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Sevgili
İstanbullular
İstanbul’umuzun marka değerini artırmaya yönelik 
yatırım ve hizmetlerimize, geride bıraktığımız Mayıs 
ayında da hız kesmeden devam ettik. Fethin 562’nci 
yıldönümünü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 
katılımlarıyla coşkuyla kutladık. Yeniden diriliş, yeniden 
yükseliş ruhuyla Yenikapı Sahili’nde gerçekleştirdiğimiz 
kutlamalarda; Fetih’in 562. Yılı münasebetiyle hazırlanan 
562 kişilik Mehteran Konseri, Türk Yıldızları Gösterisi, Özel 
Fetih Programı ve Havai Fişek Gösterileri ile fetih coşkusu 
İstanbullularla hep beraber yaşadık.

“Her yerde metro, her yere metro” hedefinde dev bir adım 
daha attık. 7 km uzunluğundaki 13 istasyonlu Mecidiyeköy- 
Beşiktaş - Kabataş Metro Hattı’nın temelini görkemli bir 
törenle attık. Saatte tek yönde 70 bin kişinin seyahat 
edebileceği metro hattı tamamlandığında; Mecidiyeköy-
Kabataş arasındaki yolculuk süresi 9 dakikaya inecek. 
Göreve geldiğimiz 2004 yılından itibaren şahsım ve ekibim 
siz değerli İstanbullular ve İstanbul için dur durak bilmeden 
çalışıyoruz. 39 ilçemizde ulaşımdan altyapıya, çevreden 
kültür-sanata, eğitimden spora, bilgi teknolojilerinden 
itfaiye hizmetlerine kadar tüm sektörlerde yatırım yapmaya 
ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. İstanbul’u hak ettiği 
yatırım ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğimizden 
şüpheniz olmasın.

Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli hemşerilerimi Mayıs 
ayı bültenimizle baş başa bırakırken hepinize sağlıklı, mutlu 
ve huzur dolu günler diliyorum. 
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İstanbul’un Fethi’nin 
562’nci yıldönümü muhteşem 
gösterilerle kutlandı. 
“Yeniden diriliş, yeniden 
yükseliş” ruhuyla Yenikapı 
Sahili’nde gerçekleştirilen 
kutlamalar, İstanbullulara 
fetih coşkusunu doyasıya 
yaşattı. Fethin, kente barış ve 
hoşgörü getirdiğini belirten 
Başkan Topbaş, ecdadın 
hatırasına sahip çıktıklarını 
söyledi.

İstanbul’da 
muhteşem fetih kutlaması!

İstanbul’daki kutlamaların ilk durağı, Fatih Sultan 
Mehmet’in Fatih Camii’ndeki türbesi oldu. Anma 
törenine, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Tümgeneral Ali Sivri, Fatih 
Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İstanbul Müftüsü 
Rahmi Yaran katıldı. Törende, Türk bayrakları taşıyan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İzci Grubu da yer aldı. Vali 
Şahin ve Başkan Topbaş, Fatih Sultan Mehmet’in türbesine 
çiçek bıraktılar. Fatih Camii imamının Fetih Suresi’ni 
okuduğu ziyarette, lokum ve şerbet ikram edildi.

Yenikapı Sahili’nde fetih coşkusu…
Çağ açıp, çağ kapatan İstanbul’un Fethi’nin 
562. Yıl Dönümü kapsamında, İstanbul Valiliği ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle Yenikapı Sahili’nde 
Fetih Kutlaması gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile İstanbul Valisi Vasip 
Şahin’in ev sahipliği yaptığı şölene, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birçok bakanın ve 
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milletvekilinin yanı sıra İBB Bürokratlarıyla ile ellerinde Türk 
Bayrakları bulunan 1,5 milyonu aşkın İstanbullu katıldı.

“Bizleri biraraya getiren alemlerin Rabbine hamdolsun.” 
diyen Başkan Topbaş, şunları söyledi: “Övgü O’na aittir. 
Bizler faniyiz, nefes sayılarımız sınırlı. Biliriz ki, ne varsa 
Allah’tandır ve övgü Allah’a aittir. İstanbul’u bize 
müjdeleyen Fahri Kainat Efendimiz (S.A.V) ile İstanbul’u 
bize yurt kılan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri başta 
olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. 
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi bu anlamlı günde bu 
güzel meydanı dolduran siz değerli İstanbullular ile 
misafirlerimizin üzerine olsun.”

“Fetih; karanlığı kapatıp, aydınlığı açmaktır…”
Fetih şöleni ve aydınlığı için alanda toplandıklarını 
belirten Başkan Topbaş, “Fetih, olmuş geçmiş bir mesele 
ve nostalji değildir. Bir şehri zapt edilmesinden ibaret de 
değildir. Askeri bir başarıyla sınırlı değildir. Fetih, karanlığı 
kapatıp aydınlığı, kötüyü kapatıp iyiyi, yanlışı kapatıp 
doğruyu açmaktır. Şehirleri teslim almak başkadır, 
gariplerin duasını almak çok daha başkadır. 
Ülkeler kazanmak başkadır, gönülleri kazanmak 
çok daha başkadır.” diye konuştu.
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“Müjdelenmiş şehirdir, İstanbul…”
Başkan Topbaş, “İstanbul fethedildi, karanlık çağ kapandı, 
aydınlık çağ açıldı.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Zaman anlam kazandı. Çünkü Ortaçağ karanlığı sona 
erdi. Mekan, madde ötesi bir değerle buluştu. 
Çünkü bu şehir Peygamber Efendimizin müjdesine 
mazhar olmuştur. İstanbul sadece bir coğrafyadan ibaret 
değildir. Peygamber Efendimizin müjdelediği İstanbul, 
Latin istilasındaki talan ve yağmalanmış şehir değil, bütün 
İslam coğrafyasından methedilen asker olmak için gelip o 
müjde için can verenlerin şehridir. İşte burada söz biter ve 
fetih başlar. O şehitlerle gönül bağı kuranlar, sabahın 
seherinde surlara vuran rüzgarın tesbihini duyabilirler. 
Gerçek İstanbul’u ancak böyle anlayabilirler.”

“Fatih’in emanetine sahip çıkıyoruz…”
“Sayın Cumhurbaşkanım, siz İstanbul’da belediye 
başkanlığı yaparak Fatih’in emanetine sahip çıktınız.” diyen 
Başkan Kadir Topbaş, şunları söyledi: “İstanbul’u 
karanlıktan kurtardınız, aydınlığa kavuşturdunuz. 
Biz de bu mukaddes emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. 
Yakın gelecekte İstanbul, bir başka anlam kazanacak. 
Sadece Türkiye’yi değil; dünyayı aydınlatacak. Mermerlerin 
nabzında tekbirler yeniden çarpmaya başladı. Yeni fetihler 
yaklaşıyor. İşte bu yüzden ‘yeniden diriliş’ diyoruz.
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“İstanbul’dan dünyaya 
sesleniyoruz…”
İstanbul’un gerçek bir barış şehri 
olduğuna vurgu yapan Başkan Topbaş, 
“İstanbul’dan tüm dünyaya 
sesleniyoruz. İstanbul’da kimse misafir 
değildir. İstanbul’da kimse kendisini 
yitik hissetmez. İstanbul herkesi sarıp 
sarmalar, kendisine dönüştürür. Hangi 
inançtan olursa olsun, İstanbul’da 
herkes Hz. Peygamber’in öğrettiği 
adaletin teminatı altındadır. Osmanlı 
Dönemi’nde gerçek insani değerler 
İstanbul’daydı. Şato ve kale şehirlerden 
yönetim bitmişti. Bizans halkı bu 
yüzden Osmanlı’nın gelişini sevinçle 
karşıladı. Milletimiz hiçbir zaman 
sömürgeci olmadı. Bugün bunun 
gönül rahatlığını yaşamaktayız. 
Dünyanın her yerinde başımız dik 
geziyoruz. İşte bu yüzden barışın, 
huzurun ve güvenin gerçek sahibi biziz 
demeye hakkımız var.” diye konuştu.

“Milletimiz tarihe yeniden mührünü 
vuracak…”
Başkan Topbaş, sözlerine şöyle son 
verdi: “Büyük fethin 562’nci yılındayız. 

Bu yıl, fethi başka bir heyecanla 
kutluyoruz. Bu meydandan nice 
fatihler çıkacak. İstanbul, nice fetihlere 
kapı açacak. Milletimiz tarihe yeniden 
mührünü vuracak. Zafer milletin, 
galibiyet Allah’ındır diyorum. 
Bu duygularla sizleri Allah’a emanet 
ediyorum.”

Fethin 562. yılına muhteşem 
kutlama…
Fetih Suresi’nin okunmasıyla başlayan 
şölende, Fetih’in 562. yılı dolayısıyla 
562 kişilik hazırlanan Mehteran 
Birliği’nin marşları meydanı dolduran 
vatandaşları coşturdu. Türk Hava 
Kuvvetleri Türk Yıldızları Gösterisi ve 
Özel Fetih Filmi’ni ilgiyle takip eden 
İstanbullular, Türk Bayraklarıyla 
meydanı kırmızı beyaza boyadı. 
Şölenin sonundaki havai fişek gösterisi 
ise göz kamaştırdı.

Yenikapı’da dev hazırlık…
450 kişilik bir ekibin hazırladığı 
şölende, 2 adet büyük çadır hastane, 
10 adet sağlık noktası, 70 adet 
ambulans, 600 adet sağlık personeli, 
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6 adet mescit, 6 ayrı noktada bol 
kabinli mobil tuvalet ve şadırvan, 
20 adet su dağıtım noktası, gösterinin 
izlenebilmesi için hazırlanan 
9 adet dev ekran hizmet verdi.

Türkiye’nin en büyük sahnesi…
Türkiye’de şu ana kadar yapılmış en 
büyük sahne rekorunu kıran 
1.800 metrekarelik sahnede, yine 
Türkiye’nin en büyüğü olan 
500 metrekarelik bir led ekrandan 
yayın yapıldı. Lazer gösterisinin de 
yer aldığı şölen, 17 kamerayla canlı 
yayınlandı. Ayrıca helikopter çekimi 
yapıldı. Canlı yayında işaret dili ile 
birlikte İngilizce, İspanyolca, Arapça, 
Fransızca ve Rusça canlı yayın yapıldı.

Okçular Tekkesi’nde Fetih Kupası 
Yarışları…
Fethin 562. Yılı Kutlamaları 
kapsamında, Türk sporuna 

kazandırılan tarihi Okçular Tekkesi, 
3. Fetih Kupası Okçuluk Yarışları’na ev 
sahipliği yaptı. Okçular Vakfı 
tarafından gerçekleştirilen yarışların 
sonunda düzenlenen törenle, 
dereceye girenlere ödülleri verildi. 

Ödül törenine Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Volkan Bozkır, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali 
Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti 
Üyesi Bilal Erdoğan, İstanbul 
Milletvekili Adayı Aziz Babuşçu, 
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Barışın simgesi; okçuluk…
Törende bir konuşma yapan Okçular 
Vakfı Başkanı Ali Haydar Yıldız, 

“Fetih Kupası’nın ilk atışını medeniyet 
inancımızın ayrı bir önem arz ettiği 
Hakkari’den başlattık. Kudüs Fatihi 
Selahaddin Eyyübi, Anadolu’nun 
Fatihi Sultan Muhammed Alparslan 
ve İstanbul’un Fatihi Fatih Sultan 
Mehmet Han bizim medeniyetimizi, 
bizim vizyonumuzu ifade ediyor. 
Geleceğe yürüyüşümüzün vizyonu, 
bugün okçular vakfının vizyonudur. 
Hakkari’den attığımız ok bugün 
Okmeydanı’na düşmüş ve barışın 
simgesi olmuştur.” dedi.

Başkan Topbaş’a teşekkür…
Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi 
Bilal Erdoğan ise, tesisin Türk sporuna 
ve Türk okçuluğuna kazanılmasında 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın büyük katkısı olduğunu 
belirterek, “Büyükşehir Belediye 
Başkanımız olmasaydı böyle bir tesis 
hayata gelemeyecekti. Bugün burada 
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İstanbul’un Fethi’ni, dünyanın en 
büyük geleneksel ve olimpik okçuluk 
turnuvasıyla kutlamış oluyoruz. 
Her geçen sene burası daha şenlik 
havası alıyor. İnanıyorum ki, Türkiye’de 
okçuluk sporu geleceğe çok daha 
güçlü bir şekilde taşınmış olacak.” 
diye konuştu.

Fetih Kupası ile dostluğun meşalesi 
ateş alıyor…
Dereceye girenlere ödüllerini takdim 
eden İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ise “Bizler 
burada bir tarihin başlangıcına 
yeniden tanıklık ediyoruz. Fatih Sultan 
Mehmet Han’ın kendi has akçesinden 
vakfiye ettiği ve daha sonra okçuluk 
eğitimleri yapıldığı, talimlerin 
yapıldığı bir mekan burası. 
Sonra maalesef o fonksiyonlarını 
yitirmişti. Biz İstanbul’un bu güzelliğe 
tekrar kavuşmasını arzu ettik. 
Okçuluk insanlık tarihi kadar eski, bir 
irade ve ruh hali. Aynı zamanda 
okçuluk teslimiyet gerektiren bir silah 
olarak kullanılmış. Günümüzde spor 
olarak dünyada aktif rolü var. Burada 
düzenlenen etkinliklerde dostluğun 
meşalesi ateş alıyor.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
“her yerde metro, her yere 
metro” hedefinde dev bir adım 
daha attı. 7 km uzunluğundaki 
Mecidiyeköy - Beşiktaş - Kabataş 
Metro Hattı’nın temeli, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın katıldığı görkemli 
bir törenle atıldı. 

İstanbul’a 
yeni bir metro hattı daha!

Mecidiyeköy - Beşiktaş - Kabataş Metro Hattı Temel 
Atma Töreni, Başkan Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
Mecidiyeköy’de yapıldı. 11 yılda İstanbul’a 

68,5 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Başkan 
Topbaş, 2004 yılında 45,1 kilometre olan raylı sistem ağını 
146 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

7 kilometrelik 3 istasyonlu Mecidiyeköy - Beşiktaş - Kabataş 
Metro Hattı’nın, Mahmutbey - Mecidiyeköy Metrosu’nun 
devamı olduğunu belirten Başkan Topbaş, böylece 
Mecidiyeköy-Kabataş arasının 9 dakikaya ineceğini söyledi. 
Mahmutbey’e uzanan hattın 2017’de tamamlanacağını, 
bu hattın ise 2018 yılının ortalarında hizmete alınacağını 
belirten Başkan Topbaş, “Böylece İstanbul’un en yoğun 
hareketliliğin yaşandığı bölgede 18 istasyonlu 
24,5 kilometrelik dev bir metro hattı olacak.” dedi.

Tek yönde 70 bin yolcu taşınacak…
Darphane, Beşiktaş, Kabataş İstasyonlarından oluşacak 
hattın 455 milyon dolara mal olacağını ve saatte tek 
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yönde 70 bin yolcu taşıyacağını anlatan Başkan Topbaş, 
“Bu metro da diğerleri gibi makinist olmadan çalışacak 
kadar teknolojik. Bakın makinistsiz çalışabilen akıllı 
metrolardan bahsediyoruz. Dünyada İstanbul ile birlikte 
sadece birkaç şehir bunu yapıyor. Her mahalleye en fazla 
yarım saat yürüme mesafesinde metro istasyonu 
planladık.” diye konuştu. 

2018 yılında hizmete girecek…
Başkan Topbaş, İstanbul’u metrolarla yeraltından birbirine 
bağladıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Birileri Bolu 
Tüneli yaptı, 17 yıl sürdü, biz bitirdik. İnşallah 3 yıl sonra 
2018 yılının ortalarında bu metro hizmete girecek, 
kullanabileceksiniz. Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı’nı da 
Bahçeşehir’e kadar uzatıyoruz. 24,5 kilometrelik bu iki 
metronun bize toplam maliyeti 2 milyar 810 milyon lira. 
Bunu belediye olarak biz yapıyoruz. Devlete de borcumuz 
yok. Belediye Başkanı olarak hazine garantisi olmadan, 
başkan imzası olarak benim imzamla istediğimiz krediyi 
bulabiliriz. Yani Kadir Abinizin imzası yetiyor. Birileri gitse, 
noteri de götürsünler o belediyelerine kredi alamazlar. 
4 milyar liraya yakın Avrupa Yatırım Bankası’ndan bu 
şekilde kredi aldık. Borçlarımızı bütçemizin yüzde 
2,5’i ile ödüyoruz. Sıkıntımız yok, kaynaklarımız yeterli. 
Hamdolsun İstanbul böyle bir ekonomik güçte.”
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İstanbul demir ağlarla örülüyor…
“Her yerde metro, her yere metro” 
anlayışıyla İstanbul’un altını demir 
ağlarla ördüklerini vurgulayan 
Başkan Topbaş, temeli atılan metro 
hattının İstanbul’a, Şişli ve Beşiktaş’a 
hayırlı olmasını diledi. Konuşmasının 
ardından çocuklarla birlikte butona 
basarak temel atma töreni 
gerçekleştiren Başkan Topbaş, 
arkasındaki panodan yapımı devam 
eden ve projelendirilen metro 
hatlarını göstererek, “Birileri ‘2019’a 
kadar 400 kilometre metroyu nasıl 
yapacaklar?’ diyor. İnşallah 
400 kilometreyi de geçeceğiz” dedi.

7 km hat uzunluğu, 3 istasyon…
7 km uzunluğundaki Mecidiyeköy - 
Beşiktaş - Kabataş Metro Hattı, 
3 istasyondan oluşacak. Beyoğlu, 
Beşiktaş ve Şişli ilçelerinden geçecek 
olan metro hattında saatte tek yönde 
70 bin kişi taşınabilecek. 
2018 yılında tamamlanacak metro 

hattı ile Kabataş ve Mecidiyeköy 
arasındaki yolculuk süresi 9 dakikaya 
inecek.

İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna 
kesintisiz yolculuk başlıyor…
2017 yılında hizmete açılması 
planlanan Mecidiyeköy - Kağıthane - 
Alibeyköy - Mahmutbey Metro Hattı, 
devamında Kabataş’a uzatılıyor. 
Mecidiyeköy - Beşiktaş - Kabataş Metro 
Hattı sayesinde;
• Kabataş ve Beşiktaş İstasyonlarında, 
   deniz hatları ile entegrasyon 
   sağlanacak.
• Kabataş’ta, Bağcılar-Kabataş Tramvay 
   Hattı ve Taksim-Kabataş Füniküleri ile 
   entegrasyon sağlanacak. 

8 ilçe (Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, 
Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, 
Esenler, Bağcılar) sınırlarından geçen 
24,5 km uzunluğunda Kabataş - 
Beşiktaş - Mecidiyeköy - Kağıthane - 
Alibeyköy - Mahmutbey Metro Hattı, 

Kabataş Finüküler-Tramvay-Deniz 
İskelesi entegrasyonu ile başlayarak 
Beşiktaş ve Darphane üzerinden 
Mecidiyeköy’de mevcut metro 
istasyonu ile entegre olacak Çağlayan, 
Kağıthane, Nurtepe Alibeyköy 
bölgelerinden geçerek Karadeniz 
Mahallesi’nde mevcut Edirnekapı 
Sultançiftliği Hattı’na entegre olmakta, 
batı istikametine devam eden hat, 
Tekstilkent, Yüzyıl Mahallesi üzerinden 
Mahmutbey - Başakşehir hattına 
Mahmutbey de entegre olacak.

Metro, Bahçeşehir’e uzatılacak…
Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - 
Kağıthane - Alibeyköy - Mahmutbey 
Metro Hattı, 2019 yılında ise Bahçeşehir’e 
kadar ulaşacak. 14 kilometre 
uzunluğunda, 9 istasyondan oluşan 
Mahmutbey - Bahçeşehir Metro 
Hattı’nın hizmete alınmasıyla; 
Mahmutbey’den Halkalı Toplu Konut 
Bölgesi’ne, Halkalı Toplu Konut 
Bölgesi’nden Bahçeşehir’e ulaşılacak. 
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Böylelikle Bahçeşehir - Mahmutbey - 
Mecidiyeköy - Beşiktaş - Kabataş arasında 
kesintisiz ulaşım sağlanacak!

İstanbul’da dakikalarla yolculuk…
Avrupa Yakası’nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan 
Bahçeşehir - Mahmutbey - Mecidiyeköy -Beşiktaş - 
Kabataş Metro Hattı tamamlandığında; 
• 2017’de metro ile Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika
• 2017’de metro ile Kağıthane-Mecidiyeköy 4,5 dakika
• 2017’de metro ile Alibeyköy-Taksim 12 dakika
• 2017’de metro ile Kağıthane-Üsküdar 26 dakika
• 2017’de metro ile Tekstilkent-Mecidiyeköy 20,5 dakika
• 2017’de metro ile Çağlayan-Yenikapı 14,5 dakika
• 2017’de metro ile Alibeyköy-Bostancı 47 dakika
• 2017’de Çağlayan-Üsküdar 23,5 dakika 
• 2017’de Ümraniye-Kağıthane 39,5 dakika 
• 2017’de Eyüp (Alibeyköy)-Kadıköy 36,5 dakika
• 2019’da metro ile Beşiktaş-Mecidiyeköy 5,5 dakika
• 2019’da metro ile Beşiktaş-Kağıthane 10 dakika
• 2019’da metro ile Beşiktaş-Mahmutbey 31,5 dakika
• 2019’da metro ile Beşiktaş-Alibeyköy 12,5 dakika
• 2019’da metro ile Beşiktaş-Etiler 13 dakika
• 2019’da metro ile Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman 25,5 dakika
• 2019’da Bahçeşehir-Mahmutbey 21 dakika
• 2019’da Bahçeşehir-Mecidiyeköy 47 dakika
• 2019’da Bahçeşehir-Beşiktaş 52,5 dakika
• 2019’da Halkalı Toplu Konut-Beşiktaş 38,5 dakika
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Dünyanın en büyük ve en 
kapsamlı kentsel dönüşüm 
projesi ile dev şehir parkı 
Esenler’de yükseliyor. “İnsan 
Yüzlü Şehir ve Şehir Parkı” 
projesinin devir-teslim töreni, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu 
ile İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katılımlarıyla yapıldı.

Dev projede ilk adım!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi ve Esenler Belediyesi’nin işbirliğinde 
yürütülecek olan dünyanın en büyük kentsel 

            dönüşüm çalışması ile 2,5 milyon m2 alana sahip 
dünyanın en büyük üçüncü şehir parkı projesi için devir 
teslimi yapıldı. Proje kapsamında; Esenler’in kuzeyinde 
yer alan 8,7 milyon m2’lik askeri alan, Esenler 
Belediyesi’ne devredildi.

Dörtyol Meydanı’nda tarihi buluşma…
Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen Esenler Belediyesi 
Devir-Teslim Töreni’ne; Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Volkan Bozkır, AK Parti İstanbul Milletvekili 
ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, AK Parti 
İstanbul Milletvekilleri Hüseyin Bürge, Ahmet Haldun 
Ertürk, Ünal Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı 
Selim Temurci, Esenler Kaymakamı Yüksel Ünal, Esenler 
Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay ve AK Parti Esenler İlçe 
Başkanı Gökhan Taran ile vatandaşlar katıldı.  
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Esenler’in tarihi ve talihi değişecek…
Törende açılış konuşmasını yapan 
Esenler Belediye Başkanı Mehmet 
Tevfik Göksu, “Bugün Esenler için hem 
tarihinin hem de talihinin değiştiği 
gündür. Geçtiğimiz 5 yılda Esenler’in 
mekansal olarak pek çok sorunu, 
İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve 
Hükümetimizin desteğiyle çözüldü. 
Çıkmaza girdiğimiz noktada yeni 
arayışların peşindeydik. Öyle bir adım 
atmalıydık ki, Esenler İstanbul’a yakışan 
bir marka olsun. Bu proje için 33 aydır 
yürütülen bir çalışma var. 2012 yılında 
Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk olurunu 
verdiği projede emeği geçenlere; 
Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız 
başta olmak üzere Bakanlarımıza, 
milletvekillerimize, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza, emeği geçen 
herkese Esenler halkı adına teşekkür 
ediyorum.”diye konuştu.

İstanbul yeniden odak şehir oluyor…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş da, Dörtyol Meydanı’nda 
tarihi bir ana daha tanıklık ettiklerini 

belirterek, şunları söyledi: 
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında 
başlattığı ve bugün dünyaya örnek olan 
yerel yönetim anlayışıyla şehirlerimizi 
medeniyet merkezleri haline getirmek 
için çalışıyoruz. Geçmişte yapılan 
ihmalleri bir bir ortadan kaldırıyoruz. 
Bu proje ile Esenler’de inşallah insan 
onuruna yakışan mekanlar ortaya 
çıkacak. İstanbul, eskiden olduğu gibi, 
yeniden odak şehir oluyor.”   

Tarihi mekanlar mutlaka 
korunacak…
Başbakan Ahmet Davutoğlu ise projenin 
dört temel ayağı olduğuna dikkat 
çekerek, “İstanbul’un tarihi mekanları 
mutlaka korunacaktır. Özellikle sur 
içindeki yanlış yapılaşmaya hiçbir şekilde 
izin verilmeyecektir. Ancak İstanbul 
aynı zamanda da gelişiyor. Esenler gibi 
yerlerde yaşayan vatandaşlarımız en 
konforlu konutlarda yaşayacak. İlçedeki 
konutların yüzde 72’si sorunlu. Depreme 
dayanıksız. Sizin güvenliğiniz, bizim 
namusumuzdur. En güvenli konutlara 
sizi oturtmak bizim görevimizdir. İnşallah 

90 bin yeni konut inşa edilecek. Bu 
yanlış kentleşme karşısında, gerçek bir 
kentsel dönüşüm yapacağız, Esenler’i 
yepyeni bir ilçe haline getireceğiz.” dedi.

Dünyanın en büyük üçüncü şehir 
parkı…
Esenler’de, yeni bir çevre ve yeşil 
anlayışı içinde, dünyanın en büyük 
üçüncü yeşil parkını yapacaklarını ifade 
eden Başbakan Davutoğlu, sözlerini 
şöyle tamamladı: “7 milyon metrekarede 
500 bin kişi yaşıyor. Esenler’e şimdi 
8 milyon 700 bin metrekare alan daha 
katıyoruz. Böylece, şehircilik ve çevrecilik 
anlamında yeni bir paradigma inşa 
ediyoruz. 2,5 milyon metrekarelik bir 
şehir parkı inşa edeceğiz. Esenler’e 
hayırlı olsun. Çevreci geçinenlere de 
ders olsun.”

Konuşmaların ardından Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, 8,7 milyon 
metrekare alana sahip askeri alanın 
devrine ilişkin protokolünü İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ve Esenler Belediye Başkanı 
Mehmet Tevfik Göksu’ya verdi.  
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
yeni ve çevre dostu bir yatırımı 
daha İstanbul’a kazandırdı. 
Çöpten elde edilen elektrik 
enerjisi atık ısısı ile çalışan 
mevsimlik çiçek serası, 
Başkan Kadir Topbaş’ın 
katıldığı törenle hizmete 
alındı.

İstanbul’a çevre dostu yatırım!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

Çöpten Elde Edilen Elektrik Enerjisi Atık Isısı ile Çalışan 
Mevsimlik Çiçek Serası Hizmete Alım Töreni’ne katıldı. 

Törende konuşan Başkan Topbaş, “1994’ten beri 
tesisimizde çöplerden elde edilen atıkların geri 
dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmamız 
neticesinde burada 1,5 milyon çiçek ürettik.” dedi.

İstanbul’a milyonlarca lale ve ağaç…
Tesiste 800 bin aracın emisyonuna değer metan gazından 
elektrik enerjisi elde edildiğini ifade eden Başkan Topbaş, 
“İnsanlık adına övünç kaynağı olan işletmeyi hizmete 
alıyoruz. Özellikle İSTAÇ çalışanlarına teşekkür ediyorum. 
İSTAÇ çalışanları olarak sizler ve Büyükşehir’de çalışan tüm 
mesai arkadaşlarımın gayretleriyle İstanbul’da çok şeyler 
değişti. Başarıya birlikte imza atmaktayız. Sizin gayretiniz 
bu sonuçları vermekte. Savaşları askerler kazanır fakat 
kahramanlar komutanlardır. Sizin gayretiniz, azminiz ve 
bizimle olan beraberliğiniz olmasaydı bu başarıdan 
bahsedemezdik.” diye konuştu.
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Yaptıkları işlerin bazıları tarafından eleştirildiğini ifade 
eden Başkan Topbaş, “Milyonlarca ağaç diktik. Milyonlarca 
lale diktik. Bizi eleştirdiler. Anlatamadık. Bunun ekonomik 
hareket olduğunu söyledik. Çumra’da 10 bin kişi çalıştığını 
söyledi üretici. Birileri görmedi. Görmeleri mümkün değil. 
Onların gözleri kulakları başka yerlerde.” dedi.

“Birileri konuşur biz yaparız...”
İstanbul’un nüfus olarak 130 ülkeden büyük olduğunu 
ifade eden Başkan Topbaş, şunları söyledi: “Dünyanın 
gıpta ettiği gelişmelere imza atmaktayız. Tesisimizde 
çevreyi kirleten metan gazını kontrol altına alıyoruz. 
Elektrik enerjisi‘ni kontrol altına alarak, doğada oluşacak 
çevre kirliliğini önlüyoruz. Yönetimler olarak kentimiz için 
insanlık için ne yapsak onun peşindeyiz. Tekrar bir numara 
olup ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak zorundayız. 
Gelecek kuşaklar bu ülkede yaşamaktan gurur duysunlar. 
Başka ülkelere özenmesinler. Büyük düşünmek zorundayız. 
Eksiklikleri gidermek istiyoruz. 15 milyon nüfusa rağmen 
su problemimiz yok. Birileri konuşur biz yaparız.”

Tesis, İstanbul’daki çiçeklerin %5’ini üretiyor…
Başkan Topbaş, hizmete aldıkları tesisin İstanbul’daki 
çiçeklerin yüzde 5’ini ürettiğine dikkat çekerek, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Üretim budur iste. 1 buçuk milyon 
çiçeğin yanı sıra köylere fideler buradan üretiliyor. 
Alım garantili çiçek üretiyoruz köylülere. Seracılıkta ve 

çiçekçilikte oldukça iyiyiz. Biz hedeflerimizi hep doğru 
koyduk. Büyük düşünmek zorundayız. Necip Fazıl’ın 
dediği gibi; ‘Dev eserler ortaya koymak için karıncalar gibi 
çalışmak lazım’. Çanakkale destanını birlikte yazdık. 
Omuz omuza verince başaramayacağız iş yok. Büyük bir 
milletiz. Ayrımcılık yapmaya çalışanlar önümüzü kesmeye 
çalışıyorlar. Dünyada etkin olmak için ileri teknolojileri 
getirerek uygulamaya çalışıyoruz. Yaptığımız işler burada 
kalmıyor. Pakistan’da bile temizlik çalışmalarını bizim 
ekibimiz yapıyor.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
“ileri teknoloji, ileri arıtma, temiz 
çevre!” hedefiyle Silivri’ye 3 yeni 
atıksu arıtma tesisi kazandırıyor. 
Kısa süre sonra tamamlanacak 
olan tesisleri basına tanıtan 
Başkan Kadir Topbaş, 
“Marmara Denizi’ne bir damla 
atıksu akmayacak.” dedi.

Tertemiz Marmara için…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

basın mensupları ve milletvekilleri ile birlikte yapımına 
başlanan Selimpaşa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni 

gezerek, çalışmaları yerinde inceledi. Proje ve çalışmalar 
hakkında İSKİ Genel Müdürü Dursun Atilla Altay’dan bilgi 
alan Başkan Kadir Topbaş, bölgede yapımı devam eden 
Silivri, Selimpaşa ve Çanta İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri 
tamamlandığında Marmara sahillerinin çok daha sağlıklı 
olacağını söyledi. 

“Birileri kirletti, biz temizliyoruz…”
Başkan Topbaş, tesisler devreye girdiği zaman buradaki 
sahillerde artık güvenle sağlık içerisinde gerçek anlamda 
mavi bayraklı sahiller ortaya çıkacağını ifade ederek, 
“Bu sahillerde kimse denize girmekten endişe etmeyecek. 
Vatandaşlarımıza bu güzelliği yaşatıyoruz. Burada yapılan 
çalışmada Selimpaşa’nın tünelleri denizden 8 metre 
derinde bulunuyor. Bu üç arıtma tesisi için toplam 
22 kilometrelik tünel yapıldı. Bu kolektörler sayesinde 
Marmara Denizi’ne İstanbul’dan bir damla atıksu 
gitmeyecek. Bütün havzadaki atıksular toplanarak dev 
tünellerle ileri biyolojik arıtma tesislerine aktarılacak. 
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Arıtılan sular bahçe sulamada ve sanayide kullanılabilecek 
kaliteye gelecek. İhtiyaç olmadığında da derin deşarjla 
Marmara Denizi’nin ilerisine akıtılacak.” diye konuştu.

“Eskiden İSKİ dereleri açık kanal kabul etmişlerdi. Yani bir 
dere geçiyorsa işletmelerinizi fabrikalarınızı oraya 
yapabilirsiniz demektir.” diyen Başkan Topbaş, “Bu dereleri 
boca edebilirsiniz demektir. Birileri bu dereleri kirletti, biz 
bunları temizliyoruz. Maalesef her şeyde böyle yani bunu 
söylerken birilerini karalamak için değil. Bunlar bir vizyon 
meselesi, bir geleceği görme meselesidir.” dedi.

“Barajlar doluyken yapalım ki, laf etmesinler!..”
Konuşmasında daha önce açıkladığı denizden içmesuyu 
temin edilmesiyle ilgili çalışmalara da değinen Başkan 
Topbaş, “Çalışmalarını biz şimdi yapalım ki, bu teknoloji 
bir model ülkemize gelsin. Hem üniversitelerimiz eğitim 
yapsın, teknik adamlar yetiştirsinler. Yarın gerekirse bir 
başka vilayet içinde bu teknoloji bilinir olsun. Biz bu 
çalışmaları İstanbul’un barajları doluyken yapalım ki 
başkaları laf etmesin. ‘Vay su bitiyor o yüzden yapıyorlar’ 
demesinler. Çünkü maalesef korku üzerine siyaset 
yapıyorlar. Çok şükür rabbim bize rahmetini verdi, bugün 
barajlarımız dolu su sıkıntımız yok.” ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi’ni kurtaracak projeler…
Günlük 70 bin metreküp atıksu arıtma kapasitesiyle inşa 
edilen 300 bin kişi kapasiteli Selimpaşa İleri Biyolojik 

Atıksu Arıtma Tesisi; Selimpaşa, Celaliye, Kumburgaz, 
Kavaklı ve Ortaköy’e hizmet verecek. Silivri İleri Biyolojik 
Atıksu Arıtma Tesisi; 36 bin 500 metreküp/gün kapasiteli 
ve 146 bin nüfusa hizmet verecek. Silivri ilçe merkezi ile 
Fener Köyü, Ali Paşa, Gazitepe, Mimarsinan, Piri Mehmet 
Paşa, Yeni, Fatih, Alibey ve Cumhuriyet Mahallelerine 
hizmet verecek. Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 
ise günlük 52 bin metreküp kapasiteli ve 250 bin kişi 
kapasiteli. Çanta Deresi vasıtasıyla bölgeden Marmara 
Denizi’ne atıksu girişi son bulacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
çevre yatırımları ile eski günlerine 
dönen altın boynuz Haliç’te 
Kancabaş Sandallarla Sadabad 
Gezilerini yeniden başlatıyor. 
Tarihi sandalları ve yüzer 
iskeleleri hizmete alan Başkan 
Kadir Topbaş, altın boynuz 
Haliç’te, geçmişin 
güzelliklerinin tekrar 
yaşandığını söyledi.

Sadabad Gezileri başlıyor…
20 Adet Tarihi Kancabaş Sandalı ile Yüzer 

İskelelerin Hizmete Alım Töreni, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

katılımıyla yapıldı. Feshane Kongre ve Kültür 
Merkezi’ndeki iskeleden Kancabaş Sandalı’na binerek, 
serdümen koltuğuna oturan Başkan Topbaş, Haliç’te tur 
attıktan sonra kayığı Miniatürk’teki yüzer iskeleye 
yanaştırdı. Denizci şapkası takarak konuşan Başkan 
Topbaş, “Altın boynuz Haliç’te, geçmişin güzellikleri tekrar 
yaşanıyor. İstanbul’un en önemli havzası tekrar hayat 
buluyor.” diye konuştu. 

Altın boynuz, hayata döndü…
“İstanbul’u İstanbul yapan üç önemli öğe vardır.” diyen 
Başkan Topbaş, konuşmasına şöyle devam etti: “Bunlar 
Haliç, İstanbul Boğazı ve Tarihi Yarımada’dır. Bu üç güzelliği 
yaşatmak ve geleceğe taşıma sorumluluğumuz var. 
Geçmişte, sanayi bölgesi ilan edilen Haliç Havzası, 
kirlenmiş, oturulamaz hale gelmişti. Cumhurbaşkanımızın 
yoğun çabaları sonucunda hamdolsun Haliç pisliklerden 
temizlendi. İstanbul Boğazı’ndaki oksijeni bol suyun 
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Haliç’e gelmesi için çalışma yaptık. 
30 metre derinlikten ve 5 kilometrelik 
mesafeden günde 265 bin ton suyu 
Haliç’e aktardık. Bu sayede 50 civarında 
canlı tekrar hayat buldu. Haliç’in çevresi 
tekrar yaşanabilir hale geldi.”

Sandal sayısı 80’e ulaşacak…
Haliç’in geçmişteki gibi bir kültür 
havzası olmasını arzu ettiklerini dile 
getiren Başkan Topbaş, “İhalesi yapılan 
tersane bölgesi, kültür ağırlıklı bir 
merkez olacak ve turizme açılacak.” 
dedi. Haliç’e yakışır tarzda sandal 
sefasını getirmek için bu projenin 
hazırlandığını anlatan Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Haliç’te 
Osmanlı Dönemi’nde kullanılan 
Kancabaşlardan 20 adet imal edildi. 
Bu sandal sayısı 80’e ulaşacak. Haliç’te 
adaların olduğu bölüme yaya geçişi 
için de Leonardo Köprüsü’nü inşa 
edeceğiz. Projesini hazırladık.” 

Sandalların toplam maliyeti 810 bin TL
Toplam maliyeti 810 bin TL olan 
Kancabaş Sandallar, Haliç’te, Feshane-

Eyüp-Teleferik-Eyüp Evlendirme 
Dairesi-Miniatürk-Sütlüce güzergahında 
sefer yapacak. Bir serdümen ve 6 yolcu 
kapasiteli kayıkların boyu 7,5 metre, 
eni 1,8 metre. Dört deniz mili hız 
yapabilen kayıkların en önemli özelliği, 
elektrikli sevk sistemine sahip olması. 
Kayıklar, Haliç’te bağlama yapabileceği 
tüm lokasyonlarda şarj imkanına 
sahip. 

Haliç, turistlerin cazibe merkezi 
oluyor…
Öte yandan Kancabaş Sandallarla 
birlikte toplam maliyeti 2 milyon 
594 bin 259 TL olan yüzer iskeleler de 
hizmete girdi. 6 ayrı lokasyondaki 
Teleferik, Miniatürk, Sütlüce, Eyüp, 
Evlendirme Dairesi, Feshane 
İskelelerinde elektrik şarj ünitesi yer 
alıyor. İskeleleri kullanacak olan 
nostaljik Kancabaş Sandalları 
vasıtasıyla Haliç’te turistik yolcu 
taşımacılığı daha modern bir şekilde 
yapılacak. Böylece Haliç Sahili, yerli ve 
yabancı turistler için cazibe merkezi 
haline gelecek.
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Anadolu Yakası’nın en eski sanayi 
tesislerinden biri olan tarihi Kadıköy 
Gazhanesi restore ediliyor… 
Yenilenen yapıları basına 
tanıtan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Kadıköy’ün kurulacak enerji 
müzesi ve kültür merkezi ile 
çok önemli aktivite alanına 
kavuşacağını söyledi.

Tarihi miras geleceğe taşınıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üç büyük medeniyete ev 

sahipliği yapmış yedi tepeli kentin muhteşem tarihi 
mirasını ihya ederek geleceğe taşıyor. Yürütülen çalışmalar 

kapsamında; Anadolu Yakası’nın en eski sanayi tesislerinden 
biri olan Kadıköy Gazhanesi de restore ediliyor. Kadıköy 
Gazhane Binalarının Restorasyonu Tanıtım Töreni’nde 
açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, tarihi Hasanpaşa Gazhanesi’ni enerji müzesi ve 
kültür merkezi gibi sosyal alanlarla donattıklarını söyledi. 

“Gıpta edilecek, gezip-görülecek bir yer 
inşa ediliyor...”
Geçmişte İstanbul’un yakıt ihtiyacının karşılandığı 
3 önemli tesisten biri olan tarihi Hasanpaşa Gazhanesi’nin 
ihtiyaç kalmadığı için 1993 yılından bu yana atıl vaziyette 
olduğunu hatırlatan Başkan Topbaş, “Restorasyon projesi, 
Kadıköy ve İstanbul için çok önemli. Bu kadar yoğun 
yaşayan Kadıköy’ün ciddi bir kültür merkezi ve müzeye 
ihtiyacı var dedik. İnsanların gelip kültür-sanat 
faaliyetlerini yürütebileceği bir alan olacak. Var olan 
fonksiyonların korunacağı projeyle burası yaşayan aktif bir 
mekan olmasını istediğimiz için sinema, tiyatro, kafeterya 
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gibi fonksiyonlar yüklüyoruz. Yakın bir tarihte tamamlanacak 
olan bu mekan gıpta edilecek, heyecanla gezilecek, 
görülecek bir yer olacak.” diye konuştu.

“Hasanpaşa önemli bir çekim merkezi olacak…”
İstanbul’un çok önemli yerleşim yerlerinden biri olan 
Kadıköy ile Hasanpaşa çevresinin kurulacak enerji müzesi 
ve kültür merkezi ile çok önemli aktivite merkezine 
kavuşacağını ifade eden Başkan Kadir Topbaş, “Bina projeleri 
son aşamasıyla Koruma Kurulu’nda olan projenin açılışını 
inşallah 15-16 ay sonra birlikte yaparız. Burası odak noktası, 
çekim merkezi olacak. Burada yaşayan insanlarımıza keyif 
verecek ve çevresini de olumlu yönde etkileyecek.” dedi.

Sinema, pazaryeri, fuaye alanı…
Kadıköy Gazhanesi projesi kapsamında; yaklaşık 
31 bin 495 m2 alan üzerindeki tarihi yapılar yeniden 
düzenleniyor. 1800’lü yıllarda idare binası, yemekhane ve 
temizleyici tesis olarak kullanılan A Binası, yeni işlevinde 
restoran olarak hizmet verecek. B ve C Binaları İSMEK gibi 
kuruluşlara atölye hizmeti; F Binası Uluslararası Sergi 
Salonu; Ga, Gb ve Gc Gazometre Binaları çok amaçlı 
gösteri salonu (375 kişilik), 3 adet cep sineması, 
3D sinema (40 kişilik) ve fuaye alanı ile kapalı otoparka 
araçların giriş - çıkış sirkülasyonu için kullanılacak. 
H Binası açık pazaryeri; I Binası enformasyon, hediyelik 

eşya ve bilet satış gişesi; J Binası da kafeterya olarak 
İstanbullulara hizmet verecek.

Enerji Müzesi de inşa ediliyor…
Kd Binası Çocuk Bilgilendirme Evi; L ve M Binaları Enerji 
Sistemleri Müzesi ve Bilgi Tüneli; N Binası ise kütüphane 
olarak konumlandırılacak. O Binası bilgilendirme ofisi ve 
seyir terası; P Binası sergi salonu; R ve S Binaları ise Enerji 
Sistemleri Müzesi olarak hizmet verecek. Q Binası cafe, 
restoran ve Enerji Müzesi avlusu; T Binası atölye ve sergi 
salonu; eskiden lojman olarak kullanılan V Binası da idari 
merkez olarak kullanıma sunulacak. Ayrıca kompleks 
bütününe 310 araç kapasiteli zeminaltı otopark hizmet 
verecek. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kadın Koordinasyon Merkezi 
tarafından kadınlara destek 
olmak amacıyla yürütülen 
projelerden biri olan Doğu’dan 
İstanbul’a Kadın Eli Sergisi’nin 
9’uncusu Sultanahmet 
Meydanı’nda İstanbullularla 
buluştu.

Doğu’dan İstanbul’a 
el emeği, göz  nuru…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon 
Merkezi’nin katkıları, T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na bağlı ÇATOM (Çok Amaçlı 

Toplum Merkezleri) tarafından gerçekleştirilen 9. Doğu’dan 
İstanbul’a Kadın Eli Sergisi’ne tarihi Sultanahmet Meydanı 
ev sahipliği yaptı. Serginin açılışına İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi 
Başkanı Özleyiş Topbaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi 
Sare Davutoğlu, Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, ÇATOM üyeleriyle 
beraber çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi, büyüyerek değer kazanıyor…
Serginin açılışında konuşan Kadın Koordinasyon Merkezi 
Başkanı Özleyiş Topbaş, 9 yıldır düzenledikleri serginin her 
geçen yıl daha da büyüyerek değer kazandığını söyledi. 
Serginin ilk olarak açılışına yıllar önce Mardin Dargeçit’ten 
gelen bir mektubun sebep olduğunu hatırlatan Topbaş, 
“Mektuptaki teklife kayıtsız kalamazdık. Mektupta el 
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emeğiyle ürettikleri ürünleri 
sergilemek ve satmak için bizden 
yardım istiyorlardı. Bu çalışmalara ilk 
olarak Mardin’de başladık. Mardin’de 
yaptığımız iki yıllık çalışma sonrası 
dedik ki, ‘neden olmasın’. Onlara bir kapı 
açmak imkan olmak hakikaten çok çok 
önem arz ediyor. Burada hem kendi 
şehirlerini tanıtıyorlar hem de satış 
yapma imkanı buluyorlar ve inanın 
yurtdışıyla bile bağlantı kurma 
imkanları oluyor.” diye konuştu.

KKM, her zaman kadınların yanında
Kadın Koordinasyon Merkezi olarak 
kadınların ve ailelerin yanlarında her 
zaman yer aldıklarına vurgu yapan 
Topbaş, şöyle devam etti: “Bu sergide 
yer alan el emeği, göz nuru eserler 
birbirinden kıymetli. İnsanımıza yararlı 
oluyorsak ne mutlu bize. Bizler 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın 
Koordinasyon olarak onlara 
kadınlarımıza destek veriyoruz ve 
elimizden gelen desteği her zaman 
sunacağız.”

Kadınlar, hayat gayesinin 
emekçileridir
Törende konuşan Sare Davutoğlu da, 
Özleyiş Topbaş’a yıllardır bu organizasyona 
verdiği destekten dolayı teşekkür 
ederek, şunları söyledi: “Bizim çalışan, 
üreten ya da çalışmayan evde oturan 
kadın diye bir ayrımımız yok. Bizim 
kültürümüzde, yerimizde kadınlarımız 
çocuklarımızı yetiştirerek, ev bütçesini 
denkleştirerek, ailesi dışındaki toplum 
içerisinde yaşayan birçok insanın 
ihtiyacını karşılayarak ve sorunlarına 
çözüm üreterek her daim çalışıyorlar. 
O yüzden bizler kadınımızı çalışan 
veya ev kadını olarak adlandırmıyoruz. 
Kadınlar, hayat gayesinin emekçileridir 
ve bunun ispatı da bazen bir kilim, 
bazen tarladaki bir ürün, bazen ise 
mutlu ve huzurlu bir ailedir.” 
Konuşmaların ardından “Doğu’dan 
İstanbul’a Kadın Eli Sergisi” Sultanahmet 
Meydanı’nda vatandaşların ziyaretine 
açıldı. Topbaş ve Davutoğlu stantları 
gezdiler, alışveriş yaptılar ve 
katılımcılarla sohbet ettiler.  
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Silivri’de 
inşa edilen İSMEK Kurs Merkezi’nin 
açılışına katıldı. 2004 yılından 
bu yana ilçede pek çok yatırımı 
hayata geçirdiklerini anlatan 
Başkan Topbaş, “Şu ana kadar 
Silivri’ye yaptığımız yatırımlar 
toplamı 1 milyar 467 milyon 
lira” dedi.

Silivri’ye modern İSMEK…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Silivri’ye yaptığı 

İSMEK Kurs Merkezi, Başkan Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
düzenlenen törenle hizmete alındı. Törene, İstanbul 

Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti İstanbul İl Başkanı 
Selim Temurci, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve 
Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ile sivil toplum 
kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, 
İstanbul’un dünyada bir merkezi, bir odak şehir olması için 
hizmetler ürettiklerini belirterek, “Öyle bir şehir düşünün 
ki, yaşayanlar mutlu, işadamları orada olmak istiyor. 
İşte İstanbul’u böyle bir şehir yapmak için gece gündüz 
demeden çalışıyoruz. Siyasi mülahazaları bir tarafa 
bırakarak birlikte çalışırsak, Türkiye ve İstanbul daha büyük 
başarılara ulaşır.” dedi.

Silivri’ye 1 milyar 467 milyon yatırım…
Silivri’nin 2005’ten itibaren İBB’ye bağlanmasına rağmen 
2004’te göreve geldiklerinden itibaren ilçeye yatırım 
yapmaya başladıklarını anlatan Başkan Topbaş, şöyle 
konuştu: “Şu ana kadar Silivri’ye yaptığımız yatırımlar 
toplamı1 milyar 467 milyon lira. İstanbul’un bütün 
ilçelerine hiç ayrım gözetmeksizin hizmet ediyoruz. 
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İstanbul’un köyleri sıcak asfaltı, 
biyolojik arıtma tesislerini ve dere 
ıslahlarını bizim dönemimizde gördü. 
Boğluca Deresi’nde müthiş bir çalışma 
yaptık. Tarihi köprü nedeniyle 
kuruldan kararın çıkmasını bekliyoruz. 
İşi durdurmadık. Bizim için söz 
namustur. Yapabileceğimizi söyleriz, 
söylediğimizi mutlaka yaparız. 
Silivri’nin tarım alanlarıyla ve 
turizmiyle daha çok gelişebilmesi için 
çalışmalarımızı taviz vermeden 
sürdürüyoruz. İstanbul’a alacağımız 
400 otobüsten Silivri’ye de 
göndereceğiz. Buraya metro gelinceye 
kadar modern otobüslerle hizmet 
vermeye devam edeceğiz. Silivri’ye 
metro hayaldi, projelendirdik.”

Dünya, İstanbul’a hayranlıkla 
bakıyor…
İstanbul’un yapılan yatırımlarla dünyanın 
değişik yerlerinden gelen insanların 
hayranlıkla baktığı bir şehir olduğunu 
vurgulayan Başkan Topbaş, “Bunu 
İstanbullularla birlikte başardık. İnsan 

her şeyi affeder ama adam yerine 
konulmamayı affetmez. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu 
anlayışla sizlere hizmet veriyoruz. Sizin 
kaynaklarınızı yine sizin için en iyi şekilde 
kullanıyoruz. İstanbul ve ilçe belediye 
başkanları bize ‘abi’ dedi. Biz de her 
türlü yardımı yapıyoruz.” diye konuştu. 

İSMEK’te 1 milyon 860 bin kişi 
eğitim gördü…
9 derslikli yeni İSMEK Kurs Merkezi’ni 
açmaktan memnuniyet duyduklarını 
ifade eden Başkan Topbaş, şunları 
söyledi: “2004’te 75 olan İSMEK’lerin 
sayısını 235’e çıkarttık. Kurslarımızda 
33 ana alan altında toplam 
348 branşta eğitim veriliyor… 
Buradaki kursumuzda ise 20 usta 
öğretici eşliğinde 30 branşta eğitim 
verilecek. İSMEK’te 2004’e kadar 70 bin 
kişi eğitim gördü. Bugün ulaştığımız 
rakam ise 1 milyon 860 bin. Bu yıl 230 
bin kursiyere eğitim vermeyi 
hedefliyoruz. 11 yılda İSMEK 
aracılığıyla yaklaşık 

4 bin 120 kişi iş sahibi oldu. 
Kurslarımıza ağırlıkla kadınlar katılıyor. 
Kadın sosyalleşmesini ve güçlenmesini 
sağlıyoruz. Engellilere, mahkumlara ve 
yaşlılara da eğitimler veriyoruz.”

Yarınları birlikte hazırlayalım…
“Ninelerimizin çeyiz sandıklarındaki 
objeleri yeniden ürettiğimiz bu halk 
üniversitelerine yurtdışından gelen 
misafirlerimiz de hayranlık duyuyor.” 
diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Afrika başta olmak üzere 
başka ülkelerden de öğrenciler alarak, 
eğitip ülkelerine gönderiyoruz. 
Oralarda da İSMEK gibi kurslar 
açıyorlar. Geçen seneki İSMEK 
açılışımızda yer alan bir Japon bayan 
bunun güzel bir örneği. Diliyorum ki, 
bu kardeşliğimiz ve birlikteliğimiz hiç 
bozulmasın. Yavrularımızın yarınlarını 
birlikte hazırlayalım. Biz kavga edersek 
çocukların geleceği kararır. 
Medeniyetler kurmuş, binlerce yıllık 
tarihi olan bir millet olarak bunu 
başarabileceğimize inanıyorum.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Barbaros Hayrettin Paşa 
Kapalı Spor Salonu, Gençlik 
Merkezi ve Zeminaltı Otoparkı 
Temel Atma Töreni’ne katıldı. 
Gaziosmanpaşa’da düzenlenen 
törende konuşan Başkan Topbaş, 
ilçeye 11 yılda 1 milyar 
968 milyon lira yatırım 
yaptıklarını söyledi.

Gaziosmanpaşa’ya 
yeni bir spor yatırımı!

Gaziosmanpaşa Küçükköy’de yaptırılan Barbaros 
Hayrettin Paşa Kapalı Spor Salonu, Gençlik Merkezi 
ve Zeminaltı Otoparkı Temel Atma Töreni’ne 

Başkan Kadir Topbaş’ın yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte çok sayıda vatandaş 
ve öğrenci katıldı.

Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un bir 
ülke özelliği gösterdiğini ama 1940’lı yıllardan itibaren 
göç almaya başlamasıyla birlikte ciddi plansız yerleşim 
yaşandığını söyledi. O yıllardaki yöneticilerin yerleşim 
alanlarını planlı hale getirmedikleri için çözümleri çok 
daha pahalı olan ama çözmek zorunda oldukları 
sıkıntılarla karşılaştıklarına vurgu yapan Başkan Topbaş, 
“Modern ülkeler, gelişmiş ülkeler bunu çoktan 
başarmışlar. Bizlerde millet olarak 16 devlet kurmuş bir 
neslin bireyleri olarak hak ettiğimiz yerde değiliz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla başlayan ve 
bir kaos kentini bugün dünyaca takip edilen bir şehre 
çevirme yolunda önemli mesafeler aldık.” diye konuştu.

Gaziosmanpaşa’ya 1 milyar 968 milyon lira yatırım…
Göreve geldikleri günden bu güne geçen 11 yıllık zaman 
içerisinde Gaziosmanpaşa’ya 1 milyar 968 milyon lira 
tutarında yatırım yaptıklarını hatırlatan Başkan Topbaş, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz yerel yöneticiler olarak 
politize olmamış STK ve diğer kurumlarla kol kola girerek 
bu şehir için çalışıyor ve bundan dolayı da gurur 
duyuyoruz. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam 
ediyoruz. Gaziosmanpaşa’da yaşayan vatandaşlarımız 
burada yaşamaktan ve İstanbul’da olmaktan gurur 
duyacaklar.”

İstanbul’un her noktasına metro geliyor…
İstanbul’un her noktasına metrolarla ulaşımı sağlamaya 
çalıştıklarını ifade eden Başkan Topbaş, “Su probleminin 
bittiği gibi kent yaşam alanlarının da sağlıklı hale 
gelmesini arzu etmekteyiz. Mecidiyeköy - Mahmutbey 
Metro Hattı ilçemizden geçmekte. Edirnekapı - 
Sultançiftliği Tramvayı’nın kısmen yer altına almamıza 
rağmen gerçek çözümün metro olacağını söylemiştik. 
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Şimdi proje çalışmalarımıza Vezneciler’den Arnavutköy ve 
üzerinden de 3. Havalimanı’na gidecek bir metroya 
dönüştürecek çalışmamız sürmektedir. Yani artık 
Gaziosmanpaşa da medeni kentlerdeki ulaşım sistemine 
kavuşmuş olacak. Bireysel araç tercihi ortadan kalkacak.”

Mutlu yaşam alanları oluşturmak için…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu 
dönemde Türkiye genelinde başlattığı Kentsel Dönüşüm 
Projesi’ne Gaziosmanpaşa’da verilen destekten dolayı mutlu 
olduğunu belirten Başkan Topbaş, “Sağlıksız yaşam alanlarını 
deprem riski olmadan yaşayabileceğiniz, gerçek anlamda 
mutlu olacağınız, yarınlara mutlu bakacağınız yaşam 
alanlarına çevirmek için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Açılış, 15 Şubat 2016’da…
Temel attıkları spor salonunun yaşam alanı olma özelliği de 
taşıdığını ve haftalık semt pazarının da buradaki parkın 
içinde kurulacağını ifade eden Başkan Topbaş, 
konuşmasına şöyle devam etti: “Şunu ifade etmeliyim ki, 
geçmişin ihmalini gidermek çok kolay olmuyor. Maliyetler 
yüksek. Hamdolsun sizin emanet ettiğiniz bu şehrin 
bütçesinde parası var. Bugüne kadar İBB olarak 
68,5 milyar yatırım yaptık. Bu yılki yatırım bütçemiz 
12,5 milyar. Devlete günü gelmiş borcumuz yok. 
Yarınlarımız olan siz öğrenciler bugüne tanıklık 

ediyorsunuz. Rahatlıkla spor yapabileceğiniz, 
arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz ve üçüncü adres 
olarak gelip gideceğiniz güzel bir tesise kavuşuyorsunuz. 
İnşallah gelecekte bizi hayırla yad edersiniz. Takriben 
22 milyonluk bir yatırım burada gerçekleşecek. 
1 yıla varmadan tamamlanacak.”

Nisan 2016’da bitirilmesi planlanan tesisin yapımını yüklenen 
yüklenici firma yetkilisiyle sahnede görüşen Başkan Topbaş, 
yaptığı görüşme sonrasında tesisin açılışı tarihi olarak 
15 Şubat 2016’yı duyurdu. Konuşmaların ardından Başkan 
Topbaş sahneye öğrenci ve çocukları da alarak yeni spor 
kompleksinin ilk harcını butona basarak attı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Sancaktepe ilçesine yapılan 
yatırım ve hizmetlerin toplu açılış 
ve tanıtım törenine katıldı. 
Sancaktepe’ye son 11 yılda 
700 milyon lira yatırım 
yaptıklarını belirten Başkan 
Topbaş, yapılacak 3 ayrı metro 
hattıyla ilçenin Anadolu 
Yakası’ndaki raylı sistemlerin 
merkezi olacağını söyledi.

Anadolu Yakası’nın 
yeni merkezi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sancaktepe ilçesine 
yaptığı yatırım ve hizmetlerin toplu açılış ve tanıtım 
töreni, Başkan Kadir Topbaş’ın katılımıyla yapıldı. 

Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi, Övgü Sokak, Mevlana,  
Kirazlıyol ve Atatürk Caddeleri ile Mimar Sinan Bulvarı’nın 
yeniden düzenlenmesinden oluşan toplu açılış töreninde, 
Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de yer aldı. 

İstanbul hizmete doymuyor…
Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılışta 
konuşan Başkan Kadir Topbaş, arzularının bütün ilçelerin 
medeniyet ölçüsüne kavuşması olduğunu belirterek, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı yerel 
yönetim anlayışıyla İstanbul’da hizmet üretmeye devam 
ettiklerini söyledi. Yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
seçim çalışmaları için gezdikleri Sancaktepe’nin çamur 
deryasından geçilmeyen, ulaşım imkanı olmayan, adeta 
terk edilmiş beldelerden oluştuğunu anlatan Başkan 
Topbaş, bunun bir kader olmadığını, yaptıkları hizmetlerle 
bunu İstanbullulara gösterdiklerini ifade etti. 
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Sancaktepe en hızlı gelişen 
belediyelerden…
İstanbul’da altyapıdan ulaşıma, 
çevreden sanat ve spora kadar 
eserlerinin olduğunu ifade eden 
Başkan Topbaş, Sancaktepe’nin 
en çok gelişen genç ilçelerin başında 
gelmesinden memnuniyet 
duyduklarını belirtti. “Hiç hayal edebilir 
miydiniz buraya metro gelecek diye? 
Yapamayacağımız hiç bir olayı 
söylemedik, sözümüzü namus bilir asla 
yere düşürmeyiz.” diyen Başkan Topbaş, 
“Her yerde metro, her yere metro” 
anlayışıyla her mahalleye yürüme 
mesafesine metro istasyonu sözünü 
verdiklerini hatırlattı. Bu kadarının 
dünyanın birçok gelişmiş kentinde dahi 
olmadığının altını çizen Başkan Topbaş, 
Sancaktepe Belediye Başkanı Erdem’in 
Yenidoğan merkeze metro istediğini 
belirterek, “Tamam başkan getiririz…” 
demesi salonu dolduran vatandaşlar 
tarafından alkışlarla karşılandı.

Metro hayaldi, gerçek oldu…
Metronun kilometresinin 50 milyon 

dolar gibi çok büyük bir rakam olmasına 
rağmen vatandaşın kaynakları doğru 
yerlere kullanıldığı için bu yatırımların 
yapılabildiğini belirten Başkan Topbaş, 
“Düşünün buradan metroya bineceksiniz, 
Taksim’e, Atatürk Havalimanı’na, Kartal’a, 
Yenikapı’ya, Sarıyer’e gideceksiniz. 
Minibüslerde sıkıntı içinde seyahat 
etmeyeceksiniz. Arzu ediyoruz ki, 
bugün açılışını yaptığımız kültür 
merkezi gibi onlarcasını daha yapalım. 
İnsanlarımız, çocuklarımız, 
hanımlarımız gelsinler burada bizim 
değerlerimizden esintiler yaşasınlar. 
Bunlar bizim medeniyetimizin 
gelişmesi için çok önemli unsurlar. 
Bizim de yapmaya çalıştığımız bu.” diye 
konuştu.

Sancaktepe’de 3 ayrı metro hizmet 
verecek…
Sancaktepe’de Övgü Sokak, Mevlana,  
Kirazlıyol ve Atatürk Caddeleri ile 
Mimar Sinan Bulvarı’nı yeniden 
düzenleyerek, prestij caddelerine 
dönüştürdüklerini anlatan Başkan 
Topbaş, 3 ayrı metro hattının geçeceği 

Sancaktepe’nin Anadolu Yakası’nın 
yeni metro hatlarının merkezi 
konumuna geleceğini kaydetti. 

Sancaktepe’yi ihya edecek projeler… 
Pendik’te 22, Sancaktepe’de de 15 tane 
metro istasyonu olacağını anlatan 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Anadolu Yakası’nın ikinci metro hattı 
buraya geliyor. En geç 12 ay sonra 
hizmete girecek. 2019 için planladığımız 
iki ayrı raylı sistem yatırımlarımız daha 
var. 5 kilometrelik Çekmeköy - Taşdelen 
Metro Hattı, 11 kilometrelik Çekmeköy - 
Sancaktepe - Sultanbeyli Metrosu. 
Bu hat daha sonra Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na kadar ulaşacak. Bunları 
2019 yılına yetiştireceğiz. Bu yıl içinde 
inşallah 2 metro hattının da ihalesini 
yapıp, temelini atacağız. Öte yandan, 
İstanbul’a 400 yeni otobüs alıyoruz. 
Sancaktepe’de de klimalı, konforlu 
yeni otobüsler hizmet veriyor. Yeni 
otobüsler alındığında sıkıntı yaşanmaması 
için sefer sayılarını daha da artıracağız. 
Sadece Sancaktepe’ye 16 adet yeni 
park yaptık. İlçemiz pırıl pırıl, yemyeşil…”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılacak olan 
Piyalepaşa Camii Zeminaltı 
Otoparkı ve çevre 
düzenlemesinin temeli, Başkan 
Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle 
atıldı. İnsanların buluşup, spor 
yapabileceği ve hoşça vakit 
geçirebileceği bir alan 
oluşturacaklarını belirten Başkan 
Topbaş, 2004 yılından bu yana 
Beyoğlu’na 1,9 milyar TL’lik 
yatırım yaptıklarını söyledi.

Beyoğlu’na 
1,9 milyar TL yatırım!

Piyalepaşa Camii Zeminaltı Otoparkı ve Çevre 
Düzenlemesi Temel Atma Töreni, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Beyoğlu Belediye 

Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve İstanbul Milletvekili 
Oktay Saral’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan 
Başkan Topbaş, bebekliğinin, çocukluğunun geçtiği 
Beyoğlu’na hizmet etmekten şeref duyduğunu belirterek, 
“Bana müjdelenmiş şehir İstanbul’a hizmet etme şerefini 
yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum.” dedi. 11 yılda 
İstanbul’a 68,5 milyar, Beyoğlu’na ise yaklaşık 1,9 milyar 
liralık yatırım yaptıklarını belirten Başkan Topbaş, temeli 
atılan otopark ve çevre düzenlemesinin 33 milyon 600 bin 
liraya mal olacağını söyledi. 

Ortak yaşam alanı oluşturuluyor…
“Bütün yanlışlıkları düzeltmek, sıkıntıları ortadan 
kaldırmak bize düştü. Sayın Cumhurbaşkanımızla 
başlayan yerel yönetim anlayışıyla İstanbul’a hizmet 
ediyoruz.” diyen Başkan Topbaş, Mimar Sinan’ın en önemli 
özelliklerinden biri olan Piyalepaşa Camii’nin, 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
başbakanlığı döneminde restore 
edildiğini hatırlattı. Kendilerinin de 
Piyalepaşa Camii’nin önündeki bu 
alanı düzenleyerek, insanların gelip 
buluşabileceği, spor yapabileceği ve 
hoşça vakit geçirebileceği bir alan 
oluşturmaktan mutluluk duyduklarını 
ifade etti.

“Güzellikleri peş peşe 
yaşatacağız…”
Meydanı yapmak için ciddi 
kamulaştırma bedelleri ödediklerini 
ve yapılaşmaya izin vermediklerini 
belirten Başkan Topbaş, şunları 
söyledi: “Bugün temelini atıyoruz. 
İnşallah yakın zamanda bitiririz. 
Çocuklarımız buraya gelsin, 
buluşsun. İşte bu meydanlar bizi 
biraraya getirecek. Hemen 
yukarımızda Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın yaptırdığı Okçular Tekkesi’ni 
restore etmek bize nasip oldu. 
Biliyorsunuz Haliç’e Boğaz’dan suyu 

getirdik, yeniden hayat buldu. 
İnsanlar balık tutuyor artık. İnşallah 
daha da güzellikleri peş peşe 
yaşatacağız.”

“Birileri konuşur, biz yaparız…”
Konuşmasında Taksim Meydanı’nda da 
zemin düzenleme çalışması 
başlattıklarını açıklayan Başkan 
Topbaş, “Koruma Kurulu onaylı çalışma 
çevreye rahatsızlık vermeden bölüm 
bölüm yapılacak. Yeşillendirilmiş 
zeminiyle Taksim’i ve İstiklal Caddesi 
ile birlikte Beyoğlu’na yakışır hale 
getirecek. Birileri konuşur, biz yaparız. 
İstikrarlı bir yönetimle Türkiye ve 
İstanbul çok şükür rotasında gidiyor. 
Daha güzel bir Beyoğlu ve İstanbul’u 
istikrarla birlikte başaracağız.” diye 
konuştu.

Başkan Topbaş, konuşmasının 
ardından müteahhit firmayı kürsüye 
davet ederek 14 ay olan iş süresini 
kısaltması için pazarlık yaptı. Başkan 

Topbaş, yapılan pazarlık sonucu 
10 ayda bitirilmesi kararlaştırılan 
projenin inşaatının kazasız belasız ve 
kaliteli şekilde yapılmasını istedi. 

Meydan, yaya yolu, 
bitki bahçesi…
Yaklaşık 49 bin metrekarelik proje 
alanında; 25 bin 500 metrekarelik 
meydan, 2 bin 500 metrekare yaya 
yolu, 7 bin 500 metrekare yeşil alan, 
3 bin 500 metrekarelik aromatik 
bitki bahçesi yer alacak. Proje 
kapsamındaki 111 ağaç korundu, 
1.700 yeni bitki dikilmesi planlanıyor.

343 araç kapasiteli 
zeminaltı otopark…
İnşa edilecek olan zeminaltı otopark 
ise 343 araç, 14 engelli ve 36 elektrikli 
araç kapasiteli olacak. Kuzeyden Alt 
Baruthane Caddesi, doğudan 
Piyalepaşa Bulvarı, güneyden 
Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi’nden 
otoparka ulaşım sağlanacak.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Sultanbeyli’ye 
yaptığı yatırım ve hizmetlerin 
toplu açılışı ile temel atması, 
Başkan Kadir Topbaş’ın katıldığı 
törenle yapıldı. Başkan Topbaş, 
Sultanbeyli’ye 662 milyon lira 
yatırım yaptıklarını belirterek, 
ilçeden 3 ayrı metro hattının 
geçeceğini ve ikisinin 
2019’a yetişeceğini müjdeledi.

Büyükşehir’den Sultanbeyli’ye 
yatırımlar zinciri…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sultanbeyli’ye yaptığı 
Adil Mahallesi Semt Konağı, Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü Hizmet Binası ve Futbol Sahası, Fatih Bulvarı 

ile Şanlıurfa-Hayat ve Miraç Caddeleri Düzenlemeleri 
törenle hizmete açıldı. Sultanbeyli Cami, Kent Meydanı ve 
otopark inşaatının da temelinin atıldığı törene İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanısıra 
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sultanbeyli’ye 11 yılda 662 milyon lira yatırım…
Törende vatandaşların “Kadir abi, sen bizim her şeyimizsin” 
tezahüratlarıyla kürsüye gelen Başkan Kadir Topbaş, 
müjdelenmiş şehir İstanbul’a 11 yılda 68,5 milyar lira, 
Sultanbeyli’ye de 662 milyon lira yatırım yaptıklarını 
belirterek, İstanbul’a gelen devlet adamlarının ve turistlerin 
şehrin gelişmesini hayranlıkla takip ettiğini söyledi.

İstanbul’a gece-gündüz demeden hizmet ediyoruz…
Geçmişte sıkıntılarla büyüyen Sultanbeyli’yi düzenli hale 
getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, 
şunları söyledi: “Biz hep zoru başardık. Başkalarının 
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bozduklarını yapmak hamdolsun bize 
düştü. İnsana ve İstanbul’a hizmet 
etmenin ne demek olduğunu ve 
karşılığının ne olacağını bilerek gece 
gündüz hizmet etmeye devam ediyoruz. 
Bir farklı Sultanbeyli ortaya çıkıyor. 
Şu meydan trafikten geçilmezdi. Trafiği 
yeraltına alarak bu güzel meydanı inşa 
ettik. Sultanbeyli’nin yapısını değiştiren 
gölet projesini gerçekleştirdik.”

Bugün park ve cadde düzenlemesi 
açılışları yaptıklarını hatırlatan Başkan 
Topbaş, “Ama daha da önemlisi önünde 
meydanı ve katlı otoparkıyla buluşma 
noktası olacak Sultanbeyli Camii’ni inşa 
ediyoruz. Kasamızda paramız var, 
devlete vakti gelen bir borcumuz da yok. 
İstanbul yatırım ve hizmetleriyle 
Türkiye’nin ve dünyanın birçok şehrine 
örneklik teşkil ediyor. Bu hizmetleri 
yaptığımızda çocuklarınız artık sizin 
çektiğiniz sıkıntıları çekmeyecek. Her 
zaman Sultanbeyli’nin desteğini 
yanımızda hissettik. Biz de sizden gelen 
her talebi yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Ne gerekiyorsa yapılıyor, yapılacak. Ne 
sıkıntılar varsa çözülecek. Programlarda 
bize verdiğiniz kağıtlar sanmayın ki 

diğer siyasiler gibi dikkate alınmıyor. 
Hepsini tek tek inceleyerek gereğini 
yapıyoruz.” diye konuştu.

Cami, hayatın içinde bir mekan 
olacak…
Düzenlemesi tamamlanan 3 caddenin 
de açılışını yaptıklarını hatırlatan 
Başkan Topbaş, temeli atılan 
1.100 kişilik semt camisinin Osmanlı ve 
Selçuklu mimarisinden esintiler 
taşıyacağını, toplam alanı 
21 bin metrekare olan camide 
4 katlı otopark da yer alacağını söyledi. 
Caminin önündeki 3 bin metrekarelik 
meydanı da yeniden düzenleyeceklerini 
anlatan Başkan Topbaş, böylece 
caminin hayatın içinde bir mekan 
olacağını kaydetti.

Sultanbeyli’ye 3 ayrı metro hattı 
geliyor…
Konuşmasında Sultanbeyli’ye en modern 
sarı otobüsleri verirken her mahalleye 
metro sözü verdiklerini hatırlatan Başkan 
Kadir Topbaş, geçmişte otobüslerin 
gelmediği Sultanbeyli’de 3 ayrı metro 
hattı geleceğini müjdeledi. Yeni alacakları 
400 otobüsle birlikte ilçeye gelen 

otobüslerin sefer sayılarını da 
arttıracaklarını kaydeden Başkan 
Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Buraya yerleşirken metro geleceğini 
hayal edebilir miydiniz? Her mahalleye 
en fazla yarım saat mesafede metro 
istasyonu olsun. Sultanbeyli’ye yapılacak 
3 ayrı metro hattıyla buradan Üsküdar’a, 
Kartal’a, Kadıköy’e ve Avrupa Yakası’nda 
istediğiniz yere metroyla hızlı ve konforlu 
bir şekilde gidebileceksiniz. Rabbimiz bu 
hizmetleri bize bahşetti. İnşallah 2 metro 
hattımızı 2019’da tamamlayacağız. Bu, 
çektiğiniz sıkıntıların size bir rahmet 
olarak dönmesidir.”

Otobüs sıkıntısına anında çözüm…
Başkan Topbaş, kürsüde konuşurken 
Mimar Sinan Mahallesi’ne otobüs isteyen 
bir vatandaşı İETT Genel Müdürü Mümin 
Kahveci ile telefonda görüştürerek, 
sorunun çözülmesi talimatını verdi. 
Çocuklarla birlikte kurdele keserek toplu 
açılış törenini gerçekleştiren, daha sonra 
butona basarak semt camisinin temelini 
atan Başkan Topbaş, “Açılışını yaptığımız 
yatırımlar hayırlı olsun. İnşallah yakın 
zamanda camimizin açılışında da birlikte 
oluruz.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Arnavutköy’de düzenlenen 
toplu açılış, temel atma ve 
tanıtım törenine katıldı. 
Arnavutköy’e 4 ayrı raylı 
sitsem hattı getireceklerini 
açıklayan Başkan Topbaş, 
Habibler - Topkapı Tramvayı’nı 
da metroya dönüştüreceklerini 
söyledi.

Arnavutköy 
ulaşımın merkezi olacak!

Arnavutköy İlçesine Yapılan Yatırım ve Hizmetlerin 
Toplu Açılış, Temel Atma ve Tanıtım Töreni, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile 

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, 
Arnavutköy Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu ve 
vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene katılan vatandaşlara hitap eden Başkan Kadir 
Topbaş 11 yılda İstanbul’a 68,5 milyar lira, Arnavutköy’e 
1 milyar 853 milyon lira yatırım yaptıklarını belirterek, 
bu yıl da 12,5 milyar lira yatırım yapacaklarını söyledi. 
“Hamdolsun kasamızda paramız var ve devlete zamanı 
gelen bir kuruş borcumuz yok. Yönetimde istikrar olmasaydı 
bu yatırımlar olmazdı. Bunu tercihinizle sizler sağladınız” 
diyen Başkan Topbaş, Türkiye genelindeki bütün 
yatırımların yüzde 24’ünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
olarak tek başına kendilerinin yaptığına dikkat çekti.

Sultançiftliği Tramvayı metroya dönüşüyor…
İstanbul’un 15 milyon nüfusuyla dünyanın 130 ülkesinden, 
ekonomisiyle de 117 ülkesinden daha büyük bir şehir 
olduğunun altını çizen Başkan Kadir Topbaş, Arnavutköy’e 
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2005 yılında doğalgaz getirdiklerini, ilçeye ulaşmak için 
dünya standartlarında yeni yollar yaptıklarını hatırlattı. 
Habibler-Topkapı Tramvayı’nın Arnavutköy’e kadar 
uzatılmasının istendiğini ifade eden Başkan Topbaş, “Ancak 
dedik ki nüfus artıyor, Arnavutköy’e metro gerekiyor. Metro 
yapalım ki gelecekte ulaşım sorunu bir daha konuşulmasın. 
Bize güvendiniz, Kadir Abi dediniz. Kadir Abi olarak size 
hizmetin gururunu yaşamaktayız. Biz sözümüzü tutarız, 
sözümüzü asla yerde bırakmayız.” diye konuştu.

Arnavutköy’e 5 ayrı metro hattı…
Otobüslerde yaşanan sıkıntıyı bildiğini, alınması için 
talimat verdiği 400 tane yeni otobüsten Arnavutköy’e de 
göndererek sefer sayılarını arttıracaklarını anlatan Başkan 
Topbaş, yeni planladıkları 4 metro hattının da Arnavutköy’den 
geçeceğini müjdeleyerek, şöyle konuştu; “Ayrıca sıkıntılı 
olan o tramvayı da kaldırarak metroya çevireceğiz. 
17 kilometrelik Vezneciler - Sultangazi Metro Hattı ile
 33 kilometrelik Halkalı - Arnavutköy - 3. Havalimanı Raylı 
Sistem Hattı, 32 kilometrelik Gayrettepe - Kemerburgaz- 
3. Havalimanı Raylı Sistem Hattı, 33 kilometrelik Halkalı - 
Bahçeşehir - Çatalca Raylı Sistem Hattı ve15 kilometrelik 
Sultangazi - Habibler - Arnavutköy Raylı Sistem Hattı 
tamamlandığında isterseniz Beyazıt’a, Taksim’e, 
Marmaray ile karşıya hızlı ve konforlu gidebileceksiniz.”

Metro yatırımları AYB kredisiyle daha da hızlanacak…
Devletin kendilerine tanıdığı borçlanma hakkının yüzde 
38’ini kullandıklarına dikkat çeken Başkan Topbaş, 

“Arkadaşlarıma metro yatırımlarında daha hızlı gitmemiz 
gerektiğini söyledim. Borçlarımızı bütçemizin yüzde 2,5’u 
ile ödüyoruz. Belediyemizi hiç sarsmıyor. Avrupa Yatırım 
Bankası’ndan (AYB) hükümet garantisi olmadan sadece 
başkan olarak benim imzamla çok düşük faizle ve uzun 
vadeli olarak kredi alabiliyoruz. Sizin verdiğiniz yetkiyle 
yaptığımız yatırım ve hizmetler bizi onların karşısında 
itibarlı hale getirdi” şeklinde konuştu. Başkan Topbaş, 
ilçenin merkezindeki yoldan geçen kamyonların yaşattığı 
sıkıntıyı çözmek için Arnavutköy Hastanesi’nin arkasından 
yeni bir yol yapacaklarını da dile getirdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Küçükçekmece’de 
yapılacak yatırımların temeli, 
Başkan Kadir Topbaş’ın katıldığı 
törenle atıldı. İlçeye 11 yılda 
1 milyar 965 milyon TL yatırım 
yaptıklarını belirten Başkan 
Topbaş, planladıkları 3 ayrı 
metro hattı ile ilçenin trafik 
sorununun çözüleceğini söyledi.

Küçükçekmece’ye 
vizyon katacak projeler…

Küçükçekmece Menekşe Deresi Çevre Düzenlemesi ve 
Park Yapımı Temel Atma Töreni, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla 

gerçekleştirildi. Törende Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, 
sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da yer aldı. Törende 
konuşan Başkan Topbaş, İstanbul’un geçmişten gelen 
altyapı ve su gibi sorunlarının çözümünün kendilerine 
nasip olduğunu belirterek, Küçükçekmece’deki Hasanoğlu 
ve Menekşe Derelerinden akan pislikler ile kötü kokular 
nedeniyle geçmişte bu bölgede biraraya gelmenin 
mümkün olmadığını söyledi.

Atıksular, dev tünellerle atıksu tesislerine taşınıyor…
İstanbulluların desteğiyle İstanbul’a hizmet etmenin 
gururunu yaşadıklarını, şehrin tarihinde nasip olmayan bir 
şekilde 3’üncü kez başkan seçilerek hizmet için gece 
gündüz demeden koşturduklarını anlatan Başkan Topbaş, 
şunları söyledi: “Geçmişte dereler açık kanal kabul 
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ediliyordu ve atıksu boruları derelere bağlanarak sanayi ve 
işyeri ruhsatı alınıyordu. İstanbul’un bütün dereleri gibi bu 
bölgedeki dereler de pislendi. 2006 yılında ciddi bir 
yağmur sonucunda buradaki bir sel baskınına geldik. 
Hemen işe koyulduk. Küçükçekmece Gölü’nün batı, doğu 
ve kuzey yamaçlarındaki atıksuları kolektörlere alarak, 
göle bir damla atıksu gitmesin diye çalıştık. Dev tünellerle 
atıksuları Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ne götürerek, 
arıtarak tertemiz bir şekilde Marmara Denizi’ne akıtıyoruz.”

Küçükçekmece’ye yeni şehir parkı…
Başkan Topbaş, 186 bin kilometrekarelik bir alanın 
temelini attıklarını ifade ederek, “2004 yılında 
Küçükçekmece’de toplam 100 bin metrekare yeşil alan 
vardı. Bugün sadece burada 186 bin metrekarelik bir alanı 
yeşillendiriyoruz. İlçedeki yeşil alan miktarı 3 milyon 
metrekareyi aştı. 3 katlı kavşak yaparak, buradaki ulaşım 
sıkıntısını ortadan kaldırıyoruz.” diye konuştu.

23 Nisan’da şenlik yapılacak…
Konuşmasının sonunda projenin müteahhidini sahneye 
davet eden Başkan Topbaş, süre pazarlığı yaparak, çevre 
düzenlemesinin 23 Nisan 2016 tarihine yetiştirilmesini 
istedi. “23 Nisan’da burada çocuklarımızla şenlik 
yapacağız.” diyen Başkan Topbaş, çocuklarla birlikte 
butona basarak projenin temelini attı.
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Küçükçekmece’ye 1 milyar 
965 milyon TL yatırım…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, daha sonra Fevziçakmak 
Mahallesi Zeminaltı Otoparkı ve Pazar 
Yeri Çevre Düzenlemesi Temel Atma 
Töreni’ne katıldı. Törende konuşan 
Başkan Kadir Topbaş, 
Küçükçekmece’ye bugüne kadar 
1 milyar 965 milyon liralık yatırım ve 
hizmet getirdiklerini belirterek, 
“İstanbul’da 15 milyonluk, Türkiye’de 
78 milyonluk büyük bir aileyiz. 
Hükümetimizin ve belediyemizin 
başarısının altında sizler varsınız. 
Sizler bizden yana tercihinizi yaptınız. 
Biz de sizlere hizmet etmenin şerefini 
yaşıyoruz.” dedi.

40 bin m2’lik buluşma alanı…
Ciddi bedeller ödeyerek İstanbul’u 
dünyanın layık olduğu noktasına 
taşımayı kendilerine borç bildiklerini 
ifade eden Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Temelini attığımız 

24 bin metrekarelik bu park, 
çevresindeki rekreasyon alanlarıyla 
40 bin metrekarelik buluşma alanı 
olacak. Birarada birbirimizin farkında 
olacağız, sevgi ve hoşgörü gelişecek. 
7’den 70’e herkese hitap edecek bu 
alanda, haftanın 2 günü her türlü 
altyapısı olan modern bir pazar 
kurulacak. Gönül ister ki, nefes 
alacağımız bu meydanlar geçmişte 
yapılsaydı. Sadece Küçükçekmece’de 
3 milyon metrekare yeşil alan yapmışız.”

Küçükçekmece’ye 3 ayrı metro…
“Küçükçekmece’ye 3 ayrı noktadan 
metro geleceğini hayal edebilir 
miydiniz?” diyen Başkan Topbaş, 
“Daha geçen gün Halkalı Caddesi’nde 
inşa edeceğimiz havarayı planlara 
işledik. Birileri şimdi bahsediyor, ama 
biz yapıyoruz. Rahatlıkla Kabataş’a 
kadar gidebileceğiniz, diğeri 
E-5 üzerinden, üçüncüsü de Halkalı 
Caddesi üzerinden 3 ayrı raylı sistem 
hattı. En fazla yarım saatlik yürüme 

mesafesinde 2-3 kilometrelik bir yolda 
her mahalleye metro getiriyoruz. 
Dünyanın en kaliteli, en modern, en 
teknolojik metrolarını inşa ediyoruz. 
Makinistsiz kendi kendine çalışan 
bir sistem var metrolarımızda. 
İstanbul’a bu yakışır. İstanbul, 
hedeflerini koymuş. İstanbul’un ve 
Küçükçekmece’nin yarın ne olacağını 
bilerek yatırım yapıyoruz.” diye 
konuştu.

Proje, 30 Ağustos 2016’ya 
yetişecek…
Konuşmasının sonunda yatırımın 
müteahhidini kürsüye davet eden 
Başkan Topbaş, 2016 yılının sonunda 
bitirilmesi planlanan yatırımın süresi 
için pazarlık yaptı ve projenin 
30 Ağustos 2016 tarihinde, Zafer 
Bayramı’nda bitirilmesi talimatını 
verdi. Çocuklarla birlikte butona 
basarak temel atma törenini 
gerçekleştiren Başkan Topbaş, tesisin 
ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.
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İBB Cep Trafik Mobil 
Uygulaması’nın yeni 
versiyonu, Başkan Kadir 
Topbaş’ın katıldığı toplantı ile 
tanıtıldı. Başkan Topbaş, akıllı 
sistem ile vatandaşların en doğru 
yoldan gidecekleri yere kolaylıkla 
ulaşabileceklerini söyledi. 

İBB Cep Trafik ile
yol durumu elinde!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nde (AKOM) 
düzenlenen İBB Trafik Mobil Uygulaması’nın yeni 

versiyonunun tanıtım toplantısına katıldı. Trafik Mobil 
Uygulaması’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılıyor olmasından mutluluk duyduğunu 
anlatan Başkan Topbaş, “Bütün belediyelerin olduğu gibi 
İstanbul’un da en büyük sorunu ulaşımdır. Bunu çözmek 
için bir takım çözüm yollarını yapmaya çalışıyoruz. 

Zamanı çok daha iyi kullanmamız için vatandaşlara daha 
iyi imkanları vermemiz gerekiyor.” dedi.

Trafikteki vatandaşın her zaman bildiği yoldan değil de, 
açık olan yol neresi ise oradan gitmesini sağlayacak bir 
sistemin önemine vurgu yapan Başkan Topbaş, 
“En kısa yol bildiğiniz yol’ derler. Artık değil. Akıllı sistem 
yol gösterecek.” dedi.

Mükemmel bir iş ortaya koyduklarını ifade eden Başkan 
Topbaş, şunları söyledi: “Kent yaşamında olan insanların 
belirli bir alışkanlıkları vardır. Bireysel araç kullanan 
herkes taksiciler dahil araca biner binmez akıllı 
telefonlarını hemen kodlayıp, yola devam etmeli. 
Yani her zaman bildiği yoldan yerine neresi açık yol ise 
oradan gitmelerini sağlamalıyız. Yolda olabilecek her şeyi 
görmelerini sağlamalıyız. Bu sistemi de vatandaşlarımıza 
aktarmamız lazım. Dokunduğu zaman kazının, inşaatın 
ne olduğunu, niçin yapıldığına kadar vatandaşların 
bilgilenmesi lazım. Ne kadara ihale yapıldığını ve ne 
kadar sürede biteceğini görmelerini sağlamalıyız. 
Yani bu sistemle kent yaşamını kolaylaştıracağız. Buda 
vatandaşlarımızın öğrenmesine katkı sağlayacak.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kent içi ulaşımı önemli ölçüde 
rahatlatacak raylı sistem 
yatırımlarını hız kesmeden 
sürdürüyor. İnşası süren 
metro hatlarını basına 
tanıtan Başkan Topbaş, 
İstanbul’u adeta demir 
ağlarla ördüklerini söyledi.

Her yerde metro, her yere metro
hedefinde 3 büyük adım

Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük metro yatırımı olan 
Kadıköy - Kartal Metro Hattı’nın devamı olan 
4,5 km’lik Kartal - Kaynarca Metro Hattı tünelinin 

kazı çalışmalarında sona gelindi. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yerin 38 metre altındaki 
kazı alanına inerek, metro inşaatını yakından inceledi ve 
basın mensuplarına çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

“Tarih bizi hayırla yad edecek…”
İstanbul’da ilk metro çalışmalarının çok eskiye dayandığını 
ve bu çalışmaların zaman içerisinde bırakıldığını hatırlatan 
Başkan Topbaş, Tünel Metrosu ile ilgi bir anısını şöyle 
anlattı: “Sizler aslında burada bir tarihe tanıklık ediyoruz. 
Biliyorsunuz, Tünel diye bildiğimiz dünyanın ikinci 
metrosu, bizim de kısa metromuz Tünel 1873’te başlamış, 
1976’da bitmiş. Restorasyon çalışmamamız sırasında 
oradaki sökülen panellerden birinin arkasında bir sigara 
kağıdı çıktı. Çok duygulanmıştım. Yani orada çalışan birisi 
bir iz bırakmak için onu oraya koymuş, emek vermiş. Sizler 
de burada bir emek veriyorsunuz. Yıllar sonra belki bir asır 
sonra burada gayet normal metrolar işlerken, milyonlarca 
insan bu şehirde yer altından ulaşım sistemlerini 
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kullanırken sadece bizi hayırla yad 
edecekler ama bireysel olarak 
bilmeyecekler. Ben her birinizin 
emeğinize, İstanbullular adına 
teşekkür ediyorum. Tarih bizi hayırla 
yad edecek bunu bilmekteyim. 
İnşallah sizlerle çektireceğimiz toplu 
fotoğrafı buradaki kaplamalardan bir 
tanesinin arkasına koyalım, yıllar sonra 
bir değişim düşünüldüğü zaman bizi 
de oraları görsünler.”

Her yerde metro, her yere metro 
hedefine doğru…
“Türkiye’de hizmet anlayışını bütün 
kurumlarımızla yüreklerimize kadar 
hissediyoruz.” diyen Başkan Topbaş, 
“Bir şehrin medeniyet ölçüsü o şehirde 
yaşayanların toplu taşıma araçlarını 
kullanma oranlarına bağlıdır. Metrolar 
ciddi rakamlarla gerçekleşebiliyor. 
Kilometresine takriben 50 milyon 
dolar derseniz, maliyetinin ne demek 
olduğunu rahat anlayabiliriz. Buna 
rağmen belediye olarak verilen 
kaynakları doğru kullanmak suretiyle 

‘Her Yerde Metro, Her Yere Metro’ 
sloganıyla başladık. Gönlümüzden 
geçen şu; yapmış olduğumuz Ulaşım 
Master Planlarındaki networkumuzla 
hangi sistemleri İstanbul’da birbirine 
entegre edersek, hangilerini 
geliştirirsek İstanbullu kaliteli, konforlu 
ulaşım sistemlerini kullanır hale gelir, 
bunu biliyoruz.” diye konuştu.

Her mahalleye yürüme mesafesinde 
metro durağı…
105,6 milyon dolara mal olan yeni 
metro hattıyla birlikte Hacıosman’dan 
Tuzla’ya kesintisiz ulaşım sağlanacağını 
ifade eden Başkan Topbaş, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“2019 yılında 441,09 kilometrelik raylı 
sisteme ulaşmayı hedefliyoruz. 
İstanbul’a kaliteli ve konforlu ulaşım 
sistemini halkımızla buluşturuyoruz. 
Gelecek planlarımızda her mahalleye 
yarım saat yürüme mesafesinde metro 
durağı yapmak yer alıyor. Buradaki 
Kaynarca Durağı son hat değil. Bu hat, 
Tuzla’ya kadar ulaşacak. Yıl sonunda 

bu metro istasyonuna vagonları 
indirip, test sürüşlerinin yapılacağını 
hep birlikte göreceğiz.”

Modern, konforlu, güvenli 
metrolar…
İstanbul’da konforlu ulaşım için 
sadece metrolara yatırım 
yapmadıklarını anlatan Başkan 
Topbaş, deniz ulaşımına da yatırım 
yaparak deniz ve metro ulaşımını 
birbirine entegre ettiklerini ifade etti. 
Yılsonu itibariyle vagonların tünellere 
indirileceğini ve test sürüşlerinin 
başlayacağının altını çizen Başkan 
Topbaş, “Metroları son dönemde 
yapıldığı için en ileri teknolojileri 
kullanan, daha modern, daha kaliteli 
sistemler kazanıyor İstanbul. Bizden 
önce belki 100 yıl önce metro 
yapanlar oldu. Ama artık onlar eski 
model. Burası son model metrolar 
modern vagonlarla dolu, konfor, 
kalite, güvenlik açısından her yönüyle 
çok daha farklı bir sistem ortaya 
çıkmış olacak.” diye konuştu.
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Toplam 70 bin yolcu taşınacak…
2012 yılında açılan ve hat uzunluğu 21,7 kilometre olan 
Kadıköy - Kartal Metro Hattı, 16 yolcu istasyonuna sahip. 
Kartal - Kaynarca Metrosu da, hata dahil olduğunda 
istasyon sayısı 19’a ulaşacak ve hattın uzunluğu 
26,5 kilometreye çıkacak. Kartal - Kaynarca Metro Hattı ile 
birlikte Kadıköy-Kaynarca arası tek seferde saatte 
70 bin yolcu taşınabilecek. Kadıköy-Kaynarca arası 
yolculuk süresi 38,5 dakikaya inecek.

Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy - Sancaktepe 
Metrosu’nda sona doğru…
Başkan Kadir Topbaş, inşaatı devam eden Üsküdar - 
Ümraniye - Çekmeköy - Sancaktepe Metro Hattı’nda 
inceleme gezisi yaptı. “Görev hayatımda en gurur 
duyduğum işlerin başında İstanbul’a kazandırmış 
olduğumuz metro hatları geliyor.” diyen Başkan Kadir 
Topbaş, Üsküdar, Altunizade İstasyonu’na inerek 
metro hattı hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Sabiha Gökçen Havaalanı’na kadar gidiyor…
“Her yerde metro, her yere metro” sloganıyla İstanbul’da 
ulaşımı rahatlatmak için geceli gündüzlü çalıştıklarını 
kaydeden Başkan Topbaş, “Artık İstanbul’da her yere 
ulaşmak kolay. Üsküdar Sahili’nden başlayan 
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metro hatları müthiş bir hat. Devamlı 
eklenen bir hat. Buradaki inşaatımızın 
da yüzde 80’i tamamlandı. İnşallah 
12 ay gibi bir sürede yolcu taşımaya 
başlayacak. Üsküdar’dan başlayan bu 
hat Çekmeköy, Yenidoğan, 
Sultanbeyli’den geçerek Sabiha 
Gökçen Havaalanı’na kadar gidiyor. 
Marmaray’la Üsküdar’a gelenler 
Altunizade’den geçecek. Birçok hatları 
kesiştirdik.” dedi.

İstanbul’da entegrasyon sağladık…
Kentin hareketliliğinde akıcı bir 
trafiğin önemine dikkat çeken Başkan 
Topbaş, deniz, kara, metro ve 
metrobüs hatlarını birbirleriyle ilintili 
hale getirdikleri söyledi. Vardiyalı 
şekilde aralıksız metro inşaatı 
çalışmalarının devam ettiğini ve 
hedeflerinde 776 km metro hattı 
yapmak olduğunu ifade eden Başkan 
Topbaş, “İstanbul’u adeta demir 
ağlarla örüyoruz. Silivri’ye kadar 
metro götüreceğiz. Bu inşaatımızda 
2 bin 700 kişi çalışıyor. Bu insanlarımızın 
gelecekte hayırla yad edileceğine 
inanıyorum.” diye konuştu.

Eminönü - Eyüp - Alibeyköy Tramvay 
Hattı hayırlı olsun…
İstanbul ulaşımını daha da rahatlatmak 
için peş peşe projelerini açıklayan 
Başkan Kadir Topbaş, 19 istasyonlu 
13 kilometre uzunluğunda olacak 
Eminönü - Eyüp - Alibeyköy Tramvay 
Hattı’nı tanıttı. Feshane Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 
törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
İstanbul’daki ulaşım sistemlerine yeni 
bir halka daha eklendiğini söyledi.

Dünyadaki şehirlerin en büyük 
probleminin ulaşımla ilgili olduğunu, 
bu konuda tüm kent yönetimlerinin 
bu problemi aşmak için çözüm 
yollarını aradığını anlatan Başkan 
Topbaş, “Yakın gelecekte İstanbul’da 
her noktaya toplu taşıma araçlarıyla 
erişme imkanı olacak. Bu bölgede 
özellikle Eminönü’nden başlayacak 
olan bir tramvay hattının biraz daha 
detaylı şekilde bilinmesini sağlamak 
adına bu toplantıyı düzenledik. Bütün 
sistemleri başarılı kılmanın yolu 
sistemlerin birbirine entegre olmasıdır. 
Bir istasyonda insan toplu taşıma 

aracıyla gelip o istasyondaki başka 
noktaya erişebilmeli, başka sisteme 
dahil olabilmeli” diye konuştu. 

13 km uzunluğundaki hat, 
19 istasyonlu olacak…
Yeni hatla birlikte ulaşımda önemli bir 
rahatlama olacağına vurgu yapan 
Başkan Topbaş, yeni hattın ulaşım 
sistemini şöyle açıkladı: “Yaklaşık 
13 kilometre uzunluğunda olacak 
hattımız  toplam 19 istasyona sahip 
olacak. Mevcut Kabataş - Bağcılar 
Tramvay Hattı, Eminönü İstasyonu ile 
entegre olarak başlayıp, Haliç’in batı 
sahili boyunca devam edecek. 
Küçükpazar İstasyonu’nda Hacıosman-
Yenikapı Metro Hattı ile Ayvansaray 
İstasyonu’nda metrobüs ile Eyüp 
İstasyonu’nda Eyüp - Piyerloti Teleferik 
Hattı ile Alibeyköy İstasyonu’nda 
Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey 
Metro Hattı ile entegre olacak. 
Daha sonra Alibeyköy Cep Otogar’da 
hat sona erecek. Haliç’in eşsiz güzelliği 
ve Tarihi Yarımada’nın dokusuna 
uygun olarak katenersiz tramvay 
araçları kullanılacak.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Gençlik 
Meclisi 1. Vizyon Toplantısı ve 
Gençlik Şöleni’ne katıldı. 
Gençler tarafından büyük bir 
coşku ile karşılanan Başkan 
Topbaş, “İstanbul’a yaptığımız 
hizmetler sizler ve yarınlar 
için…” dedi.

Gençlik Şöleni’nde 
coşkulu karşılama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 1. Vizyon 
Toplantısı ve Gençlik Şöleni, Başkan Kadir Topbaş’ın 
katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Gençlik 

Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ile İBB Bürokratlarının da 
yer aldığı toplantıda, salonu dolduran gençler, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı coşkuyla 
karşıladı.

“Hedefi doğru ve büyük belirlemek gerekiyor…”
Gençlerin Türkiye’nin ve dünyanın geleceği olduğunu ve 
yaşadığımız dünyada tüm insanlığın kaderinin birbirine 
bağlı olduğunu belirten Başkan Kadir Topbaş, “Nüfusunun 
yüzde 40’ının 30 yaşının altında olduğu Türkiye’nin 
gençleri olarak ülkemizin ve İstanbul’umuzun geleceği 
için gayret gösterdiğinizi biliyor ve tebrik ediyorum. 
Yoğun bir eğitim süreciniz var, başarılar diliyorum. 
Sizler gelecek için önemli hedefler koyan gençlersiniz. 
Konfiçyüs’un dediği gibi; ‘Rotası belli olmayan bir gemiye 
hiçbir rüzgar yardım etmez.’ Hedefi doğru ve büyük 
belirlemek gerekiyor. Ve Üstat Necip Fazıl’ın dediği gibi; 
‘Dev eserler ortaya koymak için karıncalar gibi çalışmak 
gerekiyor.” dedi.
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“Yarınlar çok daha hızlı gelişecek…”
Teknolojik gelişmelerle dünyanın 
avuç içine sığdığını, bilgi çağına ayak 
uyduramayanların yarınlarının hüsran 
olacağını vurgulayan Başkan Kadir 
Topbaş, şunları söyledi: “Yarınlar çok 
daha hızlı gelişecek. Bu geleceği sizler 
yaşayacaksınız. Bu bakıma dünyanın 
başka bir ucundaki gençlere rakip 
olarak yetişiyorsunuz. Kendinizi nasıl 
yetiştirir ve donatırsanız o kadar iyi.  
Zamanı çok iyi kullanmalısınız, çok 
çabuk geçen bir ömür var. Ben kendi 
hayatımda hiçbir zaman yoruldum 
kelimesini kullanmadım. Yaratılış o 
kadar mükemmel ki, ne kadar 
yüklerseniz o kadar gelişiyorsunuz. 
Bir işte yorulduğunuz zaman 
meşguliyet değiştirerek dinlenin ve 
kendinizi geliştirin. Hangi işi 
yaparsanız yapın, aranan kişi olmak 
önemlidir. Kendi ihtisas alanlarınızda 
en iyi en önde olmayı hedefe koyun 

kendinize. Sizin fırsatlarınız bizim 
gençlik dönemlerimizden çok daha 
fazla.”

“Gençlik Meclisi’nin uluslararası 
boyuta taşınmasını arzu ediyoruz…”
“İBB Başkanı olduğumda çocukları ve 
gençleri daha iyi yetiştirebilmek için 
Gençlik ve Çocuk Meclislerini kurduk.” 
diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Gençlik Meclisi’nin başarılı 
çalışmalarının uluslararası boyuta 
taşımasını arzu ediyorum. Biz de BM 
nezdinde kendisine her türlü desteği 
vereceğiz. Hz. Mevlana, ‘Bir toplumunu 
bozamadığı bir kişiyi bir arkadaş 
bozabilir’ demiş. Arkadaşlarınızı iyi 
seçin. Yarınlar sizin, gelecek sizin. 
Bizim İstanbul’a yaptığımız hizmetler 
sizler ve yarınlar için… 78 milyon 
Türkiye olarak sevginin yeşerdiği bir 
toplumu oluşturmak hepimizin 
görevidir.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Engelliler Müdürlüğü’nün ev 
sahipliğinde düzenlenen Çiroz 
Engelliler Yaz Kampı kapılarını 
açtı. Açılış törenine katılan 
Başkan Kadir Topbaş, Şile’de 
yapımı devam eden kamp 
tamamlandığında toplam 
7 bin kişiyi kamplarda misafir 
edeceklerini söyledi. 

Engelliler yaz kampında…

Bakırköy Çiroz Engelliler Yaz Kampı’nın Geleneksel 
Açılışı ile Yeni Yapılacak Şile Engelliler Yaz Kampı’nın 
Tanıtım Töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş’ın katılımıyla yapıldı. Göreve geldikleri 
günden bu yana yaşanabilir bir İstanbul için geceli 
gündüzlü çalıştıklarını ifade eden Başkan Topbaş, 
“Sizin dualarınızın her daim arkamızda olduğunu 
hissediyorum. Gönlünüzde yer verdiğinizi biliyorum. 
Bir farklı yere koyduğunuzu biliyorum.” dedi.

İstanbul ve İstanbullular için…
İstanbul’un 15 milyonluk bir aile olduğunu ve bu aile 
bireylerinin mutluluğundan kendilerinin sorumlu 
olduğunu belirten Başkan Topbaş, “Ulaşımdan altyapıya 
çalışmalarımızı yaparken sosyal belediyecilik anlamında 
her türlü hizmeti sunma ve model olma anlamında 
çalışmalar yapmaktayız.” diye konuştu.

Kampta, 5 bin aile misafir edilecek…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı 
Engelliler (İSEM) Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen 
kampta, bu yıl 5 bin ailenin birer hafta aralıklarla yaz 
kampında misafir edileceğini ifade eden Başkan Topbaş, 
Şile’de yapımı devam eden kampın da bitimiyle birlikte bu 
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sayının 7 bine çıkacağını söyledi. “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” anlayışıyla hizmet verdiklerini kaydeden Başkan 
Topbaş, şunları söyledi: “1 hafta çok az biliyorum ama 
başkaları da gelsin diye bunu kısıtlı tutmak zorundayız. 
Sağlık Daire Başkanıma bu kampların sayısının 
artırılmasını söyledim. 1-2 yer değil, 5-10 yere ihtiyaç var. 
Çünkü sizler kendi dar alanlarınızda yaşam mücadelenizi 
verirken, sizin sevgi ve hoşgörü yumağıyla 
yoğrulduğunuz. Sizin yaşamlarınızı daha da 
kolaylaştırmak için kendimizi sorumlu hissediyoruz.”

Engellilere uygun salıncak…
Başkan Topbaş, oyun parklarında da yeni bir düzenleme 
yapacaklarının müjdesini vererek, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Biz, oyun parklarında engelli kardeşlerimizin 
de salıncağı kullanabileceği sistemler geliştirdik. Yani 
tekerlekli sandalyeyi salıncağa geçirecek ve o duyguyu 
yaşayacak. Maksadımız engelli kardeşlerimiz için hizmet 
üretmek ve onları topluma kazandırabilmek.” Müjdeyi 
duyan vatandaşlar Başkan Topbaş’ı uzun süre alkışladı.

Engelliler doyasıya eğlendiler…
Törende, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Mehter 
Takımı bir konser verdi. Engelli bale gösterisinin de yer aldığı 
programda, Başkan Topbaş, Engelli Karadeniz Halk Oyunları 
Ekibiyle halay çekti. Başkan Topbaş daha sonra da kampta 
yer alan ailelerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul 
Shopping Fest’in tanıtım 
toplantısına katıldı. Platformun 
başkanlığını yürüten Kadir 
Topbaş, Ramazan ayına denk 
gelen festivalin, inanç turizmi 
ile daha da etkili olacağını 
söyledi.

Alışveriş festivali başlıyor…

İstanbul’u dünyanın alışveriş merkezlerinden biri haline 
getirmeyi amaçlayan İstanbul Shopping Fest’in tanıtım 
toplantısı, İstanbul Ticaret Odası’nda yapıldı. Toplantıya 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı 
sıra İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 
İstanbul Vali Yardımcısı Yakup Vatan ve çok sayıda davetli 
katıldı. 

Hedef; 15 milyar ciro…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un sadece Türkiye’nin 
değil, dünyanın bir kenti olduğunu belirterek, “Bundan 
dolayı da her insan İstanbul’da yaşamak istiyor. Bizler 
de bu kente ne kadar katkı sunabiliriz, güzelliklerini ne 
kadar ortaya çıkartabiliriz diye çalışmalarımızı 
yapıyoruz. 5’incisini yapmakta olduğumuz festivalin 
giderek gelişmesinden dolayı mutluluk duymaktayız. 
Geçen yıl düzenlenen festival, 23 gün içerisinde 
10 milyarı aşan bir ciro yakaladı. Bu yıl bu rakam neden 
15 milyar olmasın? Hayranlıklar kenti İstanbul, her 
özelliğiyle insanları büyüleyebilecek nitelikte bir yer.” 
dedi. 
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İstanbul, insanlara daha da yakın 
olacak…
Şehirlerin birbirleriyle yarıştığı 
dönemin geride kaldığını ve artık 
şehirler arasında odak şehir olma 
yarışının başladığını ifade eden 
Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Dünyanın gözü İstanbul’da. 
Tarihi dokusu ve imparatorluklara 
başkentlik yapmış olması sebebiyle 
adeta bir tarihi çeyiz sandığı. 
Bulunduğu coğrafi konum itibariyle 
de bütün dünya piyasasını takip 
edebileceğiniz bir noktada. Başka 
hiçbir yerde bu kadar aktif olarak 
dünya piyasasını takip edemezsiniz. 
Hele şimdi yapılacak olan havaalanı 
sayesinde İstanbul, insanlara daha da 
yakın olacak.”

İnanç turizmi, festivali daha etkili 
kılacak...
İstanbul Shopping Fest’in Ramazan 
ayına denk gelmesinden dolayı da 
inanç turizminin festivali 
etkileyeceğine vurgu yapan Başkan 

Topbaş, şunları söyledi: “İstanbul’un 
11 yıl önce aldığı turist sayısı 2 milyon 
800 civarındaydı. Bu sayı şimdi 
12 milyonu aştı. Göreve geldiğimde ilk 
yaptığım toplantı ‘İstanbul’un 
turizmini nasıl geliştirebiliriz?’ 
üzerineydi. Sektör temsilcileriyle ve 
STK’larla birlikte İstanbul Turizm 
Platformu kurduk. Ortak adım, ortak 
akıl yani rekabet değil birlikte 
kazanmayı sağladık. Bugün burada 
5’incisini düzenleyeceğimiz festival, 
özellikle bulunduğu zaman dilimi 
nedeniyle Ramazan ayına denk 
gelmesinden dolayı ayrıca inanç 
turizmine de etki sağlayacaktır. İnanç 
turizmi nedeniyle bu festivalin çok 
daha etkili olacağını düşünmekteyiz.”

İstanbul, sağlık sektöründe çok iyiye 
gidiyor…
İstanbul’da yaşayan halkla birlikte yerli 
ve yabancı turistlerin İstanbul’dan 
zevk alabilmeleri için çalıştıklarını 
belirten Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Biz burada plajlarıyla, 

denizleriyle, alışveriş merkezleriyle ve 
her yönüyle çeşitlilik gösteren 
bu şehirden tüm insanlığın 
faydalanmasını istiyoruz. Bu yönden 
çalışmaların çok daha etkili olduğunu 
görmekteyiz. İstanbul’da çok girişken 
bir konu daha var. Sağlık sektöründe 
çok iyi yönde bir gelişme gösteriyor, 
İstanbul. Geçtiğimiz ay Kazan 
ziyaretimde İstanbul’a sağlık ofisi 
açılışını yaptık. Belediye başkanının da 
katıldığı açılışa medya büyük ilgi 
gösterdi.” 

Hediyeler sahiplerini bulacak…
İTO ve İstanbul Shopping Fest İcra 
Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar da, 
bu yıl büyük bir özveriyle festivale 
hazırlandıklarını belirterek, festival 
süresince kredi kartı ya da banka 
kartıyla yapılan her 50 TL’lik alışveriş 
için bir çekiliş hakkı kazanılacağını 
söyledi. Festival kapsamında Noter 
huzurunda yapılacak çekilişle 
talihlilere bir ev ve bir araba da 
hediye edilecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile 29 Mayıs Üniversitesi’nin 
işbirliği ile “Osmanlı 
İstanbulu” konulu uluslararası 
sempozyum düzenlendi. 
Tarih araştırmacılarını biraraya 
getiren sempozyumda, Osmanlı 
Dönemi İstanbul’unda yaşanan 
birbirinden ilginç tarihi olaylar 
ele alındı. 

Fetih’in 562. Yılında 
“Osmanlı İstanbulu” ele alındı

İstanbul’un Fethi’nin 562. Yıldönümü dolayısıyla, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
işbirliğiyle düzenlenen “III. Uluslararası Osmanlı İstanbulu 

Sempozyumu”, dünyadan ve Türkiye’den 55 tarih 
araştırmacısını biraraya getirdi. Sepetçiler Kasrı’nda 
gerçekleştirilen basın toplantısında, sempozyumun 
başkanlığını “Fetih 1453” ve “Diriliş” filmlerine de tarih 
danışmanlığı yapan Prof. Dr. Feridun Emecen yaptı. 

İstanbul’un tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik 
gelişmesine ışık tutmak ve hangi şartlarda bir 
Osmanlı şehrine dönüştüğünü tespit edebilmeyi 
amaçlayan sempozyum, 29 Mayıs Üniversitesi 
Altunizade Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 
Araştırmalarıyla tarihe ışık tutan uzmanlar, 
Osmanlı Dönemi İstanbul’unda yaşanan birbirinden 
ilginç tarihi olayları ilk kez sempozyumda anlattı. 

Türkiye, dünyanın en çok okuyan ülkesi…
55 önemli araştırmanın sunulduğu sempozyumun 
ilk gününde; Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nden 
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Dr. Zekeriya Türkmen, dönemin 
eğitimiyle ilgili 1836 tarihli oldukça 
ilginç tarihi bir anekdot aktardı. 
Türkmen, şunları söyledi: “1836 tarihli 
Miss Julia Pardoe tarafından yazılan 
seyahatnamede İstanbul’un 
panoraması ve Harbiye Mektebi 
detaylarla anlatılıyor. Pardoe’nin 
eserinde dünyada en çok okuyan 
ülkenin Türkiye olduğu bilgisinin yer 
aldığı da vurgulandı.”

İstanbul, tarihte “Çarlar Kenti” 
olarak biliniyor…
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden 
Cengiz Yolcu, “Bulgaristan Çarı Çarlar 
kentinde” adlı sunumunda;  
İstanbul’un yakın tarihe kadar 
Bulgaristan’da Çarlar Kenti diye 
anıldığını belirtti. 

Yolcu, Bulgaristan Çar ve Çariçesinin 
İstanbul ziyaretlerini anlattığı 
bildirisinde, ziyaretin temel amacının 
Osmanlı’yla yakın temas ve dostane 
ilişkiler olabileceğine dikkat çekti.

Fethin kutsal mührü; Eyüp…
Sempozyumun 2’nci gününde ise 
Berlin Freie Üniversitesi’nden Feray 
Coşkun, “Osmanlı İstanbul’unda Bir 
Ziyaretgah ve Teferrüçgah Mekanı 
Eyüp” adlı araştırmasında önemli 
bilgilere odaklandı. Coşkun, 
“Eyüp El Ensari’nin türbesi, İslam 
dünyasında olduğu kadar Bizans 
zamanında da önemli bir ziyaretgah 
mekanı idi. Bu türbe, fethin kutsal 
mührü olarak görüldü.” dedi.

Padişah’ın sır gibi sakladığı büyük 
projesi…
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden 
Mehmet Fatih Yavuz “Osmanlı 
İstanbul’unda Devşirme Yapı Taşları” 
konulu araştırması ile Fatih 
Üniversitesi’nden Mustafa Bilge ise 
“III. Ahmet Dönemi’nde Topkapı 
Sarayı’nda İç Güvenlik” konulu 
sunumuyla sempozyumda yer aldı. 
“II. Abdülhamit’in İlginç Girişimi:  
Hanedan Teavün Sandığı” adlı konuyu 
gündeme getiren Osmanlı İstanbul’u 

Sempozyumu Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ali Akyıldız, padişahın gizli 
projesi ve meçhul muhatabı arasındaki 
sırrı anlattı. 

İstanbul’un güçlü kalemleri 
sempozyumda buluştu…
Sempozyumun kapanış oturumu olan 
“Edebiyatçıların Gözünden İstanbul” 
birbirinden değerli edebiyatçıları 
ağırladı. İskender Pala, Selim İleri, 
Beşir Ayvazoğlu, Mario Levi ve Ahmet 
Ümit gibi İstanbul’un kıymetli 
kalemlerinin buluştuğu kapanış 
oturumunda İstanbul’a dair önemli 
anılar ve tarihi anekdotlar yazarlar 
tarafından paylaşıldı.

Araştırmalar kitaplaştırılıyor…
3’üncüsü düzenlenen Uluslararası 
Osmanlı İstanbulu Sempozyumu’nda 
sunulan araştırmalar önceki yıllarda 
olduğu gibi kitaplaştırılacak ve 
Osmanlı İstanbul’u hakkında önemli 
bir kaynak akademiye ve tarih 
araştırmacılarına kazandırılmış olacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Topkapı Kültür 
Parkı’nda kurulan Türk Dünyası 
Kültür Mahallesi, anıt eserlere ev 
sahipliği yapmaya devam ediyor. 
Bu kapsamda; Burana Kulesi 
maketi de, etnografik tarzda 
kurulan müzede İstanbulluların 
ziyaretine açıldı. 

Burana Kulesi İstanbul’da!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel 
Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde yer alan ve Türk 
Cumhuriyetlerini temsil eden müze evlerin bulunduğu 

Türk Dünyası Kültür Mahallesi’ndeki tarihi ve mimari anıt 
eserlere bir yenisi daha eklendi. Burana Kulesi maketinin 
açılış törenine, Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Ranat 
Tuleberdiev, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük, 
Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nu temsilen Yakup 

Can, İdil Ural Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Gülten Urallı ile çok sayıda davetli katıldı.

“Türki Cumhuriyetlerin tanıtımına katkı sağlanıyor…”
Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük, yaptığı konuşmada, 
Kültür Mahallesi’nde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini 
belirterek, “Kültür Evleri vasıtasıyla Türki Cumhuriyetlerin 
tanıtımlarına katkı sağlarken, bu ülkelere ait simge eserlerin 
maketlerini de evlerinin yanlarına yerleştirerek, turizm 
açısından da katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bugün açılışı 
yapılan simge anıt da, Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’in 
80 km doğusunda, Çuy Vadisi’nde bulunan Burana Kulesi. 
Bundan sonra da Türk Cumhuriyetleri’nin tarihi mirası olan 
anıt eserlerin maketlerini Kültür Mahallesi’ne yerleştirmeye 
devam edeceğiz.” diye konuştu.

Tuleberdiev: “Kültür A.Ş.’ye teşekkür ediyoruz…”
Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Ranat Tuleberdiev de, 
Kırgızistan’da bulunan tarihi eser maketinin böyle güzel 
bir mekana yerleştirilmesinden mutluluk duyduğunu 
belirterek, “Bu çalışmalarınızdan dolayı Kültür A.Ş. Genel 
Müdürü Nevzat Kütük’e teşekkür ediyorum. Burana Kulesi 
maketinin Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde yer alması, 
ülkemiz adına gelişmenin kültürel boyutuna iyi bir örnek 
teşkil ediyor.” dedi. 

54



Türkiye ve Kore arasındaki 
kadim dostluk ilişkilerini 
yansıtan ve iki ülkenin kültürel 
etkileşimini artıracak olan 
Türkiye-Kore Dostluk Ofisi, 
İstanbul’da açıldı. Kore 
kültürüne özgü eşyaların yer 
aldığı ofiste kültür-sanat, turizm, 
edebiyat ve tarih gibi alanlarda 
kitap, CD ve DVD de bulunuyor.

Türkiye-Kore 
Dostluk Ofisi açıldı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı 
Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulan 
Türkiye-Kore Dostluk Ofisi, Ali Emiri Efendi Kültür 

Merkezi’nde açıldı. Açılışa, Kore İstanbul Başkonsolosu Jeon 
Tae Dong, İstanbul Dış İlişkilerden Sorumlu Vali Yardımcısı 
İsmail Gültekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, Başakşehir Kaymakamı 
Kazım Tekin, Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Kore 
Turizm Ofisi Yöneticileri ve Koreli işadamları katıldı.

Dostluk Ofisi, İstanbul Kore Başkonsolosluğu tarafından iki 
ülke kültürüne katkısı olacağı düşüncesi ile İstanbul’daki 
Türk ve Koreli vatandaşların kültür, sanat ve turizm gibi 
alanlarda ortak projelerde etkileşimlerinin sağlanması için 
kuruldu. Dostluk Ofisi’nin, Kore hakkında çeşitli araştırma 
ve inceleme yapmak isteyen vatandaşlar için bir kütüphane 
görevi görmesi de amaçlanıyor. 

“İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür EXPO 2013” ve “İstanbul 
Kore’de 2014” etkinlikleri ile perçinleşen dostluk ilişkilerinin 
devamlılığını sağlamak amacıyla kurulan Dostluk Ofisi’nde; 
Kore kültürüne özgü eşyaların yanı sıra kültür, sanat, turizm, 
edebiyat ve tarih gibi alanlarda yaklaşık 500 kitap, 
100’e yakın CD ve DVD yer alıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kente kazandırılan 
Maltepe Sahili Spor, Eğlence ve 
Yaşam Merkezi, 19 Mayıs Gençlik 
Kupası Kürek Yarışları’na ev 
sahipliği yaptı. 9 kürek kulübünün 
57 tekne ile mücadele ettiği 
yarışlarda, erkekler ve kadınlar 
kategorisinde Galatasaray Takımı 
1’inci oldu.

Maltepe Sahili’nde 
Gençlik Kupası heyecanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 

dolayısıyla “19 Mayıs Gençlik Kupası Kürek Yarışları” 
düzenlendi. Maltepe Sahili Spor, Eğlence ve Yaşam 
Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı yarışlarda, 9 kürek kulübü 
57 tekne ile mücadele etti. 

1.000 m’lik parkurda kürek mücadelesi…
1.000 metrelik mesafede kürek mücadelesi veren 
takımlardan kızlarda Galatasaray 1’inci olurken;  
Fenerbahçe 2’nci, Fethiye Belediye Spor 3’üncü oldu. 
Yarışların erkekler kategorisindeki 1’incisi de yine 
Galatasaray olurken; 2’nci Hereke Nuh Çimento Kürek 
Takımı, 3’üncü ise Şişecam Çayırova Takımı oldu. 19 Mayıs 
Gençlik Kupası Kürek Yarışları’nda ‘deniz küreği dalı’nda 
da mücadele edildi. Bu alanda Beşiktaş Takımı 1’inci, 
Sinop Karadeniz Yelken Takımı 2’nci ve İznik Spor Takımı 
ise 3’üncü sırada yer aldı. 

Kano-kürek parkuru uzmanlarından tam not… 
Yarışların sonunda dereceye giren takım ve sporculara 
madalya ve kupaları İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı 

Osman Savaş, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep ile 
Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven 
tarafından verildi. Yarışların ilk defa yapıldığı Maltepe 
Sahili Spor, Eğlence ve Yaşam Merkezi, kano-kürek 
parkuru uzmanlarından da tam not aldı. Alanın inşası 
sırasında yapılan dalga kıranla yarışlara oldukça elverişli 
hale getirilen kıyı şeridi, su sporu yapan kulüp ve 
sporculara hizmet veriyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
İstanbul Kıtalararası Bisiklet 
Gezisi, bisiklet tutkunlarını 
biraraya getirdi. Geziye katılan 
2 bin 500 sporcu, bir kıtadan 
diğerine pedal çevirdi.

Kıtalararası bisiklet gezisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 
koordinesinde, Spor A.Ş. ile birlikte organize edilen 

Kıtalararası İstanbul Bisiklet Gezisi, iki kıtayı birbirine 
bağlayan Boğaziçi Köprüsü parkurunda şehrin doğal ve 
kültürel dokusu içerisinde gerçekleştirildi.

Boğaz’ı bisikletle geçtiler…
Kıtalararası İstanbul Bisiklet Gezisi’ne katılan 2 bin 
500 bisiklet tutkunu için Kısıklı Caddesi’nde start verildi. 
Boğaziçi Köprüsü’nü pedal çevirerek geçen sporcular, 
Beşiktaş yol ayrımından ayrılarak Barbaros Caddesi’nden 
Beşiktaş Meydanı’na ulaştılar. Sporcular daha sonra İnönü 
Stadı istikametinde devam ederek Dolmabahçe 
Sarayı’nın da yer aldığı yolu takip edip, Karaköy 
Meydanı’ndan Galata Köprüsü’ne geldiler. Eminönü’nde 
bulunan Kadıköy - Üsküdar İskelesi’nin bulunduğu İETT 
otobüs durağına varan sporcular, burada parkuru 
tamamladılar. Bisiklet gezisi sonunda katılımcılara tişört 
hediye edildi.

Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor ...
Dünyanın ilk ve tek kıtalararası bisiklet turu olma 
özelliğini taşıyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
lojistik destek verdiği Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na 
bağlı olarak düzenlen Kıtalararası İstanbul Bisiklet Gezisi, 
sağlıklı ve çevreci ulaşım aracı olan bisikletin kent içi 
kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla düzenleniyor.

57



İstanbul Büyükşehir Belediye 
Spor Kulübü’nün engelli 
yüzücüleri, Uluslararası 
Paralimpik Yüzme Yarışları’nda 
fırtına gibi estiler. Milli forma ile 
mücadele eden sporcular, 
12 altın, 2 gümüş ve 1 bronz 
madalya kazandılar.

Engel tanımayan mücadele

Uluslararası Paralimpik Yüzme Yarışları, pek çok 
sporcunun katılımıyla Hırvatistan’da düzenlendi. 
Türkiye’yi milli forma altında İstanbul Büyükşehir 

Belediye Spor Kulübü yüzücüleri, Dünya Yüzme 
Şampiyonası’nın baraj ve prova niteliği taşıyan yarışlarda 
üst düzey bir performans sergilediler. 

Engel gruplarının en iyileri… 
İBB Spor Kulübü sporcularından Beytullah Eroğlu, Özlem 
Kaya, Muhammed Ali Aydın ve İdil Beyza Alpan kendi 
engel gruplarında 12 altın, 2 gümüş ve 1 bronz kazandılar. 
Programlı çalışmanın bir neticesinde, beklentilerin üzerine 
çıkan ve gelecek vaat eden sporcular, elde ettikleri 
derecelerle tüm engel gruplarının değerlendirmesinde 
3 altın, 4 gümüş madalya alarak ülkemizin gururu oldular. 

Hedef; Dünya Şampiyonası…
Hırvatistan’da yapılan önemli organizasyonda ismini 
derece ve madalyalara yazdıran Milli sporcularımız 
Beytullah Eroğlu, Özlem Kaya ve Muhammed Ali Aydın, 
Paralimpik Yüzme Dünya Barajı’nı geçerek, Temmuz ayında 
İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılacak Dünya 
Şampiyonası’na katılma hakkı kazandılar.   
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 
çocukları maratonda biraraya 
getirdi. Maltepe Sahil Parkı’nda 
düzenlenen İstanbul 
Çocuk Maratonu’na katılan 
7 bin çocuk renkli 
görüntüler oluşturdu. 

Minik atletlerin 
maraton coşkusu

İstanbul Çocuk Maratonu, “Hoş Geldin Şampiyon” ve 
“Anneler Günü’nde Annene İlk Madalyanı Hediye Et” 
sloganları ile gerçekleştirildi. Maltepe Sahil Parkı’nda 

düzenlenen maratona katılan yaklaşık 7 bin çocuk, 
aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde etniklik alına 
geldi. Alanda rengarenk maskotlarla karşılanan çocuklar, 
tişört ve göğüs numarasını aldıktan sonra ısınma 
hareketleri yaptı. 

Geleceğin atletleri, anneleri için koştu…
İlk kez bu yıl düzenlenen maratonda 3 yaş ve altı 
çocuklar anne ve babaları ile 100 metre, 4-5 yaş grubu 
çocuklar da anne ve babaları ile birlikte 200 metre 
yürüyüp, koştular. 6-7 yaş grubu çocukların 400 metre 
koştuğu Çocuk Maratonu’nda 8-10 yaş grubu çocuklar 
ise 600 metrelik parkuru koştu. Maratonda en uzun 
mesafeyi de 11-14 yaş grubu arasındaki çocuklar koştu. 

1.000 metrelik mesafede maraton koşmanın heyecanını 
yaşayan çocukların yarışları heyecanla izlendi. 
Maratonda ayrıca engelliler ile ilgili farkındalığı arttırmak 
amacı ile down sendromlu çocuklar da 100 metrelik 
mesafeyi yürüyerek geçtiler.

Gerçek maratondan izler taşıdı...
İstanbul Çocuk Maratonu’na katılan minikler, gerçek 
maratondaki gibi su ve sünger istasyonlarından yararlandı. 
6-14 yaş arası kategorilerde yer alan çocukların rehber 
koşucular eşliğinde koştuğu maratonu tamamlayan tüm 
çocukların boynuna bitiş noktasında “Hoş Geldin 
Şampiyon” sloganları ile madalyaları takıldı, sertifikaları ile 
birlikte çeşitli sürpriz hediyeler verildi.
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI:  İSTANBUL YAZA HAZIR
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine 

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

İLK DÖRT OKURUMUZ: ENGİN BEŞEL, ŞEYMA HIŞIR, OĞUZHAN ÖZTOPRAK, CEMRE DUMAN
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.06.2015 - 30.06.2015

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

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

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

01.06.2015 09.30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü

01.06.2015 10.00 Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü

04.06.2015 11.30 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

08.06.2015 10.00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

08.06.2015 10.30 Ulaşım Planlama Müdürlüğü 

08.06.2015 11.00 Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 

08.06.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

10.06.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

10.06.2015 14.00 İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü  

10.06.2015 14.30 İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü

11.06.2015 10.00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

15.06.2015 10.00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

17.06.2015 10.00 Satınalma Müdürlüğü 

22.06.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Genelindeki Koruların ve Parkların Yapım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Belediyemiz Birimleri Tarafından Kullanılmakta Olan Autodesk Yazılım Ürünlerinin 
Aboneliklerinin Yenilenmesi İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2015 Yılı İtfaiye Binaları Bakım ve Onarım İnşaatı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2015 Yılı (II. Dönem) Et ve Et Ürünleri Alımı işi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Bahçelievler-Bağcılar-Esenler Raylı Sistem Projesi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
100 Kalem Tıbbi İlaç Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Pendik Dedepaşa Caddesi Yanı Çevre Düzenleme İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Sultangazi Zübeyde Hanım Katlı Otopark ve Pazar Alanı İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Tahlil ve Tetkik Hizmetleri Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İşyeri Hekimliği İle Diğer Sağlık Personeli Hizmet Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2015 Yılı 2. Dönem Sebze ve Meyve Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2015 Yılı (2. Dönem) Muhtelif Kereste ve Mobilya Malzemesi Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
4 Adet Mobil Belediyecilik Aracı Mal Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Tuzla Sahil Yolu, Meydan Düzenleme ve Deniz Yapıları İnşaatı 




