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Sevgili
İstanbullular
Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bir dünya 
kenti olan İstanbul’umuzun marka değerini artırmak için 
hayata geçirdiğimiz yatırım ve hizmetlere bir yenisini daha 
eklemenin gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Türkiye’de 
düzenlenen ilk kültür fuarı olan İstanbul-Gyeongju Dünya 
Kültür Expo 2013 ile dünyanın kültürünü İstanbul’da 
buluşturduk. “Yol-buluşma-birliktelik” sloganıyla düzenlenen 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliğini 
yaptığımız kültür fuarını, Sayın Başbakanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ve Güney Kore Başbakanı Chung Hong Won’un 
katıldığı muhteşem bir açılış töreniyle başlattık. 35 farklı 
mekanda 28 etkinliğin yapılacağı fuar, medeniyetleri ve 
kültürleri buluşturmanın yanı sıra Güney Kore ile Türkiye 
arasındaki dostluğu pekiştirecek ve İstanbul’un tanıtımına 
büyük bir katkı sağlayacaktır. 

Siz değerli hemşehrilerimin 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. 

İçerisinde bulunduğumuz Eylül ayı, milyonlarca öğrencimiz 
ve binlerce öğretmenimiz için yaklaşık 9 ay sürecek eğitim 
maratonunun başlangıcı anlamına geliyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak, ders zilinin çalacağı 16 Eylül’de 
öğrencilerimiz ile ailelerinin trafikte sorun yaşamaması için 
ilgili birimlerimiz ve diğer kurumlarla birlikte gerekli tedbirleri 
aldık. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın 
ve onların geleceğe yürümelerini sağlayan öğretmenlerimizin 
başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesini diliyorum.

Gelecek sayıda birbirinden güzel hizmet ve etkinliklerin 
haberleri ile yeniden karşınızda olmak ümidiyle hepinize 
sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler temenni ediyorum.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde yapılan ve 
Türkiye’de düzenlenen “ilk” kültür 
exposu olan İstanbul-Gyeongju 
Dünya Kültür Expo 2013, 
dünyanın kültürünü İstanbul’da 
buluşturdu. “Yol-buluşma-
birliktelik” sloganıyla 
düzenlenen İstanbul - 
Gyeongju Dünya Kültür Expo 
2013, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Güney Kore 
Başbakanı Chung Hong Won ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katıldığı muhteşem bir açılış 
töreniyle başladı. 

İstanbul’da kültür şöleni
İstanbul ve Güney Kore’nin Gyeongju şehri arasında 

kültür bağı oluşturmak amacıyla düzenlenen İstanbul - 
Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013, Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Chung Hong 
Won, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ve Güney Kore Gyeongsangbuk Valisi Kim Kwan 
Yong’un katıldığı görkemli bir törenle açıldı. Ayasofya 
Meydanı’nda düzenlenen açılışa, Başbakan Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, 
AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı 
Abdurrahman Şen ve Başkan Kadir Topbaş’ın eşi Özleyiş 
Topbaş’ın yanı sıra çok sayıda Türk ve Koreli davetli katıldı. 
Açılış, saygı duruşunun ardından iki ülke milli marşlarının 
okunmasıyla başladı. Milli marşlar okunurken sahnenin 
arkasındaki ekranlarda, Kore Savaşı’na katılan Türk 
askerlerinin fotoğrafları gösterildi. 

Expo, medeniyetler buluşmasına zemin olacak…
Konuşmasına izleyenleri Korece selamlayarak başlayan 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul - Gyeongju 
Dünya Kültür Expo’nun bölgede ve tüm dünyada barışa, 
hoşgörüye ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederek, 
“Hele hele 100 bini aşkın insanın öldürüldüğü Suriye’de, 
binlerce insanın öldürüldüğü Mısır’da bu olaylar cereyan 
ederken, bölgenin böyle hassas olduğu bir dönemde, 
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barışa her zamandan çok daha 
fazlasıyla ihtiyacımız olduğu bir 
dönemde, inanıyorum ki; bu buluşma, 
medeniyetler buluşmasına da çok 
önemli bir zemin teşkil edecektir.” 
dedi.

Kore ile tarihi dostluk pekişiyor…
Expo’nun devletler ile halklar 
arasında daha yakın, daha güçlü 
ilişkilerin kurulmasına vesile 
olmasını dileyen Başbakan Erdoğan, 
“Misafirlerimize bir şeyi hatırlatmak 
istiyorum; Bulunduğumuz nokta, 
dünyanın merkezidir. Türkiye ve 
Kore Cumhuriyeti arasında tarihin 
derinliklerine dayanan güçlü bir 
dostluk bağı vardır. Göktürkler 
Dönemi’nde başlayan ilişkilerimiz, 
Kore Savaşı ile yeni bir aşamaya 
geçti. Kore Savaşı, cephede kader 
birliği yapan Türk ve Kore halkları 
arasında, coğrafi mesafeyi ortadan 
kaldıran kalıcı kardeşlik bağları 
kurdu. Bizlerin görevi, ülkelerimiz 
arasındaki ilişkilerin bu özel niteliğini 
ve samimiyetini, aynı canlılıkla, ancak 
yeni ve ileri bir vizyonla genç nesillere 
aktarmak.” diye konuştu.

“Kültür Anlaşması” imzalandı…
Başbakan Erdoğan, kadim dostluğun 
geçen yıl stratejik ortaklık düzeyine 
çıkartılması ile işbirliğinin yeni 
bir safhaya taşındığını belirterek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Kore 
Savaşı’nda sergilediğimiz karşılıklı 
dayanışma ruhuna ve siyasi 
ilişkilerimizin seviyesine uygun 
olarak, kültür alanındaki ilişkilerimizi 
de geliştirmek istiyoruz. Ülkelerimiz 
arasında bugün imzalanan Kültür 
Anlaşması’nın, gerçekleştireceğimiz 
ortak faaliyetlerin zeminini 
oluşturacağına inanıyorum. Yine 
açılışını yaptığımız Dünya Kültür 
Fuarı’nı da bu bakımdan önemli 
bir fırsat olarak görüyorum. Bu 
fuar, Kore kültürel mirasının 
tanıtılması amacıyla 1998 yılından 
bu yana düzenleniyor. 50 ülkeden 
1 milyondan fazla ziyaretçi geldi. 
Güney Kore dışındaki ilk ve tek 
fuar ise 2006 yılında Kamboçya’da 
düzenlenmişti. Dünya Kültür 
Fuarı’nın Güney Kore dışında ikinci 
olarak İstanbul’da düzenleniyor 
olmasından büyük bir memnuniyet 
duyuyoruz.”

Başbakan Erdoğan: “Dilerim ki; İpek 
Yolu’nu demir ağlarla öreriz…”
Başbakan Erdoğan, ülkeler arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesi açısından bu tür 
etkinliklere büyük önem verdiklerini 
vurgulayarak, Dünya Kültür Fuarı’nın 
düzenlendiği şehirlerin, güçlü tarihi 
arka plana sahip yerleşim yerleri 
olduğunu söyledi. İpek Yolu’nun 
başlangıç noktasının Gyeongju, 
son noktasının ise İstanbul olarak 
kabul edildiğini belirten Başbakan 
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Başlattığımız demiryolu ağlarıyla 
temenni ederim ki, bu İpek Yolu’nu 
demiryolu olarak öreriz. Doğunun 
en doğusu ile en batısında yer alan 
bu iki tarihi kentin biraraya gelmesi, 
bir bakıma yeni İpek Yolu’nun 
sembolü olarak görülebilir. Bu fuarın, 
geçmişte İpek Yolu üzerinde yaşanan 
kültürel alışverişi ve dinamizmi 
yeniden canlandırarak, tarihi İpek 
Yolu’nun ihyasına katkı sağlayacağına 
inanıyorum.” 

23 gün boyunca kültürel expo 
heyecanı yaşanacak…
Başbakan Erdoğan, dünyanın önde 
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gelen metropolleri arasında yer alan 
İstanbul’un, farklı ülkelerden gelecek 
herkese, 23 gün boyunca “kültürel 
expo” heyecanını yaşatacağını 
belirterek, “Fuar kapsamında 35 farklı 
mekanda gerçekleştirilecek olan 
28 etkinlik, doğu ve batı kültürlerinin, 
bir başka ifadeyle medeniyetlerin 
buluşmasına zemin oluşturacak.” dedi. 

İstanbul, dünya kültürlerine ev 
sahipliği yapacak… 
İstanbul’un medeniyet ve insanlık 
tarihi bakımından sahip olduğu 
emsalsiz zenginliklerin, fuar 
vesilesiyle bir kez daha dünyanın 
hizmetine sunulacağını ifade eden 
Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle 
tamamladı: “Asırlardır gerçek anlamda 
bir barış, hoşgörü ve kardeşlik şehri 
olan İstanbul’da, fuar süresince 
bir kez daha dünya kültürlerinin 
buluşmasını arzu ediyoruz. Burada 
insanlığın ortak değerlerinin 
buluştuğu muhteşem bir kültür şöleni 
yaşanacağına inanıyorum. Güney 
Kore ile aramızdaki köklü dostluğun, 
fuarın oluşturduğu samimi dostluk 
atmosferinde daha da güçlenmesini 

temenni ediyorum. İstanbul - 
Gyeongju Dünya Kültür Expo 
2013’ün bölgemizde ve tüm dünyada 
barışa, hoşgörüye ve kardeşliğe 
vesile olmasını diliyorum. Güney 
Kore’den gelen tüm misafirlerimize 
‘Hoşgeldiniz’ diyorum.” 

İki şehir arasında kültür alışverişi 
yaşanacak…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş da, expo ile Türkiye 
ve Güney Kore’nin tarihi ve kültürel 
değerlerinin dünyaya tanıtılacağını 
belirterek, “Türk askerlerinin Kore 
Savaşı’nda gösterdiği kahramanlık, 
Kore halkı için ayrı bir yere sahip. 
İki ülke arasındaki dostluk ‘kan 
kardeşliğine’ bürünmüş. İstanbul 
ve Gyeongju şehirlerinin tarihsel 
birikimleri üzerinden kültür alışverişi 
gerçekleştirilecek.” dedi. 

Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un 
sadece finans ve ticaret merkezi 
değil aynı zamanda dünyanın en 
önemli kültür merkezlerinden 
biri olmak istediğini ifade ederek, 
“İstanbul’un geçmişten aldığı mirası 
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geleceğe taşımak için büyük gayret 
sarf ediyoruz. Bu nedenle şehir 
diplomasisine büyük önem veriyoruz. 
Bu fuarın, ülkelerimiz, milletlerimiz 
ve şehirlerimiz arasındaki bağı daha 
da güçlendireceğine inanıyorum. İki 
ülke arasındaki kültürel işbirliğini 
pek çok alanda pekiştirme fırsatı 
doğacak.” diye konuştu. 

Türk askerlerinin fedakarlıklarını 
unutmadık…
Güney Kore Başbakanı Chung Hong 
Won ise etkinliğin, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesine ve iki 
ülke insanının birbirini daha iyi 
tanımasına büyük katkı sağlayacağını 
söyledi. Kore Savaşı’nda Türk 
askerlerinin onurlu fedakarlıklarını 
hiçbir zaman unutmadıklarını 
belirten Won, “İki ülkenin kan 
kardeşliğinden gelen iyi ilişkilerini 
daha da sağlamlaştırıyoruz.” dedi. 
Güney Kore Gyeongsangbuk Valisi 
Kim Kwan Yong da, etkinliğin 
düzenlenmesi dolayısıyla iki ülke 
liderlerine teşekkür ederek, “Doğu 
ve batı medeniyetinin ortak noktası 

olan İstanbul’da kültürümüzü ve 
geleceğimizi dünyaya tanıtmak 
istiyoruz.” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından “Geçmişin 
Çiçekleri Yeniden Açıyor” temasıyla 
gece için hazırlanan özel gösteri 
sunuldu. Gösteri sırasında futbol 
maçlarındaki Türkiye ve Kore 
taraftarlarının fotoğrafları ile Kore’de 
görev yapan Türk askerlerinin 
fotoğrafları ekranlara yansıtıldı. 

Kültür buluşmaları dünya barışına 
katkı sağlıyor…
İstanbul - Gyeongju Dünya Kültür 
Expo 2013’ün ilk etkinliği olan 
Türkiye - Kore Geleneksel El Sanatları 
Sergisi, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi’nde 
açıldı. Başkan Kadir Topbaş, Türkiye ile 
Güney Kore’nin dostluğunun asırlar 
öncesine dayandığını belirterek, 
serginin kendileri için mutluluk 
verici olduğunu söyledi. Kültürlerin 
insanlık tarihinin ortak dili olduğunu 
ve bu dile katkı sağlayacak her türlü 

girişime destek verilmesi gerektiğini 
vurgulayan Başkan Topbaş, “Ülkelerin 
kalkınmasında kültür çok önemli bir 
yer tutuyor. Bu durumun Birleşmiş 
Milletler tarafından bile gündeme 
alındığını belirtmek istiyorum. 
Farklı kültürlerin böyle ortamlarda 
biraraya gelmesi, dünya barışına 
da katkı sağlıyor. Böyle bir serginin 
İstanbul’da açılması bizler için büyük 
bir şans. İnsanlık için bu kadar öneme 
sahip kültür aktivitelerini her zaman 
desteklemeliyiz.” diye konuştu.

Tarihi değerler canlanıyor…
Güney Kore Gyeongsangbuk Valisi 
Kim Kwan Yong da, iki ülke arasındaki 
dostluğa değinerek, “Tarih toplumlar 
için çok önemli. Burada, kardeş 
ülke Türkiye’de tarihi değerlerimizi 
canlandırıyoruz. Dünya barışına 
sağladığımız bu katkıdan dolayı 
çok mutluyuz.” dedi. Konuşmaların 
ardından karşılıklı hediye takdimi 
yapıldı. Başkan Topbaş’ın eşi Özleyiş 
Topbaş’a Güney Kore’nin geleneksel 
kıyafeti giydirildi. Daha sonra da Kore 
Çay Sanatı temsili gösterimi yapıldı.
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İstanbul’da Kore rüzgarları esiyor…
Sergide, Kore kültürüne ait eski 
yazı, resim ve kıyafetlerin yanı sıra 
İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi’nin 
11 sanatçısına ait hat, ebru, minyatür 
ve tezhip eserleri de yer alıyor. Sergi, 
İstanbul - Gyeongju Dünya Kültür 
Expo’nun sona ereceği 22 Eylül’e 
kadar açık kalacak. Sergi, pazar hariç 
her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında 
ziyaret edilebilecek.

Güney Kore’nin sesinden 
“Üsküdar’a Giderken”… 
İstanbul - Gyeongju Dünya Kültür 
Expo 2013 etkinlikleri kapsamında 
Güney Kore’nin en önemli müzik 
gruplarından “GİL”, Ayasofya 
Meydanı’nda konser verdi. Konseri 
Koreli ve Türk vatandaşlarla birlikte, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve eşi Özleyiş 
Topbaş, Güney Kore Gyeongsangbuk 
Valisi Kim Kwan Yong ve eşi ile 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı 
Abdurrahman Şen de izledi. Güney 
Kore’nin yerel ezgilerinin çalındığı 
konserde, “Üsküdar’a Giderken” 
türküsü de Türk Saz Sanatçıları 

eşliğinde seslendirildi. Türkü 
izleyenlerden büyük alkış aldı. 

Koreli ve Türk sanatçıları biraraya 
getiren sergi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen İstanbul - 
Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013’ün 
en önemli etkinliklerinden olan Güney 
Kore - Türkiye Çağdaş Sanatlar Sergisi 
de, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 
sanatseverlerle buluştu. 38 Güney 
Koreli sanatçının resim, seramik 
ve heykel çalışmaları ile 34 Türk 
sanatçının resim, heykel, seramik ve 
fotoğraf çalışmalarının biraraya geldiği 
serginin küratörlüğü Mehmet Lütfi 
Şen tarafından yapılıyor. Sergi, 22 Eylül 
tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Gençler ve kendini genç hissedenler 
için...
Kore kültürünün İstanbullularla 
buluştuğu İstanbul-Gyeongju 
Dünya Kültür Expo 2013 etkinlikleri 
kapsamında Güney Kore’nin övünç 
kaynağı olan en iyi K-Performansı 
Flying, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde 
İstanbullularla buluştu. Ritmik 
jimnastik, artistik jimnastik, amigo, 

dövüş sporları, break dans gibi enerjik 
ve ritmik tarz tekniklerinin birarada 
olduğu sözsüz tiyatro oyunu, daha çok 
gençlere hitap etse de, kendini genç 
hissedenleri de kahkahalara boğdu. 
Koreli genç oyuncuların sergilediği 
oyun, 20 Eylül 2013 tarihine (5-12 Eylül 
hariç) kadar her akşam saat 20.00’de 
ücretsiz ve davetiyeli olarak seyirciyle 
buluşacak.

Bin yıllık Silla İstanbul’da...
İstanbul- Gyeongju Dünya Kültür 
Expo 2013 etkinliklerinden biri olan 
Tanrıların Ülkesi Silla (Silla The Land Of 
Gods) adlı müzikal gösteri, Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’nda sanatseverlerle 
buluştu. Kore Kültür Günlerinin 
müzikal gösterimleri arasında önemli 
bir yere sahip Silla, güçlü ve etkili 
bir ekip tarafından sahneleniyor. 
Hikayede, mucizeler ülkesi Silla’nın 
doğum efsanesi, kraliçe Sun-Duk ve 
asker Hwarang arasındaki muhteşem 
aşk hikayesi anlatılıyor. Kore kültürünü 
en iyi temsil eden gösterilerden biri 
olan Silla, 20 Eylül 2013 tarihine kadar 
( 12-15 Eylül hariç) her akşam saat 
20.00’de ücretsiz ve davetiyeli olarak 
sahnelenecek.
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Kore Kültür Pavilyonu açıldı…
İstanbulluların, Kore geleneklerini ve günlük yaşantıyı 
daha yakından tanımasına imkan sağlayacak Kore Kültür 
Pavilyonu, Eminönü Meydanı’nda açıldı. Altın ayakkabı 
ve takılar, çiniler, kilden yapılmış heykelcikler, kutsal 
emanetlerin saklandığı kutu ve Güney Kore için kutsal 
olarak kabul edilen en eski çana ait maketin de yer aldığı 
Kültür Pavilyonu, İstanbul halkının beğenisine sunuldu. İki 
ülke arasındaki dostluğun da anlatıldığı pavilyon, 
22 Eylül’e kadar ziyaret edilebilir. 

35 farklı mekan, 28 farklı etkinlik...
Türkiye ve Güney Kore arasındaki kültürel ilişkilerin yanı 
sıra siyasi ve ticari ilişkileri daha da ileriye taşıyacak olan 
organizasyon ile İstanbul, Güney Kore kültürünün yanı 
sıra 35 farklı ülkeden çok sayıda sanatçıya da ev sahipliği 
yapacak. Duyguların dili ve sanatın evrensel gücü ile 
Gyeongju’dan İstanbul’a bir köprü kuracak olan expo, 
dünyanın kültürünü İstanbul’da biraraya getirecek. Expo 
kapsamında; 35 farklı mekanda edebiyattan sinemaya, 
danstan modaya ve spora kadar pek çok sanatçı ve 
sporcuların katılacağı 28 farklı etkinlik gerçekleştirilecek. 
İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013 kapsamında 
İstanbul, 40 binin üzerinde Güney Koreli turisti 
ağırlayacak. Böylece ülke ekonomisine ve İstanbul’un 
tanıtımına büyük bir katkı da sağlanmış olacak.
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Dünyanın kültürü İstanbul’da 
buluşuyor, tarihi İpek Yolu yeniden 
hayat buluyor. İstanbul - 
Gyeongju Dünya Kültür Expo 
2013 kapsamında Güney 
Kore’den yola çıkan İpek Yolu 
Konvoyu, 5 ay süren bir 
yolculuğun ardından İstanbul’a 
ulaştı. Tarihi yolculuk anısına 
Galata Kulesi Meydanı’nda 
yaptırılan İpek Yolu Dostluk Anıtı, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve 
Gyeongsangbuk Valisi Kim Kwan 
Yong tarafından görkemli bir 
törenle açıldı.

Tarihi İpek Yolu canlanıyor!
İstanbul - Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013 kapsamında 

gerçekleştirilen İpek Yolu Yolculuğu, Güney Kore’nin 
Gyeongju şehrinde 21 Mart’ta düzenlenen görkemli törenle 

başladı. Xian (Çin), Dunhuang (Çin), Azerbaycan, Kazakistan, 
Özbekistan, Türkmenistan ve İran güzergahını takip eden 
6 araçlık İpek Yolu Konvoyu, 23 Ağustos’ta Türkiye’ye giriş 
yaptı. 5 ay sonra Türkiye’ye ulaşan konvoy, Ağrı Gürbulak Sınır 
Kapısı’nda törenle karşılandı. Karşılama törenine AK Parti Ağrı 
Milletvekili Fatma Salman, Doğubayazıt Kaymakamı Karahan 
Daştan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Daire Başkanı Abdurrahman Şen ve Kültür Müdürü Şevket 
Demirkaya katıldı. 

Kadıköy’de coşkulu karşılama…
İpek Yolu Konvoyu, Erzurum, Ürgüp, Ankara, İzmir ve 
Bursa’nın ardından 30 Ağustos’ta İstanbul’a ulaştı. Konvoy, 
Kadıköy Meydanı’nı dolduran binlerce İstanbullu tarafından 
bayraklarla karşılandı. Törende, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, İpek Yolu Oto 
Karavanı Başkanı ve Kültür Müdürü Şevket Demirkaya da 
yer aldı. İpek Yolu Karavanı ekibi, Kent Orkestrası Bando 
Takımı’nın müzikleriyle neşeli dakikalar geçirdi. 5 aylık bir 
yolculuktan sonra İstanbul’da son bulan serüven, tarihi 
İpek Yolu’nun başlangıç ve bitiş noktası olan Gyeongju ve 
İstanbul’u yeniden hayat bulan bir kültür köprüsü ile birbirine 
bağladı. Yolculuk süresince “Kültürel İpek Yolu” belgesel 
filminin çekimleri de yapıldı. 
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Tarihi dostluk güçlendi...
Tarihi yolculuk anısına yaptırılan İpek 
Yolu Dostluk Anıtı, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile 
Güney Kore Gyeongsangbuk Valisi 
Kim Kwan Yong tarafından görkemli 
bir törenle Galata Kulesi Meydanı’nda 
açıldı. Törende konuşan Başkan Kadir 
Topbaş, Güney Kore ile Türkiye’nin 
dostluğunun çok eskiye dayandığını 
ifade ederek, “O kadar güzel birlik 
ve dostluk ortaya çıktı ki, başka 
ülkeler arasında böylesine bir ilişkinin 
olduğunu söyleyemeyiz.” dedi. 

İpek Yolu’nun en batı ve en 
doğusundaki iki ülkenin bu işbirliğinin 
dünyaya çok farklı mesajlar vereceğine 
dikkat çeken Başkan Topbaş, “İstanbul 
gerçek anlamda dünyanın barış kenti. 
Farklı kültürler asırlardan beri burada 
barış içerisinde yaşıyor. İstanbul’da bu 
anıtın açılması büyük bir anlam taşıyor. 
Bu anıt sadece Türkiye ile Güney Kore 
dostluğunu temsil etmiyor. Bu anıt 
tarihi İpek Yolu’na adeta yeniden hayat 
veriyor. Biz istedik ki, eskiden sadece 
ticari özelliği olan İpek Yolu’na dostluk 
ve kültürel köprü olma özelliği de 
kazandıralım.” diye konuştu. 

Tarihe bırakılan iz; Dostluk Anıtı...
“Türkiye ile Güney Kore dostluğunun 
geçmişi çok eskilere dayanmaktadır.” 
diyen Başkan Topbaş şunları söyledi: 
“60 yıl önce Güney Kore’nin bağımsızlığını 
kazanmasında Türk askerleri kahramanlık 
destanları yazdı. Güney Kore halkı da 
buna karşılık Türk milletine her zaman 
vefa gösterdi. Bu anıtla birlikte tarihe bir 
iz bırakıyoruz. İnanıyorum ki, gelecek 
kuşaklar bizim bu dostluğumuzu çok 
daha ileri bir seviyeye taşıyacaklar.”

Başbakan Erdoğan ve Başkan Topbaş’a 
teşekkür...
Güney Kore Gyeongsangbuk Valisi 
Kim Kwan Yong da, dijital dönemde 
bu tür kültürel etkinliklerin çok önemli 
olduğuna dikkat çekerek, “İki ülke 
arasında sadece kültürel değil siyasi, 
idari ve yatırımlar konusunda da işbirliği 
yapmayı düşünüyoruz. Yakın zaman 
içerisinde de bunun somut sonuçlarını 
görmek istiyoruz.. Farklı yerlerde yaşasak 
da aynı duygular içerisinde bulunmak 
bizler için büyük mutluluk kaynağı. Bize 
gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Sayın 
Başbakan Erdoğan’a ve Başkan Topbaş’a 
hükümetim ve kendi adıma çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.
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Kore Savaşı’nın 60. yılı 
kapsamında düzenlenen Kore 
Gazilerine Teşekkür Programı, 
Güney Kore Başbakanı Chung 
Hong Won ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katılımıyla yapıldı. Konuk 
Başbakan Won, 60 yıl önce Türk 
askerlerinin yaptığı 
kahramanlığı hiçbir zaman 
unutmadıklarını söyledi.

Kore Gazileri unutulmadı… 
Kore Savaşı’nın 60’ıncı yılı kapsamında Lütfi Kırdar 

Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 
Kore Gazilerine Teşekkür Programı, Güney Kore 

Başbakanı Chung Hong Won ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda 
konuşan Güney Kore Başbakanı Chung Hong Won, Türkiye 
ile Güney Kore arasındaki dostluk bağlarının çok kuvvetli 
olduğunu belirterek, “Ülke olarak 60 yıl önce Türk askerlerinin 
yaptığı kahramanlığı hiçbir zaman unutmadık.” dedi. 

Dostluk bağı artarak devam ediyor…
Kore Gazilerinin hiç bilmedikleri uzak bir ülkeye barış için 
giderek kurdukları dostluğun sonsuza kadar yaşayacağına 
inancının tam olduğunu vurgulayan Başbakan Won, “Sizler 
savaşta hiçbir fedakarlıktan kaçınmadınız. Sadece savaş 
zamanında değil, ondan sonra da aynı fedakarlığı gösterdiniz. 
Sizlerin akıttığınız kan ve ter ile iki ülke arasında kurduğunuz 
kuvvetli dostluk bağı her geçen gün katlanarak devam ediyor 
ve böyle olmaya devam edecek. Tüm dünya 2002’deki Dünya 
Kupası maçında size nasıl ilgi ve sevgi gösterdiğimizi gördü. 
Bu dostluk o kadar büyük ki, hala Kore vatandaşlarının en çok 
gitmek istedikleri ülkeler arasında Türkiye ilk sırada. Bundan 
sonra da bundan önce olduğu gibi, iki ülke arasındaki 
ekonomik, kültürel ve toplumsal ilişkiler artmaya devam 
edecek.” diye konuştu.
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Türk askerinin desteği dillere 
destan…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş da, Türk milletinin 
her zaman şehitleri hayırla, gazileri 
de minnetle andığını belirterek, 
Kore Gazilerinin ulvi değerler adına 
hayatlarını ortaya koyduklarını 
söyledi. “Kore Gazilerimiz gösterdikleri 
kahramanlıklarla ülkemize yeni kapılar 
açmışlardır ve Türkiye-Kore dostluğu 
da bu kapılardan biridir” diyen Başkan 
Kadir Topbaş, “Bunca uzaklığa rağmen 
kurulan dostluk ilişkisi imrenilecek 
kadar önemlidir. Türk askerinin Kore 
halkının demokrasiye kavuşması için 
verdiği savaş dillere destandır.” dedi.

Özgürlük ve demokrasi savaşı…
İki ülke arasındaki ilişkilerin kültürel, 
turizm ve ekonomik alanda her geçen 
gün arttığını ifade eden Başkan Topbaş 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Farklılıkların 
birarada yaşadığı bir dünyanın inşası 

için çalışıyoruz. Bizi savaş alanında 
biraraya getiren değerler, özgürlük ve 
demokrasiydi. Üzerinde yürüdüğümüz 
yolun taşları da aynı değerlerden 
oluşuyor.”

Çocukluğunda Kore Savaşı’na asker 
gönderilmesini ve yaşanan acıları 
hatırladığını anlatan Başkan Kadir 
Topbaş sözlerini şöyle tamamladı: 
“Eşimin ölen dayısı da bir Kore 
Gazisiydi. Kore hatıralarını dinlemiş 
ve savaş yıllarını hatırlayan biri 
olarak savaşta yaşanan dillere destan 
kahramanlıkları ve acıları yakinen 
biliyorum.” 

Dostluk şarkısı ele ele söylendi... 
Programda konuşmaların ardından 
muharip gazi temsilcisine madalya 
takdim edildi ve para ödülü verildi. 
Tören, katılımcıların ele ele tutuşarak 
eşlik ettiği Güney Kore dostluk 
şarkısının söylenmesiyle sona erdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Esenler’e yaptığı 13 ayrı yatırımın 
açılışı Başkan Kadir Topbaş 
tarafından yapıldı. Güzel Esenler 
Projesi’nin temelini de atan 
Başkan Topbaş, ilçeye 9 yılda 
tam 1 milyar TL yatırım 
yaptıklarını söyledi. 

Esenler’e 1 milyar TL yatırım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Esenler ilçesine yaptığı 
yatırım ve hizmetlerin toplu açılış ve temel atma töreni, 
Başkan Kadir Topbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Çok 

sayıda vatandaşın katıldığı törende İstanbul Milletvekili 
Osman Aşkın Bak ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet 
Tevfik Göksu da yer aldı.

“Başarının temelinde istikrar var...”
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Başbakan Erdoğan ile birlikte 40 yıl önce 
başlattıkları hizmet yürüyüşüne devam ettiklerini 
belirterek, “Hayaller kurduk ve ideallerimizin peşine düştük. 
Gece gündüz demeden, yorgunluk hissetmeden çalıştık. 
Gerçekten İstanbul’un şekli şemalı değişti. İstanbul’a 
gelen yabancılar şehrimizdeki gelişmelerden hayranlıkla 
bahsediyor. Bu başarının temelinde halkımızın destek 
verdiği istikrarlı bir yönetim var. Milletimiz hizmetlerimizi 
görüyor. Biz de ‘daha neler yapabiliriz’ diye düşünüyoruz.” 
diye konuştu.

10 yılda 60 milyar TL yatırım…
10 yılda 60 milyar TL yatırım yaptıkları İstanbul’un dünya ile 
yarışan bir şehir haline geldiğini vurgulayan Başkan Topbaş, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak köylere kadar şehrin 
her noktasında var olduklarını ifade etti. Ulaşım konusunda 
yaptıkları yatırımlara değinen Başkan Topbaş, şunları 
söyledi: “Açılışını yaptığımız Otogar - Bağcılar - Mahmutbey- 
Olimpiyatköy - Başakşehir Metrosu’nun yanı sıra 18 Eylül’de 
ihalesini yapacağımız Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu 
da Esenler’den geçecek. Yani Esenler’de oturan bir kişi 
İstanbul’un her noktasına, hatta aktarmalarla Londra’dan 
Çin’e kadar, dünyanın doğu ve batısına kadar her yere raylı 
sistemle gidebilecek. Birilerinin hayal bile edemediklerini 
gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün de 
bitirdiğimiz 13 ayrı yatırımı hizmete alıyoruz ve ikisinin de 
temelini atıyoruz. Esenler’e yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı 
saymakla bitiremeyiz.”

“İstanbul’u yeniden yapılandırıyoruz…”
Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki metro triyaj alanının üstünü 
kapatarak Esenler’e müthiş bir kültür merkezi ve katlı 
otopark kazandıracaklarını belirten Başkan Kadir Topbaş, 
projesi biten stadyumun da ihalesini yapacaklarını söyledi. 
İstanbullulara gelecek endişesi olmadan sağlıklı bir yaşam 
sunmak için birçok ilçede kentsel dönüşümün adımlarını 
attıklarını hatırlatan Başkan Topbaş, “Esenler’e ve diğer 
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ilçelere binlerce metrekare yeşil alan kazandırıyoruz. 
İstanbul’a dönemimizde tam 20 milyon metrekare yeni 
yeşil alan kazandırarak yeşil alan miktarını iki katına 
taşıdık. Temel atma törenlerini yapamıyoruz. Bitirdiğimiz, 
açılışa hazır tam 283 tane ayrı eserimiz var. Her gün 3 
tanesinin açılışını yapsak 2014 yerel seçimlerine kadar 
yine bitiremeyiz. Çalışmaktan açılış yapamıyoruz. Geri 
bakmıyoruz, halkımızla birlikte geleceğe koşuyoruz. 
Yani İstanbul yeniden yapılanıyor, keşfediliyor. Geleceğin 
İstanbul’unu birlikte inşa ediyoruz. Bu kapsamda Esenler’in 
de çehresini değiştiriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız ve 
temelini attığımız yatırımlar hayırlı olsun.” diye konuştu.

Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının ardından Tevfik Göksu, 
Osman Aşkın Bak ve çocuklarla birlikte kurdele keserek 
tamamlanan 13 yatırımı hizmete aldı. Esenler’deki kentsel 
dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 yıl gibi kısa bir sürede 
ev sahibi olan vatandaşlar da Başkan Kadir Topbaş’a 
teşekkür plaketi verdi.

Açılışı yapılan yatırımlar…
Esenler’de çalışmaları tamamlanan Dörtyol Meydanı, 
Atışalanı Caddesi, İbrahim Karaosmanoğlu Caddesi, 
Taşocağı Caddesi, Anadolu Caddesi ile Giyimkent - Metris 
Bölgesi Yaya Üstgeçidi, Turgut Reis, Oruç Reis – Tekstilkent 
Yaya Üstgeçidi ve Birlik Mahallesi TEM E-5 Bağlantı Yolu 
Yaya Üstgeçidi’nin yanı sıra 5 bin 260 metre dere ıslahı, 
Turgut Reis İtfaiye Binası ve Menderes Mahallesi Bölge 
Parkı, otoban ve cadde kenarlarındaki peyzaj ve yeşil alan 
düzenlemelerinin açılışı yapıldı. Törende ayrıca Cengiz 
Topel Kat Otoparkı ile Güzel Esenler Projesi’nin temeli atıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Sancaktepe’ye yapılan yatırım ve 
hizmetlerin tanıtım, temel atma 
ve açılış törenine katıldı. İlçeye 
yaptıkları yatırımların 
400 milyon TL’yi aştığını 
belirten Başkan Topbaş, 
Sancaktepe’ye 3 ayrı metro 
hattının geleceğinin müjdesini 
de verdi.   

Sancaktepe’ye 
3 metro müjdesi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sancaktepe ilçesine 
yaptığı yatırım ve hizmetlerin tanıtım, temel atma ve açılış 
töreni, Başkan Kadir Topbaş’ın katılımıyla Yenidoğan Kapalı 

Spor Salonu’nun bahçesinde yapıldı. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kutlama telgrafı gönderdiği törene, AK Parti 
Milletvekilleri Bilal Macit, Osman Boyraz ve Mehmet Domaç, 
Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı 
Aziz Babuşçu, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Kadir Topbaş, çok önemli bir açılış ve temel atma 
töreninde daha İstanbullularla buluşmaktan memnuniyet 
duyduğunu belirterek, “Bu yürüyüş Sayın Başbakanımızın 
başlattığı hizmet kervanının bir yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, 
milletimizin yeniden kendine geliş yürüyüşüdür.” dedi. 
Medeniyetin ve teknolojinin bu kadar geliştiği günümüzde 
Ortadoğu’da yaşanan acılara dünyanın seyirci kaldığını 
vurgulayan Başkan Topbaş, “Suriye ve Mısır, kanayan bir yara 
ve bir ateş yumağına dönmüştür. Maalesef vicdanlar suskun. 
Nasıl bir zaman diliminde yaşıyoruz ki, insanlık bununla ilgili 
haykırışta bulunmuyor?” diye konuştu.

Dünyanın pek çok şehrine model oluyoruz…
Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, sadece din 
kardeşlerinin değil, tüm mazlumların zulümden kurtulması 
için mücadele eden ecdadın mensupları olduklarını 
vurgulayan Başkan Topbaş şunları söyledi: “Bugün Mozambik 
Başbakanı ile birlikteydik. Akşam saatlerinde de Güney Afrika 
Gautena Eyaleti Başbakanı ile yemekli bir toplantıda biraraya 
geleceğiz. Bu, Türkiye’nin geldiği noktayı gösteriyor. Türkiye ve 
İstanbul, sadece kendi kabuğu içinde değil. Dünyanın birçok 
şehrine model oluyoruz ve kalkınmasına destek veriyoruz. 
Görüştüğümüz ülke ve şehirlerin yöneticilerine, ‘Biz bu 
noktaya gelmek için ciddi bedeller ödedik. Dostlarımızın ve 
ezilen insanların bedel ödemesini istemiyoruz. Bunun için her 
türlü bilgi ve deneyimi paylaşırız. El uzatırız’ diyoruz.”

İBB dünyanın her yerinde hizmette…
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın hangi 
noktasında sıkıntı varsa gücümüz yettiğince orada 
olduk” diyen Başkan Topbaş, “Endonezya Açe’deki 
tsunaminin ardından, Pakistan’daki sel felaketinde 
ve depremde, Afganistan depreminde, Japonya’daki 
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radyasyon yayılmasına neden olan sızıntıda oradaydık. 
Somali’de, Senegal’de, Etiyopya’da, Afrika’nın birçok 
sıkıntısında oradaydık. Hatta Haiti’ye bile gittik. 
Dünyadaki herhangi bir sıkıntıdan bigane kalamayan 
bir anlayışın mensuplarıyız. Yerel yönetimlerde bizlere 
verdiğiniz desteğin yansımalarını bu tür hizmetlerin 
açılışlarında görüyorsunuz. Sizlerin yansıması olarak 
bizler geleceğimizi inşa ediyoruz.” diye konuştu. 

Büyükşehir’den Sancaktepe’ye 400 milyon TL yatırım…
Başkan Kadir Topbaş, Sancaktepe’ye yaptıkları 
yatırımların 400 milyon TL’yi aştığını ve bu yatırımların 
devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İstanbul’da eksiklikleri, sıkıntıları giderme, düzeni yeni 
kurma işi bize düştü. Her noktada hizmetkar olmanın 
erdeminin bilincindeyiz. İstanbul’a yaptığımız yatırımlar 
bu yılsonuna vardığımızda 60 milyar TL’yi bulacak. Temel 
atmayı bir tarafa bırakın, açılışlara dahi yetişemiyoruz. 
İstanbul’da açılışı bekleyen 286 büyük yatırım var.”

Sancaktepe’ye 3 ayrı metro müjdesi…
Başkan Kadir Topbaş, Sancaktepe’ye 3 ayrı metro hattının 
geleceğini müjdeleyerek sözlerini şöyle tamamladı: 
“Buraya sadece Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy - 
Sancaktepe Metrosu gelmeyecek. Sultanbeyli’den ve 
Kadıköy’den gelecek iki ayrı metro hattı daha buradan 
geçecek. Bu, metroyla İstanbul’un her yerine hatta Çin 

ve Londra’ya kadar gidebileceğiniz anlamına geliyor. 
14 km’lik Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro 
Hattı’nın 2018’de tamamlanmasını hedefliyoruz. 
11 km’lik Kadıköy - Ataşehir - Sancaktepe - Sultanbeyli 
Metro Hattı’nın hazırlıkları da devam ediyor. 2004’te 
göreve geldiğimizde raylı sistemlerin toplam uzunluğu 
tramvaylar dahil 45 kilometreydi. Birçok metro hattını 
İstanbul’a kazandırdık ve toplamda 708 kilometre metro 
yapmayı planlıyoruz. İstanbul’da yaşayan herkes burada 
yaşamanın gururunu hissetsin, mutlu olsun istiyoruz.”

Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının ardından Aziz 
Babuşçu ve çocuklarla birlikte butona basarak, 
Sancaktepe Meydan Parkı’nın açılışını yaptı ve Yenidoğan 
Kültür Merkezi’nin temelini attı. 

Sancaktepe’ye dev kültür kompleksi…
40 dönümlük alan üzerine kurulan Sancaktepe Meydan 
Parkı, 2 milyon TL’ye mal oldu. Vatandaşların nefes 
alacağı yeşil alanların yanı sıra spor ve çocuk oyun 
parklarından oluşan parka, 527 ağaç-çiçek dikildi. Temeli 
atılan Sancaktepe Kültür Kompleksi de, 11 milyon 503 bin 
TL’ye mal olacak. İlçenin ve İstanbul’un kültür hayatına 
büyük katkılar sağlayacak olan 9 bin metrekarelik 
kültür kompleksi, toplam 7 kattan oluşacak. Kompleks 
içerisinde 650 kişilik çok amaçlı konferans salonu 
bulunacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Çekmeköy 
ilçesine yapılan yatırım ve 
hizmetlerin tanıtım ve toplu açılış 
törenine katıldı. 9 yıldır 
İstanbul’a her alanda yatırım 
yaptıklarını belirten Başkan 
Topbaş, Çekmeköy’e yaptıkları 
yatırımların 340 milyon TL’ye 
ulaştığını söyledi.

Büyükşehir’den Çekmeköy’e
9 yılda 340 milyon TL yatırım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Çekmeköy’e yaptığı 
yatırım ve hizmetlerin toplu tanıtım ve açılışı, Başkan 
Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle yapıldı. Çekmeköy Kent 

Parkı’nda düzenlenen törene, AK Parti Milletvekili Oktay 
Saral, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can ile çok sayıda vatandaş da 
katıldı. 

İnsanlık onuruna yakışmayan olaylar yaşanıyor…
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Ortadoğu’da yaşanan olaylara değinerek, 
“Dünyanın birçok noktasında ve yakın coğrafyada yürekleri 
dağlayan hadiselere şahit oluyoruz. İnsanlık onuruna 
yakışmayan bu olayları kabullenmek mümkün değil. İnsan 
hayatını hiçe sayan bir takım gelişmelere birlikte tanıklık 
etmekteyiz.” dedi. 

“Günümüzde modernleşmiş, gelişmiş ve küresel köy 
dediğimiz bir dünyada bütün insanların mutlu olacağı 
bir dünyayı konuşmamız gerekirdi.” diyen Başkan Topbaş, 
“Maalesef her gün onlarca ve yüzlerce insanın hayatını 
kaybettiği hadiseleri öğrenmekte ve bunlara tanıklık 
etmekteyiz. Demokrasi ve insan hakları ayaklar altına 
alınmakta. Bir tarafta menfaatleri uğruna doğrulara sırtını 

18



dönenler var, diğer tarafta her şeyi göze 
alarak hakkı ve hakikati yüksek sesle 
haykıranlar var.” diye konuştu.

Yüreği yanmayanın gözü yaşarmaz!
Başkan Kadir Topbaş, sadece kendi 
ülkesinin geleceğini değil, bütün 
dünyanın geleceğini düşünen liderlere 
ihtiyaç olduğunu belirterek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Böyle bir ortamda 
Türkiye en doğru yerde duruyor. 
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da hassasiyetleri doğrultusunda, 
değerlerimizin bize verdikleriyle, insanı 
yüceltmek ve hizmet etmek anlayışıyla, 
dünyanın hangi coğrafyasında olursa 
olsun bir mazlum varsa orada olmayı 
ona el uzatmayı ve yanlışı haykırmayı 
kendimize prensip edindik. Mazlumun 
yanında olan bir yönetim anlayışına 
ihtiyacımız var. Hz. Mevlana’nın 
dediği gibi ‘Yüreği yanmayanın gözü 
yaşarmaz!”

Çekmeköy’e 340 milyon TL yatırım…
İstanbul’un dünyada her yönüyle 
hayranlıkla takip edildiğini ifade eden 
Başkan Topbaş, konuşmasına şöyle 
devam etti: “İstanbul’a her alanda 

yatırım yapmaya devam ediyoruz. 
İstanbul’a yapılan yatırımlar toplamı 
60 Milyar TL. Bugün de burada 
Çekmeköy Kent Parkı ve Mecidiye Parkı, 
Mimar Sinan ve Köknar Caddesi’nin 
düzenlemesinin açılışını yapıyoruz. 
Aynı zamanda Çekmeköy Alemdağ 
Sosyal ve Kültürel Tesisi’nin temeli 
atıldı. Bir de Çekmeköy’e modern bir 
nikah salonu yapıyoruz. Büyükşehir 
olarak Çekmeköy’e 10 yılda yaptığımız 
yatırımlar toplamı da yaklaşık 340 
milyon TL.” 

Her yere metro!
Başkan Topbaş, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin ulaşımla ilgili yaptığı 
hizmetleri de anlattı. Biten ve yapımı 
devam eden metro hatlarına değinen 
Başkan Topbaş, “Siz görmüyorsunuz 
ama şu anda binlerce insan yeraltında 
bu tarafa gelmek için çalışıyor, 
karıncalar gibi. Paris’te 400 km, Tokyo’da 
500 km, New York’ta 800 km metro hattı 
var. İstanbul’da da 800 km’yi bulacak. 
New York seviyesine gelecek bir metro 
ağı ile içindeki aktarmalarla biletini alan 
Londra’ya mı ya da ister Çin’e mi gitmek 
istiyor, gidebilecek.” diye konuştu. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Şile Balibey 
Camii ile Mezarlık Hizmet 
Binası’nın temel atma törenine 
katıldı. Daha sonra ilçe halkıyla 
iftar yapan Başkan Topbaş, 
yaptıkları yatırımlarla Şile’nin 
köylerine kadar doğalgaz ve 
biyolojik arıtma götürdüklerini 
söyledi.

Şile’ye dev yatırımlar…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Şile’de 

Balibey Camii ile Mezarlık Hizmet Binası’nın temelini attı. 
Törene, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ile İstanbul 

Milletvekili Bilal Macit, 23. dönem milletvekili Hamza Yerlikaya, 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.  

İstanbul’un geleceği için çalışıyoruz…
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin verdiği sokak iftarında binlerce Şileliyle buluştu. 
İlçe halkına hitap eden Başkan Topbaş, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Başbakan Erdoğan’ın başlattığı hizmet 
anlayışıyla şehrin her köşesine hizmet götürmek için büyük 
çaba sarf ettiğini belirterek, “Şile’ye hatırlayamayacak kadar 
çok geldim, köylerine kadar gezdim. Muhtarlarınızla defalarca 
görüştüm. Omuzlarımıza İstanbul’un geleceğini koydunuz. Biz 
de gece gündüz demeden mutluluğunuz için çalışıyoruz.” dedi.

Şile’ye 558 milyon TL yatırım…
Şile’nin köylerine ve Ağva’ya kadar altyapı, içmesuyu ve 
doğalgaz götürdüklerini, atıksu için Şile’nin 16 ayrı köyüne 
biyolojik arıtma tesisi kurduklarını hatırlatan Başkan Topbaş, 
“Şimdi 13 tane daha arıtma tesisi yapıyoruz. Artık Şile’nin 
ormanları ve dereleri kirlenmiyor. Şile yolu ne haldeydi, şimdi 
nasıl? Köylere kadar sıcak asfalt, futbol sahaları ve çocuk 
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oyun parkları yaptık. Sağlık hizmetleri 
getiriyoruz. Şile yaptığımız 558 milyon 
TL’lik yatırımla çok daha güzel ve gelişmiş 
bir ilçe oldu. Çekmeköy’e yaptığımız 
metro, Alemdağ’a kadar uzandığında, 
burası İstanbul’a çok daha yakın olacak.” 
diye konuştu.

Şile sahilleri biyolojik arıtmayla 
tanıştı…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak, Şile’ye bir kültür merkezi 
ve nikah salonu kazandıracaklarını 
söyledi. Temeli atılan cami ve 
hizmet binasıyla da İBB Mezarlıklar 
Müdürlüğü’nün daha iyi bir hizmet 
sunacağını anlatan Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Bir sahil ve 
sayfiye ilçesi olan Şile’nin en büyük sorunu 
deniz kirliliğiydi. Atıksuları kolektörlerle 
yeraltından toplayarak, biyolojik 
arıtmalara aktardık. Temizlenen suları da 
derin deşarjla denizin 300 metre ilerisine 
akıtıyoruz. Şimdi Şile sahilleri tertemiz, 
bu bile başlı başına büyük bir hizmet. 
Buraya 10 yılda yaptığımız yatırımları Şile 
Belediyesi kendi bütçesiyle ancak 
200 yılda yapabilirdi.”
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Cumhuriyet Tarihi’nin en 
büyük metro yatırımı olarak 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş tarafından 
hizmete açılan Kadıköy - 
Kartal Metrosu, 1 yılda 
41 milyon yolcuya hizmet 
verdi. 16 istasyondan oluşan 
21,7 km uzunluğundaki Kadıköy 
- Kartal Metrosu, İstanbulluların 
en çok tercih ettiği metro 
hatlarından biri oldu. 

1 yılda 41 milyon yolcu
Anadolu Yakası’nın ilk metro hattı olan Kadıköy - 

Kartal Metrosu, ilk olarak Harem - Tuzla Hafif Raylı 
Sistem (LRT) olarak planlandı. Asırların projesi olarak 

gösterilen Marmaray Projesi’ne entegre edilen hat, daha 
sonra metro olarak yeniden projelendirildi. 29 Ocak 
2005 tarihinde temeli atılan hat, rekor sürede tamamlanarak 
17 Ağustos 2012 tarihinde görkemli bir törenle hizmete 
açıldı. 

Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük metro yatırımı…
Anadolu Yakası’nda trafiğe nefes aldıran Kadıköy - Kartal 
Metro Hattı ile günde ortalama 110 bin İstanbullu seyahat 
etti. Toplam 16 istasyondan oluşan hatta 1 yılda 41 milyonu 
aşkın yolcu taşındı. 3,1 milyar TL’lik maliyeti ile Cumhuriyet 
Tarihi’nin en büyük metro yatırımı olan Kadıköy - Kartal, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 
optimizasyon çalışmaları ve hizmete giren yeni besleme 
hatlar ile her geçen gün daha fazla yolcu tarafından tercih 
edilir hale geldi.

Türkiye’nin en uzun metro hattı…
21,7 km’lik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun metro hattı 
olan Kadıköy - Kartal Metro Hattı, inşaat çalışmaları devam 
eden Kartal - Kaynarca uzatması tamamlandığında 26,5 km 
hat uzunluğuna ulaşacak. Saatte tek yönde taşınan yolcu 
kapasitesiyle de Türkiye’nin en yüksek kapasiteli metro 
sistemlerinden biri olan metro hattında kullanılan tüm 
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araçlar, sürücüsüz kullanım özeliğine 
sahip. Bu sayede metro araçlarının 
depo sahasına gönderilmesi, depo 
sahasından çıkartılarak ana hattın 
istenilen herhangi bir bölgesine 
gönderilmesi gibi işlemler sürücüsüz 
ve tamamen otomatik olarak 
gerçekleştiriliyor. 

6 farklı ulaşım sistemi ile 
entegrasyon…
Kadıköy - Kartal Metro Hattı’nı ayrıcalıklı 
kılan diğer bir özelliği ise metrobüs, 
otobüs, vapur, deniz otobüsü, nostaljik 
tramvay, minibüs olmak üzere toplam 
6 farklı ulaşım sistemi ile entegre edilmiş 
olması. 29 Ekim 2013 tarihinde açılması 
planlanan Marmaray ile Ayrılıkçeşmesi 
İstasyonu’nda entegre olmasıyla birlikte 
bu rakam 7’ye çıkacak. Böylece Kadıköy- 
Kartal Metrosu ile seyahat eden bir 
yolcu, Ayrılıkçeşmesi İstasyonu’nda 
Marmaray’a aktarma yaparak Üsküdar, 
Sirkeci ve Yenikapı’ya çok kısa bir sürede 
ulaşma imkanına kavuşacak. 

Vapurdan in, metroya bin…
Kadıköy - Kartal Metrosu’nun batı 
yönündeki ilk istasyonu olan Kadıköy, 

vapur ve deniz otobüslerinden gelen 
yolculara da büyük bir ulaşım kolaylığı 
sağlıyor. Yürüme mesafesindeki vapur, 
deniz otobüsü ve motor iskeleleri, 
metro hattına tam entegrasyon sağlıyor. 
Kadıköy - Kartal Metrosu, İstanbul’un 
en yoğun toplu taşıma sistemlerinden 
biri olan Metrobüs Hattı ile Ünalan 
İstasyonu’nda entegre oluyor. Metroyu 
kullanan yolcular, Ünalan İstasyonu’nda 
inip, Metrobüs ile Avrupa Yakası’na 
kolaylıkla seyahat edilebiliyor. 

Dakikalarla yolculuk başlıyor…
Asırların projesi olarak gösterilen 
Marmaray’ın yanı sıra Yenikapı - Şişhane 
ve Aksaray - Yenikapı Uzatma Hatlarının 
tamamlanmasıyla birlikte Kadıköy - 
Kartal Metrosu’nu kullanan yolcular 
için İstanbul’un bir ucundan diğer 
ucuna dakikalarla yolculuk başlayacak. 
Kartal’dan Kadıköy’e 32 dakikada ulaşan 
bir yolcu, bu hatların hizmete girmesiyle 
Üsküdar’a 35 dakikada, Yenikapı’ya 
47 dakikada, Taksim’e 55 dakikada, 
Otogar’a 66 dakikada, Hacıosman’a 
79 dakikada, Atatürk Havalimanı’na 
79 dakikada, Atatürk Olimpiyat Stadı’na 
ise 89 dakikada seyahat edebilecek. 

Yeni sefer tarifesi …
İstanbul’daki kent içi yolcu 
hareketliliğini rahatlatmak amacıyla 
sabah yoğun saatlerde sefer aralıkları 
Kadıköy istikametine 3,5 dakika, 
Kartal istikametine ise 5,5 dakika 
olarak ayarlandı. Akşam yoğun 
saatlerde ise sefer aralıkları tam 
tersi olarak gerçekleşiyor. Böylelikle 
Türkiye’de ilk defa uygulanan yeni 
sefer tarifesi modeli ile hem sefer 
başına yolcu yoğunluğunda daha 
düzenli bir dağılım, hem de enerji 
tasarrufu sağlanıyor.

İstanbullulara gece-gündüz 
hizmet…
Kadıköy - Kartal Metrosu; 
11 yönetici, 16 mühendis, 90 tekniker, 
16 kumanda merkezi personeli, 
60 makinist, 14 destek birim 
personeli, 46 istasyon amiri, 
148 güvenlik görevlisi ve 87 temizlik 
personeli olmak üzere toplam 
488 çalışanıyla hizmet veriyor. 
06.00 ila 00.00 saatleri arasında 
günde 18 saat hizmet verilen metro 
hattında bakım ve destek birimleri de 
gece boyu aralıksız çalışıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
“daha güzel, daha yeşil, daha 
renkli bir kent” bilinciyle dev çevre 
yatırımlarına devam ediyor. 
Maltepe Sahili’ndeki dolgu 
alanını, Avrupa’nın en büyük 
yaşam, spor ve eğlence 
merkezine dönüştürecek olan 
projenin tanıtımı Başkan Kadir 
Topbaş tarafından yapıldı. 
Başkan Topbaş, dolgu çalışması 
biten projenin 2014 yılının 
başında tamamlanacağını 
söyledi. 

Avrupa’nın en büyük 
yaşam, spor ve eğlence merkezi 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Avrupa’nın en büyük yaşam, spor ve eğlence merkezi 
olan Maltepe Anroşman ve Sahil Düzenleme İnşaatı 

Projesi’ni basın mensuplarına tanıttı. Gazetecilerle birlikte 
alanı gezen Başkan Topbaş, İstanbul’un plansız gelişmesi 
nedeniyle yeterince yeşil ve sosyal donatı alanlarına sahip 
olmadığını ve bu eksiği kapatmak için çevreye çok önemli 
yatırımlar yaptıklarını söyledi.

171 futbol sahası büyüklüğünde dev alan…
Başkan Topbaş, Maltepe Sahili’nde oluşturulan dolgu 
alanının uzunluğunun 3,5 kilometre, denize doğru eninin 
ise 400 metre olduğunu belirterek, “Toplam 1 milyon 
200 bin metrekarelik alanın 101 hektarı dolgu alanı, 
19 hektarı ise mevcut yeşil alandan oluşuyor. Bu alan 
özellikle Anadolu Yakası’nda yaşayan insanlarımızın 
günlük kullanımında önemli bir aktivite alanı haline 
gelecek. Tam 171 futbol sahası büyüklüğündeki bu alana 
20 bin ağaç ve bitki dikilecek.” diye konuştu.

Ocak 2014’te açılacak…
Dolgudan oluşan birinci kısım inşaatın 76 milyon 
700 bin TL’ye mal olduğunu, projenin toplam maliyetinin 
ise 201 milyon 780 bin TL olarak hesaplandığını anlatan 
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Avrupa’nın en büyük 
yaşam, spor ve eğlence merkezi 

Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda dolgu 
çalışmaları bitti. Drenaj ve altyapı çalışmaları var. Altyapı 
çalışmaları ile birlikte üst yapı çalışmaları başladı. 
Ardından bitkilendirme ve diğer üniteler gelecek. Ocak 
2014’e bitireceğimiz projeyle Anadolu Yakası 130 bin 
metrekarelik yeni miting ve etkinlik alanı kazanmış 
olacak. 120 hektarlık bir alanı dolgu yapmak suretiyle 
burada başta Maltepe halkı olmak üzere günlük 
aktivitelere cevap verecek hale getireceğiz.”

Başkan Kadir Topbaş, çocuklardan büyüklere kadar 
her insanın aktivite alanı olarak kullanabileceği 
ünitelerin yer alacağı bu alanda, bisiklet yollarından 
kaykay alanlarına, tenis kortlarından futbol ve basket 
sahalarına kadar birçok spor sahasının bulunacağını ve 
etkinlik alanında ayrıca kano ve yelken yarışlarının da 
yapılabileceğini söyledi. 

1 milyon kişilik miting ve aktivite alanı…
Projenin bölgeye önemli bir hareket getireceğini 
belirten Başkan Topbaş sözlerini şöyle tamamladı: 
“Böylece insanlarımız burada bu güzellikleri yaşayacak. 
Şehirlerdeki bu tip meydan ve yeşil alanlara batıda 
demokrasi alanları deniliyor. İnsanlar buraya geldikçe 
toplumun bireyleri olduklarını, büyük aile olduklarını 
farkına varacak. Şehirlilik, şehri birlikte kullanmaktan 
geçmektedir. Aynı zamanda şehirlilik esasında 
bir sosyolojik evrimdir. İnsanlar şehri ne kadar 
kullanıyorlarsa, kültürel akışı o kadar fazla sağlamış 
oluyorlar. Bu büyük bir olay, basit bir çalışma değil. 
Plansız gelişme nedeniyle yeterli ölçekte insanlarımızın 
aktivite alanları yok. Bunu karşılamak adına bu 
çalışmayı yapmak zorundaydık. Bu coğrafyanın sahil 
bandında binlerce kişinin biraraya geleceği alanı ortaya 
çıkarıyoruz. İçerisinde miting alanı var ki, bu önemli. 
Özellikle Anadolu Yakası’nda siyasi partiler başta olmak 
üzere bazı aktiviteler ile konser ve organizasyonlara 
ev sahipliği yapacak. 1 milyon insanın burada güzel 
aktivitelere katılacağı bir mekana sahip oluyoruz.”

Helikopter pisti ile bilim parkı da olacak…
Avrupa’nın en büyük yaşam, spor ve eğlence merkezi 
olacak projede; 2 bin 865 araç otoparkı, 76 otobüs 
otoparkı, 255 bin metrekare yaya yolu, 24 bin metrekare 
lale bahçesinin yanı sıra, spor ve çocuk oyun alanları, 
10 adet çeşme, kültür ve aktivite alanında sergi 
mekanları, seyir platformları, 4 bin 600 kişi kapasiteli 
amfi tiyatro, piknik alanları ile dış mekan spor aletleri 
yer alacak. Atletizm pistinden tenis kortlarına, bisiklet 
parkurlarından kaykay pistlerine kadar pek çok spor 
alanının olacağı projede, 3 adet helikopter pisti ile bilim 
parkı da bulunuyor. Özellikle çocukların ve gençlerin 
ilgisini çekecek bilim parkı, yanılsama adası, su adası, 
uzay-enerji adası, ses adası ve denge adasından oluşacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Sultangazi’de düzenlenen 
Ramazan ayı etkinliklerine katıldı. 
Vatandaşların yoğun sevgi 
gösterisiyle karşılaşan Başkan 
Topbaş, İstanbulluların Kadir 
Gecesi’ni ve Ramazan 
Bayramı’nı tebrik etti.

Başkan Topbaş’a sevgi gösterisi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

Sultangazi’de Ramazan ayı etkinliklerine katıldı. Başkan Kadir 
Topbaş, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile birlikte 

Ramazan çadırını gezdi. Yöresel tatların yer aldığı çarşıyı da 
ziyaret eden Başkan Topbaş’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Kadir Topbaş, Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferinde 
Sultangazililerle birarada olmaktan mutluluk duyduğunu 
belirterek, “İstanbulluların ve bütün İslam aleminin Kadir 
Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Ötekinin 
farkında olma ve paylaşma duygusunun ön plana çıktığı bu 
ayda, dünyanın değişik coğrafyalarında bir yudum suya ve 
bir lokma ekmeğe ulaşma mücadelesi veren insanları da 
hatırlamalıyız.” dedi.

İstanbul’un 15 milyonu aşan nüfusuyla büyük bir aile olduğunu 
ve bir devlet özelliği gösterdiğini ifade eden Başkan Topbaş, 
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak böyle önemli bir şehrin 
vatandaşlarının mutlu olması ve geleceğe umutla bakmaları 
için çalışıyoruz. İstanbul’u dünyanın model olarak aldığı bir 
şehir yapmak için büyük gayret gösteriyoruz. Dönemimizde 
yaptığımız toplam 60 milyar TL’lik yatırım ve hizmetlerle 
İstanbul’u taşıdığımız başarılı noktayı görmekteyiz.” diye 
konuştu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar Sultangazi’yi gezen 
Başkan Topbaş, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Bağcılar 
Meydanı’nda düzenlenen iftar 
programına katıldı. Hizmete 
açtıkları Otogar - Bağcılar - 
Mahmutbey - Olimpiyatköy - 
Başakşehir Metrosu ile ilçenin 
değer kazandığını belirten 
Başkan Topbaş, Bağcılar’ın 
İstanbul’un parlayan yıldızı 
olduğunu söyledi.

İstanbul’un parlayan yıldızı!

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Bağcılar 
Meydanı’nda düzenlenen iftarda 

10 bin İstanbullu ile buluştu. 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağrıcı’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen iftardan önce 
vatandaşlarla sohbet eden ve 
sorunlarını dinleyen Başkan Kadir 
Topbaş, hatıra fotoğrafı isteklerini 
de geri çevirmedi. Başkan Kadir 
Topbaş, 90’lı yılların başında 
altyapısı olmayan, suyu akmayan 
ve çamurla hatırlanan ilçenin 
şimdi İstanbul’un parlayan yıldızı 
olduğunu söyledi.

Bağcılar değer kazanıyor…
Başkan Kadir Topbaş, kısa bir 
süre önce Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ile birlikte açtıkları 
Otogar-Bağcılar-Mahmutbey-
Olimpiyatköy-Başakşehir Metro 
Hattı ile ilçenin daha da değer 
kazandığını vurgulayarak, 
“Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu da Bağcılar’dan geçecek. 
Bu iki metroyla İstanbul’da 

istediğiniz noktaya raylı sistemle 
hızlı ve konforlu bir şekilde 
gidebileceksiniz. 29 Ekim’de 
açılışını yapacağımız Marmaray 
ile bağlandığında ise Çin’den 
Londra’ya kadar raylı sistemle 
seyahat etme imkanı sunacak. 
Şu anda İstanbul’daki metroları 
günlük toplam 2 milyona yakın 
kişi kullanıyor. Bu rakam 2016’da 
7 milyona, 2019’da ise 11 milyona 
ulaşacak. Bu nasıl bir proje ve nasıl 
bir vizyon. İstediğiniz her yere 
sıkıntı çekmeden ulaşabileceksiniz.” 
diye konuştu.

İstanbul ve İstanbullular için…
Birbirine entegre olan metro 
istasyonlarındaki fazla ödemelerin 
düzeltilmesi için de bir çalışma 
yaptıklarını müjdeleyen 
Başkan Topbaş, “Defalarca kart 
basmayacaksınız. İnsanlarımızın 
ödeyebileceği bir şekilde 
düzenleyeceğiz. İstanbul için ‘daha 
ne yapabiliriz ve insanlar daha nasıl 
çok mutlu olur?’ diye hep bunun 
hesabını yapıyoruz” dedi.  
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, farklı 
dinlere mensup cemaat 
liderleri, siyasiler, sivil toplum 
kuruluşları ve gazeteciler ile 
İstanbul’un buluşma noktası 
olan Taksim Meydanı’nda iftar 
yaptı. Başkan Topbaş, İstanbul’da 
15 milyonluk bir aile olmanın 
gururunu yaşadıklarını söyledi.

Taksim Meydanı’nda 
büyük buluşma!

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve Vali 
Hüseyin Avni Mutlu’nun katılımıyla 

Taksim Meydanı’nda düzenlenen 
iftar programı, siyasileri, farklı 
dini cemaatlerin liderlerini, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcilerini, 
işadamlarını, akademisyenleri, 
gazetecileri ve çok sayıda İstanbulluyu 
biraraya getirdi. İftara, Beyoğlu Belediye 
Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 
İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran ile Ali 
Rıza Demircan, İlber Ortaylı, Adnan 
Polat, Fehmi Koru, Ahmet Hakan, 
İbrahim Karagül ve Ara Güler gibi 
tanınmış isimler de katıldı.

15 milyonluk bir aile; İstanbul…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da 
15 milyonluk bir aile olmanın gururunu 
yaşadıklarını belirterek, “Bunun 
neticesinde de bir bayram var. Bugün 
Taksim’deyim. Burada her gün iftar 
var. Açlığın, susuzluğun ne olduğunu 
anlamak konusunda öğretileri var 
bize. Bir yudum suyun ne olduğunu 
anlıyoruz ve sabrediyoruz.” dedi.

İstanbul dünyaya örnek oluyor…
İstanbul’da farklı din, dil ve kültürlerin 
birarada, kardeşçe ve barış içinde 
yaşadığına dikkat çeken Başkan 
Topbaş, barış şehri İstanbul’un bu 
yönüyle de dünyaya örnek olduğunu 
söyledi. Gezi Parkı’nın artık barış ve 
hoşgörüyle, bütün vatandaşların ortak 
kullanım alanı olması gerektiğini ifade 
eden Başkan Topbaş, “Bu olayların 
tekrarını görmek istemiyoruz. Onun 
üzerinden tekrar prim yapılmasını, 
senaryoların olmasını arzu etmiyoruz. 
Zaten halkımız, esnafımız, bunun 
karşısında tavırlarını koyuyorlar. Burada 
onları geride bırakarak, bu birlikteliği, 
beraber olmayı, mekanları birlikte 
paylaşmayı başardığımız zaman her 
şeyi çözmüş oluyoruz.” diye konuştu.

Vali Hüseyin Avni Mutlu da, 
dünyanın barışı ve huzuru için hep 
birlikte dua edeceklerini belirterek, 
“Dünyanın farklı yerlerinde acılar var. 
Bu acıları hissederek dua edeceğiz. 
Kucaklaşmamızı çok derin hale 
getireceğiz.” dedi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Türk Musevi 
Cemaati’nin Darülaceze 
Başkanlığı’nda verdiği iftara 
katıldı. Darülaceze sakinleriyle 
yakından ilgilenen Başkan 
Topbaş, Ramazan ayının ve 
Ramazan Bayramı’nın tüm 
insanlığa barış ve huzur 
getirmesini diledi.

Birlik ve beraberlik örneği

Darülaceze Başkanlığı’nda 
düzenlenen iftar programına, 
Başkan Kadir Topbaş ve Vali 

Hüseyin Avni Mutlu’nun yanı sıra 
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan, Darülaceze Başkanı 
Nevzat Bayhan, İstanbul Müftüsü 
Rahmi Yaran, Türkiye Hahambaşısı 
İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati 
Başkanı İshak İbrahimzadeh, Fener 
Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos 
ve Süryani Katolik Patrik Vekili Yusuf 
Sağ da katıldı. Çok sayıda Darülaceze 
sakininin katılımıyla gerçekleştirilen 
programda birlik, beraberlik, birarada 
yaşama ve paylaşma adına önemli 
örnekler ortaya konuldu.

Başkan Kadir Topbaş ve Hüseyin Avni 
Mutlu’nun Darülaceze sakinleriyle 
yakından ilgilenmesi, iftarda samimi ve 
sıcak bir ortamın oluşmasını sağladı. 
İftarın ardından konuşan Başkan Kadir 
Topbaş, Ramazan-ı Şerif’in ve Ramazan 
Bayramı’nın tüm insanlığa barış ve 

huzur getirmesini dileyerek, “Dünyanın 
bir çok noktasında kanların aktığı bir 
dönemde, bu mekanda biraraya gelen 
sizler ve bizler, o bölgedeki sıkıntıların 
ortadan kalkması adına çözüm 
üretiyoruz. Biraraya gelebilmek, ötekini 
hissetmek ve kabul etmek ile her şey 
çözülür.” diye konuştu.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da, 
“Bu akşam, çok daha farklı bir iftar 
sofrasında buluştuk. Sayın cemaat 
liderimiz ülkemizin hemen yanı 
başında yaşanan acılardan dolayı 
acılarımızı paylaşmak adına şahsıma 
cemaatin bağışını takdim ettiler. Bu 
bağışı, Dışişleri Bakanımıza büyük bir 
onur ve zevkle ileteceğimi buradan 
söylemek istiyorum.” dedi. Türkiye 
Hahambaşısı İsak Haleva, Musevi 
Cemaati’nin Suriye’deki iç savaştan 
kaçarak, Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin 
ihtiyaçlarının karşılanması için 
topladığı yardım çekini Vali Mutlu’ya 
teslim etti.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul 
Taksiciler Esnaf Odası’nın Topkapı 
Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği 
iftar programına katıldı. 2 bin 
500 kişinin katıldığı iftarda 
konuşan Başkan Topbaş, taksi 
kullanımının yaygınlaştırılması 
ve kalite artırımı konusunda 
önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Topbaş
taksicilerle iftarda buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın 2 bin 500 kişinin 
katılımıyla Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği iftara 

katıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Yahya 
Uğur, oda başkanları ile çok sayıda taksici ve ailesinin yer 
aldığı iftarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları 
da hazır bulundu. Başkan Topbaş ilk olarak, salonda 
yer bulamayan vatandaşlarla birlikte tesislerin önünde 
bulunan mobil büfede iftar yaptı.  

İstanbul, dünyada farkındalık yarattı…
Başkan Topbaş, taksici esnafını mağdur etmeyeceklerini 
söyledi. Taksicilerin alkışlarla destek verdiği Başkan 
Topbaş, “Günümüz dünyasında ülkeler değil, şehirler 
yarışıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yılsonuna kadar 
yapmış olacağımız 60 milyar TL’lik yatırım ve hizmetlerle 
İstanbul, kendisini dünyaya gösterdi. İstanbul, dünyanın 
gıpta ettiği bir şehir. Bizim yaptığımız yatırımlarla da 
İstanbul, dünyada bir farkındalık yarattı. İstanbul’u adım 
adım dolaşan‚ her sokağına giren bir mesleğiniz olması 
itibariyle bunu en iyi gören sizlersiniz.” dedi. 
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Başkan Topbaş’tan kaliteli hizmet 
ricası…
Başkan Kadir Topbaş, taksicilerin 
müşterilerini ağırlarken bir ev sahibi 
edası sergilemelerinin önemine dikkat 
çekerek, “Sizlerden özellikle ricam‚ 
hizmet sektöründe çalışan insanlar 
olarak şehir hakkındaki algıyı sizler 
ortaya koymaktasınız. Şehrin kalitesi 
ve medeniyet ölçüsü sizin hizmet 
kalitenizle orantılıdır. Ne denli hizmet 
verirseniz, şehir o kadar kaliteli ve 
modern görünür. Bu bakıma işiniz 
sadece bireyleri bir yerden bir yere 
götürmek değil, aynı zamanda çok 
önemli bir misafirini ağırlayan ev 
sahibi edasıyla ağırlamak. Bu bir esnaf 
geleneğidir.” diye konuştu. 

Her metro istasyonuna taksi 
durağı…
İstanbul’a yatırım yaparken, taksici 
esnafının daha iyi nasıl hizmet 
verebileceğini de göz önünde 
bulundurduklarını belirten Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İstanbul’un alt yapısını‚ ulaşım 
sistemlerini‚ kent içi kalitesini 

düzenlerken yapmamız gereken iş, 
taksici esnafımızın çok daha kaliteli 
hizmet verebilmesine ortam sağlamak 
oldu. Bu amaçla yaptığımız her metro 
istasyonunun çıkışına yeni taksi 
durakları oluşturulması talimatını 
verdim. İstiyoruz ki, İstanbullular 
özel araçları yerine, toplu taşımayı ve 
devamında taksiyi kullanarak, hızlı 
ve güvenli seyahat etsin. Yine arzu 
ediyorum ki, yurt dışına gittiğimizde 
gördüğümüz taksicilik anlayışı, 
İstanbul’da da yerleşsin. Bunun için 
ekibimiz İstanbul Taksiciler Esnaf 
Odası ile birlikte çalışıyor. Yurtdışında 
nasıl İSPARK konuşuluyorsa, yine aynı 
şekilde ‘Gidin İstanbul’un taksicilerini 
görün’ de denilsin.” 

Çağrı merkezi ve damalı taksi 
geliyor…
Konuşmasında yakında taksicilerle 
ilgili hayata geçirmeyi planladıkları 
projeleri de anlatan Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Call Center 
yani Çağrı Merkezi dediğimiz bir 
merkezden anons edilerek, boşuna 
dolaşmayan ama herkesin dengeli 

para kazanacağı bir sistemi getirmeyi 
planlıyoruz. Ayrıca damalı taksi 
uygulaması yapacağız. Segmenti vip 
taşımacılık olacak bu sistemde, taksi 
ücretleri biraz daha pahalı olacak. 
Damalı taksi şoförlerini bir sınavdan 
geçireceğiz ve bunların kokartları 
olacak. Bu şekilde İstanbul’daki tüm 
taksilere bir kalite getirmiş olacağız.” 
diye konuştu. 

Taksicilerden, Başkan Topbaş’a 
teşekkür…
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı 
Yahya Uğur da, korsan taşımacılıkla 
mücadele yasasının çıkarılması 
konusunda kendilerine destek verdiği 
için Başkan Kadir Topbaş teşekkür 
etti. Uğur, artık sorumluluk sırasının 
taksicilerde olduğunu, yere düşen 
itibarı ayağa kaldırma ve beyefendi 
taksiciliğine tekrar kavuşma zamanı 
geldiğini söyledi. Taksiciler için 
durakların önemine de değinen 
Uğur, “Bu konuda İSTON ile işbirliği 
yapacağız. Ayrıca Eylül ayında İSMEK 
bünyesinde taksicilere özel İngilizce 
kursu başlayacak.” dedi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, her gün 
milyonlarca İstanbulluyu evine, 
işine taşıyan İETT çalışanları ve 
aileleriyle Haliç Kongre 
Merkezi’ndeki iftar sofrasında 
buluştu. Başkan Topbaş, 
Başbakan Erdoğan’ın İETT 
çalışanlarının bir kısmının 
yaşadığı kadro sorununun 
çözümüyle ilgili talimat 
verdiğini de müjdeledi.

Başkan Topbaş’tan 
kadro müjdesi… 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
5 binin üzerinde İETT çalışanı ve ailelerinin katıldığı 
iftara katıldı. Haliç Kongre Merkezi’ndeki iftarın ev 

sahipliğini yapan İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı ve 
İETT bürokratları da iftarda yer aldı. İftarın ardından 
davetlilere hitap eden Başkan Kadir Topbaş, Ramazan-ı 
Şerif’in manevi atmosferinde İETT ailesiyle iftar açmaktan 
duyduğu memnuniyeti belirterek, “Ötekinin farkında 
olma ve paylaşma duygusunun ön plana çıktığı bu ayda, 
dünyanın değişik coğrafyalarında bir yudum suya ve bir 
lokma ekmeğe ulaşma mücadelesi veren insanların da 
hatırlanması gerekiyor.” dedi.

İstanbul, devlet olma özelliği taşıyor…
Başkan Topbaş, İstanbul’un 15 milyonu aşan nüfusu ve 8 bin 
500 yıllık tarihiyle bir devlet özelliği taşıdığını ifade ederek, 
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, böyle önemli bir 
şehrin vatandaşlarının mutlu olması ve geleceğe umutla 
bakması için çalışıyoruz. İstanbul’u dünyanın model olarak 
aldığı bir şehir yapmak için yol haritası çizdik ve önemli 
adımlar attık. Geriye baktığımızda İstanbul’da geldiğimiz 
başarılı noktayı birlikte görmekteyiz.” diye konuştu.
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Başkan Topbaş’tan İETT çalışanlarına 
müjde…
Dünyadaki büyük şehirlerin hepsinde 
ulaşım ve erişim problemi olduğunu 
vurgulayan Başkan Topbaş, Ulaşım 
Master Planı çerçevesinde İstanbul’a 
çok büyük ulaşım yatırımları 
yaptıklarını ve bu kapsamda 
2013 yılı sonuna kadar tüm 
otobüslerin yenilenmesi hedefini 
tutturacaklarını söyledi. “Bir şehrin 
toplu taşıma araçlarını kullanma oranı 
ve toplu taşım araçlarının kalitesi, o 
şehrin medeniyet ölçüsünü gösterir” 
diyen Başkan Kadir Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Çor zor ve yoğun bir 
iş yapan İETT çalışanlarının, gelecekleri 
hakkında kaygıya düşmesini 
istemiyoruz. Kendisi de eski bir İETT’li 
olan Sayın Başbakanımız, KİPTAŞ ve 
diğer hizmet aldığımız firmalarda 
çalışan İETT çalışanlarının sorunlarının 
çözümüyle ilgili talimat verdi. İnşallah 
bunun müjdesini de veririz.”

Başkan Topbaş’a teşekkür…
İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı da, 
İETT olarak İstanbullulara 

24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini 
belirterek, “Başkanımız Kadir 
Topbaş, göreve geldiğimiz günden 
beri İETT’ye çok büyük destek 
veriyor. İşçilerin ve memurların 
problemleriyle yakından 
ilgileniyor. İETT camiasının 
huzurunda Başkanımız Kadir 
Topbaş’a desteğinden dolayı çok 
teşekkür ediyorum. Biz de İETT 
olarak, 4 yıllık görev süresinde 
göstermiş olduğumuz çalışma 
azmi ve hizmetle İBB ailesine 
layık olduğumuzu gösterdik.” diye 
konuştu.

Dünya, İETT’yi takip ediyor…
İETT’nin Türkiye ve dünyada takip 
edilen çok büyük bir müessese 
olduğuna dikkat çeken Baraçlı, 
“İnşallah önümüzdeki yıllarda 
Başkanımız Kadir Topbaş ile birlikte 
büyük projelere imza atacağız. 
Dünyanın takip ettiği kurumumuzun 
başarısını, son teknoloji 
otobüslerimizle İstanbul’un her 
noktasında gösterme gayretinde 
olacağız.” dedi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Esenler 
Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen 
“100 bin dua, 10 bin hatim-Kadir 
Gecesi” programına katıldı. 
Kendisinin de Kadir Gecesi’nde 
dünyaya geldiğini belirten 
Başkan Topbaş, İstanbul’a 
hizmet etmenin bir şeref 
olduğunu söyledi. 

Esenler’de büyük buluşma!
İstanbul Büyükşehir Beldeye Başkanı Kadir Topbaş, 

Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen “100 bin dua, 
10 bin hatim-Kadir Gecesi” programında İstanbullular ile 

buluştu. Programa, AK Parti Milletvekilleri Harun Karaca 
ve Osman Aşkın Bak ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet 
Tevfik Göksu, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. 

İstanbullular dualarda buluştu…
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede, meydanı 
dolduran binlerce İstanbullu, Mısır, Arakan, Filistin, Suriye, 
Irak, Çeçenistan, Doğu Türkistan başta olmak üzere değişik 
coğrafyalarda zulüm ve işkence gören tüm Müslümanların 
kurtuluşu, dünyanın barış ve huzura ermesi için dua etti. 
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Doç. Dr. Mustafa Karataş, 
duygusal anların yaşandığı gecede 11 bin hatmin duasını 
yaptı. 

İstanbul’a hizmet etmek büyük bir şeref…
Başkan Kadir Topbaş, tüm Müslümanların bu gece 
dualarda buluştuğunu belirterek, “Bu gece dualarımızla 
dünyayı ihata ediyor, dünyayı kuşatıyoruz. Tanımadığımız 
diğer insanlara kadar her yerde dualarla buluşuyoruz. 
Rahmet, merhamet, ebedi azaptan kurtuluşun simgesi 
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olan Ramazan’ın son günlerine geldik. 
İnşallah, Kadir Gecesi’ni ihya edenlerden 
oluruz. Şahsen kendimi çok şanslı olarak 
görüyorum. Kadir Gecesi’nde dünyaya 
gelmişim. Rabbimin bir lütfu olarak da 
sizlere hizmet etmeye çalışıyorum. Bu 
benim için büyük bir şeref.” diye konuştu.

Gücümüze güç katan bir milletiz…
“Türkiye’de 76 milyonluk büyük bir 
aileyiz” diyen Başkan Topbaş, “Beraberce, 
omuz omuza vererek Çanakkale’yi 
geçilmez kılanların ve tarihe altın 
sayfalar yazdırmış ecdadın torunlarıyız. 
Birlik olduğumuz zaman gücümüze güç 
katan milletlerin başında gelmekteyiz. 
Yurtdışında gittiğimiz yerlerde 
görüyorum ki, ecdadımız Osmanlı’nın 
her yerde izi var. Biz böyle bir milletiz.” 
dedi. 

İstanbullularla aynı sofralarda 
buluştuk…
Başkan Topbaş, Ramazan-ı Şerif’in 
bereketiyle, sofralarda biraraya 
geldiklerini belirterek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Sofraların başında, o 

emredilen zamana gelinceye kadar 
sabırla bekledik. Ve gördük ki, bir insanın 
gücü bir lokma ekmek, bir yudum su 
kadar. İşte Ramazan ayı bir başka insanın 
duygularını anlamayı da hissettirdi. 
Çünkü Ramazan, insan olma duygularını 
hatırlattı, yaşattı. Ötekiyle bölüşmeyi, 
paylaşmayı öğretti. Diliyoruz ki, bu insani 
değerlerin tüm dünyaya yansımasını 
ve hoşgörü barış içerisinde hayatların 
sürmesini diliyoruz. İşte Türkiye bunu 
başarmıştır.”

Umre’ye gidecek vatandaşlar kura ile 
belirlendi…
Konuşmaların ardından Başkan 
Kadir Topbaş, Tevfik Göksu ve 
beraberindekilerin çektiği kurayla 
Umre’ye gidecek 26 kişiyi belirledi. 
Başkan Topbaş’ın ricasıyla kurada çıkan 
isimlerin eşleriyle birlikte Umre’ye 
gönderilmesi kararlaştırıldı. Göksu, Umre 
programının masraflarını hayırsever 
işadamlarının karşıladığını söyledi. 
Başkan Topbaş, daha sonra Ramazan 
etkinlik alanında kurulan yöresel 
derneklerin stantlarını gezdi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Saraçhane 
Belediye Sarayı’nda basın 
mensuplarıyla biraraya geldi. 
Çırpıcı Çayırı’nda Emlak 
Gayrimenkul’den yeşil alan 
yapmak üzere satın alınan 
arazinin tapusunu gösteren 
Başkan Topbaş, “İstanbullulara 
bayram hediyesi olarak burayı 
satın aldık” dedi. 

İstanbullulara 
bayram hediyesi…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Saraçhane Belediye Sarayı’nda yeni 
kurulacak olan kent parkı ile ilgili gazetecilere 

açıklamalarda bulundu. Çırpıcı Çayırı olarak bilinen 
Zeytinburnu’ndaki 500 bin metrekarelik alana İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbullular adına göz 
koyduklarını ve bu amaçla aynı arazi üzerindeki Emlak 
Gayrimenkul’ün satışa çıkardığı kısmı belediye olarak 
kendilerinin aldığını hatırlatan Başkan Topbaş, “Bu 
arazi 2 Ağustos’tan itibaren belediyemizin mülkiyetine 
girmiştir. İşte tapusu burada. İstanbullulara bayram 
hediyesi olarak burayı satın aldık.” diyerek tapuyu 
gösterdi.

Çırpıcı Çayırı yeşil alan olacak…
Başkan Topbaş, Çırpıcı Çayırı’nı yeşil alan yapmak 
için çalışmalar yürüttüklerini ve çoğunluğu İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile İSKİ’ye ait arazideki özel 
mülkiyetlerin de belediyeye kazandırılması ve 
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imara açılmaması konusunda 
kararlı olduklarını belirterek, 
“Emlak Gayrimenkul’ün 103 bin 
metrekarelik alanın satışı ile ilgili 
gündem olunca, düşündüğümüz 
projeyi hayata geçirmek adına acele 
etmek zorunda olduğumuzu gördük. 
Başbakanımıza projemizi aktardık. 
Sağ olsun, projemize destek verdi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ise 
fedakarlık yaparak alanın satışından 
vazgeçti. Karından vazgeçip, bizim 
bu talebimize uygun görüş verdiler. 
Bundan dolayı teşekkür ediyorum.” 
diye konuştu.

İstanbullulara hayırlı olsun…
Kamu kurum ve kuruluşları 
arasında bu kadar hızlı bir satışın 
yürütülmesinin de takdir edilmesi 
gerektiğinin altını çizen Başkan 
Topbaş, şunları söyledi: “Ne kadar 
hızlı çalıştığımızı, kararlı olduğumuzu 
ve sonuca gitmek için adımlar 
attığımızın delili olarak göstermek 
istedim. Bu işin neticelenmeyeceğini 

düşünenler olmuştu. Tapular burada, 
İstanbullulara, milletimize hayırlı 
olsun. Bunun arkası gelecek. Sözler 
lafta kalır diye düşünülüyordu. 
Takasla vakit kaybetmeden peşin 
para vererek, bu alanı 196 milyon TL + 
KDV ile belediyemizin mülkiyetine 
geçirdik. Parayı kasamızdan nakit 
veriyoruz. Daha önceki dönemlerde 
maaş ödeyemeyen belediyeden bu 
noktaya gelmiş olduğumuzu gururla 
da söyleyeyim.”

“Bu alan İstanbulluların oldu. Kalan 
yerler için özel mülkiyetlerle ilgili 
olarak görüşmeler devam ediyor” 
diyen Başkan Topbaş, “Veli Efendi’yi 
de değerlendirdiklerinde 1 milyon 
metrekarelik kent içi büyük bir park 
elde edeceğiz. İstanbul’da buna 
benzer adımlarımız olacak. İlerleyen 
zamanlarda açıklayacağız.” dedi.

Kuşdili Çayırı’nın altı otopark, 
üstü yeşil alan…
Başkan Kadir Topbaş, Kadıköy’de 

Kuşdili Çayırı olarak bilinen yerin 
de yeşil alan olması için İBB 
Meclisi’ne teklifte bulunduğunu 
ve meclisin bunu geçen ay kabul 
ettiğini hatırlatarak sözlerini şöyle 
tamamladı: “Mülkiyeti İBB’ye ait 
bu yerin yeşil alan olması için 
de çalışmalara başlayacağız. 
Meclisimizin onayıyla bir buçuk 
metre derininden başlayarak, altına 
otopark yapacağız. Üstü tamamen 
yeşil olacak. Betonları kaldırarak 
yemyeşil bir park düzenlemesi 
yapacağız. Böylece Kuşdili Çayırı 
da o bölgenin önemli bir mesire 
alanı haline gelecek. Meclisimiz, 
E-5 Karayolu’na cepheli olan Kuşdili 
Çayırı’nın kuzeyindeki mülkiyeti 
İBB’ye ait 17 bin metrekarelik 
alanının 1,5 emsalli yapılaşmasını 
da yine benim teklifimle kaldırdı. 
Orada bulunan bir yapı malzemeleri 
satış merkezinin tahliyesi ile kontratı 
2015’te tamamlanıyor. Boşaltılınca 
burası da yeşil alan olarak 
düzenlenecek.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbullulara huzurlu bir bayram 
yaşatmak için görevlerinin 
başında olan İtfaiye ve Zabıta 
personeliyle bayramlaştı. Başkan 
Topbaş, İETT, itfaiye ve 
zabıtada aktif görev yapan 
personelin kadroya geçmeleri 
için çalışma başlattıklarını 
müjdeledi. 

İstanbulluların huzuru için...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek 
görevi başındaki Zabıta personelinin bayramını tebrik 

etti. Yeni oluşturulan Turizm Zabıtası ekibi ile araçlarını da 
tanıtan Başkan Topbaş, “Arapça ve İngilizce bilen 
30 arkadaşımızla başlangıç yapıyoruz. Kıyafetleri 
tasarlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
biriminde hizmet verecekler. Özellikle turizm anlamında 
problem olan yerlerde müdahil olacaklar. Yabancı dil bilen 
personeller, Sultanahmet gibi turistlerin yoğun olduğu 
bölgelerde hizmet verecek.” dedi. 

İstanbul İtfaiyesi dünyayla yarışıyor…
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti. Görevi 
başındaki İtfaiye personeliyle bayramlaşan Başkan Topbaş, 
belediyelerin en önemli birimlerinden birinin itfaiye 
olduğunu söyledi. İstanbul İtfaiyesi’nin çok zor bir görevi 
başarıyla üstlendiğini belirten Başkan Topbaş, “Fedakarlık 
gerektiren bir birimde hizmet vermelerinden dolayı 
itfaiyecilere teşekkür ediyorum. Can ve mal kurtarmanın 
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öneminin bilinciyle bu görevi yaptığınızı biliyorum. 
9,5 yıllık dönemimde İstanbul İtfaiyesi teçhizat ve eğitim 
açısından çok önemli bir ilerleme kaydetti. Göreve 
geldiğimizde 1.800 personelle hizmet veren itfaiyemizin 
personel sayısını 4 bin 300’e çıkardık. Arzumuz, dünyanın 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni her alanda örnek alması. 
Bunu da pek çok noktada başardık.” diye konuştu.

İstanbul İtfaiyesi’nin yangın, kurtarma, trafik kazaları ve 
boğulma vakaları gibi alanlarda her gün ortalama 
200-300 olaya başarıyla müdahale ettiğini ifade eden 
Başkan Kadir Topbaş, “İstanbul İtfaiyesi, 632 araç, 
87 profesyonel ve 10 gönüllü istasyonla İstanbul’un her 
noktasında. İstanbul İtfaiyesi, gelen ihbarlara 3-5 dakika 
içinde müdahale edecek hıza erişti.” dedi. 

52 köyde 1.300 gönüllü itfaiyeci…
Başkan Topbaş, köylerden başlamak üzere gönüllü 
itfaiyecilik çalışmaları başlattıklarını ve eğitim 
alan vatandaşları destek birimi olarak kullanmaya 
başladıklarını söyledi. Okullardaki eğitim çalışmalarının da 
devam ettiğini ifade eden Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Şu anda 52 köyde 1.300 gönüllü itfaiyeciyle 
varız. Pek çok itfaiyede olmayan donanıma sahip İstanbul 

İtfaiyesi’ne alacağımız 74 yeni araçla birimi çok daha güçlü 
hale getireceğiz. Bataklıklarda hareket edebilen botlardan, 
gaz ve yangından etkilenmeyen giysilere kadar yeni araçlar 
temin ederek, teknolojinin verdiği fırsatları en iyi şekilde 
kullanmayı amaçlıyoruz.” 

İETT, Zabıta ve İtfaiye personeline kadro geliyor…
İstanbul İtfaiyesi’nin, Anadolu’daki itfaiyelere eğitim 
verdiğini, bilgi ve deneyimlerini paylaştığını anlatan 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Şehirde hayat 
sürekli devam ettiği için hükümetimizden itfaiye kadrosu 
beklemek yerine hizmet alımıyla ekibimizi genişletmek 
zorunda kaldık. ‘Yangın var’ diyenlere, ‘kadro gelecek’ 
diyemezdik. İstanbul’un büyüklüğünü, köyleri ve yeni 
yapılan yüksek katlı binaları dikkate aldığımızda bizim 
kadromuzu daha da genişletmemiz gerekiyor. Çok daha 
teknik çalışabilen, teçhizatlı itfaiyecilere ihtiyacımız var. 
Sayın Başbakanımıza kadro taleplerimizi ilettik. İETT, itfaiye 
ve zabıtada aktif görev yapan arkadaşlarımıza yönelik yeni 
bir çalışma başlattıklarını biliyorum. İnşallah bu sorunu 
çözeceğiz. Hatta taşeron olarak çalışan 18 bin personele 
yönelik de ayrı bir çalışma var. Beraber çalıştığımız 
arkadaşların gelecek kaygısının olmasını istemiyoruz.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, bayramda 
da görevi başında olan İETT 
çalışanlarıyla bayramlaştı. 
İstanbullulara daha kaliteli bir 
hizmet verebilmek için 
otobüsleri yenilediklerini 
belirten Başkan Topbaş, 
yılsonuna kadar 1.705 modern 
otobüs alacaklarını müjdeledi. 

İstanbul’a 
1.705 yeni otobüs daha!

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, bayramda da 
İstanbullulara hizmet veren İETT 

çalışanlarıyla bayramlaştı. Edirnekapı 
İETT Garajı’nı ziyaret eden Başkan 
Kadir Topbaş, İETT çalışanlarının 
bayramını tebrik etti. Ziyarette, İETT 
Genel Müdürü Hayri Baraçlı ile İETT 
bürokratları da hazır bulundu.

“İstanbul’a yeni otobüsler 
geliyor…”
Başkan Kadir Topbaş, İETT’nin 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
en iyi hizmet veren birimlerinden 
biri olduğunu belirterek, “İstanbul’a 
çok daha kaliteli hizmet vermek için 
teknolojiyi yakından takip ediyoruz 
ve otobüsleri yeniliyoruz. İETT’nin 
uyumlu çalışma stratejisiyle İstanbul’a 
kaliteli bir hizmet sunuyoruz.” dedi. 

İstanbul’a yılsonuna kadar 1.705 yeni 
otobüs alımı için çalışma başlattıklarını 
ve bunlardan 758 tanesinin devreye 
gireceğini müjdeleyen Başkan Topbaş, 
“Bir otobüs firmasına; ‘Sizden 300-
500 tane otobüs alacağız. Türkiye’de 
fabrika kur’ denilse kurarlar. İBB’nin halk 
otobüsleri ve Otobüs A.Ş. dahil 3 bin yeni 
otobüs alması, dünyadaki ekonomik 
krize rağmen otobüs üreticilerine de 
hayat verdi. Sırrımız para, zaman ve 
insan yönetimini iyi yapmamızdır.” diye 
konuştu.

“Bayram yapmıyoruz, bayram 
yaptırıyoruz…”
Başkan Topbaş, İETT Genel 
Müdürlüğü’nün Özel Halk Otobüslerinin 
daha kaliteli ve ucuz bir şekilde araçlarını 
yenileyebilmeleri için bir strateji 
geliştirdiğini ve bu sayede İstanbul’daki 

otobüslerin tamamının engellilerin 
kullanımına uygun, klimalı, modern 
araçlarla yenileneceğini ifade ederek 
şöyle konuştu: “Yeni otobüslerde, 
içerideki ve dışarıdaki görüntüler 
devamlı olarak kayıt altına alınıyor. 
5 gün süreyle hafızasında tutuluyor. 
Ortaya çıkan herhangi bir olayda gerekli 
birimler devreye girerek, görüntüler 
incelenebiliyor. Daha güvenli bir yolculuk 
için bu sistemi kurduk. Metrobüslerde 
yoğunluktan dolayı klimalarda yaşanan 
sıkıntılar çözüldü. Kapıların açılıp 
kapanmasından dolayı sıkıntı yaşanan 
otobüslerde de klimalar aynı standartlara 
taşınacak. İstanbul’da keyifli bir toplu 
taşıma sunmak için ne gerekiyorsa 
yapıyoruz. İnsana ve vatana hizmet 
etmenin güzelliği hiçbir şeyle ölçülemez. 
Yerel yöneticiler olarak biz bayram 
yapmıyoruz, bayram yaptırıyoruz.”
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
91. yıldönümü, tüm yurtta 
olduğu gibi İstanbul’da da 
törenlerle kutlandı. Taksim 
Cumhuriyet Anıtı’nda başlayan 
kutlamalar, Vatan Caddesi’nde 
yapılan resmigeçit töreni ile 
sona erdi. 

Büyük zaferin 91. yılı… 
İstanbul’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Taksim 

Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen tören ile başladı. 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve 1. Ordu ve Garnizon 
Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş, Taksim Cumhuriyet 
Anıtı’na çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi. Başkan 
Kadir Topbaş ile İstanbul’daki mülki erkan daha sonra 
İstanbul Valiliği’ne geçerek tebrikleri kabul etti.

Vatan Caddesi’nde coşkulu kutlama… 
Kutlamalar çerçevesinde Vatan Caddesi’nde de resmigeçit 
töreni yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törene, 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu ve Garnizon 
Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş ve İstanbul protokolü 
katıldı. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve Türk Bayrağı’nın 
göndere çekilmesiyle başladı. Harp Akademileri, jandarma 
komandolar ve çok sayıda asker tarafından gerçekleştirilen 
geçit töreninde İstanbullular, askerleri coşkuyla alkışladı. 
Vatan Caddesi’ndeki tören, karadan ağır havan takımları ve 
tankların geçişi ve havadan askeri helikopterlerin gösteri 
uçuşu ile son buldu. 
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu Başakşehir’in başarılı 
belediye başkanı Mevlüt Uysal. 
Başkan Uysal ile Başakşehir’in son 
yıllarda büyük bir ivme kazanan 
değişim ve gelişimini konuştuk. 
Görevde olduğu kısa süre 
içinde çözülemez denilen pek 
çok konuyu çözüme 
kavuşturduklarının altını çizen 
Başkan Mevlüt Uysal, 
ulaşımdan çevreye, sağlıktan 
eğitime, sosyal belediyecilikten 
kültür-sanata kadar pek çok 
alanda hayata geçirdikleri 
projeleri anlattı.

Başakşehir 
dev projelerle gelişiyor 

Sayın Başkanım, Başakşehir İstanbul’un hızla 
gelişen ilçelerinden birisi. İlçeyle ilgili genel 
hedefleriniz nelerdir?

Başakşehir, artan nüfusu ile kültürlerin buluşma noktası. 
Bölgemizin %80’i yeni yapılanacak alanlardan oluşuyor. 
Kısa bir süre önce başladığımız hizmet dönemimizde, 
pek çok köklü belediyenin el atmaya cesaret edemediği 
konuları gündeme getirdik, çözülemez denilen pek 
çok konuyu çözüme kavuşturduk. Belediye olarak 
devletimizin 2023 hedefleri arasında olan modern, 
sağlam, akıllı şehircilik uygulamalarına biz şimdiden 
başladık. Bu alandaki çalışmalarımızla da belediyecilik 
uygulamalarına yön veriyoruz.

Başkanım ilçede ulaşım alanında yapılan 
yatırımlardan bahseder misiniz?
İstanbul’un trafik sorunu çözmek ve toplu taşımada 
hızlı, konforlu hizmet vermek için Avrupa Yakası’nda 
hayata geçirilen en önemli ulaşım sistemlerinden biri 
olan Otogar-Bağcılar-Mahmutbey-Başakşehir-
Olimpiyatköy Metro Hattı yolcu taşımaya başladı. 21,7 
km’lik yeni metro hattı ile İstanbullular, Esenler 

Otogar’dan Başakşehir’e 23 dakikada ulaşabiliyorlar. 320 
bin kişilik nüfuslu ilçemize önemli bir değer katacak 
olan bu metro hattı ile vatandaşımızın ulaşım kaynaklı 
sorununu da çözmüş oluyoruz. 16 istasyondan oluşan 
hat ile saatte 111 bin yolcu taşınabiliyor. Bu vesileyle 
vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı için cansiperane 
çalışan Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’a 
ve ekibine şükranlarımı sunuyorum.

Başakşehir Türkiye’nin en büyük projelerine ev 
sahipliği yapıyor. Başakşehir’de inşaatı devam eden 
Sağlık Kompleksi’yle ilgili bilgi alabilir miyiz?
Sadece Türkiye değil, Ortadoğu ve Avrupa’nın en 
büyük sağlık komplekslerinden biri ilçemizde yapılıyor. 
İlçemize sağlık alanında çok büyük bir hizmet 
sağlayacak kompleks; 400 yataklı bölge hastanesi, 150 
yataklı Onkoloji Hastanesi, 250 yataklı Çocuk Hastanesi, 
300 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, 150 yataklı Kalp 
Damar Hastalıkları Hastanesi, 250 yataklı Nörolojik 
ve Ortopedik Bilimler Hastanesi, 200 yataklı Psikiyatri 
Hastanesi, 200 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
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Hastanesi, 10 yataklı Yanık Ünitesi, 50 
Yataklı Travma Merkezi ve 20 Yataklı 
Transplantasyon ünitesi olmak üzere 
toplam 2 bin 600 yataktan oluşacak. 
Tamamlandığında Başakşehir’e 
ve ülkemize önemli bir değer 
kazandıracak olan dev proje, tasarım, 
inşaat, tefrişat, tıbbi ekipman 
temini, tıbbi hizmet dışındaki alan 
ve hizmetlerin işletilmesini de 
kapsayacak.

Sayın Başkanım, Başakşehir’de 
ne gibi çevre yatırımlarına imza 
attınız? İlçenizde yürütülen altyapı 
çalışmaları hangi aşamada? 
Belediyenizce geliştirilen çöp 
konteynerlarının yeraltına 
alınmasına yönelik çalışmanızdan 
kısaca bahseder misiniz? 
Bir kentin yaşanabilir olması, o kentte 
yaşayanların sorunlarına anında 
müdahale etmekten ve sorunsuz bir 
altyapıdan geçiyor. Yapılan altyapı 
çalışmalarında teknolojik gelişmeleri 
baz aldık. Proje ve çalışmalarımızla 
Başakşehir’in çehresini değiştirmeyi 

ve daha cazip bir kent olmasını 
sağladık. Altyapısı eksik olan 
mahallelerimizde kısa sürede büyük 
yatırımlara imza atarak problemlerini 
büyük oranda gidermeyi başardık. 

Bu anlamda 5. Etap Ertuğrul Gazi 
Caddesi ile başlatmış olduğumuz 
“prestij yol” çalışmasının üçüncü 
ayağı olan İstiklal Caddesi, Cihangir 
ve Balkan Sokak’ta prestijli yol 
çalışmaları tüm hızıyla devam 
ediyor. Tamamlanan prestij 
yollarımız; yeşillikler içerisinde, yaya 
ve engelli trafiğine uygun, araç 
ceplerinin, yaya geçişlerinin, İETT 
duraklarının düzenlendiği, trafiğin 
kontrol altına alındığı aydınlık bir 
görünüme kavuştu. Ayrıca yayaların 
karşıdan karşıya güven içerisinde 
geçebilmelerini sağlayan hız kesici 
tümsekler ve yaya geçişleri ile 
caddelerimiz daha güvenli hale 
getirildi. 

Belediyemiz, ilçemizin örnek 
bölgelerinden Bahçeşehir’de yeni 
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yürüyüş yolu çalışmasına başladı. 
Boğazköy’de gerçekleşen çalışmayla 
vatandaşların bölgenin güzel 
doğasında sportif faaliyetlerini 
yapabilmesi sağlanacak. 650 m 
uzunluğundaki yürüyüş yolu, 4 m 
genişliğinde, tek yönlü asfalt yol 
olacak. Kasım ayında tamamlanması 
hedeflenen Boğazköy Yeni Yürüyüş 
Yolu, engellilerin de rahatlıkla 
yararlanabileceği şekilde tasarlandı. 
Proje ile uygunsuz araç parklarından 
kaynaklanan sorunları da ortadan 
kaldırmayı hedefliyoruz.

Belediyemiz atık toplamada dünyada 
bir ilki gerçekleştirerek, “Akıllı Çöp 
Toplama Sistemi”ni hayata geçirdi. 
Başakşehir Belediyesi olarak çöplerin 
modern, çevreye duyarlı bir şekilde 
toplanması için yurt dışındaki 
uygulamaları yerinde inceleyerek, 
yerel bir sistem ürettik. Geliştirmiş 
olduğumuz sistem pek çok açıdan 
artıları olan, uygulaması kolay bir 
sitem. Yandan yükleme sistemine 

sahip olan uygulamamız dünyadaki 
uygulamalarda bulunmayan, araca 
monte edilen entegre siteme 
sahip. Araçlarımız sadece dolu 
olan konteynırlara gittiği için hem 
yakıttan hem de zamandan tasarruf 
sağlıyor. Geliştirdiğimiz bu sistemin 
diğer belediyelere örnek olacağını 
düşünüyorum. 

Başkanım, geleceğimiz olan 
çocuklar ve gençler konusunda 
yürüttüğünüz çalışmalar 
hangileri?
Biz, 2,3 katrilyon TL yatırımla eğitime 
en çok yatırım yapan belediye olduk. 
Başakşehir, gelecekte pek çok insanın 
imreneceği, yaşamaktan gurur 
duyacağı bir ilçe olacak. Özel sektör 
ve veliler el ele vererek, okullarımıza 
destek oluyoruz. İlçemizde 
artan nüfusumuzun ihtiyaçlarını 
karşılamak için “İyi okul, iyi idarecileri 
ve iyi öğretmenleri çeker. Bu da 
eğitim kalitesini yükseltir” anlayışıyla 
mevcut okullarımızı yenileme 

çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Mevcut okullarımızda yapılan 
yenileme çalışmalarının yanı sıra 
ilçemize yeni eğitim kurumları 
kazandırabilmek için çalışmalar 
yürütüyoruz. İlçemizde bu anlamda 
Türkiye’nin en büyük Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’ni kazandırmış olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 2013-
2014 eğitim-öğretim döneminde 
açılacak olan Mehmet Emin Saraç 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin tüm 
finansmanı belediyemiz tarafından 
karşılandı. Okul, geleneksel Türk 
mimarisinden motifler taşıyor. 
Ortaokul, lise ve yurt blokları, 
konferans salonları, spor sahaları ve 
modern donanımıyla Başakşehir göz 
kamaştırıcı bir eğitim kompleksine 
kavuştu. Türkiye’de birçok ilkleri 
barındıracak 60 bin metrekarelik 
alanda konuşlanan dev eğitim 
kompleksinde 2 bin 500 öğrenci aynı 
anda eğitim görebilecek. Öğrenciler, 
24 kişilik sınıflarda teknolojinin tüm 
imkanlarından yararlanabilecek.
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Geçtiğimiz Ramazan ayı, belediyelerin kültürel 
çalışmalarını vatandaşlara aksettiği en önemli alanlar 
oldu. Başakşehir’de bu anlamda neler gerçekleştirildi?
İlçemizde bu anlamda yıl boyunca farklı platformlarda 
yürütmüş olduğumuz kültürel ve sosyal çalışmalarımıza 
Ramazan ayında daha da ağırlık verdik. Ramazan sevincini 
yediden yetmişe herkese yaşatmayı hedefleyen ve dört 
yılda 1 milyon 270 bin kişinin izlediği organizasyonlarıyla 
marka olan belediyemiz; Kur’an-ı Kerim ziyafetlerinden 
söyleşilere, konserlerden çocuk etkinlikleri ve cami 
programlarına, eğitimden sağlığa ve sokak iftarlarına 
kadar pek çok etkinlikle Ramazan coşkusunu Başakşehir’in 
tüm mahallelerine taşıdı. Her Ramazan ayında on binlerce 
mahalle sakinini, sokak iftarlarında biraraya getiren 
Başakşehir Belediyesi, bu sene de bereket sofralarını 
ilçe mahallelerine taşıdı. İftar sofraları samimi ilişkiler 
ve kurulacak yeni dostluklarla ilçe halkının kaynaşması, 
sosyal birlikteliğin güçlendirilmesinde önemli bir görev 
üstlendi. İlki Kayabaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen sokak 
iftarları Ramazan ayı boyunca ilçe mahallelerinde 20 defa 
kuruldu. 

Bu sene Başakşehir Ramazan etkinliklerimizde ayrıca 
İslam ülkelerinden gelen misafirlerimizi ağırladık. Sokak 
iftarlarının en kapsamlısı ile bu sene de Sular Vadisi’nde 
Somalili çocuklar ve ilçe sakinlerini biraraya getirdik. 
Sular Vadisi Sokak İftarı programımız 40 binden fazla 
vatandaşın ve bakan, milletvekillerimizin katılımıyla 
gerçekleşti. Başakşehir Belediyesi, Bab-ı Alem Uluslararası 
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Öğrenci Derneği işbirliği ile 
Balkanlardan, Kuzey Afrika’ya kadar 
geniş bir yelpazede İslam coğrafyasını 
temsil eden ülkeler 30 gün boyunca 
Sular Vadisi’nde yer alan özel tasarımlı 
stantta yer alarak, kendi kültürlerini 
tanıttı. Dört günde bir farklı bir ülkenin 
tanıtım yaptığı proje kapsamında, 
40 bin öğrenci Türkiye’ye geldi.

Başkanım, sosyal belediyecilik 
alanındaki projelerinizden kısaca 
bahseder misiniz?
İlçemizde yardıma muhtaç 
vatandaşlarımız ekiplerimizce yerinde 
inceleniyor, değerlendiriliyor ve ihtiyaç 
dereceleri belirleniyor. Bu verileri 
bilgisayar sistemimize ayrıntılarıyla 
giriyor ve bu doğrultuda da öncelikle 
evin kadını adına olmak üzere 
fotoğraflı, kişiye özel “Destek “Kart” 
düzenliyoruz. Bu sistemle ihtiyaç 
sahipleri, her ay belediyeye gelmek 
zorunda kalmadan kart üzerinden 
gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını belirlenen 
mağazalardan karşılayabiliyorlar.

Başakşehir Belediyesi olarak 
evlerinden dışarı çıkamayan yaşlılara 
ve engellilere özel Ramazan hizmetini 
bu yıl da sürdürdük. Ramazan 
ayı boyunca ilçede ikamet eden, 
evlerinden dışarıya çıkamayan yaşlılar 
ve engelli vatandaşların iftar ve sahur 
yemeklerini özel saklama kaplarıyla 
evlerine götürdük. Her gün gelen 
talepler doğrultusunda sayının arttığı 
uygulamayla, Ramazan’da yüzlerce 
ihtiyaç sahibinin yüreği ısındı.

İlçemizde bu sene uygulamaya 
koyduğumuz bir başka sosyal 
hizmet de, Başakşehir’de ikamet 
eden yaşlı ve bakıma muhtaç 
vatandaşlar için ücretsiz Evde Bakım 
Hizmeti’ni başlattık. Başakşehir 
Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü 
tarafından projelendirilen ‘Evde 
Bakım Hizmeti’ kapsamında ihtiyaç 
sahiplerinin evlerini periyodik olarak 
ziyaret ederek, kişisel bakımdan 
ev temizliğine; su, elektrik bakım 
onarımlarına kadar geniş bir 
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yelpazede hizmet sunuyoruz. 65 yaş üstü, kendi başına 
hareket edemeyen, tek başına ya da iki kişi yaşayan ya da 
evinde bakmakla yükümlü olduğu bir veya iki özürlüsü 
bulunanlar belirleniyor. Müdürlük bünyesinde çalışan 
bir kuaför, iki temizlik hizmeti görevlisi, bir tesisatçı ve 
koordinatörden oluşan ekip belirlenen evlere randevu 
yöntemiyle ziyaretlerde bulunuyor. Vatandaşlarımız bu 
hizmet için Başakşehir Belediyesi’nin 444 0 669 Çağrı 
Merkezi telefonunu arayarak kayıt olabiliyorlar. 

Mevlüt Uysal kimdir?
1966 yılında Antalya/Alanya’da doğan Mevlüt Uysal, ilk 
ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 
1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu. Üniversite yıllarından itibaren ülke ve 
toplum sorunları ile yakından ilgilendi, siyasi ve sosyal 
çalışmaların içerisinde aktif olarak bulundu. Gerek mesleği 
ile ilgili gerekse diğer sosyal konularda faaliyet gösteren 
birçok sivil toplum örgütünün kuruluşunda yer aldı, 
yönetiminde bulundu. 1997’den itibaren ikamet etmekte 
olduğu Başakşehir’de 1. Etap Site Yönetimi, Kurucu 
Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2009 yılında Başakşehir 
Belediye Başkanlığı’na seçilen Mevlüt Uysal evli ve dört 
çocuk babasıdır.
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İstanbul’un marka değerini ve 
halkın yaşam kalitesini 
yükseltmek için 365 gün 24 saat 
prensibiyle çalışan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 
Çatalca’ya son 9 yılda toplam 
488 milyon 541 bin TL yatırım 
yaptı.

Çatalca’nın geleceği için... 
İstanbul’u kültür, sanat, turizm, spor ve kongreler şehri 

yapmak için çalışmalarına aralıksız devam eden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, ilçelere yönelik yatırımlarını da hız 

kesmeden sürdürüyor. Son 9 yılda planlamadan ulaşıma, 
çevreden altyapıya kadar hayatın her alanında yapılan dev 
yatırımlar ile Çatalca da yeni bir görünüme kavuştu. 

Çatalca’ya yeni yollar…
Çatalca halkının yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarına 
devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçeye 11,4 km 
yeni yol kazandırdı. Çatalca - Gökçeali Demiryolu Üstgeçidi ile 
İnceyiz ve Hisarbeyli Köprülerinin de aralarında bulunduğu 
12 adet köprü ve kavşak ile bağlantı yolları ilçe halkının 
hizmetine açıldı. Çatalca genelindeki yolların bakım ve 
onarımını yapan Büyükşehir Belediyesi, kaplama, yama ve 
onarım çalışmalarında 370 bin 963 ton asfalt kullandı.

Çatalca için altyapı ve içmesuyu yatırımları…
Çatalca halkı için altyapı ve içmesuyu yatırımlarına aralıksız 
devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çatalca ve 
köylerine, Başakköy, Çanakça Köyü, Oklalı Köyü ve Subaşı 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri de dahil olmak üzere toplam 
9 adet atıksu arıtma tesisi inşa etti. İlçede 3 adet atıksu arıtma 
tesisinde iyileştirme yapan Büyükşehir Belediyesi, 11 adet 
atıksu arıtma tesisinin ise yapımına devam ediyor. 
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183 bin m atıksu şebekesi ve kolektör 
inşa edilen ilçede, 326 bin 773 m 
içmesuyu şebekesi ile 62 bin 838 m 
içmesuyu şebekesi isale hattı döşendi. 
Yalıköy İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi’nin 
hizmete açıldığı ilçede, 3 adet pompa 
istasyonu kuruldu. İlçe sınırları 
dahilindeki 26 köye ilk kez AB 
standartlarında kaliteli içmesuyu 
götürüldü. 

Büyükşehir Çatalca’nın çehresini 
yeniliyor… 
Çevre yatırımları ile Çatalca’nın çehresini 
yenileyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
toplam 35 yeni parkı ilçe halkının 
hizmetine sundu. Bakım ve onarımları 
yapılan yeşil alanlara, ilçe halkının spor 
yapması için fitness aletleri ile çocukların 
güvenli bir şekilde eğlenmesi için oyun 
grupları yerleştirildi. Durusu Karaburun 
Sahili düzenlenerek halkın kullanımına 
sunuldu. İstanbul’un mevsimlik çiçeği, 
Çatalca köylülerine ürettirildi.

Eğitime destek, geleceğe hizmet…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
ilçe halkının kültür-sanat hayatını 
zenginleştirmek için Çatalca Kültür 
Merkezi’ni hizmete açtı. Çatalca 
Tepecik 2. Bölge Turgut Can Sever 
İlköğretim Okulu’nu açan, Çatalca 
Nazım Özbay ve Çatalca Tepecik 
Futbol Sahalarını tamamlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Çatalca 75. Yıl 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Çatalca 
Binkılıç Çok Programlı Lisesi, Çatalca 
Arif Nihat Asya Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi, Çatalca Karacaköy 
İlköğretim Okulu, Çatalca Mehmet 
Akif Ersoy İlköğretim Okulu ve Çatalca 
Turgut Cansever İlköğretim Okulu’nun 
bahçesine kapalı spor salonu 
yaparak, öğrenciler ve ilçe halkının 
hizmetine açtı. Çatalca’daki İSMEK Kurs 
Merkezinde 9 branşta mesleki eğitim 
veriliyor. Bugüne kadar “yaşam boyu 
eğitim” anlayışıyla 3 bin 645 kursiyere 
eğitim verildi. 
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İstanbul’u dünya çapında 
turizm, kongre ve kültür merkezi 
yapmak için çalışmalarına hız 
kesmeden devam eden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, son 9 yılda 
dev yatırım ve hizmetlerin altına 
imza atı. Uluslararası kongre 
merkezlerinden 
kütüphanelere, restorasyon 
çalışmalarından tiyatro 
oyunlarına, turizm odaklı 
kentsel tasarım 
çalışmalarından kültür 
merkezlerine kadar pek çok 
yatırım ve hizmet ile İstanbul 
ve İstanbulluların kültür-
sanat hayatı zenginleştirildi.

Kültür, sanat ve turizmde 
dev yatırım ve hizmetler

İstanbul’u muhteşem geçmişi ve güzelliğine layık bir 
dünya kenti yapmak için aralıksız çalışan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, son 9 yılda yaptığı yatırımlar 

ile uluslararası standartlara sahip kongre ve kültür 
merkezlerini İstanbulluların hizmetine sundu. Kültür-sanat 
etkinliklerinden tiyatrolara, turizm odaklı kentsel tasarım 
çalışmalarından tarihi kültürel mirası geleceğe taşımaya 
yönelik çalışmalara kadar kentin dört bir köşesinde pek 
çok yatırım ve hizmet hayata geçirildi. 

Kongre turizminde dünya 1’inciliği...
2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul’a, uluslararası 
standartlara sahip kongre ve kültür merkezleri 
kazandırıldı. İstanbul Kongre Merkezi ve Haliç Kongre 
Merkezi’ni hizmete açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
2004 yılında kongre turizminde 49’uncu sırada olan 
İstanbul’un zirveye çıkmasını sağladı. ICCA istatistiklerine 
göre; İstanbul, 2011 yılında büyük kongreler sıralamasında 
dünya birincisi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üç 
büyük medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul’un 

2016 Dünya Tasarım Başkenti seçilmesi için başlattığı 
hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

12 yeni kültür merkezi…
İstanbul’u dünya çapında bir turizm, kongre ve kültür 
merkezi yapma adına pek çok çalışma yürüten İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, kente yeni kültür merkezleri 
kazandırmaya devam ediyor. Son 9 yılda aralarında 
Bahçelievler Erol Günaydın, Bakırköy Cem Karaca, 
Başakşehir, Eyüp Yeşilpınar, Fatih Ali Emiri Efendi, Fatih 
Vasffi Rıza Zobu, Güngören Erdem Beyazıt, Kartal Bülent 
Ecevit, Sultanbeyli, Şişli Mecidiyeköy, Tuzla İdris Güllüce 
ve Ümraniye Atakent Kültür Merkezlerinin de aralarında 
bulunduğu 12 yeni kültür merkezi İstanbulluların 
hizmetine sunuldu.

Arnavutköy Bolluca Kültür Merkezi, Bağcılar Merkez 
Mahallesi Kültür Kompleksi, Çatalca Kültür Merkezi, 
Çekmeköy Alemdağ Sosyal ve Kültür Tesisi, Esenler Kültür 
Merkezi ve Sultangazi Kültür Merkezi’nin yapımına devam 

50



eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
13 adet daha kültür merkezinin 
yapımını planladı. 

Taksim Maksemi restore edildi…
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nu 
yenileyen Büyükşehir Belediyesi, 
Taksim Maksemi’ni restore ederek, 
Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’ne 
dönüştürdü. Ayrıca Topkapı 
Kültür Parkı Türk Dünyası Kültür 
Mahallesi’nde Türki Cumhuriyetler 
biraraya getirilerek bir kültür halkası 
oluşturuldu. 

İstanbul’da sanat rüzgarları esti…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her 
dinden, dilden ve ırktan insanın 
beraberce yaşadığı özel bir şehir 
olan İstanbul’da yerel, ulusal ve 
uluslararası çapta müzikten sinemaya, 
tiyatrodan fuarlara kadar birbirinden 
farklı etkinlikler düzenledi. Kültür 
merkezlerinde 15 bin 398 etkinlik 
gerçekleştirildi. Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda verilen 1.239 yerli 
ve yabancı konser ile İstanbullulara 
unutulmaz müzik ziyafetleri verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 
İstanbul’un Fethi’ni uluslararası 
standartlarda kutlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Kent Orkestrası, 
Bando, Mehter, Türk Halk Müziği, 
Türk Sanat Müziği, Oda Müziği ile de 
müzikal zenginlik oluşturdu. İstanbul 
Lale Festivali coşkuyla kutlanırken, 
Aya İrini Müzesi ve çeşitli mekanlarda 
Uluslararası Mistik Sanat Festivali 
düzenlendi. Bunların yanı sıra 
İstanbul’la özdeşleşen Sultanahmet, 
Haliç ve Boğaziçi’nin belgesel filmleri 
hazırlandı. 

İstanbullular tarihi mekanlarda 
buluşturuluyor…
Ramazan İstanbul Etkinlikleri’ni yeni 
bir anlayışla Feshane’nin yanı sıra 
Beyazıt Meydanı’na taşıyan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye 
Kitap ve Kültür Fuarı’nı Beyazıt 
Meydanı’nda düzenlemeye başladı. 
İstanbul’la özdeşleşmiş markaların 
ve asırlık sanatların tanıtıldığı 
“Asırlık Tat ve Sanatlar Çarşısı” da 
artık İstanbullularla Sultanahmet 
Meydanı’nda buluşuyor. 
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Tiyatro salonları doldu, taştı…
İstanbulluların tiyatroya olan ilgisini 
artırmak için kentin sanat hayatına yeni 
sahneler kazandırıldı. Muhsin Ertuğrul 
Sahnesi’ni yeniden inşa ederek 
hizmete açan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Üsküdar Musahipzade Celal 
Sahnesi’ni yeniledi, Harbiye Cemil 
Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ni restore 
etti. Kağıthane Sadabad, Üsküdar 
Kerem Yılmazer Sahneleri ile Türkiye’de 
bir ilk olan Kağıthane Küçük Kemal ve 
Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk 
Tiyatroları İstanbulluların hizmetine 
açıldı. İstanbul genelindeki Şehir 
Tiyatroları Sahnelerinde 200 yerli, 
152 yabancı olmak üzere toplam 
352 oyun, 3 milyon 925 bin 752 tiyatro 
severle buluşturuldu. Şehir Tiyatroları 
oyunlarıyla yurt içine 96, yurt dışına 
42 turne gerçekleştirildi. 

Müzecilik anlayışına yeni bir 
boyut…
Dünyaca tanınan Ayasofya, Topkapı 
Sarayı ve Arkeoloji Müzelerinin 
de aralarında bulunduğu toplam 
69 müzeye ev sahipliği yapılan 

İstanbul’da, Türkiye’nin ilk, dünyanın 
tek tam panoramik müzesi olan 
“Panorama 1453 Müzesi” ile müzecilik 
anlayışına yeni bir boyut getirildi. 
Aşiyan Müzesi restore edilerek
yeniden hizmete açılırken, Karikatür 
ve Mizah Merkezi de Tepebaşı’ndaki 
yeni yerine taşındı. Gülhane Parkı’nda 
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni 
hizmete açan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Haliç Tersanesi Denizcilik 
Müzesi, Yenikapı Arkeopark Müzesi, 
Rami Kışlası Şehir Müzesi ile Davutpaşa 
Kışlası Fırıncılık Eğitim Müzesi’ni 
hizmete açmayı planlıyor.

Okuyan bir İstanbul için…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 10 yeni kütüphane açılarak, 
kentin sahip olduğu kütüphane sayısı 
16’ya çıkarıldı. Ayrıca 5 yeni mobil 
kütüphane İstanbulluların hizmetine 
sunuldu. Kütüphanelere 200 bin ilave 
kitap kazandırılırken, 5 yeni kütüphane 
ile 100 bin kitap daha kazandırılması 
hedefleniyor. Bu çalışmaların yanı sıra 
“Her Okula Bir Kütüphane” kampanyası 
ile okullara 50 bin kitap gönderildi. 

Rami Kışlası’nda 3 milyon kitap 
kapasiteli bir kütüphane yapmayı 
projelendiren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Osmanlıca kitap, yazma, 
salname, gazete, harita, kartpostal 
gibi 1 milyon 100 bin sayfa nadir eser 
envanteri dijital ortama aktarılmasını 
sağladı. Görme engelli vatandaşlar için 
de 3 bin 620 adet kitap seslendirildi.

İstanbul, turizmde dünya hedefine 
koşuyor…
İstanbul’un bacasız sanayi olarak 
adlandırılan turizmden daha fazla 
pay alması için dünyanın dört bir 
köşesinde tanıtım günleri düzenlendi. 
İstanbul Turizm Atölyesi kurulurken, 
Fotoğraf Çekim Terasları oluşturulması 
planlandı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından turizm 
odaklı kentsel tasarım çalışmaları 
kapsamında, Sultanahmet ve çevresi 
araç trafiğine kapatıldı. Boğaziçi 
ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, 
aydınlatma çalışmaları ile yeni bir 
görünüme kavuşturuldu. Süleymaniye 
Külliyesi ve çevresi yenilendi. 
Talimhane Kentsel Tasarım Çalışması 
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ile Adalar At Ahırları Rehabilitasyon Projesi ve uygulaması 
yapıldı. Göçmen kuşların dünyada en iyi izlenebildiği 
noktalardan biri olan Çamlıca’da, Kıtalararası Kuş Göçü 
Gözlem Parkı’nın kurulması planlandı.

Tarihi miras geleceğe taşınıyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üç büyük medeniyete 
başkentlik yapan ve yüzyıllar boyunca dünyanın 
yönetildiği İstanbul’un muhteşem tarihi mirasını ihya 
ederek geleceğe taşımaya devam ediyor. Yürütülen 
çalışmalar kapsamında son 9 yılda 180 adet tarihi eser 
restore edildi. UNESCO Dünya Miras Alanı olan Zeyrek’te 
36 adet tescilli sivil mimarlık örneğinin restorasyon projesi 
tamamlandı. Marmara Surları’nda koruma çalışmalarına 
başlandı. Ayrıca Kadıköy Hasanpaşa Gazhanesi ile Beyoğlu 
Haliç Tersanesi’nin, kültür merkezleri olarak şehre yeniden 
kazandırılması için başlatılan çalışmalara da devam 
ediliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin en 
büyük Eski Eser Çalışmaları Merkezi de kuruldu. Merkezde 
geleneksel taş ve ahşap uygulamalı eğitim atölyeleri, 
restorasyon laboratuvarı, denetim grupları, eğitim 
çalışmaları, süreli bilimsel yayınları ve 116 personel ile eski 
eser çalışmaları yürütülüyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Slovakya 
Cumhurbaşkanı Ivan 
Gasparoviç’le Saraçhane’deki 
Başkanlık Makamı’nda görüştü. 
Konuk Cumhurbaşkanı 
Gasparovic, en son 
2004 yılında geldiği İstanbul’un 
9 yılda büyük bir gelişme 
kaydettiğini söyledi. 

İstanbul’un gelişimi büyülüyor

Başkan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kent Orkestrası’nın da hazır bulunduğu karşılama 
töreninde konuk Cumhurbaşkanı Gasparoviç’i 

kapıda karşıladı. Görüşmenin ardından basın 
mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Kadir Topbaş, 
Cumhurbaşkanı Ivan Gasparoviç’in bakanlarıyla birlikte 
kendilerine bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Yerel 
yönetimler konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı 
yaptıklarına değinen Başkan Topbaş, “Bir taraftan 
kendileri de Slovakya olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
girmesi ve fasılların açılması konusunda ciddi destek 
vermekte olduklarını ve vermeye devam edeceklerini 
söylediler. Bize gösterdikleri bu destekten dolayı 
kendilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İstanbul’a hayran kaldı...
Konuk Cumhurbaşkanı Gasparovic de, İstanbul’a en son 
2004 yılında geldiğini ve o zamandan bu zamana şehrin 
büyük gelişme kaydettiğinin altını çizdi. İstanbul’da 
bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade 
eden konuk Cumhurbaşkanı, “Özellikle şehirdeki 
yeşillendirme çalışmaları bizi çok şaşırttı. Bunun 

yanında yeni yapılanmalara da hayranlıkla baktık. Sayın 
Başkan bana şehirdeki eğitim seviyesinin ne kadar 
yükseldiğinden bahsetti. Bu benim için bir ilham kaynağı 
oldu. İstanbul’un sıkıntıları, Slovakya’nın başkenti olan 
Bratislava’da yaşanan sıkıntılarla aynı. İki ülke arasında 
artık böylesi konularda işbirliği başlatmaya karar 
verilmiştir. Sayın Başkan, vakit bulur da Bratislava’yı 
ziyaret ederek bilgi paylaşımında bulunursa çok memnun 
olurum.” dedi.

Türkiye’nin AB üyeliğine tam destek...
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinde artık fasılların değil 
asli üyeliğin konuşulması gerektiğini belirten Gasparovic, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
ile görüşmelerimizde gerçekleşen büyük başarıları ve 
küresel çapta ne kadar dominant bir ülke haline geldiğini 
belirttik. Slovakya kesinlikle artık AB’nin bir ihtimal 
olarak devam ettiği bu sürece bir nokta konulması 
ve bunun yerine artık AB’ye gerçek giriş planının 
başlatılması, yeni döneme geçilmesi gerektiğine emin. 
Slovakya, Türkiye’nin yeni fasıllar açmaya hazır olduğuna 
inanmıştır.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında yürüttüğü 
Bahçıvanlık Kursu yeni 
meraklılarını bekliyor. 
Bahçıvanlığı öğrenmek ve 
bahçıvan olmak isteyenler için 
ücretsiz verilecek olan 2003 Yılı 
II. Dönem Bahçıvanlık Kursu, 
18-20 Eylül tarihlerinde 
başlıyor. 

Bahçıvanlık kursu başlıyor 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası ve Anadolu 
Yakası Park Bahçeler Müdürlükleri, Eyüp ve Maltepe Halk 
Eğitim Merkezleri işbirliği ile İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. 

koordinatörlüğünde yürütülen 2013 II. Dönem Bahçıvanlık 
Kursu başlıyor. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 
gerçekleştirilen ve meraklılarının sabırsızlıkla beklediği 
bahçıvanlık kursları, Haliç Eğitim Merkezi’nde 18 Eylül, 
İdealtepe Eğitim Merkezi’nde ise 20 Eylül’de tarihlerinde 
başlayacak.

Bahçıvanlık Kurslarına, meslek sahibi olmak isteyenler, 
bahçıvanlığı daha profesyonelce sertifikalı olarak yapmak 
isteyen bahçıvanlar, çiçekçi-fidancı esnafı, peyzaj-ziraat-
orman fakültelerinden yeni mezun mühendis, pratik 
tecrübelerini artırmak isteyen mimar ve teknikerler ile 
bahçıvanlığı hobi olarak yapmak isteyen yediden yetmişe 
okuryazar olan herkes katılabilecek. 

Bahçıvanlık kurslarında dersler haftada 3 gün; Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri 8.30-16.10 saatleri arasında 
yapılacak. Adaylar, proje okumadan toprak hazırlığına, 
meyvecilikten sera yapım tekniğine kadar pek çok konuda 
hem teorik hem pratik eğitim alacaklar. Kurslar, Avrupa 
Yakası’nda Park ve Bahçeler Müdürlüğü Haliç Şefliği Eğitim 
Merkezi ile Anadolu Yakası’nda Maltepe İdealtepe 50. Yıl Parkı 
Eğitim Merkezi’nde verilecek. 
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2020 Olimpiyat ve Paralimpik 
Oyunları aday kenti İstanbul, 
Triatlon Avrupa Kupası 2013 
Yarışları’na ev sahipliği yaptı. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteği ile 
düzenlenen organizasyonda, 
28 ülkeden 74 sporcu 
şampiyonluk için mücadele 
etti.

İstanbul’da yüz, sür, koş!
2020 Olimpiyat Oyunları ile Paralimpik Oyunları 

için Tokyo ve Madrid ile yarışan İstanbul, ev sahibi 
şehrin belirleneceği Genel Kurul öncesi uluslararası 

bir büyük organizasyona daha başarıyla ev sahipliği 
yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü, Atık 
Yönetim Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü, Deniz Hizmetleri 
Müdürlüğü, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve 
Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü’nün katkılarıyla 
Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen 
Triatlon Avrupa Kupası 2013 Yarışları, 28 ülkeden 
74 sporcunun nefes kesen mücadelelerine sahne oldu. 
Yedikule Sahili’nde kurulan özel alanda Yüzme, Bisiklet 
ve Koşu parkurlarında yarışan sporcular şampiyonluk için 
büyük bir mücadele verdiler. 

Türkiye’nin ilk madalyası… 
Triatlon Avrupa Kupası, sabah seansında gençler 
kategorilerinde yapılan yarışlarla başladı. 750 metre 
yüzme, 20 kilometre bisiklet ile 5 kilometre koşudan 
oluşan yarışlarda, Türkiye adına yarışan İpek Öztosun 
gümüş madalya kazandı. Türkiye’nin Triatlon tarihinde 
uluslararası arenada ilk madalyasını kazanan İpek 
Öztosun, “Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok 
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mutluyum. Yıllarca çalışmanın 
karşılığını aldım. Gelecek yıl büyükler 
kategorisinde yarışacağım ve mesafe 
iki katına çıkacak. Ülkeme tekrar böyle 
başarılar getirmek istiyorum.” dedi. 

Toplam 12 sporcunun yarıştığı 
kategoride, 1.03.33’lük derecesiyle 
Macar sporcu Zsanett Horvath 1’inci 
oldu. Bronz madalyayı ise 1.06.30’luk 
derecesiyle Belarus sporcu Megan 
Van Steenwinckel kazandı. Toplam 
38 sporcunun mücadele ettiği genç 
erkeklerde ise 54.57’lik derecesiyle 
Rus sporcu Ilya Prasolov altın madalya,  
55.19’luk derecesiyle Belarus Erwin 
Vanderplancke gümüş madalya ve 
bireysel olarak şampiyonaya katılan 
Güney Afrikalı sporcu Eddie Van 
Heerden 55.21’lik derecesiyle bronz 
madalyayı alan isim oldu. 

Elit Erkeklerde ilk üç sıra Fransız 
sporcuların…
Elit Büyükler kategorisinde, 
1,5 kilometre yüzme, 40 kilometre 

bisiklet ile 10 kilometre koşudan 
oluşan parkuru, bayanlarda Rus sporcu 
Alexandra Razarenova, erkeklerde ise 
geçen yılın şampiyonu Fransız triatlet 
Aurelien Lebrun ilk sırada tamamladı. 
Elit erkeklerde ise ilk 3 sırayı Fransız 
sporcular aldı. Geçen yıl İstanbul’da 
düzenlenen yarışta şampiyon olan 
Aurelien Lebrun, bu yıl da 1.50.03’lük 
derecesiyle altın madalya kazandı. 
Simon Viain, 1.50.35’lik derecesiyle 
gümüş madalya; Yohann Vincent 
ise 1.50.47’lik derecesiyle bronz 
madalyanın sahibi oldu. 

Madalyalarını törenle aldılar…
AK Parti İstanbul Milletvekili 
Osman Aşkın Bak, Türkiye Triatlon 
Federasyonu (TFF) Başkanı Hamdi 
Güneş, TTF Onursal Başkanı Halil 
Kılıçoğlu, Avrupa Triatlon Birliği 
(ETU) Denetleme Kurulu Üyesi Ninan 
Blakkisrud ile diğer yetkililer, genç 
ve elit kategoride ilk üç sıraya giren 
sporculara madalyalarını törenle 
verdiler. 
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İzcilik faaliyetlerinde yerel 
yönetimlerde dünya birincisi olan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
yaz kamplarını aralıksız 
sürdürüyor. Liderlerinden 
eğitimcilerine, doktorlarından 
itfaiyecilerine kadar tüm 
birimleri kadınlardan oluşan 
Uluslararası Kız İzci Kampı, 
dünyanın pek çok ülkesinden 
gelen kız izcileri biraraya 
getirdi. 

Dünyanın izci kızları 
İstanbul’da buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
büyük önem verdiği izcilik faaliyetleri, 2013 Yaz 
Dönemi’nde de hız kesmeden devam ediyor. İBB Destek 

Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 
İBB Spor Kulübü İzcilik Şubesi ile Türkiye İzcilik 
Federasyonu işbirliğinde organize edilen 
2013 Yaz İzci Kampı’nın 6. Grubu olan Uluslararası Kız 
İzci Kampı, Türkiye’den izcilerin yanı sıra dünyanın farklı 
ülkelerinden gelen izcilerin katılımıyla yapıldı. Ümraniye 
Kent Ormanı’nda düzenlenen kampa, Suriye’den 73, 
Gürcistan’dan 35, Libya’dan 30, Kerkük’ten 13, Lübnan’dan 
6 ve Kıbrıs’tan 9 izci ile İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, 
Balıkesir ve Adana’dan 248 izci katıldı. 

Dünyanın sayılı kamplarından biri…
2012 Avrupa Spor Başkentliği kapsamında ilk kez 
denenen ve yurt dışından gelen hakemler tarafından 
tescil edilen ve dünyanın sayılı kamplarından biri olarak 
gösterilen Uluslararası Kız İzci Kampı’nda, izciler gibi 
yöneticiler ve teknik ekiplerin tamamı kadınlardan 
oluşuyor. 
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Kamp, kültürlerarası köprü oluyor…
Uluslararası Kız İzci Kampı’nda, farklı şehirlerden ve 
ülkelerden gelen izcilerin kültürlerarası iletişim ortamı 
ve farklı kültürlerin buluşması sağlandı. Türk İzciler, birlik 
ve beraberlik duygularını pekiştirerek yabancı dostlarıyla 
güzel vakit geçirme imkanı buldular. Kamp, dostlukları 
pekiştirerek kültürlerarası köprülerin kurulmasına da 
olanak sağladı. 

Çeşitli branşlarda eğitim aldılar…
Kız izciler, 1 hafta süren kamp boyunca çeşitli branşlarda 
eğitim aldılar. Yaz İzci Kampı’na katılan aday izcilere; Temel 
İleri Seviye İzcilik, Kişisel Gelişim, Hafıza Teknikleri, Telsiz 
ve Haberleşme, İlkyardım, Trafik, Çevre ve Orman, İtfaiye-
Yangın, Resim, Müzik, Tiyatro, Yüzme, Bisiklet, Binicilik, 
Pentatlon, Badminton, Tırmanma Duvarı, Kano ve Kürek, 
Hayvan Bakımı, Ebru, Model Uçak Yapımı, Paintball, Atıcılık 
ve Oryantring gibi farklı konularda eğitimler verildi.

24 saat canlı kamera…
Haşerelere karşı düzenli olarak ilaçlanan kampta, sağlık ve 
itfaiye ekipleri ile gerekli tüm önlemler alınarak izcilerin 
sorunsuz bir şekilde kampı tamamlamaları sağlandı. 
Ayrıca kampın farklı noktalarına kurulan kameralar ile 
aileler, çocuklarını 24 saat canlı olarak izleme fırsatı 
buldular.
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: ELVEDA EY ŞEHR-İ RAMAZAN
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine 

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

İLK DÖRT OKURUMUZ; FATMA BOYLU, ÖNDER EKEN, EZGİ TULUNAY, SELEN DUMAN

BULMACA 
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16

6

Beyoğlu’nun 
Bir Semti

İri Bir
At Türü

Bir Renk Aşk- Memnu 
Romanından 
Bir Karakter

Bir Ünlem

Hidrojenin 
Simgesi

İtriyumun 
Simgesi

Petrol Ölçüm 
Kabı

Kamer

Bir Avrupa 
Ülkesi

Bir Seslenme 
Ünlemi

Merhem

Delgeç

MadunOsmanlı’da 
Anadolu 
İsyancısı

Omuzluk

MektupRoma 
Rakamıyla Bin

Alev, Yalım

Ağabey

Bir Acı Ünlemi

‘....’ Mandıralı 
(Eski Futbolcu) İspanya’da 

Bir Plaj

Alfabemizin 
Beşinci Harfi

Kaymak

Baba

Yabani Bir 
Hayvan

Gereklilik 
(Eski)

Bir Şeyin 
Ortası

Bir Turunçgil

Tahıl Ölçeği Davulun 
Tokmakla 

Vurulan Yeri

Öncesizlik

Kaldıraç

Amaç

Arjantin’in 
Plakası

Tayin

Bir Göz Rengi 
(Tersi)

Araç

Büyük Felaket 
(Eski)

Kağan

Potasyumun 
Simgesi

Ütü Yapma İşi

Latife

Fosforun 
Simgesi

Yıldız (Eski)

Boğa Güreşçisi Ok (Eski) Veri

Üç Ayların 
Başlangıcı

Bir Ünlem

Üflemeli Bir 
Çalgı

Tanrıtanımaz

iş

İslam’ın Bir 
Şartı

MerkepSu

Fizikötesi

Antalya’nın Bir 
İlçesi Şu Yer

Turkish 
Delight

İskambil Falı

Matematikte 
Sabit Sayı

Olasılık

Aileyle İlgili

Gelecek

Kriptonun 
Simgesi 
(Tersi) Artvin 

Halkoyunu
En Büyük, 

En Çok

Duyurular

Dilbilgisi

Elastik

Alaka

Gökyüzü

O Yer

Karışık Renkli

Yanardağ 
İfrazatı (Tersi)

Alem, Sancak Bir Hayret 
Ünlemi İtriyumun 

Simgesi

Savaş (Eski) Sergen

Bağışlama

FakatÇoğul Eki

Sonsuzluk

Bir Uzvumuz 
(Tersi)

İsviçre’de Bir 
Irmak

Dessas Tekin 
Olmayan

Sav

Yazma Aracı

Ülkemizde Bir 
Nehir



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

02.09.2013 - 30.09.2013 

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

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

YAPIM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş.
BASKI-CİLT: Star Medya Yayıncılık A.Ş. BASKI TESİSLERİ TEL: 0212 473 20 00

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE  TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2013-2014 Kış Şartları (Karlanma, Buzlanma Ve Göllenme) İle Mücadele Çalışmaları Hizmet Alım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Prefabrik Kapalı Spor Salonları Yapımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Esenler Kültür Tesisi Ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Beşiktaş Deniz Müzesi Etrafı Tretuvar Düzenleme İnşaatı İşi
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
3 Kalem Akülü Trafik Eğitim Aracı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Hava Müdahale Aracı Kiralanması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2013 Yılı Ekim-Kasım Aralık Aylarında Kültür Merkezlerinde Gerçekleştirilecek Kültürel Etkinlikler

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Avrupa Yakası Spor Salonlarının Bakım Ve Onarım İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Anadolu Yakası Spor Salonlarının Bakım Ve Onarım İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2 Adet Büyük Tip Ağaç Sökme Dikme Aracı Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
15.000 Adet Döküm Bank Alımı
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
 129 Kalem İlaç Ve Aşı Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
 İstanbul Geneli Modüler Tuvalet Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Muhtelif Plastik, Kağıt Mamulleri Ve İhtiyaç Malzemeleri (2. Dönem) Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul Genelinde Gürültü Bariyerleri Projelerinin Hazırlanması Hizmetleri İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Sütlüce Bilgilendirme Merkezine Sesli Rehber Sistemi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2013 Yılı Yazlık Ve Kışlık Zabıta Kıyafeti Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
 2014 Yılı Temizlik Maddeleri Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Çatalca Karacaköy Futbol Sahası Aydınlatma Ve Çit Yapılması İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Beykoz İlçesi Köylerine Çeşme Ve Fırın İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
1 Adet Elektronik Taşıt Kantarı Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
14 Kalem Kurban Kesim Merkezi Malzemeleri Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
 2013 Yılı Ekim - Kasım - Aralık Ayları Cemal Reşit Rey Konser Salonu Konser Organizasyonları Ve Duyurusu Hizmet Alımı İşi
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Beykoz Çayırı - Hz. Yüşa Tepesi Arası Teleferik Hattının Yapımına Esas Projelerin Ve İhale Dosyasının Hazırlanması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Beykoz ( Sultaniye Parkı) - Karlıtepe Arası Teleferik Hattının Yapımına Esas Projelerin Ve İhale Dosyasının Hazırlanması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2 Kalem Yatak Koruyucu Ve Hasta Bezi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
35 Kalem Muhtelif Temizlik Malzemesi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İletişim Noktalarına Dijital Bilgilendirme Ekranları Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
50.000 Paket Kahve (Folyo Ambalajlı Kutulu Kahve) Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Mecidiyeköy - Mahmutbey (Şişli-Kağıthane-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Esenler-Bağcılar İlçeleri) Metro Hattı, Depo - Bakım Sahası Ve Depo Bağlantı Hatları İnşaat İşleri

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Muhtelif Gıda, Bakliyat Ve Makarna Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Mülkiyeti Müdürlüğümüze Ait Olan Sosyal Konutların Bakım Onarımının Yaptırılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Sarıyer Çayırbaşı Caddesi Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Muhtelif Müdürlüklerin Güvenlik Sistemleri Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Başakşehir 4. Etap - Eski Edirne Asfaltı Arası Yol İnşaatı
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Şile Kültür Merkezi İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Su Ve Maden Suyu Alımı İşi (2. Dönem)

34734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Eler Bilgisayar Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Dondurulmuş Gıda Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
 İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlarda, Koru Ve Kent Ormanları İçin Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
 2013 Yılı Ekim - Kasım - Aralık Aylarında İstanbul Genelinde Çeşitli Kültür Merkezlerinde Yapılacak Kültürel Özel Etkinliklerin Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Darülaceze Müdürlüğü Kurumsal Otomasyon Yazılımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Çamur Taşıması Dubası Alım İşi (2 Adet)

02.09.2013 10.00  Makina İkmal Müdürlüğü 

02.09.2013 10.30  Yapı İşleri Müdürlüğü

02.09.2013 11.00  Yapı İşleri Müdürlüğü 

03.09.2013 10.00  Yapı İşleri Müdürlüğü 

03.09.2013 10.30  Satınalma Müdürlüğü 

05.09.2013 10.30  Satınalma Müdürlüğü

09.09.2013 09.30  Kültür Müdürlüğü 

09.09.2013 10.00  Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

09.09.2013 10.30  Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

09.09.2013 11.00  Satınalma Müdürlüğü  

09.09.2013 11.30  Satınalma Müdürlüğü  

10.09.2013 10.00  Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 

10.09.2013 11.00  Yeşil Alan Ve Tesisler Yapım Müdürlüğü 

10.09.2013 11.30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

11.09.2013 10.00  Altyapı Projeler Müdürlüğü

11.09.2013 10.30  Elektronik Sistemler Müdürlüğü 

11.09.2013 11.00  Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

11.09.2013 11.30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

12.09.2013 10.30  Yapı İşleri Müdürlüğü

12.09.2013 11.00  Yapı İşleri Müdürlüğü

16.09.2013 10.00  Satınalma Müdürlüğü 

16.09.2013 10.30  Satınalma Müdürlüğü 

16.09.2013 11.00  Kültür Müdürlüğü

17.09.2013 10.00  Altyapı Projeler Müdürlüğü

17.09.2013 10.30  Altyapı Projeler Müdürlüğü 

17.09.2013 11.00 Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü

17.09.2013 11.30  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü

18.09.2013 10.00  Elektronik Sistemler Müdürlüğü 

18.09.2013 10.30  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü

18.09.2013 11.00  Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü

19.09.2013 10.00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

19.09.2013 10.30  Mesken Müdürlüğü  

23.09.2013 10.00  Yapı İşleri Müdürlüğü 

23.09.2013 10.30  Elektronik Sistemler Müdürlüğü 

23.09.2013 11.00  Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

23.09.2013 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü  

24.09.2013 10.30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

25.09.2013 10.00  AKOM  

26.09.2013 10.00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

26.09.2013 11.00  Anadolu Yakası Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 

27.09.2013 10.00  Kültür Müdürlüğü

30.09.2013 10.30  Bilgi İşlem Müdürlüğü  

 30.09.2013 11.00  Deniz Hizmetleri Müdürlüğü




