ikinci iş teklifinde bulunuyoruz. Eğer onu da kabul 
etmezse kartımızı geri alıyoruz. Yüzde 100 - Hayat Madde 
Bağımlıları Rehabilitasyonu ve Meslek Edindirme Projesi” ile 
bir şekilde bu illete bulaşmış çocuk ve gençleri sağlığına 
kavuşturup meslek ve iş sahibi yaparak topluma kazandırmayı 
amaçlıyoruz. Başarı ile devam eden projemizde şimdiye kadar 
onlarca genci uçurumun kenarından hayata bağladık. Bu 
anlamda hayata geçirdiğimiz sosyal projelerimizde büyük 
aşama ve başarı kaydettik. İnşallah bu başarı oranını daha da 
arttıracağız.

Özetle şunu söyleyebilirim ki hayata dair ne varsa 
belediyemizin bir sosyal projesi var. Bu şekilde Esenler’de 
yaşayan herkesi şehir ile bütünleştirmeye, aidiyet duygusu 
beslemeye ve sonunda da huzurlu yapmaya çalışıyoruz. 

Başkanım, çocukların ve gençlerin eğitimi konusunda 
yürüttüğünüz ve planladığınız çalışmalar nelerdir?  
Esenler, çok genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Biz, 
gençlerimize sahip çıktığımız sürece geleceğimize de sahip 

çıkacağımıza inanıyoruz. Bu bakış açısıyla 2016’yı gençlik yılı 
ilan ettik. Bunu da Mihmandar ile taçlandırdık. "Hedefe 
Yürüyen Genç" sloganıyla hayata geçirdiğimiz Mihmandar 
projesi ile AK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda "Jüri 
Özel Ödülü"ne layık görüldük. Osmanlı Devleti’nden gelen bir 
gelenek olan "Mihmandar" ile bilgili ve erdemli gençlerin 
yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Esenler’in algısında 
zaman zaman olumsuzluklara sebep olan eski Karabayır da 
artık tarih oldu. Esenler Belediyemizin çalışmaları ve Milli 
Eğitim Bakanlığımızın kamulaştırma kararı ile 91 bina ve 302 
bağımsız bölüm yıkıldı. Şimdi buraya Tuna Eğitim Vadisi 
Projesi’ni yapacağız. Dev proje ile makus talihini yenecektir. 
Esenler’de eğitime çağ atlatacak proje ile Tuna Mahallesi dev bir 
eğitim vadisine dönüşecek. Yaklaşık 18 bin metrekarelik alanda 
hayata geçirilecek Tuna Eğitim Vadisi Projesi, ilçedeki derslik 
sıkıntısı problemini de önemli ölçüde ortadan kaldıracak. Dev 
eğitim kompleksinde; anaokulundan meslek liselerine, spor 
salonlarından sosyal alanlara kadar çok sayıda tesis ve çeşitli 
eğitim kurumları yer alacak. Proje tamamlandığında 
ilçemizdeki okulların derslik sayısı 
1.700 olacak. Ve böylece derslik başına düşen öğrenci sayısı 
bakımından da ideal sayıya ulaşmış olacağız. 

Bunun yanı sıra ilçemize bir taraftan yeni okullar 
kazandırıyoruz, diğer taraftan mevcut okullarımızın fiziki 



52 Ağustos 2016

şartlarını iyileştiriyoruz. 6 yıl önce başlattığımız "Kitaplar 
Hükümetimizden, Defterler Bizden" projesi ile her yıl tüm 
öğrencilerimizin defter ihtiyacını karşılıyoruz. Bu proje ile 
bugüne kadar öğrencilerimize 3 milyon defter hediye ettik. 
Ayrıca kısa adı ESGEV olan Esenler Gençlik Evleri’nin hizmete 
açtık. Bu merkezlerimizde her yıl ortalama 20 bin gencimize 
hizmet veriyoruz. Diğer taraftan Esenler Spor kompleksinde ise 
yüzmeden voleybola, judodan basketbola kadar salon 
sporlarında ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Esenler’de geleceğin 
şampiyonlarını yetiştiriyoruz. 

Başkanım, kültür-sanat alanında yaptığınız etkinlikler nasıl 
karşılanıyor? Bu alanda hayata geçirmeyi planladığınız 
çalışmalar var mı? 
Esenler Belediyesi olarak değişimin 3 temel ayağı olduğunu 
düşünüyoruz ve kültürel etkinlikleri fantastik ihtiyaç olarak 
değil, toplumsal inşa olarak görüyoruz. Bu nedenle 
hizmetlerimizi sosyal, kültürel ve fiziki değişimle birlikte 
yürütüyoruz. Hatta sosyal ve kültürel değişime daha da önem 

veriyoruz. Çünkü kültürel değişim olduğunda fiziki değişim de 
kendiliğinden gelecektir. Bu bakımdan kültür-sanat 
faaliyetlerini çok önemsiyoruz. 2009 yılında sadece 400 olan 
koltuk sayısını 7 yılda 5 binin üzerine çıkardık. Esenler’i 
İstanbul’un en çok kültür-sanat etkinliğinin düzenlendiği bir 
ilçe haline getirdik. Sadece Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat 
Merkezi’mizde 2015 yılında 1 milyon kişiyi ağırladık.

Düne kadar bir kültür merkezi dahi olmayan ilçemize şimdi bir 
kültür merkezi daha kazandırıyoruz. Esenler Kültür Merkezi ve 
Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nden sonra ilçemize 
üçüncü kültür merkezini kazandıracak olmanın gururunu 
yaşıyoruz. Çalışmaları aralıksız devam eden Fevzi Çakmak 
Mahallemizdeki kültür merkezimizi yılsonunda hizmete 
almayı hedefliyoruz. Uluslararası ve yöresel festivaller ile 
özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin akranlarıyla kültür 
alışverişinde bulunmalarını, Anadolu’yu Mayalayanlar 
programımız ile bu toprakları mayalayan gönül sultanlarını 
anmaya ve anlamaya ayrıca genç kuşaklarımıza tanıtmaya 
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çalışıyoruz. İlçemizde bir taraftan kültür-sanat etkinlikleri 
düzenlerken bir taraftan da açtığımız Esenler Sanat Evi (ESEV) 
ile bu yönde kabiliyeti ve merakı olan gençlerimize yeni kapılar 
aralıyoruz. Bağlamadan kemana, kemençeden tiyatroya kadar 
42 branşta 2 bin 500 öğrencimize kurs veriyoruz. Dile kolay 
bugüne kadar ESEV’de farklı branşlarda 10 bin kişiye eğitim 
verdik.  

Başkanım son olarak 15 Temmuz darbe teşebbüsünde 
Esenler en çok şehit veren ilçelerimizden biri oldu. Bu 
konudaki düşünceleriniz neler?  
Evet, Esenler olarak 15 Temmuz’da 7 vatan sevdalısı 
kardeşimizi şehit verdik. Bunlar Esenler’de oturun sivil 
şehitlerimiz. Bir de kışlalardaki çatışmalarda 3 asker ve 
polisimiz şehit. Yani ilçemizde toplam 10 şehit verdik. Ruhları 
şad, mekanları cennet olsun. 40’ın üzerinde de gazimiz var. 
Öncelikle meydanı darbecilere bırakmayarak bayrağına ve 
vatanına sahip çıkan aziz milletime en kalbi duygularımla 
şükranlarımı sunuyorum. Bu kahramanlık destanında toprağa 
düşen şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, gazilerimize de 
acil şifalar diliyorum. 15 Temmuz akşamı dost, düşman bir kez 
daha gördü ki; bizler için söz konusu vatansa gerisi teferruattır. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak 
üzere tüm millet tek vücut olduk, bu ülkeyi bölmek, bu ülkeyi 
birilerine peşkeş çekmek isteyen hainlere "dur" dedik. 
Bu milletin her bir ferdi kahramandır. Ben de her bir 
kahramanımıza sizlerin vasıtasıyla selamlarımı iletiyorum. 

Mehmet Tevfik Göksu kimdir? 
1966 Gölbaşı Adıyaman doğumlu olan M. Tevfik Göksu, 
ilköğrenimini Gölbaşı’nda, ortaöğrenimini 1980-1985 yılları 
arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları 
arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını 
tamamladı. Akademik çalışmalarını sosyoloji alanında 
yoğunlaştıran M. Tevfik Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü’nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi 
üzerine devam ettirdi. Her zaman aktif siyasetin içerisinde 
bulunan Göksu, Refah ve Fazilet Partilerinde İstanbul İl Başkan 
Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Siyasi çalışmalarının yanı 
sıra, sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını sürekli devam 
ettiren Göksu, Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve 
Marmara Bölge Başkanlığı yaptı. 2009 Mahalli İdareler 
Seçimleri’nde partisi tarafından Esenler Belediye Başkan Adayı 
gösterildi ve seçimi yüzde 48 gibi yüksek bir oy oranı ile 
kazandı. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri için partisi 
AK Parti’den yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen 
M. Tevfik Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde de 
oylarını yaklaşık yüzde 32 arttırarak; seçmenin yüzde 62,7’sinin 
oyunu aldı. Göksu, aynı zamanda bir önceki seçime göre 
oylarını da en çok artıran İlçe Belediye Başkanı oldu. İngilizce 
ve Arapça bilen Göksu, evli ve dört çocuk babasıdır.



54 Ağustos 2016

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) ve Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü 

(TÜSSİDE) işbirliğinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından belirlenen 6, 7 ve 8’inci sınıfta okuyan başarılı 
öğrencilerine yönelik üç dönemde gerçekleştirilecek Bilim 
Kampı başladı.

14-19 Ağustos, 28 Ağustos-2 Eylül ve 4-9 Eylül olmak üzere üç 
dönemde gerçekleştirilecek kampların her birine 25 öğrenci 
katılıyor. Yatılı olarak gerçekleşen ve TÜSSİDE’nin uzman 
eğitmenleri tarafından yürütülen Bilim Kampları’nda 
öğrencilerin deneyerek ve gözlem yaparak yer alacakları 
atölyeler ile eğitsel etkinliklere yer veriliyor.

Şifrelerin matematiğini çözecekler… 
Öğrencilerin bilime yönelik merakını artırmak ve aynı 

zamanda bilimin eğlenceli yönünü aktarmak amacıyla 
gerçekleştirilen Bilim Kampları, bilim insanlarıyla tanışma 
şansı sunuyor. Kamp programı kapsamında TÜBİTAK Ulusal 
Metroloji Enstitüsü, MAM Malzeme Enstitüsü, MAM Yer ve 
Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne ziyaretler yapılarak, 
araştırmacıları ile deneyler ve etkinlikler gerçekleştirilecek.  
Ayrıca TÜBİTAK BİLGEM öğrencilerle şifrelerin 
matematiğini çözecek.

Atölyelerle bilim heyecanı… 
Bilim Kampı, geleceğin bilim insanlarını bilimin eğlenceli ve 
heyecan verici doğasıyla da tanıştırıyor. Kamp kapsamında; 
Alternatif Enerjiler Atölyesi ve Hareket/Sürtünme Atölyesi, 
Kule Takım Çalışması, Doğayla İletişim, Pil Motor Atölyesi, 
Ölçüm Atölyeleri, Aman Petrol Canım Petrol Atölyesi, Bilim 
Dedektifleri, Şifreleme Atölyeleri, Define Avı/Şifreler Atölyesi 
gibi pek çok etkinlik yer alıyor.

Geleceğin bilim insanları 
yetişiyor…

Geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi için TÜSSİDE Bilim Kampı’nı hayata geçiren 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kampa katılan çocuklara bilim dünyasının kapılarını aralıyor. 
Çocuklar, kamp kapsamında kurulan atölyelerde deney ve gözlem yapma imkanı bulacaklar.
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Türk sporunun lokomotifi İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 
2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na damga vurdu. Olimpiyatlarda Türkiye’nin kazandığı 

8 madalyanın 5’i İBB Spor Kulübü sporculardan geldi.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan 
2016 Olimpiyat Oyunları’na 21 spor dalında 
103 sporcuyla katılan Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 

4 bronz madalya ile toplam 8 madalya kazandı. Olimpiyat 
takımına 12 sporcu gönderen İstanbul Büyükşehir Belediye 
Spor Kulübü, alınan madalyalarla bir Türkiye rekoru kırdı.

Ülke tarihinde bir ilk… 
İBB Spor Kulübü sporcularının 2 gümüş 3 bronz madalya 
kazanmasıyla ülke tarihinde ilk kez bir olimpiyatta 
5 madalya toplayan spor kulübü unvanının sahibi oldu. 

İBB Spor sporcularından halterde Daniyar İsmayilov ve 
güreşte Selim Yaşar, olimpiyat 2’ncisi, tekvandoda Nur Tatar, 
güreşte Cenk İldem ve Soner Demirtaş ise olimpiyat 
3’üncüsü olma başarısı gösterdi. Judoda Kayra Sayit ise 
olimpiyat 5’inciliğini elde etti. 

Olimpiyatlarda Türkiye adına tek altın madalya ise, güreşte 
ASKİ Spor Kulübü’nden Taha Akgül’den geldi. Güreşte, yine 
ASKİ’den Rıza Kayaalp gümüş madalya kazanırken, 
400 metre engelli yarışlarında ise Fenerbahçe Spor Kulübü’nden 
Yasmani Capello Escobar bronz madalyayı ülkemize getirdi.

Rio Olimpiyatları’nda İBB damgası
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Su Sporları Festivali’ne 
yoğun ilgi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Su Sporları Festivali, 
İstanbulluları Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda biraraya getirdi. Yarışların oldukça çekişmeli 

sürdüğü festival, İstanbullulara çok renkli ve keyifli anlar yaşattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü koordinasyonunda Spor A.Ş. işbirliğinde 
düzenlenen İstanbul Su Sporları Festivali, İstanbullulara 

oldukça renkli ve keyifli anlar yaşattı. Maltepe Orhangazi 
Şehir Parkı’nda organize edilen yarışlar, yüzme ve dragon 
kürek yarışları ile çok sayıda etkinliğe sahne oldu. 

Toplam 130 sporcunun yer aldığı 2 bin metrelik açık yüzme 
yarışını, erkeklerde Efe Erduran 18.33.17’lik derecesiyle; 
kadınlarda ise Hacer Tıraş 26.04.99’luk derecesiyle 1’inci 
olarak tamamladı.

Organizasyonun bir diğer yarış etkinliği olan dragon kürek 
yarışları izleyicilerinden yoğun ilgi gördü. Bu kategoride 
17 kişilik ekiplerden oluşan 25 takım mücadele verirken, 
özellikle şirket ve kurumların, çalışanlarından oluşturduğu 
takımlar da yarışlarda boy gösterdi. Final yarışı sonucunda 
Mehmet Akif Ersoy Hastanesi takımı yarışı 1’inci olarak 
tamamladı. 

Yüzme ve Dragon Bot Yarışları haricinde katılımcılar için 
hazırlanan DJ Performansları, Perküsyon Grubu, Sörf 
Simülatörü, Spining Show, Ritm ve Dans Gösterisi, Fly 
Board Showları ile çok sayıda etkinlik organizasyonda 
İstanbullularla buluştu.
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Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının değişmez adresi olan İstanbul, İstanbul Triatlonu ve 
Minikler Aquatlon Yarışları’na ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile  

Kartal Dragos Sahili’nde düzenlenen organizasyon, sporcuların nefes kesen 
mücadelelerine sahne oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü, Spor A.Ş. ve Türkiye Triatlon Federasyonu 
işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Triatlonu ve Minikler 

Aquatlon Yarışları, Kartal Dragos Sahili’nde yapıldı. “Yüz, 
sür, koş” sloganı ile organize edilen yarışlar, A3, Yıldızlar, 
Elitler, Gençler, Yaş Grupları, Paratriatletler ve Takımlar 
Triatlon, Minikler Aquatlon Kategorilerinde sporcuların 
mücadelelerine sahne oldu.

Kıyasıya mücadele… 
Organizasyona 8-11 yaş kategorisinde katılan çocuklar,  
50 metre yüzme, 2,5 kilometre bisiklet ve 500 metre koşu 
parkurunda yarıştı. 12-14 ve 15-17 yaş arasındaki çocuk ve 
gençler için ise yüzme parkuru 100 metre, bisiklet parkuru 
2,5 kilometre ve koşu parkuru ise 1 kilometreden oluştu.  
İstanbul Halk Triatlonu Yarışları’na katılan 18 yaş ve üzeri 
sporcuların parkurları yüzmede 200 metre, bisiklette  
5 kilometre, koşuda ise 1 kilometreydi.

Çocukların yarışları izleyenlerden alkış aldı… 
Türkiye’de yapılan en geniş katılımlı triatlon ve  
aquatlon organizasyonu sabahın erken saatlerinde 
başlarken izleyenlerin en çok ilgi gösterdikleri bölüm ise 
küçüklerin yarışları oldu. Üçlü parkurda birbiriyle tatlı bir 
rekabet havasına giren çocukların yüzme, bisiklet ve koşu 
parkurları boyunca gösterdikleri performans kendilerini 
izleyen ailelerini de heyecanlandırdı. Çocukların yarışı 
tamamlamak için gösterdikleri mücadele ise izleyenlerden 
alkış aldı.

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi... 
Günün sonunda organizasyonda dereceye giren sporcular 
için madalya töreni düzenlendi. Sporcular İBB Gençlik ve 
Spor Müdürü Ayhan Kep ile Türkiye Triatlon Federasyonu 
Başkanı Hamdi Güneş ve yarışları izleyen protokolün 
elinden madalyalarını aldılar.

İstanbul’da yüz, sür, koş!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 
İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 2016 - 2017 Futbol Sezonu Açılış Töreni, 1.500’ü aşkın 

hakem, aday hakem ve gözlemcinin katılımıyla yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü’nün koordinasyonunda İBB Bayrampaşa 
Stadı’nda organize edilen Futbolda 2016 - 2017 Sezonu’nun 

Açılış Töreni, Süper Lig başta olmak üzere A-B-C Klasman ve 
Bölgesel Amatör Lig’de görev yapacak 1.500’ü aşkın hakem, 
aday hakem ve gözlemciye İBB tarafından verilen antrenman 
malzemelerinin dağıtımının ardından başladı.

“Sahalarda karşılaşabiliriz…” 
Programda konuşan İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı 
Osman Savaş, “Ben de futbol hakemliği yaptım.  7-8 sezondur 
da faal olarak sporun içerisindeyim. O yüzden sahalarda 
karşılaşabiliriz. 2016-2017 sezonunun tüm hakemlerimize 
Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Açılış programında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar 
sunuyorum.” dedi. 

“İl hakemliği daha iyi yerlere gelecek…” 
2016-2017 sezonu İstanbul’da başlayacağını ifade eden Türkiye 
Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ve TFF 
Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı da, “İl 
Hakemliği, bundan önceki senelerde olduğu gibi bulunduğu 
konumdan daha iyi yerlere gelerek daha başarılı olacaktır. Bu 
kapsamda tüm Türkiye’ye 2016-2017 sezonunun başarılı 
geçmesini diliyor, tüm hakem ve gözlemci kardeşlerime 
başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu. 

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu 
Üyesi Ali Düşmez ise “Sporun ailesinin bu ülkenin 
bütünlüğüne çok büyük katkılar yaptığını ve bundan sonrada 
yapacağını düşünüyorum.” dedi. Konuşmaların ardından 
Süper Lig ve Ulusal Hakem Gözlemciliğine yükselen 
hakemlere plaket verildi.

İBB’den hakemlere 
sezon açılışı
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Kaleci Akademi Kampı’na 
Milli ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Futbol Akademi Kampı ve 
Yetenek Avı Projesi’nin bir parçası olan Kaleci Akademi Kampı’nın tanıtımı yapıldı. 

Programda tecrübeli isimler geleceğin kalecileriyle deneyimlerini paylaştılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 
Spor A.Ş. ve Başakşehir Futbol Kulübü’nün işbirliğinde 
gerçekleştirilen Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı 

Projesi kapsamında hayata geçirilen İBB Kaleci Akademi 
Kampı, geleceğin kalecilerini keşfetmeye devam ediyor. 
Katılımcılara proje sonunda sertifika verilecek programda 
başarılı olmuş kaleciler de tecrübeleriyle programa 
katkı veriyor.

Ünlü sporculardan destek… 
Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takım Bölgeler Sorumlusu 
Rasim Kara ile A Milli Takım’ın ve Başakşehir Futbol 
Kulübü’nün kalecisi Volkan Babacan, Başakşehir kalecileri 
Ufuk Ceylan, Faruk Çakır ve Başakşehir’in Kaleci Antrenörü 
Haluk Güngör proje kapsamında kalecilik eğitimi alan 7-15 yaş 
çocuk ve gençlerle İBB’nin Bayrampaşa Stadı’ndaki çalışmada 

biraraya geldi. Deneyimli isimler kamptaki çalışmaları 
yakından takip ederken antrenman sonrasında kaleci 
adaylarına tecrübelerini aktardılar.

Volkan Babacan’dan başarının sırrı… 
Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaleci Volkan Babacan, 
başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğine vurgu yaptı. 
Kalecilikte antrenörünün de önemine değinen Babacan, 
“Benim bugünlere gelmemde antrenörümün katkısı büyüktür. 
Küçük yaşta beni çalıştırmaya başladı, onun verdiği eğitimle 
bugün Başakşehir Futbol Kulübü’nde ve milli takımda 
oynuyorum. Sizler de hocalarınızı çok iyi dinler, onların verdiği 
teknik ve taktikleri uygularsanız çok iyi yerlere gelirsiniz. 
Umarım bu çalışmalar sayesinde gelecekte Türk takımlarının 
tüm kalecileri Türk olacaktır.” dedi.



GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: DEVLET MİLLET ELELE DEMOKRATİK TÜRKİYE

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

İLK DÖRT OKURUMUZ: ORHAN KALAYCI, AYKUT KAMAN, HASAN ŞAHİN, HİLAL TAZEGÜL
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.09.2016 – 30.09.2016

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ADINA

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

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

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

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

01.09.2016 09.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Sancaktepe Trafik Eğitim Parkı Düzenleme İnşaatı

01.09.2016 10.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Genelinde Bulunan Yaya Üstgeçitlerinin Yapım İnşaatı

01.09.2016 10.30 Satınalma Müdürlüğü Nalburiye Malzemesi Alımı

01.09.2016 11.00 Satınalma Müdürlüğü 1 Adet Yarı Römork Tipi Mobil Mutfak Alımı

05.09.2016 09.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Haliç Sahili Özel Temalı Deck Uygulaması İnşaatı

05.09.2016 10.00 Satınalma Müdürlüğü Orta ve Yüksek Kapasiteli Su Pompası ile 1 Adet Kamyon Alımı

05.09.2016 11.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Sultanbeyli Mecidiye Köprüsü İle Pendik Formula Bağlantı Yolu Arası TEM Yan Yollar Düzenleme İnşaatı

06.09.2016 10.00 Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kameralı Araç Takip Sistemi İşi

08.09.2016 09.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Beyoğlu Örnektepe Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Katlı Otopark İnşaatı

08.09.2016 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 2 Kalem İtfaiye Kışlık Ayakkabı Alımı

08.09.2016 10.30 Bilgi İşlem Müdürlüğü İBB Bünyesinde Kullanılan Mevcut Orta Katman Yazılımlarına İlave Lisans Alımı İşi

19.09.2016 09.30 Yapı İşleri Müdürlüğü İstanbul Avrupa Yakası Kamu Binaları Bakım Onarım ve Ek Hizmet Yapıları V. Grup İnşaatı

19.09.2016 14.00 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 2016 Yılı İstanbul Geneli 50 Adet İskele Binaları Bakım Onarımı ve İskelelerin Usturmaça Tadilatı İşi

19.09.2016 14.30 Elektronik Sistemler Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Telsiz Kulelerinde İSG Düzenlemeleri

22.09.2016 09.30 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Samandıra TEM Yan Yolları Düzenleme İnşaatı

22.09.2016 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Kağıthane Yeşilce Mahallesi Zeminaltı Otopark ve Spor Tesisi İnşaatı

26.09.2016 09.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Kağıthane Hamidiye Mahallesi Zeminaltı Otopark ve Park Düzenleme İnşaatı

26.09.2016 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü İstanbul Topkapı Kent Müzesi İnşaatı

26.09.2016 10.30 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü E.Ü.A.Ş Ambarlı Enerji Santrali Soğutma Suyu Denizden Su Alma ve Deşarj Sistemi İnşaatı

27.09.2016 10.00 Satınalma Müdürlüğü LED Lambalı Trafik Uyarı Römorku Alımı 

27.09.2016 10.30 Satınalma Müdürlüğü 7 Kalem Trafik Yol Çizgi Boyası Alımı İşi

29.09.2016 09.30 Yapı İşleri Müdürlüğü İstanbul Anadolu Yakası Kamu Binaları Bakım Onarım ve Ek Hizmet Yapıları IV. Grup İnşaatı

29.09.2016 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü İstanbul Avrupa Yakası Kamu Binaları Bakım Onarım ve Ek Hizmet Yapıları VI. Grup İnşaatı




