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Bu bülten sizindir, alabilirsiniz.

Başkan Kadir Topbaş,
ustalık döneminin
vizyon projelerini açıkladı!

Eyüp’e yatırımlar zinciri

Başkan Kadir Topbaş
BM’de İklim Zirvesi’ne katıldı

İstanbul ile Moğolistan arasında
mutabakat zaptı

Sevgili
İstanbullular

Dünya kenti İstanbul’umuzun marka değerini artırmaya
yönelik yatırım ve hizmetlerimize hız kesmeden devam
ediyoruz. Geride bıraktığımız ay, İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi’ne 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nu sunduk.
Görüşmelerde, “ustalık dönemi” olarak tabir ettiğimiz
3’üncü dönemimizin çok önemli vizyon projelerini
de açıkladık. 2015 yılında 12,5 milyar lira yatırım
yaptığımız İstanbul’da, Üsküdar - Kabataş arasında bir
yaya yürüme tüneli ile Haliç’e denizin üstünden yeni bir
yürüme yolu yapacağız, İstanbul Havayolları Şirketi’ni
kuracağız. İstanbul’u hak ettiği yatırım ve hizmetlerle
buluşturmaya devam edeceğimizden şüpheniz
olmasın. Çünkü daha yapacak çok işimiz var…
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile
birlikte Eyüp’te inşa edilen belediye hizmet binası
ile ilçeye kazandırılan 12 farklı eserin açılışını yaptık.
Cumhurbaşkanımız, açılışı yapılan yatırımların
geleneksel mimarimizi yansıtmasıyla, çevreye duyarlı
teknik özellikleriyle Eyüp Sultan’a yakışır eserler
olduklarını ifade etti. Yine geçtiğimiz ay, Beyoğlu’nun
en eski semtlerinden biri olan Piyalepaşa’nın çehresini
değiştirecek olan Piyalepaşa İstanbul projesinin
temelini attık. Yaptığımız kentsel dönüşümle birlikte
Piyalepaşa adeta cazibe merkezi haline gelecek.
Siz değerli hemşehrilerimizin yaşam standartlarını
yükseltmek için 39 ilçemizde ulaşımdan altyapıya,
çevreden kültür-sanata, eğitimden spora, bilgi
teknolojilerinden itfaiye hizmetlerine kadar tüm
sektörlerde yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye
devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; medeniyetlerin
çeyiz sandığı konumundaki İstanbul ve siz değerli
İstanbullular her şeyin en güzeline ve en iyisine
layıksınız.
Yaptığımız yatırım ve hizmetlerden haberlerin yer aldığı
bültenimizle sizleri baş başa bırakırken hepinize sağlıklı,
mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.
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Başkan Kadir Topbaş, ustalık
döneminin vizyon projelerini açıkladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nu sunan Başkan Kadir Topbaş,
“ustalık dönemim” dediği 3. döneminin çok önemli vizyon projelerini açıkladı.
Pek çok önemli yatırımı İstanbul’a kazandıracaklarını ifade eden Başkan Topbaş,
Üsküdar - Kabataş arasında bir yaya yürüme tüneli ile Haliç’e denizin üstünden
yeni bir yürüme yolu yapacaklarını ve İstanbul Havayolları Şirketi’ni kuracaklarını söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
İBB’nin 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nu Belediye Meclisi’ne
sundu. Başkan Kadir Topbaş, hizmet etmenin gururunu
yaşadıkları İstanbul’un bir kent değil, bir ülke ölçeğinde
olduğunu belirtti ve nüfus olarak dünyanın 117 ülkesinden,
ekonomi olarak da 123 ülkeden büyük olduğunu söyledi.
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“İstanbul’da çok ciddi, devasa yatırımlar var…”
Yapılan devasa yatırım ve hizmetlerin bir kısmının
geçmişten 2015 yılına devam ettiği için 1 yıllık
değerlendirmesini yapmanın mümkün olmadığını ifade
eden Başkan Kadir Topbaş, “İstanbul’da çok ciddi, devasa
yatırımlar var. 2015 yılında yaptığımız 12,5 milyar liralık
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yatırımın nerelerde kullanıldığını anlatmaya başlarsak
24 saat, hatta bir hafta yetmez.” dedi.
“Belediyecilik halkla bütünleşen, halkın beklentilerini
önden kestirebilen ve dünyayı takip ederek beklentileri
karşılamaktır. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri iyi takip
ederek biz yaparsak, halkın güven duygusunu kazanırız.”
ifadelerini kullanan Başkan Topbaş, İstanbulluların
3 dönemdir kendisini başkan seçmesinde bunun
yattığını kaydetti.
İstanbul’a 13 yılda 114 milyar lira yatırım…
İstanbul’a 12 yılda 98 milyar lira yatırım yaptıklarını,
2016 yılında da 16,3 milyar liralık yatırım bütçesinin
bulunduğunu belirten Başkan Topbaş, devlete günü gelmiş
bir kuruş borcunun olmadığının ve sadece Başkan olarak
kendisinin imzasıyla yurtiçi ve yurtdışında kredi
alabildiklerinin altını çizdi.
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İstanbul’daki bu başarıları çok iyi bir kadro ve çok iyi bir
Meclis ile başardıklarına işaret eden Başkan Topbaş, şöyle
konuştu: “Ustalık dönemimle ilgili bazı vizyon projelerimizi
ilk defa burada açıklayacağım. Bu kente neler katabiliriz,
daha ne hizmet yapabiliriz, bunları değerlendirdik.
Yatırımlarımızın büyük bir bölümünü ulaşıma ayırdık ve
metroya öncelik verdik. Dönemimizde 145 kilometre raylı
sisteme ulaştık. 76 kilometre metro inşaatı devam ediyor.
Ayrıca toplam 100 kilometrelik 8 ayrı raylı sistemin
hazırlıkları bitti. Bu hatları bir ay içerisinde ihaleye
çıkarıyoruz. Bu müthiş bir şey. Bunların projelendirilmesi,
istimlakler çok ciddi bir iş. Merkezi noktalar öncelikli olmaz
üzere raylı sistemle ulaşım imkanın adımlarını atmaktayız.”
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İhaleye çıkılacak 8 yeni metro hattı…
16,7 km’lik Yenidoğan - Çekmeköy - Sultanbeyli Metro Hattı
11,6 km’lik Pendik - Kaynarca - Tuzla Metro Hattı
10 km’lik Bağcılar Kirazlı - Halkalı Metro Hattı
13 km’lik Göztepe - Ataşehir - Ümraniye Metro Hattı
10 km’lik Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı
15 km’lik Sefaköy - Başakşehir Havaray Hattı
6,5 km’lik Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı
17 km’lik Mahmutbey - Esenyurt Metro Hattı
Sarıyer, İstinye, Aşiyan ve Beykoz’a da metro müjdesi…
Ayazağa - İstinye Metrosu’nun proje aşamasının devam
ettiğini, bu yatırımın da bu dönem başlayıp biteceğini
anlatan Başkan Topbaş, her iki yakanın sahillerinde ciddi
yoğunluğun yaşanması nedeniyle Beşiktaş - Sarıyer ve
Üsküdar - Beykoz Metrolarının proje ihalelerine da 1 ay
içinde çıkılacağını açıkladı. Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli
ve Bostancı - Dudullu Metro Hatlarının inşaatlarının devam

www.ibb.istanbul

ettiğini ve temel atma törenlerini bile yapamadıklarını
hatırlatan Başkan Topbaş, “Etiler’den fünikülerle Aşiyan
sahiline iniyoruz. Yapar mıyız? Yaparız… İstanbul gelecekte
1.000 kilometre metroya doğru gidiyor. Minibüsçü ve
taksici esnafımızın sisteme dahil olması ve da bu durumdan
mağdur olmaması için detaylarını sonra açıklayacağım bir
çalışmamız olacak.” diye konuştu.
1.000 adet metro vagonu alınacak…
İstanbul’a havaray araçları dahil olmak üzere toplam
1.000 adet metro vagonu alacaklarını dile getiren
Başkan Topbaş, ancak önemli olan yerli üretim olduğunu
vagonların en önemli gücü olan beyin kısmının
Türkiye’de üretilmesi için Aselsan ile başlattıkları
çalışmanın 2. aşamasına geldiklerini müjdeledi.
Teknolojik üretim sorumluluğumuzdur…
İSKİ, İETT ve İBB’nin bütün şirketlerinden, Türkiye’nin dışa
bağımlı olduğu konularda ilgili üniversitelerle işbirliği
yaparak yeni teknolojiler geliştirmesini istediğini
vurgulayan Başkan Topbaş, “Bu ülkenin geleceği için
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teknolojik kazanımları çok önemsiyorum. Dışarıdan satın
alma bir yere kadar olmalı. Teknolojik üretim bizim bu
ülkeye bizim sorumluluğumuzdur.” şeklinde konuştu.
Haliç’e denizin üstünden yeni yürüme yolu…
Unkapanı Köprüsü’nü denizin altına alma işinin milyarlık
bir iş olduğunu ve etütlerin tamamlandığını belirten Başkan
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böylece Haliç’in akıntısı
normale dönecek ve daha temiz olacak. Haliç kurtulacak.
Tarihi tersane ve Sokullu Camii’nin de yeniden ele
alınacağını düşünürseniz, çok büyük bir iş. Bu projede de
yapım ihale aşamasına geldik. Öte yandan Karaköy’den
Haliç’in sonuna kadar direkler üstünde 2 metresi bisiklet
yolu olmak üzere 10 metre genişliğinde bir yürüme yolu
yapıyoruz. Vatandaşlarımız ve turistler sahil yoluna
takılmadan yürüyerek Haliç’in sonuna kadar gidebilecek.
Yer yer de kıyıya bağlantılar yapılacak. Müthiş bir olay…
Beraberce Türkiye’nin ve İstanbul’un yarınlarını hazırlamak
bilincinde olduğumuzu biliyoruz.”
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3. Köprü açıldığında İstanbul’a büyük katkı sunacağını ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün şehir içi köprüsü
olacağını ve rahatlayacağını aktaran Başkan Topbaş, bir kaza
veya trafik olduğunda oluşan yakıt ve zaman kaybını
düşündüğünüzde 3. Köprü’nün ne kadar doğru bir yatırım
olduğu ortaya çıktığını söyledi.
Cep otogarları geliyor…
Avrasya Tüneli’nin tamamlanmak üzere olduğunu, Kennedy
Caddesi’nin de buna uygun olarak düzenlendiğini ve 6 tane
yeni cep otogar yapacaklarını dile getiren Başkan Topbaş,
“İstanbul’da günlük hareketlilik 28 milyona ulaştı.
İstanbul’da artık bir yere yoğunlaşan değil, parçalı trafik
yoğunluğu olsun istiyoruz. Esenler Otogarı’nın üstündeki
yapıları kaldırıp, altındaki otoparkı kullanacağız. Üstünü de
çevredeki insanların yararlanacağı bir park haline getirerek
hizmete sunacağız. Milyarlarla ifade edilen kıymetli arazi
demeden çevre sakinlerine büyük katkı sunacak bir yeşil
alan yapıyoruz.” diye konuştu.

Nisan 2016

Sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek…
İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’ya, 5 kilometrelik bir
karayolu hattı içinde bir kaza veya trafik yoğunluğunu
sürücülere sinyalle bildirecek bir sistem yapılması talimatını
verdiğini anlatan Topbaş, “Sürücünün önü kapalıysa
alternatif yola yönlendirilecek. Bütün bu yatırımları gelecek
nesillerimiz, çocuklarımız için yapıyoruz. Biz zaman
kaybedemeyiz. Çok büyük bir milletiz.” dedi.
E-5 trafiği tünellerle rahatlayacak…
D-100 Karayolu’nda Çobançeşme’den başlayıp,
Büyükçekmece’ye kadar 20 kilometreye yakın mesafedeki
yoğunluğu yapacakları 3 ayrı tünelle aşacaklarını
müjdeleyen Başkan Topbaş, “Yoğunlukları alta alacağız,
dağları delip geçeceğiz. Bunlar milyarlık projeler ama biz
söz verdiysek yaparız. Tüneler Çobançeşme - Sefaköy,
Sefaköy - Haramidere ve Haramidere - Büyükçekmece
arasında yapılacak.” dedi. Topbaş, daha önce açıkladıkları
Dolmabahçe - Levazım, Levazım - Baltalimanı,
Baltalimanı - Ayazağa, Ayazağa - Çayırbaşı ve Sarıyer Zekeriyaköy Tünellerini yapmaya başlayacaklarını açıkladı.
1.000 adet daha otobüs alınacak…
İstanbul’a döneminde 3 bin yeni otobüs kazandırdıklarını
hatırlatan Başkan Topbaş, “İstanbul’un ihtiyacı var.
1.000 tane daha otobüs alacağız. 400 otobüs alan şehre
fabrika kuruyorlar. Bizim tedavülden kalkan otobüslerimizi
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yenileyerek Afrika’nın şehirlerine hibe ediyoruz. Şu an
kadar 200 küsür otobüs gönderdik, devam edecek.
Otobüslerimiz orada bayrağımızla hizmet veriyor.” dedi.
Ustalık döneminin en önemli projelerinden…
Konuşmasında İstanbullulara “ustalık” döneminin müthiş
ve en önemli armağanlarından birini de açıklayan Başkan
Kadir Topbaş, şunları söyledi: “Üsküdar metrolarla
bağlanan bir düğüm noktası. Beşiktaş da aynı şekilde bir
düğüm noktası. Üsküdar ile Kabataş arasında bir yaya
yürüme tüneli yapacağız. Bu ne demek biliyor musunuz?
Üsküdar’da metrodan çıkan bir insan yüzeye çıkmadan
yürüyen bantlarla Kabataş’taki metro istasyonuna gelecek.
Nasıl bir proje? Yapar mıyız? Evvel Allah… Kabataş’taki
metroyu da Karaköy ve Unkapanı Köprüsü’ne kadar
uzatıyoruz.”
İstanbul Havayolları geliyor…
“İstanbul’a çok önemli bir kazanım olacağını
düşündüğümüz yeni bir projeyi daha açıklıyorum.” diyen
Başkan Topbaş, şunları kaydetti: “Ulaştırma Bakanımız ile
de görüştük. İstanbul Havayolları Şirketi’ni kuruyoruz.
Ülke içinde uçacak ve baraj göllerine inebilecek, uçak taksi
tarzında çalışabilecek bir havayolu şirketi olacak. Bu kente ve
bu ülkeye yeni bir değer kazandıracağız. İstanbul’un
aydınlatmasıyla ilgili bir master plan çalışmasını başlattık.
24 saat yaşayan ışıl ışıl bir İstanbul’u ortaya çıkartıyoruz.
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Bir başka çalışma daha başlattık. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün
bulunduğu 1 milyon 200 bin metrekarelik yeşil alanı halka
açıyoruz. Burada öyle bir şey yapalım ki, burada yeni bir
destinasyon olsun istiyoruz. Park Bahçeler Daire
Başkanımıza ‘sonbaharda rengarenk yapraklı olan ağaçları
buraya dikin, sonbaharda ressamlar ve fotoğrafçılar gelsin
bu renk cümbüşünü görsün. Bir yerde erguvan ve bir yerde
hatmi çiçeği yolunu yapın’ dedim. Ayrıca, ağaçların çok çok
üstünden ağlar atılarak, insanların içinde kuşlarla beraber
olacağı bir kuş akvaryumunun yapılması talimatını verdim.”

barajlarımızda günde 400 bin metreküplük ciddi bir
buharlaşma var. Bu göllerin üstüne güneş panellerini
koyarsak hem elektrik elde ederiz hem de buharlaşmayı
önleriz diye düşünerek proje geliştirdik. Derdiniz varsa
çözüm bulursunuz. Dünya haritası enerji hatları üzerine
kuruluyor. Böyle bir noktada kendi enerjimizi üretmek
zorundayız. Hassasiyetimiz en iyisini İstanbul’a
kazandırmak. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanan bir
belediyeyeyiz. Dünyanın neresinde yeni bir gelişme varsa
arkadaşlarıma gidin bakın, getirin diyorum.”

Baraj ve göllere güneş paneli…
İstanbul’da toplanan günlük 16 bin ton çöpün, 3 bin
tonunun yakılması için ileri derece yakma tesisi projesini
ihale aşamasına getirdiklerini, bu tesisle 1,5 milyon kişinin
de elektriğini üreteceklerini ifade eden Başkan Topbaş,
şöyle devam etti: “Rüzgar gülleri de kuruyoruz. Yazın

Dünyanın en büyük ve en kapsamlı rehabilitasyon merkezi…
Madde bağımlılığının asrın sorunu olduğuna dikkat çeken
Topbaş, bu nedenle ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde
İstanbul’da dünyanın en büyük ve kapsamlı rehabilitasyon
merkezini yapmak için çalışma başlattıklarını söyledi.
Madde bağımlılarının burada 1-2 yıl kalıp tedavi olacağını,
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tarım ve üretim yaparak rehabilite olacağını belirten
Topbaş, ilçe meydanlarını bir daha yapılmaya ihtiyaç
duyulmayacak şekilde en iyi şekilde yeniden
düzenleyeceklerini söyledi.
Bütçe 2016’da yüzde 34 oranında arttı…
İstanbul’un küresel ölçekte kongre ve fuarlara ev sahipliği
yaptığını ve bunun turizm açısından şehre katma değer
kattığını aktaran Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı:
“Cidde’de yapılan toplantıda basın mensuplarını İstanbul’a
davet ettim. Bir işadamı mantığıyla gelsinler, görsünler ve
yazsınlar istedik. Her gittiğim yerde bunu yapıyorum.
Geçen hafta 35 basın mensubunu İstanbul’da ağırladık.
Çok da etkilendiler. İstanbul kazanırsa Türkiye kazanır,
Türkiye kazanırsa dünya kazanır. Laleler sayesinde kentte ve
bizim sosyal tesislerimizde, köşklerimizde ciddi bir
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ekonomik hareketlilik oluyor. 44 yıllık kardeş belediyemiz
olan Japonya Şimoneseki Belediyesi ile seneye 45.
yıldönümünü İstanbul’da kutlayacağız. Dikeceğimiz Japon
kiraz ağaçlarının da açılışını belki Japonya Başbakanı'na
yaptıracağız. Kültür, sanat ve spor alanındaki yatırım ve
hizmetlerimiz gittikçe artıyor. Arkadaşlarıma, ‘Acele
etmeyin, ama çabuk olun’ diyorum. Anlattığım projeler
İstanbul’a çok büyük katkı sunacak. 2015 bütçemiz
yüzde 94 oranında büyük bir başarıyla gerçekleşti.
2016’da da bütçeyi yüzde 34 oranında arttırdık.”
Toplantıda, Başkan Kadir Topbaş’ın ardından AK Parti ve
CHP’li Meclis Üyeleri 2015 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili
görüşlerini açıkladılar. Daha sonra yapılan oylamada
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 Yılı Faaliyet Raporu
162 kabul, 83 ret oyuyla onaylandı.
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Eyüp’e yatırımlar zinciri!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Eyüp Belediyesi tarafından yaptırılan Belediye Hizmet
Binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
katıldığı törenle hizmete alındı. Törende ayrıca 12 farklı eser daha İstanbulluların hizmetine açıldı.

E

yüp ilçesine kazandırılan Belediye Hizmet Binası'nın
haricinde 12 farklı eser daha Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın ile birlikte AK Parti Milletvekilleri ve çok
sayıda İstanbullunun katıldığı törenle hizmete alındı.
Eyüp Sultan’sız bir İstanbul, kalpsiz bir beden gibidir…
Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geleneksel
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mimarimizi yansıtmasıyla, çevreye duyarlı teknik
özellikleriyle Eyüp Sultan’a yakışır bir eser oldu. Toplam
bedeli 66 trilyon lirayı bulan yatırımların hayırlı olmasını
diliyorum.” dedi. Eyüp Sultan Hazretlerinin 600’lü yıllarda
başlattığı İstanbul’un Fethi sürecinin Fatih Sultan
Mehmet'in surları aşmasıyla son bulduğunu hatırlatan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu belde kutlu bir beldedir.
Eyüp Sultan’sız bir İstanbul, kalpsiz bir beden gibidir.
Fetih sürecini ve ruhunu da yaşatmalıyız.” diye konuştu.
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Hizmete alınan 13 eser tüm İstanbullulara hayırlı olsun…
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş da, hizmete alınan
13 eserin tüm İstanbullulara hayırlı olmasını dileyerek,
şunları söyledi: “Yaptığımız yatırımlar İstanbulluların daha
müreffeh bir hayat sürmesi içindir. Bizim köklü bir yerel
yönetim anlayışımız var. İnsanoğlu yeryüzünde var olduğu
günden bu güne değişik yönetim ve yerleşim evrelerinden
geçti. Yerel yönetim anlayışı ilk taslağıyla
Antik Roma’da görülür. Ama oradaki yönetim anlayışı
sadece soyluların haklarını korumaya yönelikti.
Yerel halkın haklarının korunmasını içeren yerel yönetim
anlayışı da Asrı Saadet döneminde efendimiz zamanında
ortaya çıkmıştır. Fatih Sultan Mehmet de, İstanbul’u
fethettiğinde ilk olarak İstanbul’a belediye başkanı görevini
yapan bir kadı atamıştır.”

Eyüp’e yeni hizmet binası ve 12 eser daha…
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Başkan Kadir Topbaş protokolle birlikte kurdele
keserek, 13 eseri hizmete aldı. Törende, Eyüp Belediyesi
Yeni Hizmet Binası, Göktürk Özgecan Aslan Sağlıklı
Yaşam ve Yürüyüş Parkuru, revize edilen portatif spor
salonu (10 adet), Eyüp Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu,
Eyüp Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Rami Bir
Nefes Parkı, Göktürk Gençlik Kültür Sanat Merkezi, Eyüp
Sultan Araştırmaları Merkezi, Kemerburgaz Hayvan Kliniği,
Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi, Eyüp Film
Akademisi, Güzeltepe Gençlik Kültür Sanat Merkezi ve
Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetim Merkezi hizmete alındı.

Halka hizmetkar olan bir yerel yönetim anlayışı…
Türkiye’de yerel yönetim miladının Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
olmasıyla başladığını vurgulayan Başkan Topbaş, şöyle
devam etti: “Yerel yöneticiyle halkın buluşması,
dokunabilmesi ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi
ifadeleriyle, ‘Halka hizmetkar olan bir yerel yönetim
anlayışı’ ortaya çıktı. Halka bütünleşen gerçekten başarılı
hizmetlere imza atıldı. İstanbul’un geldiği nokta ortada.
Türkiye’nin geldiği nokta ortada. Bu başarıda kuşkusuz
istikrarlı bir yönetimin yanında halkın kendisinin varlığıydı.
Yaptığımız tüm hizmetlerdeki gaye halkın müreffeh bir
hayat sürmesi için...”

www.ibb.istanbul
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Beyoğlu’nda
büyük kentsel dönüşüm…

Beyoğlu’nun en eski semtlerinden biri olan Piyalepaşa, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde
yeniden hayat buluyor. Piyalepaşa’nın çehresini değiştirecek projenin temeli
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından atıldı.

B

eyoğlu’nda hayata geçirilecek olan Piyalepaşa
İstanbul’un temel atma törenine, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra Çevre ve
Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Beyoğlu Belediye
Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Polat Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat katıldı.
2018’de hizmete alınması planlanan 450 bin metrekare alan
üzerine inşa edilecek olan Piyalepaşa İstanbul’un temel atma
töreninde konuşan Başkan Kadir Topbaş, sanayi devrimiyle
birlikte İstanbul’un düzensiz bir şekilde 60 yıl boyunca
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14 milyon göç aldığını söyledi. Düzensiz göçün İstanbul’da
çarpık yapılaşmaya da sebep olduğunu kaydeden Başkan
Topbaş, “Maalesef bu çarpık yapılaşma günümüze kadar
devam eden sorunları beraberinde getirdi. Dünyanın yıllar
önce çözdüğü bu sorunu biz yeni yeni çözmeye başlıyoruz.
İnsanın doğumundan itibaren gelen inanç, yaşam ve
barınma hakkı kutsaldır. Eğer yönetimler barınma hakkı ile
ilgili olarak bir yol haritası ortaya koymazsa insanlar yaşam
alanlarını bir şekilde kendi imkanlarıyla oluştururlar ve
çarpık yapılaşma dediğimiz bir yerleşim düzeni ortaya
çıkar.” diye konuştu.
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Dünya genelinde de ciddi bir kentsel dönüşüm
yaşanmakta…
Dünyanın başka yerlerinde de kentsel dönüşüm projelerinin
devam ettiğini dile getiren Başkan Topbaş, “Teknolojik
gelişmelerle birlikte ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde
de ciddi bir kentsel dönüşüm yaşanmakta. Geçmişte kentsel
dönüşüm dendiğinde tek tip evler şeklinde yerleşime
gidiliyordu veya kentsel dönüşüm yapılan yerlerde sadece
iş yerleri yapılıyordu. Zamanla bunun yanlış olduğuna
kanaat getirildi ve iş ve yerleşim yerleri iç içe yapılmaya
başlandı. Çünkü iş yeri olarak dönüştürülen bu eski
yerleşim yerlerine hafta sonları kimse gitmiyordu.”
ifadelerini kullandı.

vatandaşımız bakacak mesafeler ve şu durağa yürürsem
şu kadar kalori, bu durağa yürürsem şu kadar kalori
yakarım hesabını yapabilecek. Biz bu bilgileri metro
duraklarına ve istasyonlarımıza koyarak
vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye
başkanlığı döneminde başlattığı yönetim anlayışını devam
ettirdiklerini vurgulayan Başkan Topbaş, “Sayın
Cumhurbaşkanımız kendi belediye başkanlığı döneminde
İstanbul’da adeta gecekondu mantığını bitirdi. Artık kimse
gecekondu yapmaya kalkmıyor. Bu önemli bir olguydu ve
biz de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Piyalepaşa cazibe merkezi haline gelecek…
Başkan Topbaş, daha önce de 5 yıl boyunda Beyoğlu
Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatarak,
“Benim çocukluğum da buralarda geçti. Buraları karış karış
bilirim. Burada yaptığımız kentsel dönüşümle birlikte
Piyalepaşa’nın çehresi değişecek ve burası adeta cazibe
merkezi haline gelecektir.” dedi. İstanbul’daki gelişim ve
değişimlerin dünya tarafından takdirle takip edildiğine
vurgu yapan Başkan Topbaş, konuşmasına şöyle tamamladı:
“Gittiğimiz her yerde bize bunun sebebi soruluyor.
Ben de cevaben istikrar diyorum. Türkiye’deki yönetim
istikrarından bahsediyorum. Biz bu başarıyı milletimizle
birlikte yapmaktayız. Türkiye öyle güzel bir süreç yakaladı ki,
artık kurumsal taassup kalmadı. Hükümetimiz, belediyeleri
politize olmamış sivil toplum kuruluşları artık el ele
verebiliyor. Sen, ben demeden hep birlikte
geleceğe yürüyoruz.”

Her yerde metro, her yere metro…
İstanbul’daki metro çalışmalarına da değinen Başkan Kadir
Topbaş, şunları söyledi: “Biliyorsunuz, dünyada metroları
devletler yapıyor. Ama biz İstanbul’da metrolarımızı kendi
imkanlarımızla yapıyoruz. ‘Her yerde metro, her yere metro’
sloganımızla İstanbul’un her yerine metro götürüyoruz.
Şimdi de planladığımız bir çalışma var. Metro istasyonları
arasındaki mesafelerin ne kadar olduğuna dair
vatandaşlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Yani
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Piyalepaşa’ya metro istasyonu yapılması ile ilgili de konuşan
Başkan Topbaş, “Eski Beyoğlu Adliyesi’nin oradaki metro
istasyonundan buraya yürüme tüneli yapılarak bu bölgede
oturan vatandaşlarımızın daha kolay bir şekilde metroya
ulaşmaları sağlanabilir. Ayrıca bu yürüyüş tünelinin bazı
noktalarına çıkış verilerek çevredeki iş yerlerinde metroya
ulaşım da daha kolay hala gelir.” diye konuştu.
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İBB’ye özel ödül!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “gençlik” alanında birçok kez model seçilen ödüllerine bir
yenisini daha ekledi. Başkan Kadir Topbaş, AK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda
İBB’ye verilen “Özel Jüri Ödülü”nü Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun elinden aldı.

A

K Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu Ankara’da
düzenlendi. Sempozyum kapsamında AK Parti Yerel
Yönetimler Başkanlığı’nca belediyeler arasında
düzenlenen “gençlik” temalı yarışmada, projeleriyle dereceye
girenlere ödüllerini Başbakan Ahmet Davutoğlu verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da
yer aldığı ödül töreninde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
“Özel Jüri Ödülü” verildi. Başkan Topbaş, ödülü Başbakan
Davutoğlu’nun elinden aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşturmuş olduğu gençlik
yönetim modelleri ve yapmış olduğu çalışmalar neticesinde
daha önce “gençlik” alanında birçok kez model seçilen
ödüllerine bir yenisini daha eklemiş oldu.
Başbakan Davutoğlu, daha sonra İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Gençlik Meclisi’nin 5. Dönem çalışmalarının
yer aldığı tanıtım standını ziyaret ederek bilgi aldı.
Başkan Topbaş, Başbakan Davutoğlu’na, Gençlik Meclisi
çatısı altında oluşturulan İstanbul Gençlik Yönetişim
Modeli’ni anlattı.
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İstanbul için
7 gün 24 saat hizmet…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Arap medya dünyasının
temsilcilerini İstanbul’da ağırladı. Mesai kavramı gütmeden gece gündüz çalışarak
İstanbul’u bugünkü haline getirdiklerini ifade eden Başkan Topbaş,
kente 49 buçuk milyar Dolar yatırım yaptıklarını söyledi.

İ

stanbul’a gelen 38 gazeteci, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın ev sahipliğinde Emirgan Beyaz
Köşk’te biraraya geldi. Başkan Kadir Topbaş, Türk Hava
Yolları Genel Müdürü Temel Kotil’in de katıldığı toplantı
öncesinde Arap televizyonlarına röportaj da verdi. Arap
gazetecileri İstanbul’da ağırlama fikrinin Cidde’de karşılaştığı
bazı gazetecilerin isteği doğrultusunda gerçekleştiğini
hatırlatan Başkan Topbaş, “Arap dünyasından İstanbul’u
merak edenlere İstanbul’u anlatmanın en güzel şeklinin sizin
vasıtanızla olacağını düşünmüştüm. Biz istedik ki,
birbirimizi daha iyi bilelim, daha iyi tanıyalım ve
ilişkilerimiz daha da iyi geliştirelim.” dedi.
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Barış şehri İstanbul…
İstanbul’un dünya tarafından gıpta ile izlendiğini ve son
yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte cazibe merkezi haline
geldiğine dikkat çeken Başkan Topbaş, “İstanbul nüfus
olarak dünyanın 117 ülkesinden büyük. İstanbul ekonomi
olarak da dünyanın 123 ülkesinden büyük. İstanbul’u büyük
bir ülke olarak da düşünebilirsiniz. İstanbul’un coğrafi
konum itibariyle dünyanın en önemli ve güzel yerinde
bulunması da İstanbul’a ayrı bir değer katıyor. 3 büyük
imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul, Osmanlı ile
birlikte barış şehri olmuştur.”
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Gece gündüz çalışarak şehrimizi bugünkü
haline getirdik…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye
başkanlığı döneminde başlattığı yerel yönetim anlayışını
devam ettirerek İstanbul’u şimdiki seviyesine taşıdıklarını
ifade eden Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İstanbul, 1994 yılına kadar eski yönetimlerde kendi
kaynaklarını doğru kullanamayan ve sıkıntıya düşen bir
şehir olmaktan ibaretti. 43 yıldır beraber siyaset yaptığımız
Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığıyla birlikte şehrimizin o kötü kaderi düzelmeye
başladı. İstanbul’un eski halini bilseniz, o döneme dair
belgeselleri seyretseniz, İstanbul’un nasıl bir gelişim
gösterdiğine şahit olursunuz. Biz İstanbul’u bu seviyeye
getirirken, yeni bulduğumuz altın madenlerinden, yeni
petrol kuyularından faydalanmadık. Mesai kavramı
gütmeden gece gündüz çalışarak şehrimizi bugünkü haline
getirdik. Biz bunları yaparken bir ibadet aşkıyla yaptık.”
İstanbul’a 49 buçuk milyar Dolar yatırım…
“Ayrım yapmaksızın gereken her yere hizmetlerimizi
götürdük ve halkımızda bizdeki bu özveriyi gördü ve takdir
etti.” diyen Başkan Topbaş, şunları söyledi: “Daha önce
İstanbul’da hiçbir belediye başkanına nasip olmamış üç
dönem belediye başkanlığını halkımız şahsımıza layık
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gördü. Eskiden çalışanının maaşını bile ödeyemeyen
bir belediyeden şimdi ise günü gelmiş hiç borcu olmayan
bir belediye haline geldik. Avrupa Yatırım Bankası,
Kalkınma Ajansı gibi yerlerden bir imzamla metrolarda
kullanmak üzere 1 milyar 575 milyon Euro kredi aldım.
Kaynaklarımızı doğru kullandığımız için bu gücümüz var.
Göreve geldiğim 2004 yılından bu günümüze İstanbul’a
yaptığımız yatırımlar toplamı 49 buçuk milyar Dolar.
Dünyada hükümetlerin yaptığı metroları biz belediye
olarak yapıyoruz.”
Dünyanın pek çok yerine yardım eli…
Türkiye’nin pek çok iline de hizmet götürdüklerinin altını
çizen Başkan Topbaş, yurt dışına yaptıkları yardımları da şu
şekilde ifade etti: “Biz dünyanın pek çok yerine de yardım
elimizi uzattık. Afrika’ya otobüs veriyoruz ve bu otobüslerin
sayısı 215’i bulacak. Gana’ya da 50 tane otobüs verdik. Bunu
karşılık beklemeden yapıyoruz. Hizmet olsun, oradaki
insanlarında işi görülsün istiyoruz. Afrika’da su kuyuları ve
camiler açtık. Afrika’da misyonerler açtıkları su kuyusunun
başına haç dikip, “Hristiyan olmayan içemez” diye yazı
yazıyorlar oraya ve o insanlar din değiştirirse o sudan
faydalanabiliyor. Bunun duyan bir Müslümanın rahat
uyumaması lazım. Ve duyduğum bir şeyi de sizlerle
paylaşmak isterim. Bizim açtığımız kuyularda su motoru
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bozulduğunda gelip kendi motorlarını koyup su kuyularını
kullanıyorlarmış. Bunun üzerine arkadaşlarıma bu su
motorlarının üzerine bir çip yerleştirmelerini ve arıza yapan
motorların da anında tespit edilerek buradan bir ekip
göndererek o bozulan su motorlarını tamir
etmelerini söyledim.”
Hedef: 30 milyon turist…
2004 yılında göreve geldiğinde İstanbul’un yıl içinde aldığı
turist sayısının 3 milyon bile olmadığını vurgulayan
Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İstanbul’un
potansiyelinin daha çok olduğunu biliyordum. Çünkü ben
çocukluğundan itibaren bu şehirde yaşayan biriyim. Göreve
geldiğimde ilk toplantıyı 65 turizmciyle yaptım. İstanbul’da
turizmi nasıl canlandırabiliriz, neler yapmamız gerektiğini
etraflıca konuştuk. O dönem İstanbul’a gelen turist sayısı
2 milyon 800 bin kişiydi. Yaptığımız çalışmalar meyvesini
verdi ve İstanbul yıllık 12 milyon turiste ev sahipliği yapıyor.
Amacımız bu rakamı 30 milyona çıkarmak.”
İstanbul, güvenli bir şehir…
Terörizmin günümüz dünyasında insan hayatını tehdit eden
en büyük tehlike olduğunu ve bunun da ancak ülkelerin
birbirlerine destek olarak çözebileceğini ifade eden Başkan
Topbaş, şöyle devam etti: “İstanbul’da sizlerin de bildiği gibi
değişik bombalı eylemler oldu. Milletçe bu insanlık suçuna
lanet okuduk. Tabi ki insanlar bu saldırılar sonucunda da
tedirgin oluyorlar. Ama yine de İstanbul dünyadaki en
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güvenli şehirlerin başında gelmekte. Çok ciddi tedbirler
aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizzat takip ediyor.
Terör ancak ülkelerin birbiriyle koordine çalışmasıyla
çözülebilir. Ama görüyoruz ki, bazı ülkeler maalesef teröre
destek veriyor.”
Teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerdeniz…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin teknolojiyi kullanma
konusundaki başarısına dikkat çeken Başkan Topbaş, şu
sözlerle konuşmasını tamamladı: “Günümüzün en etkili
gücü olan sosyal medyayı en iyi kullanan belediyelerden
biriyiz. Yazılımlarımızı da kendi ihtiyacımıza göre kendi
mühendislerimize yazdırıyoruz. Şu anda yapım aşamasında
olan bir programımızdan da bahsetmek istiyorum. Bir
aracın park ettiği yerde ne kadar durduğunu merkezden
tespit edebileceğiz. Park hizmeti veren görevlilerimiz var.
Gelen hasılatın doğru gelip, gelmediğiniz bu şekilde kontrol
edeceğiz. Ayrıca yine kendi teknolojimiz olan sensorlar
sayesinde kış aylarında yağan karı tespit ederek, o bölgede
solüsyon atımını yapıyoruz ve buzlanmanın önüne
geçiyoruz. Yakın bir zamanda her dilde hizmet verecek olan
call center hizmetimizle İstanbul’a gelen tüm turistler kendi
dillerinde yardım alabilecek.”
Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının sonunda 29 Mayıs’ta
Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutlanacak olan İstanbul’un
Fethi kutlamalarına Arap gazetecileri davet etti.
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İstanbul
dünyaya örnek oluyor…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’da düzenlenen 4. Uluslararası Akıllı
Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na katıldı. İstanbul’da başta akıllı trafik ve ulaşım sistemleri
olmak üzere akıllı şehircilik konusunda önemli adımlar attıklarını ifade eden Başkan Topbaş,
İBB olarak teknolojiyi en iyi takip eden ve uygulayan belediyelerin başında geldiklerini söyledi.

B

ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın birlikte gerçekleştirdiği 4. Uluslararası
Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, Haliç Kongre
Merkezi’nde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak
şirketlerinden UGETAM’ın sponsorları arasında olduğu
kongreye, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı,
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra İsveç Enerji Bakanı
İbrahim Baylan, Avusturya Viyana Eyaleti Şehircilik Bakanı
Michael Ludwig, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile
50’nin üzerinde ülkeden 5 bin sektör temsilcisi katıldı.
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“Çevreci çalışmalar yapmak zorundayız…”
Kongrenin açılışında konuşan Başkan Kadir Topbaş,
dünyanın hızla şehirleştiğini, bilim ve teknolojinin de büyük
bir hızla geliştiğini belirterek, gezegenimizin geleceğinin
konuşulması açısından kongreyi çok önemsediğini söyledi.
Şehirlerin hızla gelişmesi nedeniyle insanoğlunun şehirlerin
altyapısında bilim ve teknolojiyi çok fazla kullanmak
zorunda kaldığını, kentlerin bir inovasyon merkezine
dönüştüğünü ifade eden Başkan Kadir Topbaş, “Şimdi akıllı
evler, akıllı altyapılar, insansız metro araçları ve hızlı trenler
var. Bütün bu yatırımları yaparken çevreye etkilerini de
beraberinde düşünmek zorundayız. Dünya nüfusunun
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2050 yılında 9 milyar olacağını ve 7 milyarının şehirlerde
yaşayacağını düşünürsek çok daha çevreci çalışmalar
yapmak zorundayız.” dedi.
“Teknolojiyi en iyi uygulayan belediyelerdeniz…”
İBB ve UCLG Başkanı olarak şehirlerde teknolojiyi en iyi
şekilde kullanmaya özen gösterdiklerini belirten Başkan
Topbaş, şöyle konuştu: “Bilim ve teknoloji o kadar çok
gelişti ki artık çalışmalarda insan gücü yerine akıllı sistemler
tercih ediliyor. 2-3 yıl önce yaptığınız çalışmanın bile
güncellenmesi ya da yenilenmesi gerekiyor. Böyle bir
süreçte şehrin altyapısını buna göre düzenlemek
zorundasınız. İBB olarak, akıllı trafik ve ulaşım
sistemlerinden başka birçok alana kadar akıllı şehircilik
konusunda çok önemli adımlar attık. Dünyanın neresinde
bir teknolojik gelişme varsa ekiplerimizi anında oraya
gönderiyoruz. Yakın zamanda Genel Sekreterim ve Genel
Sekreter Yardımcım, gördüğüm yeni çalışmaları incelemek
üzere gittikleri Singapur’dan geldiler. İBB olarak teknolojiyi
en iyi takip eden ve en iyi uygulayan belediyelerin
başında geliyoruz.”
“İstanbul’un gelecek planı hazır…”
İstanbul’da, Türkiye ve dünyaya örnek olan bir belediyecilik
modeli geliştirdiklerini aktaran Başkan Topbaş, göreve ilk
geldiklerinde İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi’ni
kurarak İstanbul’u ve çevre illeri de dikkate aldıklarını,
ulaşımdan altyapıya ve ekolojiye kadar 14 ayrı departmanda
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inceleyerek planlamalar yaptıklarını hatırlattı. Kongrenin
yerel yönetimlere önemli katkılar sunacağına inandığını
ifade eden Başkan Topbaş, belediyelerin çok şeffaf olarak
bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduğunu ve bunun
kazanımlarını yaşadıklarını söyledi. Başkan Topbaş,
İstanbul’da üniversitelerle birlikte hareket ederek
hizmetlerinde çok ileri teknolojiyi kullandıklarını da
sözlerine ekledi.
“Akıllı şehirler kurmak için çalışmalara başladık…”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı ise
Türkiye’de akıllı şehirlerle ilgili yasal mevzuatı
tamamladıklarını ve akıllı şehirler kurmak için çalışmalar
başlattıklarını söyledi. Kentsel dönüşümü akıllı şehirler için
bir şans olarak gördüklerini ancak dönüşümde şehirlerin
kültürünü de ihmal etmeyeceklerini ifade eden Bakan Sarı,
atık yönetimi ve akıllı şebekeler konusunda da ciddi
yatırımlar yaptıklarını kaydetti.
Kongre kapsamında yeni teknolojiler de sunuldu…
İki gün süren kongrede, akıllı şehirler için yenilikçi
uygulamalar ve örnek çalışmalar, enerji yönetim ve izleme
sistemleri, akıllı şehirler ve şebekelerde enerji üretim ve
depolama sistemleri, enerji tüketim teknikleri, akıllı
şebekelerin ve şehirlerin korunması arızası onarımı bakımı
ile akıllı ulaşım sistemleri gibi konular global yöneticiler
tarafından tartışıldı. Ayrıca 150 firmanın standında yeni
teknolojiler sunuldu.
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İstanbul lalesi,
dostluk nişanesi…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu
Norio Ehara ve beraberindeki Japon işadamları ile biraraya geldi. Başkan Topbaş, uzaktaki yakın
ülke Japonya’da açan İstanbul lalesinin dostluk nişanesi adına gurur verici olduğunu söyledi.

E

mirgan’daki Beyaz Köşk’te Japon misafirlerini
ağırlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, Japonya - Türkiye arasındaki ilişkilerin
çok eski tarihe dayandığını ve iki kültürün birbiriyle çok
benzer özellikler gösterdiğini söyledi. Kısa bir süre önce de
Japonya’da yaşanan deprem felaketinden dolayı büyük bir
üzüntü duyduğunu dile getiren Başkan Topbaş, “Göreve
geldiğim dönemde ilk ziyaretimi Tokyo’ya yapmıştım ve
deprem konusunda brifing almıştım. Bizim ülkemiz de
deprem kuşağında yer almakta ve bu acıları bizler de zaman
zaman yaşamaktayız. Japon halkının acısını en iyi bizler
anlarız. Tüm Japon halkına geçmiş olsun diliyorum.
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Hayatını kaybedenlerin yakınlarına da baş sağlığı
diliyorum” dedi.
İki ülke arasındaki kadim dostluk…
Türk halkının Japonya dostluğunu çok iyi bildiğine vurgu
yapan Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Japonya bizim için her zaman dost bir ülke olmuştur.
Acı gün dostu olmuştur. Japon halkı bu yönüyle de bizim
için çok önemlidir. Biz Japonya için, ‘Uzaktaki yakın ülke’
deriz. Ertuğrul Gemisi döneminden gelen bir acı
paylaşımımız var. Japon halkının o zamanki zor şartlara
rağmen nasıl fedakarlık yaptığını Türk milleti olarak çok iyi
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biliyoruz. Tokyo’da da yaşanan Tsunami sonrasında
meydana gelen nükleer santral patlaması sonrasında da ne
yapabiliriz diye bir ekip göndermiştim. Dünyamızda tüm
insanların kaderleri birbirine bağlı. Artık uzaklıkların hiçbir
önemi yok.”
Türk ekonomisi içerisinde Japon işadamlarının önemine de
vurdu yapan Başkan Topbaş, “Türk ekonomisinin
gelişmesinde Japon işadamlarının büyük etkisi var. Çok
önemli projelerde yer almaktalar ve bundan sonra da yer
almaya devam edeceklerine inanıyorum. Marmaray’da,
metrolarda, İzmir Geçiş Köprüsü’nde Japon işadamlarının
yer aldığını biliyoruz.” diye konuştu.
İstanbul lalesi, dostluk nişanesi…
Başkan Topbaş, Japonya Shimasaki şehriyle de 4 yıldır
kardeş şehir olduklarını ve kısa süre önce de Shimasaki’ye
ziyarette bulunduğunu hatırlatarak, “Kendi evimde gibi
hissettiğim bir Japonya ziyaretim oldu. Shimasaki’deki
Sakura Parkı’nı gezdik. Bizim de İstanbul Büyükşehir
Belediyesi olarak verdiğimiz 50 bin lalenin orada açılmasını
gördük. Siz de Sakura neyse bizde de lale o anlamı
taşımakta. Bizim lalelerimizin dostluk nişanesi adına orda
açması bizlere gurur verecektir.” dedi.
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Japonya ile ilişkiler gelişiyor…
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile yaptıkları görüşmeden de
detaylar aktaran Başkan Kadir Topbaş, konuşmasını
şöyle tamamladı: “Sayın Abe’den Tokya’da yer alan
2 havaalanından bir tanesine Türk Hava Yolları’na iniş
izin verilmesini rica ettim. Kendileri de hemen Ulaştırma
Bakanı’na talimat verdi. Haftada 3-4 gün böyle bir fırsat
verilirse çok iyi olacağını söyledim. Diğer bir konuda bizim
burada 5 yıl önce Türk-Alman Üniversitesi’nin temeli
atılarak şimdi faaliyet gösterdiğini söyledim. Türk-Japon
Üniversitesi’nin de İstanbul’da olmasını arzu ettiğimi
söyledim.”
Türkiye-Japonya dostluğu sonsuza kadar devam edecek…
İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara da, kendilerini
ağırladıkları için Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür ederek,
“Japon halkı olarak Türk dostlarımızı her zaman yanımızda
hissettik. İyi günde kötü günde hep birlikte hareket ettik.
Eminim ki, bu dostluğumuz sonsuza kadar devam
edecektir.” dedi. Toplantıya katılan Japon işadamları da, ayrı
ayrı söz alarak Başkan Topbaş’a İstanbul’da yaptıkları işler ile
ilgili olarak bilgi verdi ve Başkan Topbaş’a yardımlarından
dolayı teşekkür ettiler.

23

İstanbul’a bir “kardeş şehir” daha!

İ

İstanbul’un kardeş şehirlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul ile Tiflis arasında
Kardeş Şehir Protokolü imzalandı. Başkan Kadir Topbaş, protokolle iki şehir arasındaki
dostluk ilişkilerinin artacağına inandıklarını söyledi.

stanbul Büyükşehir Belediyesi ile Tiflis Belediyesi
arasındaki Kardeş Şehir Protokolü, Saraçhane’deki
Başkanlık Sarayı’nda imzalandı. İmza törenine, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Tiflis
Belediye Başkanı Davit Narmania’nın yanı sıra iki şehrin
bürokratları da katıldı. Törende konuşan Başkan Kadir
Topbaş, “Tiflis ile olan ekonomik işbirliği protokolünü
kardeş şehir protokolüne çevirmek üzereyiz.” dedi.
Yerel yöneticiler olarak görevlerinin halkı rahat içinde
yaşatmak olduğunu dile getiren Başkan Topbaş,
“Günümüz dünyasında yerel diplomasiler çok önemli.
Ülkeler arasındaki ilişkilere de önemli katkı sağlamakta.
Bizler siyasetin içinde olmasına rağmen siyasi anlayışımızı
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ön plana çıkarmayan bir yönetim anlayışımız var.
Arzumuz insanların, halkımızın refahını temin etmek.
Halkımıza refah içinde yaşayabileceği bir ortam sunmak.”
diye konuştu.
“Gürcistan, Türkiye’nin en büyük ticari ortağı…”
Son yıllarda Gürcistan ile Türkiye arasından her yönden
sıkı bir ilişki olduğunu ve imzalanacak olan kardeş şehir
protokolüyle bu ilişkilerin daha da artacağını kaydeden
Başkan Topbaş, şunları söyledi: “Tiflis’le daha fazla
aktiviteleri ortaya koyarak böylece daha çok iş birliğimizi
artırabiliriz. Ayrıca 90 günlük vize muafiyetiyle Gürcistan’la
aramızda ciddi bir ilişki ortaya çıktı. 2007 yılından beri de
Gürcistan, Türkiye’nin en büyük ticari ortağı haline geldi.
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Sayın Cumhurbaşkanımızla Batum Havaalanı’nın açılışına
katılmıştım. O havaalanı sadece Gürcistan’a değil, Artvin,
Rize’ye de hizmet verir hale geldi. İşte bu dostlukların
yansıması olarak ortaya çıkmaktadır.”
“Protokoller kağıt üzerinde kalmasın…”
İmzalanan her türlü protokolün önemli olduğunu ve bu
protokollerin hayata geçirilmesinin de her şeyden daha
önemli olduğunu vurgulayan Başkan Topbaş, “Büyükşehir
olarak bizim 39 kardeş şehrimiz var. 20 tane de işbirliği
protokolü imzaladığımız şehirler var. 18 tane de iyi niyet
mektubu protokolü imzaladığımız şehirler var. Şunu samimi
olarak söylüyorum ki, bu protokoller sadece kağıt üzerinde
kalmamalı. Gerçekten aktif ve sonuç veren protokoller
haline getirmek zorundayız. Katıldığım uluslararası
toplantılarda da dile getirdiğim gibi bu imzaladığımız
kardeş şehir protokolleri için bir masa oluşturalım ve bu
protokolleri takip eden bir sistem şekilde çalışsın.
Başkanların görevi bittiğinde bu protokoller de
bitmesin ve devam etsin.”
“İstanbul’a 40’ıncı kardeş şehir…”
Tiflis’in imzalanacak kardeş şehir protokolüyle İstanbul’un
40’ıncı kardeş şehri olacağını belirten Başkan Topbaş, “Bir
penceremiz gibi gördüğümüz bize çok yakın olan bir şehirle
kardeş şehir protokolünü imzalamaktan da mutluluk
duyuyorum.” dedi. Protokolde yer alan maddelerden birinin

www.ibb.istanbul

de Tiflis’e 5 otobüs verilmesi olduğunun altını çizen Başkan
Topbaş, “5 otobüsümüz bir hediye olarak İstanbul’dan
Tiflis’e gidecek ve oradaki insanlara hizmet verecek. Ve bu
da bizden orada bir dostluk nişanesi olarak kalacak. Bu
anlaşma iki ülke arasındaki dostluğa bir milat bir tarih
düşüyoruz.” diye konuştu.
İstanbul ile Tiflis ilişkileri gelişecek…
Tiflis Belediye Başkanı Davit Narmania da, Başkan Topbaş’a
ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, “Umarım sizde bizi
ziyaret ettiğinizde en az sizin kadar güzel bir ev sahipliği
yaparız.” dedi. Türkiye ile Gürcistan arasında yıllardır var
olan ilişkilerin imzalanacak olan İstanbul - Tiflis Kardeş
Şehir Protokolü ile daha da güçleneceğine inancının tam
olduğunu ifade eden Narmania, “Sayın Başkan’a
gönderecekleri otobüsler için şimdiden teşekkür ediyorum.
Eminim Tiflis halkı da çok mutlu olacak.” diye konuştu.
Tiflis’te İstanbul Park…
İstanbul’u süsleyen lalelerden de çok etkilendiğini ifade
eden Narmani, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gerçekten
İstanbul’da gezdiğim her yerde laleler vardı. Şehrinize ayrı
bir güzellik katmış. İstanbul’da düzenlemiş olduğunuz Lale
Festivali gibi büyük bir festival olmasa da gelecek yıl biz de
Tiflis’te Lale Festivali yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca Tiflis’in
en güzel manzaraya sahip yerlerinde birinde bir park
yapıyoruz ve bu parka ‘İstanbul Park’ adını verdik.”
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Başkan Kadir Topbaş
BM’de İklim Zirvesi’ne katıldı

F

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un
davetlisi olarak New York’ta düzenlenen İklim Zirvesi’ne katıldı. 196 ülkenin üzerinde
uzlaşmaya vardığı Paris İklim Anlaşması, BM Genel Merkezi’nde çok sayıda devlet ve
hükümet başkanının katıldığı törenle imzaya açıldı.

ransa’nın başkenti Paris’te 196 ülkenin üzerinde
uzlaşmaya vardığı Paris İklim Anlaşması, BM Genel
Merkezi’nde düzenlenen törenle imzaya açıldı.
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı
(UCLG) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un davetlisi
olarak New York’taki zirveye katıldı.
Atmosferdeki karbon oranı rekor seviyeye yükseldi…
BM Genel Kurulu Salonu'nda düzenlenen törende konuşan
BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, anlaşmanın imzaya
açıldığı ilk gün rekor sayıdaki 171 ülkenin metni
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imzalayacağını belirterek, “Bu salonda rekor kırıyoruz
ancak küresel sıcaklık ve buzulların erimesi de dışarıda
rekor kırıyor. Atmosferdeki karbon oranı da rekor seviyeye
yükseldi.” dedi. Zamanla yarış halinde olduklarını ifade
eden Ban Ki-moon, tüm ülkelere imzanın ardından iç yasal
süreçlerini tamamlayarak onay belgelerini en kısa sürede
BM’ye sunmalarını ve böylece anlaşmanın bir an önce
yürürlüğe girmesini istedi.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande de,
konuşmasında iklim değişikliği ile mücadele konusunda
sözlerin verildiğini artık bu sözlerin uygulaması aşamasına
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geçilmesi gerektiğini söyledi. Törende, Brezilya'da Ulusal
Kongre'nin alt kanadında yapılan oylamada, Devlet Başkanı
Dilma Rousseff de konuşma yaparak, anlaşmanın
Brezilya'da bir an önce onaylanması için çaba göstereceğini
belirtti. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise son aylarda
sıcaklık rekorları kırıldığını kaydederek, konunun acil
olduğunu vurguladı. Kanada ve İtalya Başbakanları da
Genel Kurul’a hitap etti.
Açılış konuşmaların ardından imza töreni başladı ve
anlaşmaya ilk imzayı Fransa Cumhurbaşkanı François
Hollande, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry attı. Türkiye adına metni
Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı imzaladı.

ve sera gazları emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir
ekonomilerin desteklenmesi gibi maddeler öne çıkıyor.
İmzaya açılan ve bir yıl imzaya açık kalacak anlaşmanın
yürürlüğe girmesi için karbon salınımının yüzde 55’ini
sağlayan en az 55 ülkenin, kendi iç onay süreçlerini
tamamlayarak anlaşamaya taraf olduklarına ilişkin onay
belgesini BM’ye sunması ve bunun ardından 30 gün geçmesi
gerekiyor. Karbon salınımının yüzde 40'a yakınından
sorumlu olan ABD ve Çin, onay sürecini bu yıl
tamamlayacaklarını bildirdiler.

Paris İklim Anlaşması, Paris’te Aralık 2015’te gerçekleşen
21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21)
196 ülke, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin 1,5 ila
2 derece arasında sınırlandırılmasını içeren metin
üzerinde anlaşma sağlamıştı.
Çevreci ve sürdürülebilir ekonomiler desteklenecek…
Paris İklim Anlaşması metninde, sera gazları emisyonunun
düşürülmesi ile ilgili olarak ulusal düzeydeki planların beş
yılda bir gözden geçirilmesi öngörülüyor. Gelişmekte olan
ülkelerin bu alandaki mücadele için yılda en az 100 milyar
dolar destek aktarması hedefleniyor. Anlaşmada, iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olunması
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Başkan Topbaş’tan
Uzakdoğu’ya işbirliği ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Çin’de üst düzey temaslarda bulundu. Ticari ve
kültürel ilişkileri geliştirme amaçlı ziyaretlerde İstanbul’a turist çekmek için önemli adımlar atıldı.

B

zamanda gidip gelebiliyoruz. İstanbul - Ghangzou uçak
seferlerinin artırılması konusunda sizden destek bekliyoruz.
İstanbul çok güzel bir şehir ve benim rüyam. Şehirlerimiz
arasındaki işbirliğini daha çok geliştirelim.” diye konuştu.

İstanbul - Ghangzou uçak seferleri artırılıyor…
Vali Ren Xuefeng de, İstanbul’daki havalimanı ve köprü
yatırımlarının çok önemli olduğunu belirterek,
“İstanbul’dan aktarma yaparak Avrupa’ya daha kısa

“İpekyolu’nu havadan canlandıralım…”
“İstanbul’u ulaşım konusunda bir aktarma noktası olarak
planlıyoruz” ifadelerini kullanan Başkan Topbaş da, iki şehir
arasındaki uçak seferlerinin artırılması için her türlü desteği
vereceklerini kaydetti. Topbaş, İstanbul ile Ghangzou’nun
turizm potansiyelinin geliştirilmesi için karşılıklı gazeteci
ziyaretleri gerçekleştirebileceklerini de sözlerine ekledi.

irleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı
(UCLG) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, Çin’de Ghangzou Belediye Başkanı
Wen Guohui ve Ghangzou Valisi Ren Xuefeng’i ziyaret etti.
Görüşmesinde İstanbul’daki gelişmeler hakkında bilgi veren
Başkan Topbaş, “İstanbul’da daha çok Çinli turist ağırlamak
istiyoruz.” dedi.
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İstanbul ile Hangzhou arasında mutabakat zaptı…
Başkan Topbaş, ziyareti kapsamında Ghangzou Uluslararası
Kongre ve Sergi Merkezi ile Karton Fuarı’nı gezdi ve mimari
yapılar hakkında bilgiler aldı. Kadir Topbaş, Hangzhou
şehrinde de Zhejiang Eyaleti Valisi Zhao Yide ile görüştü.
Ziyarette İstanbul ile Hangzhou arasında ticari, ekonomik,
turizm, kentsel planlama, inşaat, eğitim ve kültür
alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımını öngören
“mutabakat zaptı” imzalandı.
Başkan Topbaş, şehircilik çalışmaları hakkında
bilgi aldı…
Vali Zhao Yide, törenin ardından Başkan Topbaş ile
Hangzhou Büyük Kanalı’nda tekne turu yaparak şehircilik
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yide, THY’nin
Hangzhou’ya uçuş başlatması için Kadir Topbaş’tan yardım
da istedi. Topbaş, Hangzhou’da UNESCO’nun Dünya Kültür
Mirası listesine aldığı Leifeng Kulesi ile Ali Baba internet
mağazasının genel merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Şangay’dan İstanbul’a turizm desteği…
Başkan Topbaş, Çin’deki son durağı Şangay’da Belediye
Başkanı Yang Xiong ile görüştü. Şangay ile kardeş şehir olan
İstanbul’un İpekyolu üzerinde çok önemli bir geçit
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olduğunu belirten Yang Xiong, “İstanbul ile işbirliğine ve
fikir alışverişine çok önem veriyoruz. İstanbul’un
gelişmesini yakından takip ediyoruz ve ben burada
İstanbul’u anlatarak şehrinize turist gönderiyorum.”
diye konuştu.
Şangay’ı mimari olarak değişmiş ve gelişmiş olarak
bulduğunu ifade eden Başkan Topbaş da, meslektaşına
İstanbul’daki yatırım ve hizmetleri anlattı. Turizmin, iki kent
arasındaki iyi ilişkileri daha da geliştireceğine inandığını
dile getiren Başkan Topbaş, “Burada Türk öğrencilerimiz
var. Onlara burs veriyorsunuz. Bu çocuklar her iki ülkenin
de geleceği olacak. Şangay ile ticaret ve eğitim alanında daha
sıkı işbirliğine gidebiliriz.” dedi.
Başkan Topbaş, Çinli Müslümanlarla biraraya geldi…
Şangay’da tekstil sektörünün temsilcileriyle bir iş
toplantısına katılan Başkan Topbaş, Şangay Center ile
Kentsel Planlama Merkezi ve Yu Yuan Bahçeleri’ni gezerek
yetkililerden bilgi aldı. Topbaş, Cuma Namazı’nı da
Şangay’da 1917 yılında inşa edilen ilk ve en büyük camide
Çinli Müslümanlarla birlikte kıldı. Namaz sonrasında
cemaatle sohbet eden Başkan Topbaş, imamla birlikte tarihi
caminin Kur’an Kursu ve müze bölümlerini gezdi.
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İstanbul ile Moğolistan
arasında mutabakat zaptı…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türk Kültür Günleri kapsamında Moğolistan’a
bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında İstanbul ile Moğolistan’ın başkenti Ulan Bator arasında
çeşitli konulara işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzalandı.

M

Türkiye’nin Moğolistan için çok önemli bir ülke ve
çok iyi bir fırsat olduğunu belirten Erdene Bat-uul,
İstanbul ziyaretinde gördüğü turist yoğunluğundan
çok etkilendiğini söyledi.

Başkentte Temsilciler Meclis Başkanı Dashjamts Battulga ile
de biraraya gelen Başkan Kadir Topbaş, Ulan Bator Valisi ve
Belediye Başkanı Erdene Bat-uul’u da ziyaret etti.

Ulan Bator’da Türk Mahallesi kurulacak…
İstanbul’un yeni açılacak havalimanıyla havacılık
sektöründe önemini daha da arttıracağını dile getiren
Erdene Bat-uul, “Haftada 3 gün olan uçak seferleri her gün
olmalı. THY’nin her gün ülkemize Avrupa’dan turist
taşımasını heyecanla bekliyoruz.” dedi. İstanbul’daki kentsel
dönüşüm ve hava temizliğinin takdire şayan olduğunu

oğolistan’da düzenlenen Türk Kültür Günleri
programı kapsamında ülkeyi ziyaret eden
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, Başkent Ulan Bator’da Moğolistan Başbakanı
Chimed Saikhanbileg ile görüştü. Moğolistan
Parlamentosu’nda samimi bir havada gerçekleşen
görüşmede, Türkiye ve Moğolistan arasındaki ikili
ilişkiler ile yerel yönetimlerle işbirliği konuları ele alındı.
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vurgulayan Erdene Bat-uul, Ulan Bator’da yapacakları
Türk Mahallesi’ni ve başka büyük projeleri İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde gerçekleştirmek
istediklerini kaydetti.
Moğolistan ve Ulan Bator’la bilgi ve deneyim paylaşımı…
“Siz de bizim için önemlisiniz. Siyasi kimliğiniz çok önemli
ve büyük itibarınız var.” diyen Başkan Topbaş da,
İstanbul’daki başarının altında insan, para ve zaman
yönetimini çok iyi uygulamanın yattığını söyledi. Yerel
yöneticilerin CEO gibi düşünmesinin ve dünyaya
açılmasının büyük önem taşıdığını aktaran Başkan Topbaş,
Moğolistan ve Ulan Bator’a her türlü desteği vermeye
hazır olduklarını söyledi.
Erdene Bat-uul’u bilgi ve deneyim paylaşımı için İstanbul’a
davet eden Başkan Topbaş, “Bilgi ve deneyim paylaşımına
hazırız. Moğolistan’ın Türkiye Büyükelçisi ve İstanbul
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Başkonsolosu da heyecanla ikili ilişkilerin gelişmesini
istediklerini beyan ettiler.” diye konuştu.
İstanbul ile Ulan Bator arasında mutabakat zaptı…
Görüşmede, İstanbul ile Ulan Bator arasında çeşitli konulara
işbirliğini öngören mutabakat zaptı Başkan Kadir Topbaş ve
Erdene Bat-uul arasında imzalandı. Anlaşma kapsamında
İstanbul Ulan Bator’a ulaşım, trafik, altyapı, doğalgaz, sağlık
ve atık yönetimi alanında destek verecek.
Moğolistan’da Türk Günleri düzenlendi…
Başkan Kadir Topbaş ve heyeti, Moğolistan ziyareti
kapsamında Ulan Bator Şehir Planlama Dairesi’ni gezdi.
Türkiye Manzaraları Fotoğraf Sergisi’nin açılışına katıldı ve
Bloomberg TV’ye ziyaretiyle ilgili röportaj verdi. Başkan
Topbaş, Ulan Bator’da Türkiye Büyükelçisi Murat
Karagöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen Moğolistan Türk
Günleri Galası’na da katıldı.

31

İETT, Avrupa’nın en genç
araç filosu!

İETT’nin 2015 Yılı Faaliyet Raporu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından
oy çokluğu ile kabul edildi. 2015 yılında 4 milyon 860 bin sefer ile 1 milyar 900 milyon
yolcuya toplu taşıma hizmeti sunduklarını belirten İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci,
Avrupa’nın en genç filosu olarak İstanbullulara hizmet verdiklerini söyledi.

İ

ETT Genel Müdürü Mümin Kahveci, İETT’nin 2015 Yılı
Faaliyet Raporu’nu İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi’ne sundu. Şehir hayatını kolaylaştıran, çevreye
duyarlı lider bir kuruluş olma vizyonuna sahip olduklarını
ifade eden Kahveci, “Avrupa'nın en genç filosu olma
özelliğimizi koruyoruz. İETT 5 bin 851 otobüs, 726 hat,
4 milyon 860 bin sefer ve yılda 1,9 milyar yolcu taşıması ile
İstanbul’daki hareketlilikte büyük bir paya sahip.” dedi.
“Bu yıl başkanımızın verdiği sözü de yerine getirerek
1.000 otobüs alıyoruz.” diyen Kahveci, şunları söyledi:
“Yolcularımızdan gelen talepler üzerine gece çalışan hatlar
planladık. Gece gündüz yolcularımızı evlerine, işlerine
ulaştırıyoruz. Ayrıca Özel Halk Otobüslerimizde de bu yıl
atılımlar gerçekleştirdik. Halk otobüslerimize verdiğimiz
destekler sayesinde 374 yeni otobüs alımı yapıldı. Böylece
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engelli erişimine uygun olmayan otobüsler trafikten
peyderpey kaldırılıyor. Özel Halk Otobüslerinde de konfor
ve güvenliğe yönelik çalışmalar devam edecek.”
Akıllı duraklar artıyor…
İstanbul'daki duraklarla ilgili de bilgi veren Kahveci, son bir
yıl içerisinde 199 durağı daha ulaşım ağına eklediklerini
ifade ederek durak sayısını 12 bin 246’ya çıkardıklarını
söyledi. Kahveci, şöyle devam etti: “Akıllı duraklarımızla
yolcularımıza anlık bilgilendirme yapıyoruz. Bas-konuş
sistemini duraklarımızda yaygınlaştırıyoruz. Yolcularımızla
her an iletişim halindeyiz. Şehrimizin turistik ve merkezi
bölgelerine ise konsept duraklar yerleştiriyoruz. İstiklal
Caddesi’nde de Nostaljik Tramvayımız için caddenin
ruhuna uygun, dokusunu bozmayacak ahşap ve nostaljik
duraklar yerleştirdik. Bu duraklar güneş enerjisi ile çalışıyor,
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Mobiett’yi 2 milyonun üzerinde kişi kullanıyor…
İETT’nin mobil uygulaması olan Mobiett’nin İstanbul
sınırlarını aşarak dünyanın farklı yerlerinde de
kullanıldığını kaydeden Kahveci, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Mobiett, 2,3 milyon kişi tarafından kullanılıyor.
Bu uygulamayla günde 3,5 milyona yakın sorgu yapılıyor.
Uygulamayı tüm dünyanın rahatlıkla kullanabilmesi için
13 yabancı dil desteği sağlandı. Şimdilik New York, Londra,
San Francisco ve Berlin’de bu sistemden yararlanabilirsiniz.
Bu şehirler artarak yurt içinde ve yurt dışında devam
edecek. Mobiett uluslararası bir marka haline gelecek.
Uygulamanın yeni versiyonunda özellikle görme engelli
yolcuların talepleri doğrultusunda bir alarm sistemi
geliştirildi. Bir sonraki adımımız ise kişiye özel
bilgilendirmeler olacak.”
wi-fi ve telefon şarjı olanağı sağlıyor. Biletmatik olanağı
sunuyor, anlık bilgilendirmeler yapıyor. Duraklarımıza
erişim mesafemiz ortalama 500 metre. Vatandaşlarımız
kolaylıkla duraklarımıza ulaşıyor.”
İETT’den ulusal ve uluslararası alanda başarı…
İETT’nin dünya tarafından takip edilen bir kurum haline
geldiğini dile getiren Kahveci, İETT'nin kalite standartlarını
belgelendirdiğini ve EFQM Avrupa Mükemmellik Modelini
uyguladığını hatırlattı. 2015 Türkiye Mükemmellik Büyük
Ödülü’nü de aldıklarını hatırlatan Kahveci, bu yıl Avrupa’da
büyük ödülü almak için çalışmalarına başladıklarını ve 12
kalite belgesi ve uluslararası başarılarla bu ödüle çok yakın
olduklarını dile getirdi.
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20 milyon kişi İstanbulkart kullanıyor…
Kullanılan İstanbulkart sayısının 20 milyona ulaştığını
aktaran Kahveci, engellilere, refakatçilerine, 65 yaş üstü
yolculara, gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz ulaşım
sağladıklarını söyledi. İstanbulkart’a internetten yükleme
yapılması projesinin de tamamlandığını dile getiren
Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsan kaynağımızı
verimli kullanmanın en önemli yollarından biri de
verdiğimiz eğitimler. İETT bu anlamda bir okul gibi.
Özellikle İETT Akademi'de şoförlere simülasyon eşliğinde
sürüş eğitimleri vermenin yanı sıra teorik ve pratik
eğitimler veriyoruz. Diğer taraftan da psikolojik
danışmanlık hizmeti veriyor ve psikoteknik merkezimizde
testler yapıyoruz. Şoför eğitimlerimizde bu yıl bir yeniliğe
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imza atacağız. Yol Güvenliği ve Şoför Odaklı Sürüş Eğitimi
Projesi ile şoförlere kişiye özel eğitim verilecek. Eğitim
sonrası şoförler, bir ay boyunca kara kutudan gelen veriler
ile izlenecek. Veriler doğrultusunda şoförlerin sürüş
haritaları çıkarılacak. Şoförlerimizin iyileştirilmeye açık
yönleri belirlenecek ve kişiye özel eğitimlere tabi
tutulacaklar. Şoförlerimiz ayrıca işaret dili ve doğru iletişim
ve halkla ilişkiler eğitimleri alıyor. Şoför eğitimlerinin yanı
sıra diğer çalışanlarımız için uzaktan eğitim, Stratejik
yönetim becerileri kazandırmak amacıyla yeni liderler
yetiştirdiğimiz İETT Liderlik Akademisi de devam ediyor."
İETT’den çevre dostu projeler…
İETT filosunu yenilerken çevreci normları göz önünde
bulundurduklarına dikkat çeken Mümin Kahveci, şunları
söyledi: “Sürdürülebilir Yeşil Garaj projesini hayata geçirdik.
Araçların bakım ve temizliğinde kullanılan yıkama sularını
arıtarak tekrar kullanıyoruz. Bu miktar yıllık 150 bin ton
suyu buluyor. Yenilenebilir Enerji Tesislerinin ilkini
Beylikdüzü’nde, ikincisini Kartal’da kurduk. Buralardaki
rüzgar tribünleri çevreye 500 ağaçlık katkı sağlıyor.
Tesislerimizin sayısını artıracağız. Güneş enerjisini
garajlarımızda kullanmaya başlamıştık. Güneş panelli
otobüsümüz de seferlerine başladı. Karbondioksit salınımı
gerçekleşmiyor ve küresel ısınmaya sebep olmuyor.
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2016’da Enerji Yönetim Merkezi kuruyoruz.
Bu çalışmalarımızla aldığımız Çevre ve Kurumsal
Sorumluluk Katkı Ödülü’ne layık olmaya devam edeceğiz.”
Kahveci, İETT 2015 yılı gider bütçesinin 1 milyar 354
milyon 540 bin 184 TL olarak gerçekleştiğini ifade ederek,
konuşmasını şöyle tamamladı: “Finansal anlamda
borçlanma yapılmamıştır. Teknolojik altyapı yatırımları,
otobüs alımları ve diğer yatırımlar için 97 milyon 529 bin
573 TL sermaye gideri harcandı. Dengeli ve güçlü finansal
yapı stratejik amacımıza uygun olarak sıkı bütçe politikası
uygulamamız ile birlikte giderlerimiz kontrol altına alındı.
Cari gider bütçe gerçekleşme oranı ise yüzde 94’tür.”
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İETT’ye

bir ödül daha!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
hizmet veren İETT, başarılı çalışmalarını
ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.
İETT, 13. e-Türkiye (eTR) Ödüllerinde,
“Toplu Taşımada Hizmet Kalitesinin Artırılması”
Projesi ile 1’incilik ödülüne layık görüldü.

T

ürk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından, TBMM
himayesinde düzenlenen 13. e-Türkiye (eTR)
Ödülleri sahiplerini buldu. TBMM Tören Salonu’nda
yapılan ödül töreni ile devlette örnek uygulamalara dikkat
çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması,
başarılı girişimlerin desteklenmesi ve özendirilmesiyle bu
yöndeki uygulamaların yaygınlaşmasına katkıda
bulunulması hedeflendi. 6 kategoride yarışarak finale kalan
kurumlar arasında birinci olan 6 kurum, jürinin yaptığı
final oylamasının ardından belli oldu.
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İETT’ye Büyük Ölçekli Belediye ödülü…
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün “Saha Yönetim
Sistemi” ve “Akıllı Ulaşım Sistemleri ile Toplu Taşımada
Hizmet Kalitesinin Artırılması” Projesi ile iki kategoride
finale kaldı. Yapılan oylama sonucunda Akıllı Ulaşım
Sistemleri ile Toplu Taşımada Hizmet Kalitesinin
Artırılması Projesi, “Büyük Ölçekli Belediye” kategorisinde
ödüle layık görüldü. İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci
ödülü, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, TBV Başkanı
Faruk Eczacıbaşı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ali Koç’tan aldı.
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İstanbul’da 23 Nisan coşkusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı adına yakışır
etkinliklerle kutladı. Çocuklar, renkli ve eğlenceli programlarda gönüllerince eğlendiler.

C

umhuriyet'in kurucusu Atatürk’ün Türk çocuklarına
bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan, tüm
Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da coşku ve
heyecanla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı dolayısıyla Ali Suavi İlkokulu Müdürü Ömer
Arıkan, sınıf öğretmeni Nuh Başıbütün ve öğrenciler,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili
Ahmet Selamet'i makamında ziyaret etti. Selamet,
makam koltuğunu 4/A sınıfı öğrencisi İsmail Kayra
Başıbütün’e bıraktı.
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Koltuğu İsmail Kayra Başıbütün devraldı…
Koltuğu devralan Başıbütün, İstanbul’un en önemli
sorunlarından birisinin trafik olduğunu, bu nedenle kente
bisiklet yollarının yapılmasını istediğini belirterek, bu
sayede insanların özel araçlarından uzaklaşarak, bilinçli
şekilde bisiklete ve toplu taşıma araçlarına
yönlendirileceğini söyledi. Başıbütün daha sonra Özel
Kalem Müdürü’nü telefonla arayarak, “İstanbul’da trafik
sıkıntısının yoğun olduğunu biliyoruz. Kentte bisiklet
yolları ve başkanımızın yaptığı projelere insanımızın biraz
daha yöneltmek istiyorum.” diye konuştu.
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Gazetecilerin hava ve deniz yoluyla ilgili projelerinin olup
olmadığını sorması üzerine Başıbütün, “Başkanımızın
yaptığı projeler var, Marmaray gibi. Duyurduğu Kabataş ile
Üsküdar’ı bağlayan denizaltı yaya tüneli var. Bunları hayata
geçirdikten sonra düşündüğüm projeleri yapmak istiyorum.”
dedi. Başıbütün, spor ve oyun alanlarının yanı sıra yeşil
alanları artırarak gençlere daha yararlı olabileceklerini
düşündüğünü kaydetti.
Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi…
İBB Başkanvekili Selamet de, “Geleceğin belediye başkanını
gördünüz. İstanbul’un problemlerine kendisi tanık ve
talimatını da verdi. İnşallah İstanbul en kısa zamanda
mevcut bisiklet yollarına ilave bisiklet yolları yapacak.
Çünkü Sayın Başkan, bürokratlara talimatını verdi.”
diye konuştu. Ahmet Selamet daha sonra öğrencilere
çeşitli hediyeler verdi.
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Maltepe Sahili’nde coşkulu 23 Nisan kutlaması…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nı İstanbul Çocuk Festivali ile kutladı.
Maltepe Sahili’ndeki Orhangazi Şehir Parkı’nda düzenlenen
festivale, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Ahmet Selamet, İstanbul Milli Eğitim
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile Maltepe Belediye Başkanı
Ali Kılıç katıldı. Dünyada ilk ve tek olarak çocuklara hediye
edilen bu değerli günde, çocuklar için çok renkli ve çok
eğlenceli bir program hazırlandı.
Sahne etkinlikleri dolu dolu geçti…
Resmi tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. Ortaokullar arasında düzenlenen
“23 Nisan; Benim Bayramım” konulu yarışmada, şiir ve
kompozisyon dalında 1’inci olan öğrencilerin eserlerini
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okumasıyla devam eden tören, ödül töreninin ardından son
buldu. 23 Nisan sahne etkinlikleri kapsamında; SüheylBehzat Uygur ile Şahane Çocuk Programı, “Babaannemin
Çantası” ve “Kelebek Avcısı” adlı çocuk oyunları ile Bando
Gösterisi ve Sunucu Performansları İstanbulluların
karşısında oldu.
Çocuklar gönüllerince eğlendi…
Çocuklar, Orhangazi Şehir Parkı’nda kurulan etkinlik
alanlarında keyifli ve doyasıya bir gün yaşadılar. Top
havuzu, tırmanma duvarı, hayvanat bahçesi ve korsan
kaydırak gibi çeşitli şişme oyun gruplarında çocuklar
gönüllerince eğlendiler. Kostüm karakterler ile masal
kahramanları çocuklarla buluştu. Oyuncak ve gökkuşağı
kortejleri de çocuklara keyifli anlar yaşattı. Ayrıca spor
aktiviteleri, izci kampı faaliyet alanı ve BELNET otobüsleri
de etkinlik alanında hizmet verdi.
“Bitmeyen Resim” ile rekora imza atıldı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı
Engelliler Müdürlüğü’nde farklı branşlarda eğitim ve
rehabilitasyon desteği alan engelli bireyler, “Bitmeyen
Resim” isimli çalışmaları ile İstanbul Çocuk Festivali’nin ilgi
odağı oldular. 50 cm genişliğe ve 1.500 m uzunluğa sahip
“Bitmeyen Resim”in ölçüleri ile bir rekora imza atıldı.
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Ayrıca çocuklar için kurulan “Açık Hava Resim Atölyesi”nde
çocuklarıyla beraber resim yapan aileler etkinliğe renk
kattılar.
23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklara unutulmaz
bir gün…
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu işbirliği ile de dezavantajlı çocukların
doya doya eğlendiği bir organizasyon gerçekleştirildi.
İTO Cemile Sultan Tesisleri’nde 400 çocuğun katılımı ile
gerçekleştirilen etkinlikle çocuklar unutulmaz bir gün
yaşadılar.
Sosyal Tesisler’den 23 Nisan sürprizi…
Sosyal Tesisler de, etkinlikler kapsamında minik misafirleri
için sürpriz bir karşılama hazırladı. Çamlıca Sosyal
Tesisleri’ne, 23 Nisan’a özel olarak çocukların çok sevdiği
lezzetlerden biri olan pamuk şekeri arabaları getirtildi.
Bir Çamlıca klasiği haline gelen enfes simitler, çocuklar için
nostaljik arabalarla servis edildi. Ayrıca animasyon şovlar ve
yüz boyama etkinlikleri de çocukların ilgi odağı oldu.
Kent genelindeki Sosyal Tesisler’de tüm çocuklara
içerisinde hikaye kitapları, boyama kitapları, kumbara ve
çeşitli kırtasiye malzemelerinin olduğu rengarenk
çantalar dağıtıldı.
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Gençler, insani krizlere çözüm için
İstanbul’da buluşacak!
İstanbul, dünyanın farklı ülkelerinden 300 gencin
katılacağı, Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Hazırlık
Forumu’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Gençlik Meclisi, dünyanın farklı ülkelerinden
siyasi liderlerin de katılacağı üst düzey siyasi
oturumda paydaş olarak yer alacak.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Dünya
İnsani Zirvesi kapsamında, Birleşmiş Milletler’in çeşitli
organizasyonlarının paydaşlığında gençlikle alakalı
üç farklı yan etkinlik düzenleyecek. Dünyanın farklı
ülkelerinden 300 gencin katılacağı yan etkinliklere,
Birleşmiş Milletler’in ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üst düzey
yöneticileri de katılacak. Gençlik Meclisi, dünyanın farklı
ülkelerinden siyasi liderlerin de katılacağı gençlikle alakalı
üst düzey siyasi oturumda paydaş olarak yer alacak.

Dünya İnsani Zirvesi (DİZ) tarafından 23-24 Mayıs’ta
gerçekleştirilecek olan Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Özel
Toplantısı’na dahil edilecek. Kadir Topbaş, bu toplantıda
hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem de
UNACLA Başkanı olarak gençlerle buluşacak. 120 gencin
katılım hakkı kazanacağı toplantıda gençler, insani krizlere
çözüm arayacak.

BM Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Danışma Kurulu
Başkanlığı’nı yürüten İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed
Ağırbaş’ın yönetiminde 23-24 Mayıs öncesinde İngilizce ve
Türkçe olmak üzere 3 ayrı moderasyon toplantısı
düzenlenecek. İstanbul’da yaşayan gençlerin Dünya İnsani
Zirvesi’ne ilişkin farkındalığını artırmak, konu ile ilgili
bilgilenmelerini sağlamak amacıyla düzenlenecek olan
toplantılarda, Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Özel
Toplantısı’na katılacak olan gençlerin seçimi de yapılacak.
7-8 Mayıs tarihlerinde Türkçe, 8 Mayıs’ta ise İngilizce olmak
üzere gerçekleştirilecek olan gençlik moderasyon
toplantılarında, İstanbullu gençlerin insani krizlere ilişkin
geliştirecekleri çözüm önerileri ayrı bir rapor halinde
BM Genel Sekreteri’ne sunulacak. Başarılı olan katılımcılar
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“Taç kırma” dönemi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın çabalarıyla ana yurduna dönen lale her bahar
İstanbul’u süslemeye devam ediyor. İstanbul’un dört bir yanına ekilerek İstanbullulara bahar sevinci
yaşatan lalelerin üretildiği tarlalarda “taç kırma” dönemi başladı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
çabalarıyla ana yurduna dönen lale, çiftçiler için de gelir
kaynağı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
destekleme alımları yaptığı Silivri’deki tarlalar haricinde
Konya’dan da destekleme alımları yapılıyor. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire
Başkanlığı da, lale tarlarında taç kırma dönemi dolayısıyla
Konya’ya basın turu düzenledi. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar
Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek’in de katıldığı basın
turunda Konya’da yer alan lale tarlarında taç kırma işlemi
basın mensuplarına gösterildi.
Lale tarlasında basın mensupları ile birlikte lale taç kırma
işlemini izleyen Mehmet İhsan Şimşek, “Tarlalarda sizlerin
de gördüğü gibi lale soğanı yetiştirmenin yanında lale taç
yapraklarından gıda ve tekstil boyası elde ediliyor. Daha
önceleri bu yapraklar hep toprağa karışıyor ve
kullanılmıyordu. Biz bu yaprakları değerlendirerek
endüstriye kazandırmak istedik.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleme alım yapması
ile birlikte lale üreticilerinin bu işe daha çok önem verdiğini
belirten Şimşek, “Bu aynı zamanda bir ekmek kapısı. Köylü
vatandaşlarımız burada çalışarak evlerine kazanç sağlıyor.
Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak alım garantisiyle burada
lale soğanı üretiyoruz. Lale soğanlarını Hollanda’dan değil
Konya’dan alıyoruz.” diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin alım garantisiyle
üreticiyi teşvik etmesi sonucu Konya’da yılda 45 milyon lale
üretilmeye başlandı. 200’e yakın köylünün istihdam edildiği
lale tarlasında üretilen laleler Türkiye’ye ve yabancı ülkelere
satılıyor. Konya’da faaliyet gösteren ve 300 dekarlık alanda
yılda 45 milyon lale üretimi yapan Asya Lale, lale
yetiştiriciliğinin evreleri arasında olan taç yaprak kırma
dönemini başlattı. Konya Çumra’daki Asya Lale’nin
tarlalarında üretilen 100 farklı türdeki 45 milyon lalenin 30
milyonunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi alıyor. Dış
pazarda ise İran, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve
Irak’a ihracat yapılıyor.
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Kaplumbağa Terbiyecisi,
3 boyutlu olarak İstanbul’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Lale Festivali kapsamında, ressam Osman Hamdi Bey’in
en ünlü eserlerinden olan “Kaplumbağa Terbiyecisi” üç boyutlu olarak yeniden yorumlandı.
Eser, ressamın Çinili Köşk’teki atölyesinin önünde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Lale
Festivali kapsamında, ressam Osman Hamdi Bey’in
vefatının 106’ncı yılında kurucusu olduğu Arkeoloji Müzesi
Çinili Köşk’teki atölyesinin önünde, ölümsüz eseri
‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ni 3 boyutlu olarak tekrar yorumlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Yeşil
alanlar Daire Başkanlığı tasarımcılarınca yapılan
yorumlama, Gülhane Parkı’nda tam Çinili Köşk’ün
önünde yer alıyor. Dikey bahçenin içinde, ağırlıkla çiçek ve
bitkilerin kullanıldığı çalışmada Kaplumbağa Terbiyecisi
üç boyutlu olarak yapıldı.
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Eser zamana uyum sağlıyor…
Kaplumbağalar ve terbiyecinin özel dikim kostümü, neyi,
sırtındaki nakkaresi ve buna bağlı olan boynundaki mızrap
ile eserle özdeşleşen eser, kullanılan çiçeklerin tonlarında
yeniden yorumlanan penceresi, Çinili Köşk’ün çinilerine ve
zamana uyum sağlıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tasarımcıları tarafından
hazırlanan pencereye boyut kazandırıldı. Böylece Osman
Hamdi Bey’in ölümsüz eserine pencerenin dışından bakma
imkanı da veriliyor. Pencere, fotoğraf çektirmek isteyen
vatandaşlara nostaljik bir dekor oluşturuyor.
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Engelsiz bir doğa için…

İ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelliler Müdürlüğü
tarafından fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. İSEM’lerde eğitim alan engelli bireyler,
eğitmenlerinin gözetiminde 250 fidanı toprakla buluşturdular.

stanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı
Engelliler Müdürlüğü (İSEM) hizmet merkezlerinde
eğitim alan 250 engelli birey, eğitmenlerinin gözetiminde
250 fidanı toprakla buluşturdu. Kemerburgaz Devlet
Ormanı’nda gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği, engelli
bireylerin yaşadığı doğa coşkusuyla adeta bir şenliğe döndü.
Engelli bireyler ve ailelerinde çevre duyarlılığı oluşturmak ve
engelli bireylere doğa sevgisi kazandırmak amacıyla
gerçekleştirilen etkinlikte, İSEM Gösteri Sanatları Grupları ve
profesyonel müzik eğitmenleri mini konser verdiler.
Benim de artık dikili bir fidanım var…
Down sendromlu, otizmli, zihinsel engelli ve bedensel
engelli bireylerden olmak üzere toplamda 250 engelli
bireyin katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği;
engelli bireylerde yardımlaşma, sosyal uyum, ekip çalışması
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ve kendini ifade etme becerilerinin gelişmesine katkı
sağladı. Engelli ve ailelerinin “Benim de artık dikili bir
fidanım var” duygusunu yaşadığı etkinlik, engelli bireylerin
yaşadıkları çevreyi tanımaları ve yaşadıkları çevreye karşı
sosyal farkındalık kazanmaları açısından özel bir
öneme sahip.
Sosyal aktivitelerinden 272 bin 667 engelli ve ailesi
faydalandı…
Engelliler Müdürlüğü, engelli bireylerin kişisel ve sosyal
yeterliliklerini artırarak öz güveni yüksek bireyler olarak
sosyal yaşama katılabilmeleri amacıyla pikniklerden kültür
sanat gezilerine, seminerlerden spor faaliyetlerine kadar
çeşitli sosyal aktiviteler düzenliyor. Bugüne kadar
düzenlenen 5 bin 150 sosyal aktiviteden 272 bin 667
engelli ve ailesi istifade etti.
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Kutlu Doğum,
engelli bireyleri biraraya getirdi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile
İstanbul İl Müftülüğü, 14-20 Nisan Kutlu Doğum
Haftası dolayısıyla engelli bireyler ve aileleri için
özel bir kutlama organizasyonu düzenledi.
Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen programa, 300 engelli
vatandaş ve ailesi katıldı.

Ü

sküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası programını,
İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş, İstanbul
İl Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Muzaffer Saraç,
İBB Engelliler Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek ile yaklaşık
300 engelli ve ailesi takip etti. “Hazreti Peygamber”,“Tevhid”,
“Vahdet” ve “Beraberlik” temasıyla düzenlenen etkinliğin
açılışı, Sultanahmet Camii Müezzin Kayyumu görme engelli
Hafız İbrahim Altıntaş’ın Kur’an Tilaveti ile başladı.
Engelliler Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek organizasyonun
açılışında bir konuşma yaparak, engelli ve ailelerinin
hayatın her alanında aktif rol almaları için çalışmalar
sürdürdüklerini kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
olarak İstanbul İl Müftülüğü ile ortaklaşa engelli ve
ailelerine manevi destek hizmeti sunduklarını belirten
Kökenek, “İstanbul genelinde ilçe bazlı yürüttüğümüz
manevi destek hizmetlerimizden şu ana kadar 5 binin
üzerinde engelli ve ailesi istifade etti.” dedi.

Ceylan Kur'an Kursu öğrencilerinin sinevizyon eşliğinde
Peygamberimizin hayatı ve hadislerini Türk İşaret Dili ile
anlatması büyük alkış aldı. Görme engelli bir öğrencinin
Braille Alfabesi ile okuduğu Kuran-ı Kerim, engelli ve
aileleri tarafından büyük bir ilgiyle dinlenildi. İstanbul
Müftülüğü’nün eğitim merkezlerinden eğitim alan kız
öğrenciler tarafından Türk İşaret Dili ile gerçekleştirilen
ilahi dinletisi de renkli görüntülere sahne oldu. Engelliler
Müdürlüğü Tuzla Engelliler Merkezi tiyatro ekibi tarafından
İslam kardeşliğine vurgu yapmak amacıyla mültecilerin
yaşadığı sorunları gündeme getiren tiyatro oyunu büyük
beğeni topladı.

Programda, Engelliler Müdürlüğü “Sufisem” ve “Semazen”
profesyonel müzik gruplarının vermiş olduğu ilahi konseri
ve şiir dinletisi, engelli ve ailelerini mest etti. Üsküdar Asım
Ülker Kuran Kursu ile Ümraniye Mütfülüğü Derviş Ali
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Mavi ile yeşilin buluştuğu yer:

Beykoz...

İstanbul Bülteni’nin bu ayki konuğu, mavi ile
yeşilin iç içe geçtiği Beykoz’un başarılı
Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek.
Ulaşımdan altyapıya, çevreden spora kadar
hayatın her alanındaki yatırımlarıyla ilçede önemli
bir değişime imza atan Başkan Çelikbilek’le
ilçenin dününü, bugününü ve yarınını konuştuk.

S

ayın Başkanım, mavi ile yeşilin buluştuğu
İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan
Beykoz’da halkın yaşam kalitesini yükseltmek için
hayata geçirdiğiniz ve planladığınız başlıca
projelerinizden bahseder misiniz?
Boğaz’ın incisi Beykoz, masmavi sahilleri, yemyeşil
ormanlarıyla, tarihi çayırıyla, Anadolu Hisarı, Yuşa
Tepesi’yle, Riva’sı Kanlıca’sı, antik kaleleri, kasırları,
mesireleri, huzur veren mahalleleriyle, asırların birikimini
sunan kültür ve tarih mirasıyla müstesna bir ilçemizdir.
Bizlerin de Beykoz’un kültür ve doğa mirasını koruyarak
vatandaşlarımızın daha huzurlu yaşadığı bir ilçe tesis etmek
için titizlikle hazırladığımız bir birinden kıymetli
projelerimiz var. Bunlardan bazılarını hayata geçirdik,
bazılarının da uygulama ve alt yapı çalışmaları
devam ediyor.
Boğaziçi’nin en güzel manzarasının izleneceği Karlıtepe
Mesire Alanı Projesi, teleferik projelerimiz ve dev bir
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stadyum olan Beykoz Arena Projemiz, 7 konseptten oluşan
Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı, Kılıçlı Film Platosu
başlayan projelerimiz. Karlıtepe Mesire ve Teleferik
Projelerimizle aynı anda 15 bin insanımız piknik yapma
şansına sahip olacak. Kılıçlı Film Platosu bittiğinde İstanbul
ve ülkemizin marka filmlerinin çekileceği Türkiye’nin en
büyük film platosuna sahip olacağız. Yine Yuşa Tepesi’den
Çayır’a uzanan 2. teleferikle, Anadolu Yakası’nda teleferiği
olan tek ilçe biz olacağız.
Kanlıca Çubuklu Sahil Yolu, Kanal Riva, Nikah Sarayı
Projesi, Küçüksu Mesire Alanı, Paşamandıra Meyve Bahçesi,
Cam Eğitim ve Sanat Merkezleri, Beykoz Tasarım Atölyesi,
Hollykoz Projesi, Göksu Kapalı Pazar Yeri, Çubuklu ve
Şahinkaya Eğitim Kampüsü, Anadolu Kavağı Sahil
Genişletme, Bal Kent, kent meydanları, yeni hizmet binaları,
spor sahaları, yeni okul ve eğitim kurumları projelerimiz de
başlayan ve hayata geçme aşamasında olan projelerimiz
arasında.
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Başkanım, ilçe halkına daha iyi hizmet verebilmek için
ulaşım alanında ne gibi projeler gerçekleştirdiniz?
Beykoz’da ilçe sakinlerimize kolaylık ve konfor sağlayacak
pek çok ulaşım hizmeti başlattık. Göksu-YenimahalleKavacık güzergahında trafiği rahatlatacak ve zaman araçlara
zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir köprü inşa ediyoruz.
Yollarda aşırı parklanmayı önlemek ve trafik akışını
sağlamak için uygulamalar yaptık. Tamamı Beykoz
Belediyesi çalışanlarından oluşan Trafik Zabıta Ekibi’ni
kurduk. Kaldırımlarda yayaların yürümesine engel olarak
park edilmiş araçlarla ilgili düzensizliği önlemek için
delinatörlerle önlem aldık. Tokatköy’de dere hattı boyunca
her iki yönde araç geçişine imkan veren yolları tamamladık.
Yeni inşa edeceğimiz kapalı pazarların altında büyük çaplı
otoparklar yaparak ilçenin park sorununu çözmeyi
hedefliyoruz. İşlek caddelerde araçların çift yönlü
parklanmasını önlemeye yönelik düzenlemelerimiz sürüyor.
Son yıllarda alternatif yol olarak öne çıkan Kiremitdere
Caddesi’ni tretuvar, asfalt ve otopark çalışmasıyla
düzenleyerek prestijli bir caddeye dönüştürdük.
İBB’nin katkılarıyla ilçemizde yeni İETT hatları sefere
başladı. Yine Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle
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Anadolu Feneri - Kabakoz Köprüsü’nün inşasını
tamamlandı. Riva’da ise modern bir köprünün yapımı
sürüyor. Üsküdar- Beykoz metro hattı projesinde ihale
aşamasına gelindi. Tüm bu projeler ilçemize ulaşım
alanında büyük olanaklar sağlayacak. Beykoz’a her konuda
olduğu gibi ulaşım alanında da büyük destek veren
İBB Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’a kıymetli
katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.
Başkanım, çevre konusunda tamamlanan ve devam eden
projeleriniz nelerdir?
Beykoz’un eşsiz güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını
korumak amacıyla ilçe sakinimize çevre bilincini
kazandıracak ve sürdürülebilir çevreye katkı sunacak birçok
projeyi hayata geçirdik. Beykoz Belediyesi olarak çevre
alanında örnek ve öncü hizmetlere imza attık. Atık Getirme
Merkezleri Projesi ve “Sıfır Atık” sloganıyla, Türkiye’de ilk
kez katı atıkların yerinde geri dönüşümünü başlattık.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevre hedefleri ve AB çevre
normlarına uygun olarak kurulan bu merkezlerde atıkları
türlerine göre kaynağında ve ayrı topluyoruz. Bu projemiz,
Bakanlığın “Çevre Beratı” ile ödüllendirildi ve tüm
Türkiye’ye örnek gösterildi.
Ayrıca yüzeydeki çöp konteynerlerini modern yer altı
konteynerleriyle değiştirerek daha temiz bir uygulama
başlattık. Bu çalışmamızla neredeyse yüzeyde eski tip
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konteyner kalmadı. Okullarımızda yürüttüğümüz “Yeşil
Okul Projesi” ile geri dönüşümü öğrencilerimize uygulamalı
olarak aktardık. Öğrencilerimiz dağıttığımız kompost
makinelerinde organik atıklardan toprak ürettiler,
okullarındaki atıkları türlerine göre ayrı topladılar. En çok
atık toplayan okul ve öğrencilerimiz, Çevre Haftası’nda
kamuoyuna tanıtıldı ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Bu
hizmetlerin yanı sıra ilçemizde çevreyi güzelleştirecek park
ve yeşil alan çalışmaları hızla sürüyor.
Başkanım, sosyal belediyecilik alnındaki
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Belediyemizin hızlı, nitelikli, katılımcı, şeffaf olmasına
yönelik hizmetlerimizin yanında dezavantajlı kesimlerin
ihtiyaçlarını gözeten sosyal hizmet ve çalışmalarımız devam
ediyor. Sosyal belediyeciliğin örnek bir uygulaması olan
Beykoz Toplumsal Destek Merkezi (TODEM)’de ihtiyaç
sahibi insanlarımıza yardım eli uzatıyor birinci ve ikinci el
giysi yardımında bulunuyoruz. TODEM bünyesinde, ihtiyaç
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sahiplerinin gıda alışverişlerini ücretsiz yapabileceği sosyal
marketi de çok yakında hizmete açacağız.

şehirlerimize götürerek tarihimizi ve kültürümüzü
tanıtıyoruz.

Her yıl ilçemizde toplu nikâh ve toplu sünnet törenleri
düzenleyerek, ihtiyaç sahiplerini çeyizlerini hediye ederek
evlendiriyor, yavrularımızı renkli şölenlerle sünnet
ettiriyoruz. Belediye olarak işsizlikle mücadele etmek ve
nitelikli eleman açığını kapatmak üzere İŞKUR’la ortak
proje ve çalışmalar yürüterek gençlere meslek edindiriyor,
onları vasıflarına uygun olarak firmalara yönlendiriyoruz.

Başarılı ve sağılık bir nesil için spor alanında da
yatırımlarımız sürüyor. Beykoz Arena Projesi’yle ilçemiz
içerisinde 10 bin kişilik alan, 2500 kişilik kapalı spor salonu
ve 2500 kişilik tam olimpik yüzme havuzu olan dev bir
stadyuma kavuşacak. Bu dev tesisle Beykoz sporun da kalbi
olacak.

Başkanım, kültür sanat ve spor alanlarında yaptığınız
çalışmalar ilçeye nasıl katkı sağladı?
Kültür sanatla yoğurulan insanlar daha duyarlı, toleranslı ve
toplumu aydınlatan bireyler olurlar. Bu amaçla kültür
merkezlerimizde açtığımız kurslarla 7’den 70’e her yaştan
insanımızın kültürle sanatla buluşmasına çocuklarımızın ve
gençlerimizin yeteneklerini geliştirmelerine katkıda
bulunuyoruz. Geçmişle bağı olmayan, tarihini bilmeyen
toplumlar gelişemez ve ilerleyemez. Ecdadımızın izinde,
tarihinden haberdar nesiller yetiştirmek amacıyla binlerce
insanımızı her yıl Çanakkale, Konya ve Edirne gibi simge
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Ayrıca, ilçemizde başarılı amatör sporcuların yetişmesi için
her türlü desteği veriyoruz, her yıl kulüplere malzeme
desteğinin yanı sıra lojistik destek de sağlıyoruz. Beykoz
Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yeni yetenekler
yetiştiriyoruz. THF Erkekler 1.Lig Final Grubu’nda
sergilediği başarılı performansla şampiyon olarak Süper
Lig’e çıkmayı başaran Beykoz Belediyespor Hentbol
Takımımızı bu vesileyle bir kez daha kutluyorum.
Başkanım, çocukların ve gençlerin eğitimi konusunda
yürüttüğünüz ve planladığınız çalışmalar hangileri?
İyi bir nesil yetiştirmenin yolu çocuklarımıza kitabı ve

Nisan 2016

okumayı sevdirmekten geçiyor. Bu bilinçle alanında
Türkiye’nin ilk ve tek fuarı olan 2. Beykoz Çocuk Kitapları
Fuarı’nı açtık. Çocuklarımıza kitaplardan bir dünya
kurmak için düzenlediğimiz, ülkemizin en büyük Çocuk
Kitapları Fuarı 9 gün boyunca bayram yerine döndü, biz de
bunun haklı onurunu yaşadık. Anaokulundan üniversiteye
eğitimin her alanına destek veriyoruz. İlçemize yeni okul
alanları kazandırıyoruz. Çocuklarımızın daha ferah ve
bakımlı ortamlarda eğitim görmeleri için her yıl ilçedeki
okullara boya ve 1 yıl yetecek temizlik malzemesi desteği
sağlıyoruz. Bu yıl ilçe belediyeleri arasında bir ilk olarak
8 bin öğrencimize eğitim desteği sağladık. Şunu da gururla
söyleyebilirim ki; Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu,
Medipol Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi yeni okul ve
üniversiteler kazandırdığımız ilçemiz eğitim kenti olma
yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Beykoz birkaç sene içinde
30 bin üniversite öğrencisine eğitim veren bir kampüs
görünümü arz edecek.
Başkanım, son olarak ilçe sakinlerine ve okuyucularımıza
neler söylemek istersiniz?
Türkiye'nin en güzel ve en önemli ilçelerinden biri olan
Beykoz’da göreve başladığımız ilk günden bu yana ilçemize
sevgi ve samimiyetle hizmet ediyoruz. Günübirlik değil
gelecek nesillerimizi düşünerek gerçekleştirdiğimiz
hizmetlerimizle birçok köklü sorunu çözüme ulaştırdık.
Bunların başından da 2/B ve tapu sorunu geliyor. Eğitimden
kültüre, altyapıdan meydanlara, hizmet binalarından park
bahçelere her alanda vaat ettiğimiz tüm sözleri yerine
getirmenin huzurunu yaşıyoruz. Vatandaşımızdan aldığımız
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güçle başladığımız projelerimizi tamamlamaya çalışıyoruz.
İlçe sakinimizden Beykoz’un tarihi ve kültürel değerlerini
tanımalarını, doğal mirasımıza sahip çıkmalarını ve
geleceğimiz için yapılan hizmet ve yatırımlara sahip
çıkmalarını bekliyorum.
Hedefimiz, ilçemizin tüm birikim ve güzelliklerini
muhafaza ederek halkımızın yaşam kalitesini daha yüksek
seviyeye çıkarmaktır. Bu yolda sağladığımız gelişimi ve
dönüşümü yerinde görmek isteyen herkesi Beykoz’a davet
ediyorum. Teşekkür ederek, çalışmalarınızda kolaylıklar
diliyorum.
Yücel Çelikbilek kimdir?
1951 yılında Kars’ta doğan Yücel Çelikbilek, İstanbul
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Mahalli İdareler
Enstitüsü’nden mezun oldu. Çelikbilek, 1985 yılından
itibaren yönetim kurulu üyeliğini yaptığı İlim Yayma
Cemiyeti’nin, 2002 - 2004 yılları arasında başkanlığını
üstlendi. 1989 - 1994 yılları arasında Refah Partisi Beykoz
İlçe Başkanlığı yaptı. 1994 yılında Beykoz Belediye
Başkanlığı görevine seçildi. 1999 yılından itibaren 10 yıl
süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan
Danışmanı ve Yerel Yönetimler Koordinatörü olarak görev
yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı kurucuları arasında
yer aldı. Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İl Başkan
Yardımcılığı görevini yürüttü. 29 Mart 2009 tarihinde
yapılan yerel seçimlerde, Beykoz Belediye Başkanlığı’na
seçildi. 2014 Yerel Yönetim Seçimlerinde halkın
teveccühüyle Beykoz tarihinde bir ilki başararak tekrar
Belediye Başkanı oldu.
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İBB İzcileri

57. Alay’ın izinde

İ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İzcileri, Çanakkale Kara Savaşları’nın 101’inci yıldönümü
nedeniyle düzenlenen 57. Alay Yürüyüşü’ne katıldılar.
Çanakkale’nin Kocadere mevkiinde düzenlenen kamp, 5 bini aşkın izciyi ağırladı.

stanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İzcilik
Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen 13. Çanakkale
Milli Bilinç Kampı sona erdi. Kampa katılan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi izcileri başta olmak üzere 9 ülke ve
52 şehirden 5 bini aşkın izci, Çanakkale Kara Savaşları’nın
101. yıldönümünü bir dizi etkinliklerle andı. 57. Piyale
Alayı’nın karargah olarak kullandığı Kocadere Köyü
yakınlarında kurulan kamp alanına adım atan izciler,
kampın ilk gününü bölgeyi tanıyarak geçirdi. Kampın ikinci
gününde Çanakkale’de düzenlenen 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi törenlerine katılan
izciler okçuluk, telsiz, ilk yardım, itfaiye ve sivil savunma
eğitimleri aldılar.
Şehitlere vefa yürüyüşü düzenlendi…
24 Nisan’da Çanakkale’de öleceğini bilerek cepheye giden,
Fransız ve diğer düşman kuvvetlerinin yaptığı çıkarmada
düşmanların ilerlemesine ve Kocasinan Tepelerinin düşman
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eline geçmesine engel olan 57. Alay Şehitliği’ni ziyaret eden
izciler, vatanı için canlarını veren şehitleri saygı ve minnetle
andılar. Kampa katılan 5 bini aşkın izci, 25 Nisan 1915
tarihinde düşmanla çarpışan ve canları pahasına vatanı
düşman eline vermeyen Yarbay Hüseyin Avni Bey
komutasındaki 57. Alay şehitlerine vefa yürüyüşü düzenledi.
Kınalı kuzular Conkbayırı yolunda…
25 Nisan gecesi dedelerinin yaptığı gibi 04.00’te uyanan
izciler, 57. Alay askerlerinin son yediği yemek olan ve
İBB Lojistik Destek Merkezi aşçılarınca hazırlanan kırık
buğday çorbası içip, hamur lokmalarını yediler. Saçlarına
tek tek kına yakılan izciler, askerlerin o dönem giydiği
enveriye kabalağı şapkalarını giyerek sabahın ilk ışıklarıyla
birlikte mehteran eşliğinde Conkbayırı’na doğru yola
çıktılar. 10 km'lik vefa yürüyüşünü gururla tamamlayan
izciler, Conkbayırı’nda düzenlenen törene katıldılar.
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Dostluk ve barış rallisi
nefesleri kesti

A

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen Doğu Batı Dostluk ve Barış
Rallisi’nin Türkiye ayağı, İstanbul’dan başlatıldı. Yarışlarda, 20 ülkeden 600 yarışmacı
toplam 11 bin 500 kilometrelik mesafe kat etti.

vrupa Birliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin katkı ve destekleriyle bu yıl 11’incisi
düzenlenen Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi,
Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı.
Törene, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan
Bozkır, Ralli Başkanı Wilfried Gehr, T.C Köln Başkonsolosu
Hüseyin Emre Güngör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep,
Ralli İkinci Başkanı ve Türkiye sorumlusu Nadir Serin
katıldı. 20 ülkeden 600 yarışmacının 300’den fazla araçla
katıldığı yarışlarda barış için toplam 11 bin 500 kilometrelik
mesafe kat edildi. Almanya’dan başlayan yarışın ikinci etabı
olan İstanbul ayağı ise Muğla’da son buldu.
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Yarışmanın ikinci ayağında, katılımcılar ile yakından
ilgilenen Bakan Bozkır, ralli arabasına binerek basın
mensuplarına görüntü verdi. Renkli görüntülerin sahne
olduğu programda konuşan Bakan Bozkır, düzenlenen
rallinin barış ve dostluğu ön plana çıkardığını ifade ederek,
“Türkiye’de bulunduğunuz sürede ülkemizin sunduğu barış
ve dostluk ortamına şahit olacaksınız.” dedi.
Volkan Bozkır, “İstanbul, yüzyıllar boyunca ulu şehir,
mutluluk şehri ve yeditepeli şehir gibi isimlerle anıldı.
Modern İstanbul ise 15 milyonluk genç ve dinamik nüfusu
ile spor ruhunu yeniden hissediyor. 2012 yılında da Avrupa
başkenti olma onurunu taşımış bir şehir burası.” diye
konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Bozkır, Doğu Batı
Dostluk ve Barış Rallisi’nin İstanbul etabı startını ralli aracı
kullanarak verdi.

51

İstanbul’da
Yarı Maraton coşkusu

İ

İstanbul, büyük bir spor organizasyonuna daha başarıyla ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi iştirak şirketlerinden Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı
Maratonu’nda binlerce kişi koştu. Tarihi Yarımada’da koşulan maratonda, erkeklerde Türk atlet
Ali Kaya, kadınlarda ise Kenyalı atlet Vıolah Jepchumba kazanan isimler oldular.

stanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde Spor A.Ş.
tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı
Maratonu, renkli görüntülere sahne oldu. Yenikapı
Etkinlik Alanı’nda Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan,
Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ve Vodafone
Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk’un
startını verdikleri koşuda yaklaşık 7 bin 500 kayıtlı kişi
rakım farkı bulunmayan ve dünyanın en düz, en hızlı
parkurlarından birinde kıyasıya mücadele etti. Vodafone
İstanbul Yarı Maratonu’nda Türkiye, Kenya, Etiyopya,
Litvanya, Bahreyn, Fas, Ukrayna, Eritre, İngiltere ve
Uganda’dan katılan elit atletler de yer aldı.
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Elit Kategorisi’nde 59 atlet mücadele etti…
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu Elit Kategorisi’nde
10 ülkeden 40’ı erkek 19’u kadın olmak üzere 59 atlet koştu.
Türkiye’yi Elit Kategorisi’nde 16 erkek ile 8 kadın atlet
temsil etti. Toplam 21 kilometreden oluşan Elit Atletler
Kategorisi’ndeki yarışı, erkeklerde Türk sporcu Ali Kaya,
kadınlarda ise Kenyalı atlet Vıolah Jepchumba kazandı.
Erkeklerde ikinci sırayı rekora en yakın gösterilen Eritreli
sporcu Zersenay Tadesse elde ederken, Kenya’dan Leonard
Kipkoech Langat üçüncü oldu. Kadınlarda ise ikinci ve
üçüncü sırayı Etiyopyalı atletler Meskeram Assefa ile
Amane Gobena Gemeda aldı.
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Organizasyonda ayrıca 155 metrelik Çeyrek Maraton,
21.098 metreden oluşan Bayrak Yarışı ve şirketlerin kendi
koşu takımlarıyla yer aldıkları Business Maraton yarışları da
düzenlendi.
Dereceye giren sporcular ödüllendirildi…
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda erkek ve kadınlarda
birinciler 10 bin dolar kazandı.Yarı Maraton’da ayrıca
erkek ve kadınlarda ikinciler 5 bin dolar, üçüncüler ise
3 bin dolar ödül aldı. Erkekler 21 kilometrede dereceye
giren sporcuların kupalarını ve madalyalarını, Spor A.Ş.
Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ve Vodafone Türkiye
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk takdim etti.
Yarışa, Tarihi Yarımada ev sahipliği yaptı…
Atletizm sevenlerin büyük ilgi gösterdiği Vodafone İstanbul
Yarı Maratonu’na, Tarihi Yarımada başarıyla ev sahipliği
yaptı. Yenikapı Etkinlik Alanı’ndan başlayan maratonda
atletler Sirkeci ve Eminönü güzergahını takip ederek,
Balat’tan geri döndüler. Sporcular aynı güzergah üzerinden
21 kilometrelik parkuru tamamlayarak Yenikapı’daki bitiş
noktasında koşuyu tamamladılar.
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Spor şöleninde
muhteşem final
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Okul Spor Salonları Spor
Şöleni görkemli bir ödül töreni ile sona erdi. Törene, basketbolun yıldız isimleri ile
öğrenci karmalarının oynadığı All-Star maçı damgasını vurdu.

İ

Ayhan Kep, Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Dinçer
Çetintaş, İBB Spor Kulübü (İBBSK) Başkanı Bahattin
Ulusan ile okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda
öğrenci katıldı.

Törene ayrıca Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz,
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Bayrampaşa
Belediye Başkanı Atilla Aydıner, İBB Destek Hizmetleri
Daire Başkanı Osman Savaş, İBB Gençlik ve Spor Müdürü

Skate Parkur ve Karizma Show'dan nefes kesen
performans…
Törende ilk olarak bisiklet akrobasi grubu Skate Parkur
sahneye çıktı. İzleyicilere nefes kesen bir gösteri sunan ekip,
bisikletle gerçekleştirilmesi neredeyse imkansız olan
hareketleri başarıyla yaparak gençlerden büyük alkış aldı.

stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Okul Spor
Salonları Spor Şöleni, Cebeci Spor Kompleksi’nde
gerçekleştirilen ödül töreni ile tamamlandı. Yaklaşık
bir ay süren şölende 39 lise ve 26 ortaokuldan
toplam 1.500’ü aşkın sporcu yer aldı.
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Türkiye’nin “Harlem”i olarak bilinen Karizma Show
grubunun yaptığı akrobatik basketbol gösterisi de nefesleri
kesti. Trambolin benzeri bir aygıt yardımıyla havada uçarak
basket atan ve gösterilerine izleyenleri hayrete düşüren
figürler ekleyen grubun performansını gençler büyük bir
ilgiyle izlediler.
Maçlara sesi ve yorumlarıyla renk katan eski basketçi ve
spor yazarı İsmet Badem de törene katılanlar arasındaydı.
Badem ilk olarak tribünlerdeki gençlerden bir grubu
seçerek üç sayılık atış yarışması düzenledi.
Basketbolun yıldızları All-Star’da gençlerle buluştu...
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği
programdaki sürprizler, gösteriler ve konuklarla sınırlı
kalmadı. Anadolu ve Avrupa Yakası öğrencilerinden
oluşturulan basketbol karma takımlarının All-Star maçı da
konuklarca ilgiyle izlendi. İBBSK’nın başarılı sporcuları
Metecan Birsen, Mert Çevik, Erbil Eroğlu ve Deniz
Kılıçlı’nın yanı sıra Basketbol Süper Ligi ve Euroleague’de
mücadele eden Cedi Osman, Oğulcan Baykan ve Emircan
Koşut ile kendisi de İBB Okul Spor Salonları'nda yetişerek
basketbol kariyerine başlayan Furkan Korkmaz gibi yıldız
isimlerin de yer alması All-Star maçına ayrı bir renk ve
heyecan kattı. İsmet Badem’in yorumladığı maçta, spor
yazarı ve yorumcu Murat Didin de saha kenarındaydı.
Tören, gösteri ve protokol konuşmalarının tamamlanmasının
ardından 2. Okul Spor Salonları Spor Şöleni’nde dereceye
giren okul takımı ve sporculara kupa ve madalyalarının
takdimiyle son buldu.

www.ibb.istanbul

55

Türk sporunun başarılı isimleri
Futbol Akademi Kampı’nda…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata
geçirilen Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı
Projesi 3’üncü etabıyla devam ediyor.
Bu kapsamında Türk futbolunun önemli
isimlerinden Feyyaz Uçar ile eski teknik direktör
İsmail Kartal, antrenman yapan
futbolcu adayları ile biraraya geldi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürlüğü, Başakşehir Futbol Kulübü ve Spor A.Ş.
işbirliğinde hayata geçirilerek üçüncü etabı
gerçekleştirilen Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı
Projesi, 22 spor tesisinde devam ediyor. Türk futbolunun
önemli isimlerinden Feyyaz Uçar da, İBB Cebeci Spor
Kompleksi'nde projeye dahil olan çocukların antrenmanına
katıldı. İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş
ile tesiste biraraya gelen Uçar, antrenman sırasında
çocuklara şut ve pas teknikleri, çapraz ve düz koşu, kafa
vuruşu ile gol teknikleri ve frikik vuruşu gibi konularda
taktikler verdi.

uyarısında bulunan Kartal, “İşinizi sevin, birbirinize ve
hocalarınıza karşı saygılı olun. Şunu unutmayın ki, iyi
futbolcu olmanın yolu önce iyi insan olmaktan geçer. Sizler
iyi bir eğitim alır ve kendinizi geliştirirseniz iyi futbolcu
olmasanız bile futbolun diğer kademelerinde rahatlıkla yer
alabilirsiniz.” diye konuştu.

Futbol Akademi Kampı kutsal bir hizmet…
Antrenman sonrasında projeye ilişkin değerlendirmelerde
bulunan Uçar, “Futbol Akademi Kampı Projesi
evlatlarımızın spor ahlakını bir şekilde hissetmeleri ve
spora teşvik edilmeleri adına çok önemli bir çalışma.
Öte yandan aralarında yetenekli olanların büyük takımların
altyapılarına kazandırılması, onlara bir şekilde imkan
tanınması ve fark edilmelerini sağlamak takdir edilecek,
kutsal bir şey.” dedi.
Fenerbahçe’nin eski teknik direktöründen gençlere
tavsiyeler…
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal
da, Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi
kapsamında Çırpıcı Spor Tesisi’ni ziyaret etti. Kartal, tesisi
ziyaretinde öğrencilere futbol ve gündelik yaşamla ilgili
tavsiyelerde bulundu. Gençlere her şeyden işlerini sevmeleri
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İBB’den spor akademi ve liselerine
hazırlık kursları…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, spor akademileri ve spor liselerine kayıt olmak isteyen
adaylar için hazırlık kursları açtı. İBB’ye ait spor tesislerinde adaylara programlı
bir çalışma imkanı sunan kurslar, Eylül ayına kadar devam edecek.

İ

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nde spor uzmanı ve
yönetici, özel sektördeki spor tesislerine sportif eğitim
uzmanı, turistik alanlarda rekreasyon uzmanı ve animatör
olarak görev yapabiliyor.

Adaylar için sıkı bir çalışma programı…
Kurslara katılan adaylar, BESYO’larda eğitim verilen Beden
Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve
Rekreasyon bölümleri için ciddi bir hazırlık dönemine
giriyor. Önce YGS’den ardından da ilgili üniversitenin
yetenek sınavından başarıyla geçen adaylar, mezun olduktan
sonra beden eğitimi öğretmeni, antrenör, spor yöneticisi,

Kurslarda rehberlik hizmeti de veriliyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi de açtığı bu kurslarla spor
akademilerine ve spor liselerine hazırlanmak isteyenler için
İBB bünyesindeki spor komplekslerinde programlı bir
çalışma imkanı sunuyor. Kurslarda ayrıca Akademi ve Spor
Lisesi adaylarına, hangi üniversiteyi daha kolay
kazanabilecekleri ve hangi bölümde eğitim alırlarsa daha
verimli olabileceklerine dair rehberlik hizmetleri de
veriliyor.

stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Spor A.Ş.
işbirliğinde açılan hazırlık kursları başladı. Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ve Spor Liselerine
giriş yapmak isteyen adaylar için kayıtların devam ettiği
kurslarda, deneyimli spor eğitmenleri hizmet veriyor.

www.ibb.istanbul
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Şehir Tiyatroları
başarılarını ödüllerle taçlandırıyor!

İ

Yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini İstanbullularla buluşturan
Şehir Tiyatroları, 16. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde 4 ödüle layık görüldü.
“12. Gece” adlı oyun, Afife Tiyatro Ödülleri’nde ise 2 farklı kategoride ödül aldı.

stanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları,
16. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nden 4 ödülle ayrıldı.
Kozyatağı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende,
En İyi Prodüksiyon ödülü, William Shakespeare’in yazıp
Serdar Biliş’in yönettiği “12. Gece”’ adlı oyuna verildi.
Ödülü Şehir Tiyatroları adına katılan Genel Sanat
Yönetmeni Yardımcısı Özgür Kaymak aldı.
En İyi Yönetmen ödülü, Şehir Tiyatroları’nda yönettiği
“Hayal-i Temsil”’ adlı oyunla Yiğit Sertdemir’e verildi.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü, Şehir Tiyatroları’nın

58

“Fehim Paşa Konağı” adlı oyunundaki performansıyla
Nazan Yatgın Palabıyık’ın, En İyi Işık Tasarımı ödülü ise
Şehir Tiyatroları’nın “Hayal-i Temsil” adlı oyunundaki
tasarımıyla Cem Yılmazer’in oldu.
12. Gece’ye 2 ödül daha…
Şehir Tiyatroları, “12. Gece” adlı oyunla 20. Yapı Kredi Afife
Tiyatro Ödülleri’nde ise 2 ödüle layık görüldü. Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenen törende, “Yılın En Başarılı Giysi
Tasarımı” ödülü Gamze Kuş’a, “Yılın En Başarılı Sahne
Müziği” ödülü ise Çiğdem Erken’e verildi.

Nisan 2016

Açık Hava’da

yaz oyunları başlıyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, gelenekselleşen yaz oyunlarını Harbiye Cemil
Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sergilemeye hazırlanıyor. Sezon boyunca beğeni toplayan
oyun ve müzikal oyunlar 31 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında İstanbullularla tekrar buluşacak.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları,
sezon boyunca beğeni toplayan oyun ve müzikal
oyunlarını İstanbullularla bir kez daha buluşturuyor.
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda
sergilenecek olan yaz oyunlarında, 12. Gece,
Fehim Paşa Konağı, Ay Işığında Şamata,
Cibali Karakolu adlı oyunlar saat 21.00’de yeniden
seyircilerin karşısına çıkıyor.

www.ibb.istanbul

Sevilen oyunlar yeniden sahnede…
Shakespeare’in en sevilen komedilerinden biri olan
“12. Gece” 31 Mayısta; Turgut Özakman’a 1979 yılında
Büyük Ödül kazandıran “Fehim Paşa Konağı” 2 Haziran’da;
Haldun Taner’in ölümsüz eseri “Ay Işığında Şamata”
4 Haziran’da; Türk Tiyatrosu’nun başyapıtlarından biri olan
Muammer Karaca’nın “Cibali Karakolu” adlı oyunu ise
6 Haziran tarihinde tiyatro severlerin karşısında olacak.
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BULMAC A
Babanın Kız
Kardeşi

Argoda Yalan
Kötüleme

Bir Tartı Aleti
Taraf
4

Gemi Yolu

Hicrî Takvimde İstanbul Ticaret
2. Ay
Odası

Uydurma Sebep
12

Kuzu Sesi
İsyan Eden

Suyla Çevrili
Kara Parçası

Rütbesiz Asker
Oyuncunun
Yaptığı

Bir Kadın
Kahramanımız

Güzel Koku
Satıcısı

Çok Az Kalmak

Ender Şekilde,
Çok Az Olarak

Adet

Şehname’de
Türk Yurdu

Rusça’da Evet

Hitit

Dönüştürücü
(Elektrik)

1

5

Mektep
Tümör

Bir Haber Ajansı

İsim

Bir Ünlü Harf

Hangi Şey

3. Tekil Şahıs
Hafifçe Açma

Su
Tehlike

Söylenti

Alfabemizin
21. Harfi

Tane’nin
Ünsüzleri

Dörtgen

Erkek, Adam
(Eski)

‘.....’-ı Kerim

Atın Eşkin
Yürüyüşü

9

2. Tekil Şahıs

Kaba Bir Ünlem

Türkçe’nin 11.
Harfi

11

Roma
Rakamıyla Beş

Taneli Bir
Meyve

Kıta

Ulama

Bir Çoğul Eki

Bir İlimiz

Esas, Temel
Açıklama

Bağırsaklar
(Eski)

6

2
Sakınma
Ünlemi

8

Mafsal
Geçici, Vedia
Olarak

Otlak

Bir Çiçek Adı

Vilayet

Çizgi

R

Nispet
Ok (Eski)

Hangi Kişi

Yazma Aracı

Vücudumuzda
Bir Eklem Yeri

Bildirme

Matematikte
Sabit Sayı

Eski Bir Silah

Lezzet

Bir Gaz Adı

Küba’nın
Başkenti

Geç Karşıtı

Boyun Eğmek

Kısa ve Enli
Kılıç

Yüksek Zeka
Fakat

İran Plakası

Şikar

Bayrak, Sancak

Edirne’nin Bir
İlçesi

Duyuru

Nakıs’ın
Ünsüzleri

Yüz
Telli Bir Çalgı
Eşit Ağırlık

Gelir

Bir Emir
Sözcüğü
(Tersi)

Sodyumun
Simgesi

Yok Karşıtı

10

Toryum’un
Simgesi

3

Argoda
Gözetleme

7

Bir Uzvumuz

Gümüş

Yol’un Ünsüzleri

Tutamak

Bir Nota

Kısa Zaman
(Tersi)

Muğla İlçesi

Sert, Katı

14

Anneanne

Soru Eki (Tersi)

Temize
Çıkarmak

Tiyatro Alanı
13
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: LALELER ŞEHRİ İSTANBUL
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.istanbul e-posta
adresine gönderen ilk dört kişiye, Miniaturk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...
İLK DÖRT OKURUMUZ: ÇETİN BİLGİ, MUSTAFA SÜLEYMAN BOZHÜYÜK, YAKUP KASMER, TUĞÇE USKUR

13

14

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ
01.05.2016 - 31.05.2016
İHALE TARİH/ SAAT

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

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

02.05.2016 10.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

6 Kalem Cenaze Sarf Malzemesi Alımı

02.05.2016 10.30

İşletmeler Müdürlüğü

Porselen Kahvaltı Tabağı Alımı İşi

02.05.2016 11.00

Satınalma Müdürlüğü

6 Kalem Muhtelif Makine ve Malzeme Alımı

02.05.2016 11.30

Satınalma Müdürlüğü

Esnek Şerit Ayırıcı ve Refüjbaşı Alımı

03.05.2016 10.00

Satınalma Müdürlüğü

2 Kalem Çöp Konteyneri Alımı

03.05.2016 11.30

Satınalma Müdürlüğü

96 Kalem Alt Yapı Malzeme Alımı İşi

04.05.2016 10.00

Arşiv Müdürlüğü

Yeni Arşiv Binasına Taşınma İşi

04.05.2016 10.30

Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü

Kitap Satın Alımı İşi (Atatürk Kitaplığı ve Tüm Şube Kütüphaneler)

04.05.2016 11.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

6 Kalem Cenaze Tekstil Malzemesi Alımı

04.05.2016 11.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

2 Kalem İş Güvenliği Malzemesi Alımı

09.05.2016 10.00

İşletmeler Müdürlüğü

2016 Yılı Mutfak Malzemeleri Alımı İşi

09.05.2016 10.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

2 Kalem Hasta Bezi Alımı

09.05.2016 11.30

Yapı İşleri Müdürlüğü

Tuzla Köyiçi Bölgesi Yayalaştırma İnşaatı

12.05.2016 10.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

3.900 Çift Erkek Botu Alımı

12.05.2016 11.00

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Organizasyonel Gelişim Hizmetleri

16.05.2016 10.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

60.000 kg Kurban Eti Poşeti Alımı

16.05.2016 11.30

Trafik Müdürlüğü

İstanbul Geneli Altgeçit ve Tünellerde Bakım - Onarım Kapsamında Elektromekanik ve Kontrol Sistemlerinin Revizyonu İşi

17.05.2016 11.00

Satınalma Müdürlüğü

Klima ve Hava Perdesi Alımı

17.05.2016 11.30

Mesken Müdürlüğü

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Esenyalı Mahallesi, 0 Ada, 4202 Parselde 210 Adet Konut, Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı

18.05.2016 11.00

Satınalma Müdürlüğü

İlk Müdahale İtfaiye Aracı Alımı

18.05.2016 11.30

Satınalma Müdürlüğü

Dar Alan Yangın Söndürme İtfaiye Aracı Alımı

23.05.2016 10.00

İşletmeler Müdürlüğü

2016 Yılı (2. Dönem) Sebze ve Meyve Alımı İşi

23.05.2016 10.30

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

99 Kalem Mutfak Malzemesi Alımı

23.05.2016 11.30

Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü

2016 Yılı Avrupa Yakası Spor Salonları Bakım ve Onarım İnşaatı

24.05.2016 10.30

Çevre Koruma Müdürlüğü

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlanması İşi

26.05.2016 10.00

Satınalma Müdürlüğü

İSMEK Muhtelif Spor Aletleri Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ADINA
SAHİBİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI Hüseyin Eren GENEL YAYIN YÖNETMENİ Serkan Fıçıcı SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Bahadır Celepoğlu
ADRES: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/SARAÇHANE TEL: (0212) 455 14 50 istanbulbulten@ibb.istanbul
YAPIM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi BASKI-CİLT: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basımevi
İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

