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Sevgili
İstanbullular
Muhteşem bir tarih ve kültürel birikime sahip 

olan kentimiz, artık bir “dünya kenti” olduğu 
iddiasını kanıtladı. Kültür, turizm, spor ve 

ekonomide gösterdiği gelişim ve değişim ile tüm 
dünyanın hayranlıkla takip ettiği İstanbul, bir büyük 
başarıya daha imza attı. İstanbul, 2011 yılında büyük 
kongreler sıralamasında dünya birincisi oldu. Bu büyük 
başarı, yaptığımız yatırımların ne denli doğru olduğunu 
bir kez daha gösterdi. Ancak asıl başarının zirvede 
kalmak olduğunu biliyoruz ve çalışmalarımıza bu hedef 
doğrultusunda devam ediyoruz. 

Büyük bir mücevher olan İstanbul için ne yapsak azdır! 
Zira herkesin hayallerini süsleyen bu kente hizmet etmek 
herkese nasip olmaz. 1990’lı yılların başında susuzluktan 
kırılan İstanbul, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde başlayan ve 
bugün de aynı kararlılıkla devam ettirdiğimiz yatırımlar ile 
artık geleceğe güvenle bakıyor. 12 Aralık 2012 tarihinde 
hizmete alınan Melen Projesi ile İstanbul’un su sorununu 
2071 yılına kadar çözdük. Yatırım ve hizmetlerimizle 
İstanbul’u yeniden ayağa kaldırıyoruz. 

Geride bıraktığımız Aralık ayında Senegal’de UCLG 
Yönetim Kurulu Toplantısı 6’ncı Afrika Şehirleri Zirvesi’ne 
başkanlık yaptım. Aktif dış ilişkilerin İstanbul ve Türkiye 
açısından çok önemli olduğu bilinciyle katıldığım 
toplantıda, Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Teşkilatı UCLG’nin 2013 yılında yapılacak genel kurulunda 
başkanlığa yeniden aday olduğumu açıkladım. 

İnsanlığa barış ve sevgi getirmesini ümit ettiğim 2013 
yılında İstanbul’u, hak ettiği yatırım ve hizmetlerle 
buluşturmaya devam edeceğimizden şüpheniz olmasın. 
Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize sağlıklı, mutlu ve 
huzur dolu bir yıl diliyorum. 
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Melen Projesi’nde mutlu son!  

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Ankara’dan canlı bağlantılarla 
yurdun dört bir köşesindeki 
16 milyar TL’lik 112 dev tesisin 
açılışını yaptı. Cumhuriyet 
Tarihi’nin en büyük su temin 
projesi olan ve İstanbul’un 
2071 yılına kadar su ihtiyacını 
karşılayacak Melen Projesi’nin 
1. Aşaması da resmen hizmete 
alındı. Başkan Topbaş, yaptıkları 
yatırımlarla İstanbul’un su 
sıkıntısını çözdüklerini söyledi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde yapımı tamamlanan 
112 tesisin açılışı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Enerji 

ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, milletvekilleri ve 
vatandaşların katıldığı toplu açılış töreni ile 12.12.2012 
tarihinde saat 12.00’de Ankara Voleybol Federasyonu 
Salonu’nda yapıldı. İstanbul, Artvin, Diyarbakır, Sinop, 
Antalya, Aydın ve Malatya’ya video konferans yöntemiyle 
canlı bağlantılar yapılarak projeler teker teker tüm 
Türkiye’ye tanıtıldı. 

Ankara’dan İstanbul’a canlı bağlantı...
Törende, İstanbul’un 2071 yılına kadar su ihtiyacını 
karşılayacak olan Melen Projesi 1. Aşaması da hizmete 
açıldı. Başbakan Erdoğan, Melen Projesi’ni hizmete 
almak için İstanbul’da İSKİ Kağıthane İçme Suyu Arıtma 
Tesisleri’ndeki törene bağlandı. Tesislerde düzenlenen 
açılış törenine İstanbul Valisi Hüseyin Mutlu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İSKİ Genel 
Müdürü Ahmet Demir ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük su temin projesi...
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, Melen 
Projesi’nin Cumhuriyet Tarihi’ndeki en büyük su temin 

projesi olduğunu söyledi. Melen Projesi sayesinde 
İstanbulluların 2071 yılına kadar su sıkıntısı yaşamayacağı 
müjdesini veren Başbakan Erdoğan konuşmasına şöyle 
devam etti: “90’lı yılların başında İstanbul’un en büyük 
sorunu susuzluktu. İstanbul’a susuz kent ismi verilmişti. 
Biz göreve gelir gelmez, 180 km uzaklıktaki Istrancalardan 
su getirmek suretiyle, İstanbulluların su hasretine son 
verdik. Melen Projesi’yle İstanbul’un 2071 yılına kadarki 
su sorununu çözdük.”

Şiirler gelecek nesiller için yazılıyor...
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’dan yönettiği 
açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, “Yaptığımız yatırımlarla İstanbul’un su 
sıkıntısını çözdük. İstanbul 2071 yılına kadar su sıkıntısı 
çekmeyecek” dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
15 yıl önce okuduğu bir şiirden dolayı görevinden 
alındığını hatırlatan Başkan Topbaş, “Türkiye’de okunmak 
üzere, gelecek nesillere şiirler yazıyorsunuz. Tam 15 
yıl önce bugün 12.12.1997’de Siirt’te şiir okudunuz. 
Görevden uzaklaştırıldınız. Ve şimdi Türkiye’de okunmak 
üzere gelecek nesillere şiirler yazıyorsunuz. Bundan dolayı 
millet olarak, İstanbullular olarak size teşekkürlerimi 
arz ediyorum” diye konuştu.
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Başkan Topbaş’tan Başbakan 
Erdoğan’a teşekkür...
Başkan Kadir Topbaş, Melen 
Projesi’nin Başbakan Erdoğan’ın isteği 
doğrultusunda projelendirilerek 
hayata geçirildiğini belirterek 
konuşmasını şöyle tamamladı: “2071 
yılı İstanbul ve Türkiye için hayırlı 
olsun. İstanbul Boğazı’nın 135 metre 
altından, 5 kilometre uzunluğunda 
ve 4,5 metre çapındaki su tüneliyle 
dünyada bir ilk olan bir projeyi sizin 
tavsiyenizle gerçekleştirdik. Bundan 
dolayı özellikle teşekkür ediyorum. 
Ferhat’ın Şirin’e erişmesi gibi belediye 
başkanlığınızdan itibaren dağları 
deldiniz. ‘Tayyip’in işi Allah’a kaldı’ 
diyenleri utandırdınız. Size milletçe 
teşekkür ediyoruz.”

112 dev tesis hizmete alındı...
Başkan Topbaş’ın konuşmasının 
ardından butonlara basılarak Melen 
Projesi’nin 1. Aşaması hizmete alındı. 
Başbakan Erdoğan’ın açılışını yaptığı 
projeler arasında; 26 baraj, 2 gölet, 
30 sulama tesisi, 26 özel sektör HES 
projesi, 9 içme suyu projesi, 4 taşkın 

koruma tesisinin yanı sıra şehir 
ormanları, bal ormanları, orman içi 
dinlenme yerleri, yangın havuzları 
ve göletleri, orman yolları, otomatik 
meteorolojik gözlem istasyonları, 
milli park projeleri, milli ağaçlandırma 
seferberliği, Anadolu Su Havzaları 
Rehabilitasyon Projesi, Okullar 
Hayat Olsun Projesi, yol kenarı 
ağaçlandırmaları, Uluslararası Antalya 
Yangın Eğitim Merkezi ve 2 adet 
meteorolojik radar bulunuyor.

Melen Projesi iki kıtayı birbirine 
bağladı...
Melen Projesi’nin 1. Aşaması’nda yer 
alan 7’si inşaat, 3’ü imalat, 1’i enerji 
temini olmak üzere toplam 11 iş 
grubunun ihalelerine 2000 yılında 
başlandı. Cumhuriyet tarihinin en 
büyük içme suyu temin projesi olan 
Melen, kısım kısım tamamlanarak 
hayata geçiriliyor. Sistemin ilk 
aşamasında Melen regülatörü, Melen 
Terfi İstasyonu ve Deposu, Cumhuriyet 
Arıtma Tesisi ve Terfi Deposu, 
152 kilometre uzunluğunda 2,5 
metre çapında boru iletim hattı, 37 
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kilometre uzunluğunda ve 4 metre 
çapındaki tüneller tamamlandı. Bu 
çalışmalarla Melen Çayı’ndan yılda 268 
milyon metreküp su, 189 kilometre 
uzunluğundaki iletim hattıyla 
Kağıthane Arıtma Tesisi’ne getirildi. 
Proje kapsamında İstanbul Boğazı’nın 
136 metre altında inşa edilen tünel 
2010 yılında tamamlandı. 5 bin 551 
metre uzunluğunda ve 4 metre 
çapındaki tünel ile dünyada ilk kez iki 
kıta, su tüneliyle birleştirildi.

İstanbul’un 2071’e kadar su ihtiyacı 
karşılanacak...
Tüm etaplarıyla tamamlandığında 
İstanbul’a yılda 1 milyar 77 milyon 
metreküp içmesuyu ulaştıracak dev 
proje ile İstanbul’un içmesuyu ihtiyacı 
2071 yılına kadar garanti altına 
alınıyor. Yaklaşık 980 milyon TL’ye 
mal olacak Melen Projesi 2. Aşaması 
tamamlandığında İstanbul’a yılda 575 
milyon metreküp içmesuyu sağlanacak. 
Projenin depolama tesisi olan Melen 
Barajı ise 2016 yılında tamamlanacak. 
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Sancaktepe’ye 
3 yeni proje daha…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
ilçe yatırımlarına hız kesmeden 
devam ediyor. Sancaktepe’de 
üç yeni projenin temelini atan 
Başkan Topbaş, İstanbul’a 
yaptıkları yatırımların 2013 
yılı sonunda 60 milyar TL’yi 
bulacağını söyledi. 

Yenidoğan Kapalı Yüzme Havuzu, Kadın Sağlık ve 
Beceri Eğitim Merkezi ile Mimar Sinan Bulvarı 
Cadde Düzenlemesinin temel atma töreni, İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
yapıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Bürokratları ve AK Parti 
Sancaktepe İlçe Teşkilatı’nın da yer aldığı temel atma 
törenine çok sayıda vatandaş da katıldı.

Yenidoğan cazibe merkezi olacak... 
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, toplam maliyeti 
30 milyon TL olan 3 projenin ilçeye hayırlı olmasını 
diledi. Projelerin 2013 yılında tamamlanacağının altını 
çizen Başkan Kadir Topbaş, Sancaktepe nüfusunun 
yoğunluğunu barındıran Mimar Sinan Bulvarı’ndaki 
düzenleme ile hem trafik sorununun çözüleceğini hem 
de bölgenin kısa zamanda Anadolu Yakası’nın cazibe 
merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi. 

30 milyon TL’lik 3 büyük yatırım…
Temeli atılan 3 bin 700 metrekarelik Yenidoğan Kapalı 
Yüzme Havuzu’nun Sancaktepe’de yüzme sporunun 
gelişmesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan 
Topbaş, “Yarı olimpik kapasiteli bu havuzda şampiyon 
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adayları yetişecek. Halkımız sağlıklı 
ve zinde bir yaşam için kulaç atacak. 
3 kattan oluşacak bu tesiste kafeterya 
ile birlikte sağlık ve özürlü ünitesi de 
bulunacak” dedi.

Kadın Sağlık ve Beceri Eğitim 
Merkezi’nin ise kadınlara ve engellilere 
yönelik büyük bir hizmet olduğunu 
dile getiren Kadir Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sağlığı ve eğitimi 
biraraya topladığımız bir merkez. 4 
bin metrekarelik bu alan ilçenin kalbi 
olacak. 4 katlı bu binanın zemin katını 
Engelliler Merkezi’ne ayırdık. Bodrum 
katlarında ise otopark, Kadın ve Aile 
Sağlığı Merkezi bulunacak. Yine bu 
binada bir halk üniversitesine dönüşen 
İSMEK bulunacak. Her katı ilçeye ayrı 
bir hizmet sunacak.” 

İstanbul’daki yatırım miktarı 
60 milyar TL’ye çıkıyor...
“Göreve geldiğimiz günden bugüne 
İstanbul’u her alanda dünyanın önde 
gelen şehirleriyle yarıştırmak için 
24 saat esaslı çalışıyoruz” diyen Başkan 
Kadir Topbaş, “Her platformda İstanbul 
ve Türkiye’den gıpta ile bahsediliyor. 
Yatırım ve hizmetlerimizle İstanbul’u 
yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bu sene 
8 milyar lira yatırım yapacağız. 2013 
yılı sonu itibarıyla toplam yatırım 
miktarımız 60 milyar lira olacak” diye 
konuştu.

Üsküdar-Sancaktepe arası
24 dakika...
Sadece Sancaktepe’ye bugüne kadar 
500 milyon TL yatırım yaptıklarına 
dikkat çeken Başkan Topbaş, “Temelini 
attığımız Üsküdar-Sancaktepe 
Metrosu’nun çalışmaları da hızla 
devam ediyor. Tamamlandığında 
Üsküdar’la Sancaktepe arası 
24 dakikaya inecek. Yatırımlar bu 
kadarla sınırlı kalmayacak. Hızlanarak 
ve artarak devam edecek. Üsküdar-
Sancaktepe Metrosu’nu da inşallah 
Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
kadar uzatacağız. Bundan sonra da 
Sancaktepe’ye yatırımlarımız devam 
edecek” dedi.

Başkan Topbaş’tan gençlere 
altın öğütler… 
Başkan Kadir Topbaş, temel atma 
töreninin ardından Yenidoğan Çok 
Programlı Lisesi’ni ziyaret etti. 
Başkan Topbaş, öğrencilerle hatıra 
fotoğrafı çektirip, bir süre sohbet 
etti. Gençlere hayatlarına ışık tutacak 
altın öğütler veren Başkan Topbaş, 
Hz. Mevlana’nın “Bir cemiyetin 
bozamadığını bir arkadaş bozar” 
sözünü hatırlatarak, “Kendinizin, 
ailenizin ve ülkemizin geleceği için 
çok çalışın” tavsiyesinde bulundu. 
Öğretmenler ve okul yönetimiyle de 
bir süre sohbet eden Başkan Kadir 
Topbaş, okuldan alkışlarla uğurlandı. 
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İstanbul, Uluslararası Kongre ve Konvensiyonlar 
Derneği (ICCA) istatistiklerine göre, 2011 yılında 
büyük kongreler sıralamasında dünya birincisi oldu. 

İstatistikleri yayınlayan dünya kongre turizminin referans 
dergisi İngiliz AMI Magazine, İstanbul’un 500’den fazla 
kişinin katıldığı kongreler sıralamasında birinci olduğunu 
kaydetti. İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Kongre ve 
Ziyaretçi Bürosu Başkanı Murat Yalçıntaş, İTO Merkez 
binada düzenlenen törenle, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’a İstanbul’un kongre turizminde 
dünya birinciliğine yükselmesi dolayısı ile özel ödül 
takdim etti.

İstanbul kongre turizminde birinci sıraya yerleşti…
Başkan Kadir Topbaş ödül töreninde yaptığı konuşmada, 
İstanbul’un kurumsal taassubu bir tarafa bırakarak 
devlet-sivil toplum işbirliğiyle yaptığı faaliyetler sayesinde 
kongre turizminde birinci sıraya yerleştiğine dikkati 
çekerek, “İstanbul dönemimizde turizmde de önemli 
aşamalar kaydetti. Şehirdeki otellerin yüzde 98’i doluluk 
oranını yakaladı” dedi.

İstanbul büyük bir mücevher…
Başkan Kadir Topbaş, kongre turizminde büyük 
mücadeleler verdiklerini ifade ederek, “Haliç Kongre 
Merkezi ve İstanbul Kongre Merkezi ile dünya birinciliği 
elde ettik. 44’üncü sıradan buralara geldik. Pera Palas 

İstanbul bir büyük başarıya 
daha imza attı; Kongre 
turizminde dünya 1’incisi oldu. 
İTO Başkanı Murat Yalçıntaş’tan 
özel ödül alan Başkan Kadir 
Topbaş, “Kongre turizminde çok 
iyi mücadele vererek 44’üncü 
sıradan 1’inci sıraya yükseldik” 
dedi.

İstanbul dünya birincisi!
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ve Hilton’dan başka salonu olmayan 
şehirden buralara geldik. Artık kongre 
kampüsü yapma durumundayız. 
Hayalimde, idealimde bu var. Kongreye 
gelenlerin aileleriyle konaklayacakları 
bir alan öngörüyoruz. İstanbul, büyük 
fırsatlar ihtiva ediyor. Bir mücevherin 
üzerindeyiz. Malum kongre turizminin 
getirisi çok. Zirveye çıktık, orada 
kalmalıyız da. Birinci kalmak bizim için 
hedef olmalı” diye konuştu.

40 milyon turist hedefliyoruz…
İstanbul’un turist sayısında 8-10 
milyonu değil, 30-40 milyonu 
hedeflemesi gerektiğini belirten 
Başkan Topbaş, İstanbul’un, tarihi 
mirası ve doğal güzellikleri ile Paris, 
Barselona, Londra gibi kentlerden daha 
avantajlı olduğunu söyledi. Başkan 
Topbaş, İstanbul’un 2020 Olimpiyat 
Oyunları’na da ev sahipliği yapmasını 
arzu ettiklerinin de altını çizdi. Dünya 
belediye başkanlarının artık CEO gibi 
çalıştığını vurgulayan Başkan Kadir 
Topbaş, “Başkanlar şehri yöneten 
olarak, sivil toplum örgütleri ile sanayici 
ile tüccar ile temas halinde olmalı. 

İstanbul’un diğer şehirlerle yarışacak 
argümanları da muhtelif kesimlerle 
belirlenmeli. Ne mutlu burada önemli 
bir başarı elde ettik” dedi.

İBB’nin bu başarıdaki payı çok 
büyük…
İTO Başkanı Murat Yalçıntaş da, 
Türkiye’nin dünya kongre turizminde 
ülke olarak ilk 10’a girdiğini 
belirterek, “2012’de de dünya lideri 
olduk. Türkiye’ye gelen 31 milyonu 
aşkın turistin 8 milyondan fazlası 
İstanbul’a geldi” dedi. İstanbul’un 
kongre turizminde önemli yere 
geldiğini vurgulayan Yalçıntaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “2009’a 
dek İstanbul’da bir kongre merkezi 
vardı. ICVB olarak ülkeye geleceklere 
yer bulamıyorduk. 2009’dan itibaren 
2 kongre merkezi açıldı. Kongre 
kapasitesi Haliç ve İstanbul ile 3 kat 
arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
turizm için önemli adımlar attı. 
Büyükşehir Belediyemiz bu kongre 
salonlarını ve bu yatırımları yapmamış 
olsaydı, İstanbul bugünkü başarıyı 
yakalayamazdı.”
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İstanbul, turizmde “Dünya’da 
ilk 10, Avrupa’da ilk 5” 
hedefine emin adımlarla 
ilerliyor. Cevahir Hotel İstanbul 
Asia’nın açılış törenine katılan 
Başkan Kadir Topbaş, “Göreve 
geldiğimizde kongre turizminde 
dünya 44’üncüsü olan İstanbul’u, 
yatırım ve hizmetlerimizle zirveye 
taşıdık. Bu yıl 10 milyon turist 
bekliyoruz” dedi.

Maltepe’de yapılan Cevahir Hotel İstanbul Asia’nın 
açılışı, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 

Yazıcı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı 
törenle yapıldı. Açılışta konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
turizm yatırımlarının ülkelerin geleceğinde büyük 
yer tuttuğunu belirterek, “Günümüzde sürdürülebilir 
kalkınma için turizm ön plandadır, doğrudan ve dolaylı 
yoldan ciddi istihdam sağlamaktadır. Cevahir Hotel 
İstanbul Asia’nın İstanbul’a hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.

Göreve geldikten sonra ilk yaptıkları işin turizm 
yatırımcılarını ve ilgili STK’ları biraraya getirerek “Turizm 
Geliştirme Platformu”nu kurmak olduğunu anlatan 
Başkan Kadir Topbaş, turizmcinin önünü açmak için 
her türlü desteği verdiklerini söyledi. Başkan Topbaş, 
İstanbul’da otellerin şu anda 120 bin yatak kapasitesine 
sahip olduğunu, devam eden otel inşaatlarıyla bu sayının 
156 bine çıkacağını belirtti. 

İstanbul bu yıl 10 milyon turist bekliyor…
Başkan Kadir Topbaş, dünya turizminde 1 trilyon dolarlık 
çok büyük bir pasta bulunduğunu ifade ederek, “İstanbul, 
geçmişte bu pastadan küçük bir pay alıyordu. Roma yılda 

İstanbul’a 10 milyon turist…
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54 milyon, Paris 32 milyon turist alırken, o dönemde 
İstanbul 2 milyon 800 bin turist alıyordu. Bu yıl geldiğimiz 
noktada 10 milyon turisti yakalayacağımızı görmekteyiz. 
Bilhassa Anadolu Yakası bu konuda nasipsiz kalmıştı. 
Burada yatırım yapanlara ve Cevahir Holding’in Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Cevahir’e çok teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu.

Hedef: İstanbul’u daha yukarılara taşımak... 
İstanbul’un dev yatırımlarla kongre, fuar, kültür, spor 
turizmi gibi turizm pastalarından önemli paylar almaya 
başladığını belirten Başkan Topbaş, “Şehrimiz Avrupa’da 
en çok ziyaret edilen üçüncü kent durumunda. Amacımız 
İstanbul’u bu alanda da birinci sıraya taşımak. Bugün 
dünya, Türkiye’yi ve İstanbul’u konuşuyor. Dönemimizde 
İstanbul’a tam 52 milyar liralık yatırım yaptık. 2013 
yılındaki konsolide bütçemiz ise 23,4 milyar lira. Hedefimiz 
İstanbul’u daha yukarılara taşımak” dedi.

Kongre salonları 2017’ye kadar dolu...
Başkan Topbaş, göreve geldiklerinde kongre turizminde 
dünya 44’üncüsü olan İstanbul’un, şu anda zirvede 
olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Bunu İstanbullularla ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte başardık. Kongre salonlarımız 2017 yılına kadar 
dolu. Zirveye çıkmak zordur. Ancak zirvede kalmak 
daha da zordur. Bu nedenle birinci sırada uzun süre 
kalmak için çalışıyoruz.  Açılışı yapılan hotelin de yer 
aldığı Maltepe sahilinde çok güzel bir çevre düzenleme 
çalışması yapıyoruz. Maltepe sahilinde 1 milyon 200 bin 
metrekarelik bir alanı düzenleyerek vatandaşlarımıza 
çok güzel mesire ve aktivite alanı oluşturuyoruz. Biz 
İstanbul’u geliştirdikçe turizm de zaten kendiliğinden 
gelişiyor. Dünya bu kadar krizle sarsılırken neden İstanbul 
ve Türkiye bundan etkilenmiyor? Çünkü milletimizde 
özgüven duygusu oluştu. Yatırım ve istihdamdan 
korkmuyoruz.”
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Başkan Topbaş’ın 
Senegal temasları…

UCLG ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı 
6’ncı Afrika Şehirleri Zirvesi’ne 
katılmak için Senegal’in başkenti 
Dakar’a gitti. Dakar’da önemli 
temaslarda bulunan Kadir 
Topbaş, UCLG Yönetim Kurulu 
Toplantısı’na başkanlık yaptı.

Başkan Kadir Topbaş, UCLG Yönetim Kurulu 
Toplantısı 6’ncı Afrika Şehirleri Zirvesi’ne katılmak 
için gittiği Dakar’da, Belediye Başkanı Khalifa 

Sall tarafından karşılandı. Başkan Topbaş, Dakar’da 
ilk olarak Türkiye Senegal Ticaret ve Yatırım Zirvesi’ne 
katıldı. Başkan Kadir Topbaş, açılış konuşmasında her iki 
ülkenin işadamlarına hitap etti. Afrika ülkeleri ile olan 
ticaret hacminin istenilen seviyede olmadığına dikkat 
çeken Başkan Topbaş, “Her iki ülke halkının huzuru 
ve daha sağlıklı yaşaması için işbirliği önemli. Burada 
temel amaç para kazanmak değil insan kazanmaktır. 
Sağlıklı toplumlar yetiştirmektir. Bunlar da birlikte olur” 
dedi.

“Afrika hak ettiği yerde değil”
Başkan Kadir Topbaş, Türkiye ile Senegal arasında 
geçen yıllarda 1 milyon avro olan ticaret hacminin 90 
milyon avroya çıktığını vurgulayarak, “Senegal, Afrika 
hak ettiği yerde değil. Biz İstanbul olarak, Türkiye 
olarak tüm tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Hazreti 
Mevlana’nın dediği gibi, ‘Aynı dili konuşanlar değil, aynı 
duyguyu paylaşanlar anlaşır.’ Sayın Başbakanımız Recep 
Tayyip Erdoğan da tüm bu çalışmalarımızı destekliyor” 
diye konuştu.
 
“Dönerin Afrika’ya girme zamanı geldi”
Başkan Kadir Topbaş, temasları kapsamında ziyaret 
ettiği Dakar Uluslararası Fuar Merkezi’nde Genel Müdür 
Cheikh Ndaye tarafından ağırlandı. Almanya’da Türkler 
ile yaşadığı bir hatırasını anlatan Dakar Uluslararası 

Fuar Merkezi Genel Müdürü Cheikh Ndaye, “Almanya’da 
bulunduğum sırada yemek için domuz etinden başka 
bir şey bulamadım. İnsanlara sorduğumda bana 
Müslümanların yiyebileceği ve helal olan tek şeyin 
‘döner’ olduğunu söylediler. O günden sonra Türklere 
karşı sempatim oluştu. Sanıyorum ki, dönerin Afrika’ya 
girme zamanı geldi” dedi.
 
Topbaş, UCLG Yönetim Kurulu’na başkanlık yaptı...
Kadir Topbaş, Senegal’de UCLG Yönetim Kurulu’na da 
başkanlık yaptı. Başkan Topbaş, UCLG çatısı altında 
yer alan ortaklarla birlikte, BM’nin Binyıl Kalkınma 
Hedefleri’nin yaklaşık yüzde 75’inin temel hizmetlere 
erişimle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, “2005 
yılında binlerce UCLG üyesi tarafından desteklenmiş 
olan ‘Binyıl Kentler Kampanyası’nı yaptık. Orada, 
Binyıl Hedefleri’ne ulaşılması noktasında sorumluluk 
ve taahhütlerimizi açıkça beyan ettik. Bütün bunlar, 
tamamen temel hizmetlere erişim konularını kapsıyor.  
Anne ölümleri, gecekondu ıslahı, eğitim, eşitlik, sağlık, 
su ve sanitasyon yani hijyen koşullarının sağlanması, 
atık yönetimi, toplu taşıma ve okul sistemleri bunlardan 
sadece birkaç tanesidir” diye konuştu.

“Yerel yönetimlerin gücünü ortaya koymalıyız” 
Yerel ve bölgesel yönetimler olarak başarılı olmak için 
kalkınma gündeminin merkezinde yer alınmasının 
gerektiğini belirten Başkan Kadir Topbaş, şunları 
söyledi: “Yoğun kentleşmeyle ortaya çıkan sorunları 
derinlemesine analiz etmeliyiz. Herkes için temel 
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hizmet tedariki noktasında yerel 
ve bölgesel yönetimlerin rolünü ve 
gücünü ortaya koymalıyız.” 

UCLG Yönetim Kurulu 4,5 saat 
sürdü...
Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 
Türkiye’den katılan çok sayıda 
Belediye Başkanı ve yardımcısı da 
görüşlerini bildirdi. Başkan Kadir 
Topbaş, yoğun programı arasında 
Fas Krallığı İçişleri Bakanı Mohand 
Laenser, Stuttgart Belediye Başkanı 
Wolfgang Schuster, Fogar Başkanı 
Paul Carrasco Caıpio ve çok sayıda 
yerel yönetici ile de temaslarda 
bulundu.

“Biz balık vermek yerine, 
balık tutmayı öğreteceğiz...”
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, birçok 
temasının yanı sıra Senegal 
Başbakanı Abdul Mbaye ile 
de görüştü. Başbakan Mbaye, 
iki ülke arasındaki ilişkilerin 
daha da gelişmesi için yapılan 
görüşmede Başkan Topbaş’a 
“Sizin tecrübenizden faydalanmak 

istiyoruz. Kültürel, ticari ve şehir 
planlaması konularında işbirliği 
yapabiliriz” dedi. 

Başkan Topbaş da, Türkiye olarak, 
İstanbul olarak Sayın Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği 
yolda her türlü desteğe hazır 
olduklarını ifade ederek, “Su kuyuları 
açma konusunda, sinekle mücadele 
için ilaçlama, ulaşım, meslek 
edindirme, alt yapı konularında 
birlikte çalışabiliriz. Biz balık vermek 
yerine balık tutmayı öğreteceğiz. 
Ekibinizi İstanbul’a gönderin, biz 
eğitelim, nelerin nasıl yapılacağını 
gösterelim. Bizim uzmanlarımızla 
birlikte burada sistemi kursunlar. 
İnsanların daha refah içinde 
yaşaması bizim çalışmamız ve 
mücadelemizle gerçekleşir” diye 
konuştu.  

Başkan Topbaş, öğrencilerin 
yoğun ilgisiyle karşılandı... 
Başkan Topbaş, Dakar temasları 
kapsamında davet üzerine Dakar 
İslam Enstitüsü’nü de ziyaret etti. 
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 
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Başkan Topbaş, “Burada yüzlerce Senegalli öğrenci 
İslamiyet’i öğreniyor, dini eğitim alıyor. Çok güzel 
hizmetler veriliyor” dedi. Daha sonra hafız öğrenciler, 
Kuran-ı Kerim okuyarak Başkan Topbaş’a teşekkür etti. 

Başkan Topbaş “utanç adası”nda…
Başkan Kadir Topbaş, Dakar’da “utanç adası” olarak 
adlandırılan ve yaklaşık 30 milyon Afrikalının 
köleleştirilerek satıldığı Goree Adası’nı ziyaret etti. 
Büyük bir insanlık dramının yaşandığı adayı rehber 
eşliğinde gezen Başkan Kadir Topbaş, “İnsan, bir insana 
bunu nasıl yapabilir. 4-5 metrekarelik odalarda 
25-30 insanı  kapatmışlar. Şuan duvarlara dokununca 
sanki onların sesleri yankılanıyor. Dehşet verici bir yer. 
Burada yaşanan zulmü hayal etmek bile insanı sarsıyor. 
İnsan ağlamamak için kendini zor tutuyor” dedi. 

Müze haline getirilen adada, milyonlarca insanın 
yaşadığı zulmün kalıntılarından bazıları ise prangalar, 
kelepçeler ve zincirler. Rehberden ayrıntılı bilgi 
alan Başkan Topbaş, “Kölelik Peygamber Efendimiz 
zamanında yasaklandı. Yüzyıllarca insanlar bu adada 
toplanarak böyle ağır zincirlere bağlanıp gemilerle 
satıldıkları ülkelere gönderilmişler. İnsanın kanı 
donuyor” diye konuştu. 

16



Başkan Topbaş 
UCLG için yeniden aday 

Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Teşkilatı’nın (UCLG) 
20 Kasım 2010 tarihinde Mexico 

City’de yapılan 3. Dünya Kongresi’nde 
Dünya Başkanlığı’na seçilen Kadir 
Topbaş, bu göreve yeniden talip 
olduğunu söyledi. Senegal’in başkenti 
Dakar’da yapılan UCLG Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nda adaylığını açıklayan 
Başkan Topbaş’a birlik yönetiminden 
alkışlarla destek geldi.

Türkiye’nin itibarı özgüven 
sağlıyor...
Başkan Kadir Topbaş, UCLG 
Başkanlığı’nın önemli bir görev 
olduğunu belirterek, “Sayın 
Başbakanımızın liderliğinde 
Türkiye’nin yükselen itibarı sayesinde 

uluslararası platformlarda güç 
kazanıyoruz. 2010’da UCLG Genel 
Kurulu’nda başkanlık seçimini 
kazandık ve şimdi yeniden 
adaylığımızı ilan ediyoruz.
Türkiye’nin ve İstanbul’un tüm küresel 
platformlarda söz sahibi olması 
tesadüf değil doğal bir sonuç 
olarak değerlendirilmeli” ifadelerini 
kullandı.

Kent diplomasisi İstanbul’u 
zirveye taşıyor... 
Dünya Başkanlığı süresince UCLG’nin 
küresel sorunlara çözüm üretme 
noktasında aktif rol oynamasını 
sağlayan Kadir Topbaş, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri
Ban Ki-moon’un danışma kurulu 

niteliğindeki Seçkin Kişiler Üst Düzey 
Panelistleri arasında da yer alıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı 
da sürdüren Kadir Topbaş’ın başkanlığı 
döneminde UCLG, BM’nin Binyıl 
Kalkınma Hedefleri kapsamında Afrika 
başta olmak üzere dünyanın temel 
ihtiyaçlara erişemeyen şehirlerinin 
sözcülüğünü yaptı. Su ve yiyecek gibi 
temel sorunlarla boğuşan şehirlerin 
sorunları UCLG’nin çalışmalarıyla 
dünya gündemine taşındı. Kadir 
Topbaş’ın UCLG Dünya Başkanı olarak 
sürdürdüğü “Kent Diplomasisi”, 
İstanbul’un dünyanın pek çok şehri ile 
ticaretten turizme, spordan  kültüre 
kadar önemli ve somut sonuçlar veren 
ilişkiler kurmasını da sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş,
Dünya Birleşmiş Kentler ve
Yerel Yönetimler Teşkilatı 
UCLG’nin 2013 yılında 
yapılacak genel kurulunda 
başkanlığa yeniden aday 
olduğunu açıkladı.
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400 yıllık dostluk…

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye- 
Hollanda diplomatik ilişkilerinin 
400’üncü yılı kutlamalarına 
katılmak için Hollanda’nın 
başkenti Amsterdam’a gitti. 
Başkan Topbaş, iki ülke 
ilişkilerine paralel olarak 
İstanbul ve Amsterdam 
arasındaki işbirliğinin arttığını 
söyledi. 

Başkan Kadir Topbaş, Hollanda’daki temasları 
kapsamında ilk olarak, Amsterdam Belediye Başkanı 
Van der Laan tarafından Amsterdam kanallarında 

teknede onuruna verilen yemeğe katıldı. Başkan Topbaş, 
hızla gelişen Türkiye ile Hollanda ilişkilerine paralel olarak 
iki şehir arasındaki işbirliğinin arttığını ifade ederek, 
“Hollanda-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 400’üncü 
yılı kutlamalarıyla iki ülke ve şehirlerimiz arasındaki iyi 
münasebetler daha da gelişti. Bu dostluk, kardeşlik daha 
yüzyıllarca devam edecek” dedi.

Amsterdam Belediye Başkanı’ndan 
Başkan Topbaş’a övgü…
Birkaç ay önce İstanbul’u ziyaret eden Amsterdam 
Belediye Başkanı Van der Laan da, İstanbulluları çok 
kültürlü ve sıcakkanlı bulduğunu belirterek, “İstanbullular, 
dünyayı çok iyi tanıyan, yerel yönetim vizyonu olan ve çok 
çalışkan bir başkanları olduğu için çok şanslılar. İstanbul 
halkı akıllı. Bence sizi üçüncü defa başkan olarak seçerler” 
diye konuştu.

Ticari ve kültürel ilişkiler konuşuldu…
Başkan Topbaş, daha sonra Rotterdam Başkonsolosu 
Togan Oral ve beraberindeki heyetle birlikte Rotterdam 
şehrine geçti. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed 
Aboutaleb tarafından karşılanan Başkan Topbaş, 400’üncü 
yıl kutlamaları nedeniyle verilen resepsiyona katıldı. 
Başkan Topbaş, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın da 
katıldığı resepsiyonda,  Türk ve Hollandalı iş adamları 
ile biraraya geldi. Tekne turunda Başkan Topbaş’a ve 
Başbakan Yardımcısı Babacan’a liman hakkında bilgiler 
verildi.  İki ülkenin dostluğu, ticari ve kültürel ilişkiler 
konularında görüşmeler yapıldı. 

Diplomatik işbirliğinin 400’üncü yılı
törenlerle kutlandı…
Başkan Topbaş, temasları kapsamında beraberindeki 
heyetle birlikte Rotterdam Belediye Sarayı’nda 
düzenlenen törene katıldı. Hollanda Veliaht Prensi Willem 
Alexander’ın eşi Prenses Maxima’nın ev sahipliğinde 
yapılan törene, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
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Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan, Rotterdam 
Başkonsolosu Togan Oral, Rotterdam Belediye Başkanı 
Ahmed Aboutaleb ile Türk ve Hollanda toplumundan 
temsilciler katıldı. 

Başkan Topbaş, Prenses Maxima ile görüştü…
Törende Prenses Maxima ile görüşen Başkan Kadir Topbaş,  
İstanbul halkının selamlarını getirdiğini belirterek, 400 yıl 
önce iki ülke arasında başlayan ilişkileri, yerel yöneticiler 
olarak daha nice 400 yıllara taşıma amacında olduklarını 
ifade etti. Eşi Veliaht Prens Willem Alexander ile geçen 
ay İstanbul’da yapılan kutlamaların kapanış törenine 
katıldığını hatırlatan Prenses Maxima da, 400’üncü yıl 
kutlamalarının iki ülke ilişkilerine katkı yaptığını vurguladı. 
Prenses Maxima, İstanbul’u çok sevdiğini ve ilk fırsatta 
tekrar geleceğini dile getirdi.

Hollanda’da yaşayan Türk sanatçı Karsu Dönmez’in bir 
konser verdiği tören sonunda Prenses Maxima, Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan, Başkan Kadir Topbaş ile Hollanda 
ve Türk heyeti 400’üncü yıl hatıra fotoğrafı çektirdi. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş daha 
sonra Lahey Belediye Başkanı tarafından tarihi belediye 
binasında onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. 
Yemekte bir konuşma yapan Lahey Belediye Başkanı 
Jozian Van Aartsen, iki belediye arasında ortak çalışmalar 
yapmaya hazır olduklarını söyledi. 
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Asya, dünyanın güç 
merkezi olacak! 

Asya Belediye Başkanları 
(AMF) 3’üncü Genel Kurul 
Toplantısı Tayland’ın Başkenti 
Bangkok’ta yapıldı. Toplantıya 
video mesajıyla katılan UCLG 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Asya’nın 
dünyanın en önemli güç merkezi 
olacağını belirterek, “Kriz ve 
fırsat kapımızda duruyor. Asya 
kentlerinin yöneticileri olarak 
krizleri fırsatlara çevirebiliriz” 
dedi.

Bangkok’ta yapılan Asya 
Belediye Başkanları Genel Kurul 
Toplantısı’na, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı’nı temsilen İBB 
Meclisi Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu 
Başkan Vekili Tansel Kaya ve Dış 
İlişkiler Müdürü Selamettin Ermiş 
katıldı. Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, yoğun programı nedeniyle 
toplantıya katılamadı. Toplantıda 
Başkan Topbaş’ın video mesajı 
yayınlandı. Başkan Topbaş mesajında, 
“Asya Belediye Başkanları Forumu’nu 
bir dost meclisi olarak görüyoruz. 
Bizler, burada aynı ağacın farklı dalları 
gibiyiz. Köklerimiz, beslendiğimiz 
toprak ve amacımız aynıdır” dedi.

“Krizleri fırsatlara çevirmeliyiz” 
Dünya üzerinde demokrasiyi 
yaygınlaştırmak, küresel barış, istikrar 
ve refahın artması için çalışmalar 
yürüttüklerini vurgulayan Başkan 
Kadir Topbaş, sözlerine şöyle devam 
etti: “Asya, kentleşmenin en yoğun 
yaşandığı kıta. Gelecek 40 yıl içinde 

bu coğrafyaya 1 milyar yeni nüfus 
eklenecek. Buna bağlı olarak ‘mega 
kentlerin’ çoğu Asya’da yer alacak. 
Aynı zamanda ekonomik ve siyasi 
kapasitemiz de gelişecek. Ve Asya, 
dünyanın en önemli güç merkezi 
olacak. Çünkü enerji kaynaklarının 
büyük bir kısmı Asya’da yer alıyor. 
Yenilikçi teknolojilere liderlik ediyoruz. 
Kısacası kriz ve fırsat kapımızda 
duruyor. Asya kentlerinin yöneticileri 
olarak önemli bir dönemeçteyiz. 
Krizleri fırsatlara çevirebiliriz.”

“Aynı duyguları paylaşıyoruz”
Başkan Kadir Topbaş, Metropolis 
toplantısı için Çin’in Guanzo kentine 
yaptığı ziyareti hatırlatarak, “Önemli 
temaslarımız oldu. Ziyaretim sırasında 
bir dostluk ağacı diktik. İnanıyorum 
ki bu ağaç, daha çok işbirliği, daha 
iyi bir gelecek, kalıcı barış ve huzur 
olarak meyvelerini verecek. Farklı 
dilleri konuşsak bile aynı duyguları 
paylaşıyoruz. Çin ziyaretim sırasında 
şahsıma kentsel dönüşüm komisyonu 
başkanlığı teklif edildi. Bu teklifi, 
UCLG ailesi adına, yani sizler adına 

aldım. Birlikte çok daha güzel işler 
başaracağımıza inanıyorum. Asya 
kentleri olarak, oluşturduğumuz güç 
birliğinin önemini her fırsatta dile 
getiriyorum. Ve sizlerden de bu gücün 
farkında olmanızı istiyorum” diye 
konuştu. 

“Dünyanın geleceğinde söz sahibi 
olmalıyız”
Yakın zamanda yapılan uluslararası 
iki toplantıya katıldığının altını 
çizen Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Yerel yönetimler 
olarak, dünyanın geleceğinde söz 
sahibi olmak durumundayız. Tüm 
platformlarda bu gerçeği yüksek sesle 
dile getiriyorum. Sizlerden de aynı 
kararlılığı göstermenizi istiyorum. 
Çünkü hizmeti biz üretiyoruz. 
Sorunların gerçek boyutunu biz 
hissediyoruz. İnsanlara en yakın 
hizmet birimleri yerel yönetimler 
olarak bizleriz. Bu durumun küresel 
karar mekanizmalarında bir karşılığı 
olmalıdır. Daha güzel bir dünya hedefi 
için bu çağrımızın bir bayrak gibi her 
yerde dalgalanmasını istiyorum.”
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İstanbul 
inovasyon merkezi olacak... 

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye 
İnovasyon Haftası’nda 
“Geleceğin Yaşamında 
İnovasyon” başlıklı bir 
konuşma yaptı. Başkan Topbaş, 
“İstanbul’un dünyanın en 
yenilikçi şehri olması için 
hassasiyetle çalışıyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından İstanbul 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İnovasyon 
Haftası kapsamında konuşan Başkan Kadir Topbaş, 

İstanbul’un son dönemde önemli kararların alındığı 
kongrelere ev sahipliği yaptığını söyledi. Dünyanın 
teknoloji ve bilimin de etkisiyle hızlı bir değişim ve 
dönüşüme girdiğine vurgu yapan Başkan Topbaş, bu 
değişim ve gelişimin beraberinde güç dengelerini de 
değiştirdiğini ifade etti. 

Dünya yeniden şekilleniyor...
Dünyanın yeniden şekillendiğine dikkat çeken Başkan 
Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Bu değişim 

ve dönüşümü okuyabilenler, görebilenler, ayak 
uydurabilenler veya buna göre hazırlık yapabilenler, 
ülkelerini ve kendilerini geleceğe taşıyabilirler. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak 23 üniversiteyle yapmış 
olduğumuz protokol çerçevesinde, master ve doktora 
programı içerisinde ‘İstanbul’ diyenlere maddi destekler 
vermeye başladık. Yatırımlarımızı, İstanbulluların kenti 
daha iyi kullanabilmeleri ve yaşam kalitelerini yükseltmek 
için planladık.” 

İstanbul her konuda merkez olacak... 
Beyin refleksleri çok güçlü, nitelikli eğitim almış binlerce 
Türk genci olduğunu vurgulayan Başkan Topbaş, 
dünyada birçok noktadaki gelişmelerin merkezinin 
İstanbul ve Türkiye olacağını, bir silikon vadisi niteliği 
taşıyacak teknoparkla ilgili çalışmaların ise devam ettiğini 
kaydetti.

Başkan Topbaş, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon 
tarafından seçildiği Seçkin Kişiler Yüksek Düzeyli 
Toplantısı’na davet edildiğini hatırlatarak, “Yaptığımız 
çalışmalardan dolayı dünyanın geleceği, yoksulluğun 
ortadan kaldırılması ve cinsiyet ayrımcılığıyla 
mücadeleyle ilgili BM’nin rapor hazırlamasını talep 
ettim” dedi. Başkan Topbaş daha sonra “Türkiye 
İnovasyon Haftası” kapsamında kurulan stantları gezerek 
yetkililerden bilgi aldı. 

21



İstanbul’dan 
Somali’ye dostluk eli...

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Somali 
Cumhurbaşkanı Hassan 
Sheikh Mohamud onuruna 
akşam yemeği verdi. Afrika’nın 
Afrikalılara bırakılması 
gerektiğini vurgulayan Başkan 
Topbaş, her zaman Somali 
halkının yanında olduklarını 
söyledi. 

Başkan Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş ile birlikte 
katıldığı Feriye Lokantası’ndaki akşam yemeğinde 
Somali Cumhurbaşkanı ve eşinin yanı sıra Başbakan 

Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fowsiya Haji Aden, Maliye 
Bakanı Mohamud Hassan Suleiman, Savunma Bakanı 
Abdulhakim Haji Faqi, Devlet Bakanı Farah Sheikh 
Abdulkadir, Genelkurmay Başkanı General Abdulkadir Ali 
Dini, İstihbarat Başkanı Ahmet Moalim Faqi ile 
İBB Genel Sekreter Yardımcıları ile birlikte Başkan 
Topbaş’ın Danışmanları yer aldı.

Afrika, Afrikalılara bırakılmalı...
Yemek öncesi konuşma yapan Başkan Kadir Topbaş, 
Ak Parti Hükümeti, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 
yerel yöneticiler olarak Afrika’yı çok önemsediklerini 
söyledi. Afrika’daki gelişmeleri yakından takip ederek 
dostlarının yanında olmayı kendilerine şiar edindiklerini 
kaydeden Başkan Topbaş, “Sıkıntılı günlerde hep 
yanınızda olmaya çalıştık. Hep şunu söylüyoruz. Afrika 
Afrikalılara bırakılmalıdır. Asırlarca kilometrelerce uzaktan 
Afrika’ya gelip kaynaklarını kendi lehlerine çevirenlerin 
artık Afrika’yı Afrikalılara bırakma zamanının geldiğini 
düşünüyoruz” diye konuştu. 
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İstanbul New York, Londra ve Tokyo 
ile yarışıyor... 
Son dönemde dünyada yaşanan 
olayların yeni aktörleri sahneye 
sürdüğüne değinen Başkan Topbaş, 
kaynaklarını doğru kullanan ülkelerin 
başarıya ulaştığına dikkat çekti. 
Görevde oldukları 8,5 yıl içerisinde 
İstanbul’a 34 milyar dolar yatırım 
yaptıklarını belirten Başkan Topbaş, 
“New York, Londra ve Tokyo gibi 
kentlerle yarışıyoruz. Kaybettiğimiz 
zamanı telafi etmek için çok 
çalışacağız. ‘En iyisini yapıp her 
şeyde bir numaralı olmalıyız’ diyerek 
hedeflerimizi büyük tuttuk. Bizler 
Sayın Başbakanımızın başlattığı 
vizyonu devam ettiriyoruz” dedi. 

İstanbul’un kapıları sonuna kadar 
açık...
İstanbul’u, dünya ile yarışır 
duruma getirmek için çok bedeller 
ödediklerine dikkat çeken Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: 
“İstiyoruz ki siz kardeşlerimiz bedeller 
ödemeyin. Bu bakımdan sizlere bütün 
kapılarımızı açıyoruz. Dünyadaki 
ezberi bozmalıyız. Afrika’yı bazılarının 
ham madde deposu olmaktan 
çıkarmalıyız. Gelişen, geliştiren ve 

dünyaya arz eden bir kıta olmalı, 
ülkeler olmalısınız. Bunu böyle görmek 
istiyor ve bunu gönülden diliyoruz.”

Somali’de birçok şey değişti...
Misafirperverliği için Başkan Topbaş’a 
teşekkür eden Somali Cumhurbaşkanı 
Hassan Sheikh Mohamud, “Sayın 
Tayyip Erdoğan ve ailesi ile Türk 
Hükümeti’nden önemli kişilerin 
Somali’yi ziyaret etmesi gerçekten 
hiç kimsenin beklemediği bir şeydi. 
Bu birçok şeyi değiştirdi. Bugün 
Türk Hava Yolları Somali’yi dünyaya 
bağlıyor ve şu anda Mogadişu’ya 
gelen uluslararası tek taşıyıcı şirket. 
Mogadişu’da Türk Elçiliği’nin açılması 
atılan diğer önemli adımlardan bir 
tanesiydi” diye konuştu.

Mogadişu’nun kaliteli belediyecilik 
adına iş birliği yapacağı en önemli 
yerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
olduğunu belirten Cumhurbaşkanı 
Mohamud, “Mükemmel yardımlarınız 
için bir kez daha şükranlarımı iletmek 
istiyorum. UCLG’ye aday olacağız. Bu 
eminim Mogadişu için çok iyi sonuçları 
beraberinde getirecektir. İstanbul her 
zaman Mogadişu’nun kardeş şehri 
olacaktır” dedi. 
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İstanbul ile Mekke arasında 
işbirliği gelişiyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile Mekke Belediyesi arasında 
“İşbirliği Mutabakat Zaptı” 
imzalandı. Başkan Kadir 
Topbaş, “Protokol ile tarihe 
not düşüyoruz. Gelecek 
nesiller bu tabloları 
gördükçe bizleri hayırla yad 
edeceklerdir” dedi. 

İstanbul ile Mekke arasında katı 
atık yönetimi konusunda işbirliğini 
kapsayan protokol imzalandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ve Mekke Belediye 
Başkan Yardımcısı Arif Gadi’nin 
katılımıyla Saraçhane’deki Belediye 
Sarayı Kokteyl Salonu’nda düzenlenen 
imza törenine, İSTAÇ Genel Müdürü 
Osman Akgül ile çok sayıda davetli 
katıldı. 

“Burada tarihe not düşüyoruz”
Başkan Kadir Topbaş, imza töreni 
öncesinde yaptığı konuşmada, 
protokolün tarihe şeref tablosu olarak 
yansıyacağını belirterek, “Bu imza 
töreni esasında sıradan bir iş değil. Biz 
burada tarihe not düşüyoruz. Gelecek 
nesillerin bu tabloları gördükçe bizleri 
hayırla yad edeceklerini düşünüyorum. 
Böyle tarihi bir ana tanıklık etmenin 
de bir nasip olduğunu düşünüyorum” 
dedi.

“Mekke ciddi bir dönüşüm içinde”
Mekke Belediyesi’nin Hac döneminde 
dünyanın değişik yerlerinden gelen 
Müslüman Hacı adaylarına büyük 
hizmetler verdiğini ve bu hizmetleri 
daha iyi yapabilmek için çalıştıklarını 
ifade eden Başkan Topbaş, “Bu bizim 
için büyük bir şeref. En son ziyaretim 
sırasında yaptığım incelemelerde, 
bana verilen bilgilerde ve çalışmalarda, 
Mekke-i Mükerrem’de ciddi bir 
dönüşümün başladığını, dünya 
ölçeğinde projelere adım atıldığını 
gördük. Metro sistemlerinden 
raylı sistemlere, ulaşım ağlarından 
yeni yerleşim alanlarına kadar 
çok önemli projelere imza atıldı. 
Başlanılan projelerin çok kısa sürede 
sonuçlanacağını görmekten mutluluk 
duydum” diye konuştu.

“İşbirliği yapmaktan şeref 
duyacağız”
İstanbul’da günde 15 bin ton çöp 

toplandığını belirten Başkan Topbaş, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
katı atık yönetimi konusunda Mekke 
Belediyesi ile işbirliği yapmaktan 
büyük şeref duyacaklarını söyledi. 
İstanbul’daki yatırım ve hizmetler 
için dünyanın pek çok yerini 
gezerek bilgi ve deneyim paylaşımı 
yaptıklarının altını çizen Başkan 
Topbaş, konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Allah’ın yardımı var. Yine deneyimin 
tecrübesi var. Bu tecrübeyi paylaşmak 
istiyoruz. Bunun için tabi biz dünyada 
ki pek çok kentin çalışmalarını 
yerinde inceledik, izledik, gördük. 
Ve o bilgileri kendimize aktarmak 
suretiyle kentimizde bu çalışmaları 
devreye koyduk. Hiç unutmam 2004 
yılında Barselona’da 65 m. derinlikte 
TBM makinesinin çalıştığı kazı 
alnına kadar indim. Toprak taşıyan 
madenci vagonlar içinde gidilmez 
dediler. Hayır dedim. Gidip görmem 
gerekiyor dedim. Çünkü İstanbul’da 
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metrolar yapacaktık ve oraları görmem gerekiyordu. 
Şantiyede brifing yeterli dediler. ‘En uç noktaya gidip 
çalışmaları görmem gerekiyor’ dedim. Biz dünyanın 
hangi noktasında olursa olsun bir taş varsa onu kaldırıp 
altına bakıyoruz. Çünkü biz bilginin yitiğimiz olduğunu 
düşünüyor, nerede varsa onu almaya çalışıyoruz. O bilgiyi 
de alıp dostlarımızla paylaşmak bizim en büyük şiar ve 
görevimizdir.”

“İstanbul’un tecrübelerinden faydalanıyoruz”
Mekke Belediye Başkan Yardımcısı Arif Gadi de, yıl 
boyunca Mekke-i Mükerreme’yi ziyaret eden milyonlarca 
Müslümana hizmet için birçok proje yaptıklarını 
söyledi.  Su, elektrik, kanalizasyon, ulaşım ve Kabe’nin 
genişletilmesi gibi büyük projelere imza attıklarını ifade 
eden Arif Gadi, “Temizlik ve atık yönetimi konusunda 
Mekke Belediyesi yoğun bir çaba içine girdi. Bunun için 
bir şirket kurduk. Birçok alanda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin tecrübelerinden faydalanıyoruz. 
İmzalayacağımız bu mutabakat zaptı, İstanbul ile Mekke 
arasındaki karşılıklı işbirliğinin yansıması olacak. Özellikle 
İslam ülkelerinin bilgi ve tecrübesinden istifade etmeyi 
önemsiyoruz. Bilgi ve uygulamanın yanında aynı kültürün 
insanı olmamızı da önemsiyoruz. Yakın gelecekte de iki 
şehir arasındaki işbirliğinin diğer İslam ülkelerine model 
olmasını bekliyoruz” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından İSTAÇ Genel Müdürü Osman 
Akgül ve Mekke Belediye Başkan Yardımcısı Arif Gadi, iki 
belediye arasındaki mutabakat zaptını imzaladı.
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İstanbul Libya’ya 
destek vermeye hazır!

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Libya 
Devlet Başkanı Muhammed 
el-Mugaryef ve beraberindeki 
heyet ile Tanıtım ve Bilgilendirme 
Merkezi’nde biraraya geldi. 
Başkan Topbaş, yeni bir 
yapılanma döneminde olan 
Libya’ya her alanda destek 
vereceklerini söyledi.

Başkan Kadir Topbaş, Libya Devlet 
Başkanı Muhammed el-Mugaryef 
ve beraberindeki heyeti İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin Sütlüce’deki 
Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi’nde 
ağırladı. Konuklarını “Hoş geldiniz 
kardeşlerim” diyerek karşılayan Başkan 
Kadir Topbaş, Libya Devlet Başkanı’nı 
İstanbul’da ağırlamaktan memnuniyet 
duyduğunu dile getirdi.
 
“Hedeflerimizi büyük tuttuk...”
Misafirlerine Tanıtım ve Bilgilendirme 
Merkezi’ni gezdiren, yatırımlar ve 
projeler hakkında bilgi veren Başkan 
Kadir Topbaş, “Sayın Başbakanımızın 
Belediye Başkanlığı döneminde 
başlattığı vizyonu devam ettiriyoruz. 
En iyisini yapıp her şeyde bir numaralı 
olmamız gerekiyordu. Plan ve 

programlarımızı buna göre yaptık. 
Bizler hedeflerimizi büyük tuttuk. Ve 
İstanbul’u dünyada ciddi bir yarışa 
soktuk. Ve sonucu herkes ayakta 
alkışlıyor” diye konuştu.

“Her alanda destek vereceğiz…”
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Arap 
Baharı’yla birlikte yeni bir yapılanma 
sürecine giren Libya’ya her alanda 
destek vereceklerini belirterek, 
“Çöp yönetiminden atıksuya, 
inşaattan ulaşıma kadar her alanda 
Libya’nın yanındayız.  Zaten Sayın 
Başbakanımızın arzusu da bu” dedi. 

Başkan Topbaş, yurt dışında yaptığı 
projelere de değinerek konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Bundan bir yıl önce 

Lahor’da çöp ve atık toplama işini 
başlattık. Lahor şu anda Pakistan’ın 
en temiz şehri haline geldi. İstanbul’da 
çok başarılı olan metrobüs sistemini 
orada da kurduk. Ocak’ta açılışı 
yapılacak. Katı atıkla ilgili olarak 
da Kahire’de bir çalışma yapacağız. 
Önümüzdeki hafta Mekke’de çöp 
toplama işiyle ilgili olarak Başkan 
Yardımcısını İstanbul’da ağırlayacağız. 
Yemen Aden’den de aynı şekilde bir 
talep geldi. Onlarla da bir işbirliği 
imzalayacağız.”

Libya Devlet Başkanı Muhammed 
el-Mugaryef, gezinin ardından 
Tanıtım Çadırı’nın girişinde bulunan 
anı defterini imzaladı ve gösterdiği 
konukseverlikten dolayı Başkan Kadir 
Topbaş’a teşekkür etti. 
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İstanbul Mısır’a örnek olacak 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Mısır 
Altyapı Su ve Atıksu Bakanı 
Abdel-Kawi Khalifa’yı Belediye 
Sarayı’ndaki makamında 
ağırladı. Konuk Bakan Khalifa, 
Kahire’nin ulaşım, katı atık 
yönetimi, atıksu ve altyapı 
konusunda İstanbul’un 
tecrübelerinden istifade etmek 
istediğini söyledi.

Mısır Altyapı Su ve Atıksu Bakanı Abdel-Kawi 
Khalifa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ı Saraçhane’deki Başkanlık 

Makamı’nda ziyaret etti. Başkan Kadir Topbaş, görüşme 
sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti belirterek, Mısır ile Türkiye halkları 
arasında geçmişten gelen bir gönül bağı olduğunu ifade 
etti.  

Kahire ile işbirliği devam edecek…
Başkan Topbaş, Bakan Khalifa’nın Kahire Valisi olduğu 
dönem İstanbul ile Kahire arasında bir “Kardeş Şehir” 
protokolü imzaladıklarını hatırlatarak, “Sayın Bakan 
geçen yıl Kahire Valisi’ydi. Kendisi şu anda da bu imzanın 
arkasında durarak bu çalışmaları yürütüyor. Kadim bir 
dostluğu olan iki büyük ülke, Ortadoğu ve Afrika’da birlikte 
hareket etmeleri halinde büyük gelişme sağlayacak ve bu 
bölgeye barışı getirecektir” diye konuştu. 

Abdel-Kawi Khalifa’nın, bakanlığı döneminde de Türkiye 
Hükümeti ve İstanbul ile ortak çalışmalar yürüteceklerini 
ifade ettiğini belirten Başkan Topbaş, “Özellikle ulaşım 
ve katı atık konularında birlikte çalışabileceğimizi 
söyledim. Beni Mısır’a davet ediyorlar. İnşallah Kahire’ye 
bir ziyaretimiz olacak. Özellikle işbirliği konusunda somut 
adımlarımız da olacak” dedi.

İstanbul tecrübesi ile Kahire’ye örnek olacak...
Mısır Altyapı Su ve Atıksu Bakanı Abdel-Kawi Khalifa da, 
İstanbul ile Kahire arasında imzalanan “Kardeş Şehir” 
protokolünü somut işbirliğine dönüştürme çalışmalarına 

devam ettiklerini ifade ederek, “Çalışmalarımızı özellikle 
katı atık yönetimi, otobüs ve ulaşım konusunda güçlü bir 
işbirliğine dönüştüreceğiz” dedi. 

Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile İSKİ’yi de 
ziyaret ettiğini belirten Bakan Khalifa, “Su ve kanalizasyon 
konusunda da işbirliğinin gerçekleşmesini istiyoruz. 
İstanbul bildiğiniz gibi bu konularda da ciddi mesafeler 
kat etti. Kahire’nin de bu tecrübelerden faydalanmasını 
amaçlıyoruz. İşbirliğimiz gelecekte de devam edecek. Türk 
Hükümeti’nin ve halkının Mısır’a son dönemde verdiği 
güçlü destekten dolayı Mısır halkının teşekkürlerini de 
iletiyorum” diye konuştu.
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Afrika ile ilişkiler gelişiyor
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Afrika 
Liberya Yatırım Bakanı Natty 
B. Davis ve beraberindeki 
heyeti Saraçhane Başkanlık 
Sarayı’ndaki makamında 
ağırladı. Başkan Kadir Topbaş, 
“Liberya, demokratikleşme 
konusunda Afrika Kıtası’na 
öncülük yapıyor” dedi. 

Liberya Ticaret Birliği ve Ticaret 
Odası üyelerinden oluşan 
heyet ile İstanbul’a gelen 

Liberya Yatırım Bakanı Natty B. 
Davis, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ı Saraçhane 
Başkanlık Sarayı’ndaki makamında 
ziyaret etti. Görüşmenin ardından 
basın mensuplarına açıklama yapan 
Başkan Kadir Topbaş, Afrika Kıtası’nda 
demokratikleşme konusunda önemli 
adımlar atıldığını ve Liberya’nın buna 
öncülük yaptığını ifade etti.

“Deneyimlerimizi paylaşmalıyız”
Başkan Kadir Topbaş, Liberya’nın 
diğer alanlardaki çalışmalarıyla da 
Afrika Kıtası’nda yer alan ülkelere 
örnek olduğunu belirterek, “Türkiye 
Cumhuriyeti olarak hükümetimiz, 
Sayın Başbakanımız ve yerel yöneticiler 
olarak bizler de Afrika ülkeleriyle olan 
ilişkilerimizi çok daha geliştirmeyi 
arzu ediyoruz. Tüm dünya artık birlikte 
hareket etme dönemini yaşıyor. 
Bilgilerimizi birbirimize aktarmak 
ve deneyimlerimizi paylaşmak 
zorundayız. Bu süreçte yerel yöneticiler 
olarak bizler de yerel diplomasiyi 
önemsiyoruz” diye konuştu.

 Bakan Davis de, samimi karşılamadan 
dolayı Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür 
ederek, “Cumhurbaşkanımız Sayın 
Ellen Johnson-Sirleaf’ın selamlarını 
getirdim. Cumhurbaşkanımızın 
selamlarını Başbakan Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a iletirseniz çok 
memnun olurum” dedi.

“Başkan Topbaş’ın insanlığa 
büyük katkısı var” 
Liberya’nın yaşadığı çatışma döneminin 
artık geride kaldığını ve ciddi bir 
iyileşme sürecine girdiğini belirten 
Bakan Davis, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Başarıya ulaşmak için ortaklıklar büyük 
önem taşıyor. Bu ortaklıklar noktasında 
bizim gibi bazı zor dönemlerden 
geçmiş ve bunların altından kalkmış 
Türkiye gibi ülkelerin deneyimlerinden 
faydalanmamız büyük önem taşıyor. 
Türkiye’nin tarihi ve başarısı ortadadır. 
Cumhurbaşkanımızın da bir parçası 
olduğu BM Üst Düzey Panelistlerinin 
çalışmaları kapsamında sizi Liberya’ya 
bekliyoruz. Sayın Ban Ki-moon’un sizi 
panele seçmesi bir tesadüf değildir. 
İnsanlığa bu kadar zamandır yapmış 
olduğunuz katkılar yüzünden bu 
panele seçildiniz.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile Juba Belediyesi arasında 
işbirliği protokolü imzalandı. 
Başkan Kadir Topbaş, 
“İstanbul artık bilgi ve 
tecrübesini ihraç eden bir 
şehir haline geldi. Dünya 
artık İstanbul’un başarısını 
konuşuyor” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
ile Güney Sudan Cumhuriyeti Juba Belediye Başkanı 
Mohammed El-Haj Baballa, iki şehir arasında işbirliğini 

sağlayan “Mutabakat Zaptı”nı törenle imzaladı. Başkan 
Kadir Topbaş, Mutabakat Zaptı’nın iki halk için de 
hayırlı sonuçlar vermesini gönülden istediğini ifade 
ederek, “Bizim geleneksel anlayışımız ve kültürümüzde 
paylaşım var. Bizler de yerel yönetimler olarak bilgi ve 
birikimlerimizi kardeşlerimizle paylaşıyor ve bundan gurur 
duyuyoruz. Bunu yaparken de bir karşılık beklemeden 
yapmak şiarımızdır” dedi.

“Dost eli uzatmak istiyoruz”
Başkan Kadir Topbaş, işbirliği yaparken bir karşılık 
beklemediklerini belirterek, “Bu bir gelişmenin, bir başarının 
adımları olsun istiyorum. Çünkü genç Güney Sudan 
Cumhuriyeti’nin önünde zorluklar olacaktır. Bu süreçte bir 
dost eline ihtiyaçları olacak. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak 
bir dost eli uzatmak istiyoruz. Biz diyoruz ki başka yerlere 
gitmeyiniz.  Bizler dostlarınız olarak varız ve yanınızdayız” 
diye konuştu. 

“Üzerimize düşen desteği vermeye hazırız”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti Hükümeti’nin 
Afrika’ya özel bir ilgi gösterdiğine dikkat çeken Başkan 
Topbaş, konuşmasını şöyle tamamladı: “Afrika yıllarca ciddi 
sıkıntılar çekerek bu zamanlara geldi. Afrika’nın doğal 
kaynakları ve imkanları Afrika’nın geleceği adına doğru 
kullanılmalıdır. Yeniden şekillenen güç dengelerinin Afrika’ya 
bir güneş gibi doğacağına inanıyorum.“

“İstanbul’u ikinci evimiz gibi görüyoruz”
Juba Belediye Başkanı Mohammed El-Haj Baballa da, 
imzalanan anlaşma ile Juba’nın daha çok gelişeceğine 
inancının tam olduğu ifade ederek,  “Bizim için tarihi bir gün. 
Bugün gerçek kardeşlerimizle biraradayız. Bugün dostlarımız 
ciddi kararlar alarak Güney Sudan’daki dostlarına yardım 
etmeye karar verdiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
yerel yönetimlerde başarılı olmasının sebebini aldıkları 
kararlar ve bu kararları hayata geçirme becerilerinde 
görüyoruz. Bizim için burası bir tecrübe olacak. Burada 
öğrendiklerimizi kendi ülkemize aktaracağız. İstanbul ve Türk 
insanının sıcaklığı, bizlere evimizde olduğumuzu hissettirdi. 
İstanbul’u ikinci evimiz gibi görüyoruz” diye konuştu.

Dünya İstanbul’u konuşuyor
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İstanbul ile Paris 
tecrübelerini paylaşacak 

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Paris Valisi 
Daniel Canepa’yı makamında 
ağırladı. Başkan Kadir Topbaş, 
tarihi bir geçmişe sahip her iki 
şehir arasındaki ilişkileri daha 
da geliştirmek istediklerini 
söyledi. 

Paris Valisi Daniel Canepa ve beraberindeki heyet, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı, 
Saraçhane’deki Başkanlık Makamı’nda ziyaret etti. 

Görüşmenin ardından açıklama yapan Başkan Kadir 
Topbaş, Fransa ve Paris ile ilişkilerinin derin bir geçmişe 
dayandığını belirtti. 

“Paris ile iyi ilişkiler içindeyiz”
Başkan Kadir Topbaş, iki şehir arasındaki ilişkileri daha 
da geliştirmek için yerel yönetimler arasında bilgi ve 
deneyim paylaşımında bulunacaklarını ve birçok alanda 
müşterek çalışmalar yapacaklarını belirterek,
“Paris Belediyesi ile zaten iyi ilişkilerimiz var. Fransız 
ve Türk işadamlarının karşılıklı olarak her iki şehirde iş 
yapmalarını da arzu ediyoruz. Yerel yönetimler olarak bu 
konuda destek vereceğiz” diye konuştu.

“Şehirlerin kaderleri birbirine bağlı”
Küreselleşen dünyada insanların, şehirlerin ve 

ülkelerin kaderlerinin birbirine daha çok bağlı hale 
geldiğine dikkat çeken Başkan Topbaş, “Küçülen 
dünyada mutluluğu birlikte yakalamak zorundayız. 
Yerel yönetimler olarak devletlerimizin ilişkilerine katkı 
sunmak gibi bir görevimiz de var. Paris Valisi Daniel 
Canepa ile heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi.

“İstanbul ve Paris dünyanın direkleri”  
Paris Valisi Daniel Canepa da, Başkan Topbaş’a ev 
sahipliğinden dolayı teşekkür etti.  Fransa ile Türkiye 
arasında temeli kültür ve medeniyete dayanan çok 
derin ilişkiler bulunduğunu ifade eden Canepa, 
“Çalışmalarımızın insanlarımızın mutluluğunu 
arttıracağına inanıyorum. İstanbul ve Paris dünyanın 
direkleri olan büyük metropollerdir. Bu anlamda da 
ortak noktamız bulunuyor. Yerel yönetimler olarak 
yapacağımız bütün çalışmalara her iki ülkenin de özel 
sektörünün katılımını bekliyoruz” diye konuştu.
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Okullar hayat oldu!  

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer 
ile Türkiye Belediyeler Birliği ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, “Okullar 
Hayat Olsun” projesini birinci 
yılında değerlendirdi. Başkan 
Topbaş, proje ile okulların 
gerçek bir eğitim yuvasına 
dönüştüğünü söyledi.

M illi Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği 
işbirliğiyle hayata geçirilen “Okullar Hayat 

Olsun” projesinin birinci yıl değerlendirme toplantısı, 
Taksim’deki Elite World Otel’de yapıldı. Toplantının açılış 
konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 
okulları velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin biraraya 
geldiği bir merkez haline getirmeye çalıştıklarını 
belirterek, “Proje, Türkiye’deki zihniyet dönüşümünün 
somut bir göstergesi olarak algılanmalı” dedi. 

Okulların asıl sahibi millet...
Bakan Dinçer, projenin, Türkiye’deki eğitim sistemindeki 
demokratikleşmenin bir başka yansıması olduğunu 
belirterek, “Artık okullar, esas sahibinin millet olduğu 
anlayışıyla kullanılmaya başlandı. İstiyoruz ki, bir aidiyet 
oluşsun, kendisine ait hissetsin. Ve kendisini de oraya 
ait hissetsin, böylece sahiplensin. Projenin anlamı bu. 
Bu yüzdendir ki, okullarda derslikler, spor salonları 
velilerin kullanıma açık olsun istiyoruz” diye konuştu.
 
Başkan Topbaş: “Proje olumlu sonuç veriyor”
Başkan Kadir Topbaş da, “sadece çocuklara değil, 
tüm bireylere eğitim” anlayışıyla hayata geçirilen 
projenin birinci yılında çok başarılı olduğunun altını 
çizerek, yerel yönetimler olarak bu tür birlikteliklerden 
memnuniyet duyduklarını söyledi. Ortak mekan 
sayısının artmasının ve bireylerin birlikte daha çok 

zaman geçirmelerinin demokrasiyi ve toplumdaki 
hoşgörüyü geliştirdiğini belirten Başkan Topbaş, 
“Beşikten mezara kadar eğitim anlayışıyla başlattığımız 
proje, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ortak 
çalışmamızın yansımasıdır” dedi.

“Okullar gerçek bir eğitim yuvasına dönüşüyor” 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime 
915 derslik ve 138 okula kapalı spor salonu 
kazandırdıklarını belirten Başkan Topbaş, spor 
salonlarını ders saatleri dışında halkın kullanımına 
açarak öğrencilerin ve çevre sakinlerinin okulu 
sahiplenmesini sağladıklarını söyledi. Bilgi çağında 
bilgiyi üretmenin ve paylaşmanın çok önemli olduğuna 
işaret eden Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle 
tamamladı: “Ailelerin çocuklarla iletişimini güçlendiren 
bu projeyle velilere her türlü eğitim ve psikolojik 
danışmanlık hizmetleri de okullarda verilebiliyor. 
Türkiye’nin Milli Eğitim’deki başarısı geçmişle mukayese 
edilmeyecek noktada. ‘Okullar Hayat Olsun’ projesi ile 
okullar gerçek bir eğitim yuvasına dönüşüyor.”
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan 
“Girişimci Engel Tanımaz” projesinin tanıtımı, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1453 Topkapı Sosyal 
Tesisleri’nde verilen Geleneksel 3 Aralık Akşam 
Yemeği’nde yapıldı. Tanıtım törenine İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Başkan Topbaş’ın 
eşi Özleyiş Topbaş ile birlikte çok sayıda engelli vatandaş 
ve aileleri katıldı.

Başkan Topbaş: “Ciddi mesafeler aldık”
Törende konuşan Başkan Topbaş, toplumun aynası olan 
engellilerin yaşam kalitelerini yükseltmek için çalıştıklarını 
ve Başbakan Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminden 
bugüne ciddi mesafeler aldıklarını söyledi. “Bir şehrin 
medeniyet ölçüsü, engelli vatandaşların o kenti kullanma 
oranına bağlıdır” diyen Başkan Topbaş konuşmasına 
şöyle devam etti: “Sayın Başbakanımızın vizyonu, yerel 
yönetim anlayışı tüm dünyada yeni ufuklar hissettirdi. 
Yerel yönetimler, engelli vatandaşlarımızın varlığını ilk kez  
Başbakanımızın belediye başkanlığı döneminde hissetti. 
Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum.”

Engelleri birlikte aşıyoruz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Dünya Engelliler Günü 
çerçevesinde düzenlediği 
Geleneksel 3 Aralık Akşam 
Yemeği’ne 18’inci kez ev sahipliği 
yaptı. “Girişimci Engel Tanımaz” 
projesinin tanıtımının da 
yapıldığı gecede konuşan Başkan 
Kadir Topbaş, “Toplumun 
aynası olan engellilerin yaşam 
kalitesini yükseltmek için gece 
gündüz demeden çalışıyoruz” 
dedi. 
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Başkan Topbaş’tan yeni bir proje müjdesi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin engelli vatandaşlar 
için yaptığı yatırım ve hizmetlerle diğer yerel yönetimlere 
de örnek olduğunu vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, 
yeni projelerinin müjdesini vererek, “Yeni bir uygulama 
üzerinde çalışıyoruz. Bir engelli vatandaşımız otobüs 
durağına geldiği zaman oraya yaklaşan otobüs şoförü, 
durakta bir engelli olduğunu görebilecek. Ona göre 
hazırlığını yapacak. Dünyada modeli olmayan bir yazılım 
yapıyoruz” diye konuştu.

Taksi ve minibüsler de erişilebilir oluyor...
Engelli vatandaşların taksi ve minibüsleri de rahatlıkla 
kullanabilmesi için bir dizi değişikliklere gideceklerini 
kaydeden Başkan Topbaş konuşmasına şöyle devam etti: 
“Yeni otobüsleri dezavantajlı ve engelli vatandaşlarımıza 
göre alıyoruz. Hatta minibüslerin ve taksilerin buna 
göre şekillenmesine karar verdik. Biz istiyoruz ki, bu 
şehirde yaşayan herkes kenti aynı ölçüde kullanabilsin. 
Başbakanımızın deyişiyle ‘Biz milletimizin hizmetkarıyız.’ 
Nerede bir dert var biz oradayız.” 

250 kişi hayatla tekrar buluştu...
Geçmişte göz ardı edilen engelli vatandaşlara daha iyi 
bir şehir sunmak için “Daha ne yapabiliriz?” düşüncesiyle 
hareket ettiklerini belirten Başkan Topbaş sözlerini şöyle 
tamamladı: “Tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş 250 
kardeşimizin çok özel bir sistemle tekrar yürüyebilmelerini 
sağladık. Bu kardeşlerimizi hayatla tekrar buluşturduk. 
Engelliler Merkezi sayımızı 25’e çıkardık. Arzumuz 
insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek.” 
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Birgün değil 
hergün yanınızdayız!

İstanbul, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nde çeşitli 
etkinliklere sahne oldu. Yaptığı 
yatırım ve hizmetler ile birgün 
değil hergün engellilerin yanında 
olan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, düzenlediği 
organizasyonlarla hem 
engelli bireylere destek oldu 
hem de toplumun engelliler 
konusunda bilinçlenmesine 
katkı sağladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve yıl 
boyunca devam eden “Engelliler Spor Şöleni 2012”, 
voleybol, atletizm, bisiklet ve oryantiring-trekking 

yarışlarının ardından yapılan basketbol ve masa tenisi 
turnuvaları ile son buldu. “Dünya Engelliler Günü 
Etkinlikleri” kapsamında İBB Fatih Spor Kompleksi’nde 
düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası ve 
Basketbol Turnuvası’na, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
okullar, İSEM’e bağlı merkezler, ile özel rehabilitasyon 
merkezlerinde eğitim alan engelli sporcular katıldı. 
Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası’nda, birinciliği ve 
ikinciliği Anka Otizm Merkezi alırken üçüncülüğü 
Eyüp İş Okulu kazandı. 350 kişinin katıldığı ve 13 takımın 
kıyasıya mücadele ettiği Basketbol Turnuvası’nda ise 
İSEM Tuzla Basketbol Takımı şampiyon oldu. 

Engelliler gösteri maçına yıldız yağdı…
İSEM, engellilerin bedensel ve zihinsel yeteneklerini 
ve sosyal duyarlılığı artırmak için özel bir gösteri maçı 
düzenledi. Gösteri maçına ulusal basının duayen 
habercileri ve Süper Lig’de top koşturan yıldız futbolcular 
katıldı. 200 sporseverin izlediği gösteri maçında yıldızlar 
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ve engelli futbolculardan oluşan 
karma takımlar, hem centilmenlik 
örneği sergiledi hem de izleyicilere 
büyük bir heyecan yaşattı. Maçın 
ardından yapılan kupa töreninde 
yıldız futbolculara, engellilik 
konusunda göstermiş oldukları 
duyarlılık dolayısıyla plaket takdim 
edildi. Engelli futbolculara da sembolik 
olarak madalya verildi.

Engeller bilgiyle aşıldı… 
Etkinlikler kapsamında düzenlenen 
İSEM İstanbul Bilgi Yarışmaları, Bağcılar 
Belediyesi Engelliler Sarayı’nda yapıldı. 
Anadolu Yakası Şampiyonu olan 
Ümraniye Özürlüler Merkezi öğrencileri 
ile Avrupa Yakası Şampiyonu olan 
Kağıthane Özürlüler Merkezi öğrencileri 
karşılaştı. Yarışmayı başından sonuna 
önde getiren Kağıthane Özürlüler 
Merkezi Bilgi Yarışması ekibi, 
22 soruyu doğru cevaplayarak 
yarışmanın şampiyonu oldu. 

İBB Engelsiz Yaşam Fuarı’nda… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halka 
İlişkiler Müdürlüğü de “3 Aralık 

Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri” 
çerçevesinde düzenlenen Engelsiz 
Yaşam Fuarı’na (EYAF EXPO 2012) 
katıldı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
saha ekibi, fuarda “Erişilebilir Turizm 
Engelsiz İstanbul” projesini tanıttı. 
Fuarda vatandaşın talep, öneri ve 
şikayetleri Beyazmasa’ya bildirmek 
üzere kayıt altına aldı. Fuarda, 
İstanbul genelinde 111 binin üzerinde 
engelliye hizmet ulaştıran İSEM de 
yer aldı. İSEM fuarda, “İş’te Engel Yok 
- Özürlü Gençler İstihdam Projesi” 
ve “Sanat Herkes İçindir” isimli iki 
projesini tanıttı. 

Erişilebilir turizm, engelsiz 
İstanbul… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
engelliler günü sebebiyle 30 engelli 
için gezi programı düzenledi. 
Organizasyon kapsamında engelliler, 
Ayasofya, Panorama 1453 ve Miniatürk 
Müzelerini gezdi. Müze ziyaretlerinde, 
engellilerin İstanbul’daki müzeleri tek 
başlarına dolaşabilmelerini sağlayacak 
“Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul” 
projesi katılımcılara tanıtıldı. 
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İETT sektöre önderlik ediyor

İstanbul’da 141 yıldır toplu 
ulaşım hizmeti veren İETT 
tarafından düzenlenen 3. Toplu 
Ulaşım Haftası, bir dizi etkinlikle 
kutlandı. İETT Genel Müdürü 
Hayri Baraçlı, kurdukları 
Türk Motor Platformu ile yerli 
motor üretimine önderlik 
yapacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde ve 
İETT’nin koordinatörlüğünde düzenlenen III. Toplu 
Ulaşım Haftası etkinlikleri Esenler Kültür Merkezi’ndeki 

programla başladı. Programa İETT Genel Müdürü 
Hayri Baraçlı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu 
ile öğretmenler ve ilköğretim okulu öğrencileri katıldı. 
Etkinlikte 50. Yıl Tuna İlköğretim Okulu öğrencilerine 
toplu ulaşımın önemini anlatan animasyon, stand-up 
gösterisi ile Karagöz ve Hacivat gösterisi sunuldu. 

Etkinlikte bir konuşma yapan Hayri Baraçlı, İETT’nin 
7’den 70’e herkese hizmet verdiğini belirterek, “141 yıllık 
bir kurum olarak, toplu ulaşımın bir kültür olduğunu 
ortaya çıkarmak ve toplumu bilgilendirerek sorunların 
çözümüne katkıda bulunmak için çaba sarf ediyoruz. Toplu 
ulaşım kültürünün yaygınlaşması için çalışıyoruz” dedi.

Öğrenciler İETT garajını gezdi...
Toplu ulaşım kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 
bu yıl üçüncüsü yapılan Toplu Ulaşım Haftası etkinlikleri 
kapsamında Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi öğrencilerine yönelik gezi programı düzenlendi. 
Öğrencilere Kadıköy-Kartal Metro İstasyonu’nda yer 
alan ana kumanda merkezi, İETT Kağıthane Garajı, 
Akyolbil Komuta Kontrol Merkezi ve tarihi Karaköy Tüneli 
gezdirilerek ulaşımla ilgili bilgiler verildi. 
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İETT’den Türk Motor Sanayi’ne 
büyük destek...
Etkinlikler kapsamında düzenlenen 
V. Transist 2012 Ulaşım Sempozyumu 
ve Fuarı, İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter 
Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu, 
İETT İşletmeleri Genel Müdürü 
Hayri Baraçlı ve çok sayıda sektör 
temsilcisinin katıldığı törenle açıldı. 
Törende konuşan Hayri Baraçlı, 
“İETT olarak yerli motor üretiminin 
yapılmasına önderlik edecek bir 
projeyi, üretici firmalarla hayata 
geçiriyoruz. Kurulan Türk Motor 
Platformu ile kendi motorumuzu 
üretmek istiyoruz. Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin işbirliğiyle motor 
sanayinin uygulamalarını aynı güç 
etrafında birleştirmek istiyoruz” dedi. 

Programın sonunda İETT Genel 
Müdürü Hayri Baraçlı ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail 
Yüksek ile BMC, Güleryüz, Karsan, 
Otokar, Temsa ve Tezeller firmalarının 
temsilcileri “Türk Motor Platformu 
Kuruluş Bildirgesi”ne imza attılar. 
50’ye yakın firmanın yer aldığı fuara 
İstanbullular da yoğun katılım gösterdi. 

Bakan Yıldırım: “Metrobüs çok 
başarılı bir proje”  
V. Transist 2012 Ulaşım Sempozyumu 
kapanış programı ve ödül törenine 
katılan Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
“İETT günde 3,5 milyon yolcu 
taşıyor. Bunun 750 bini metrobüse 
ait. Metrobüs, işletme hızı ve 
yolcu sayısıyla dünyadaki benzer 
örnekleri arasında birinci sırada 
bulunuyor. Avrupa’da görüştüğüm 
meslektaşlarım tarafından çok başarılı 
bir proje olarak anlatılıyor” dedi. 

Ferhat Göçer konseri ve İETT defilesi 
büyük ilgi gördü...
Toplu Ulaşım Haftası’nda sahne 
alan Ferhat Göçer, dinleyicilerden 
büyük ilgi gördü. İstanbul Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen konser 
öncesinde İETT’de geçmiş yıllarda 
görev yapan vatman, biletçi, 
vardacı, şoför ve bayan biletçilerin 
üniformalarından oluşan bir defile 
sunuldu. Sempozyumda bir sunum 
yapan Prof. Dr. Üstün Dökmen 
ise hayatın içinden seçtiği küçük 
hikayelerle salonda bulunanları 
kahkahaya boğdu. Sempozyum, 
plaket ve ödül töreniyle sona erdi.
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“Toplu Taşıma Yolu” 
yaygınlaşıyor! 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
toplu taşıma kullanımını 
artırarak ulaşımı rahatlatmak 
için başlattığı “Toplu 
Taşıma Yolu” uygulamasını 
yaygınlaştırıyor. Yeni 
güzergahların eklendiği 
uygulamadan günde 17 bin 
kişi faydalanıyor.

Hızlı ve konforlu toplu taşıma için başlatılan “Toplu 
Taşıma Yolu”, zamandan büyük oranda tasarruf 
ettirdiği için İstanbullular tarafından büyük beğeni 

ile karşılandı. İstanbul’da ilk olarak Millet Caddesi’nde 
Topkapı-Aksaray arası ile Şirinevler-Mahmutbey Yolu’nda 
başlatılan uygulamaya, Fatih, Aksaray-Unkapanı Köprüsü 
arası (Atatürk Bulvarı), Beyoğlu, Refik Saydam Caddesi-
Tarlabaşı Bulvarı ile Beyoğlu, Şişhane Karaköy yönü Tersane 
Caddeleri de dahil edildi.

Güzergahlar, EDS kameraları ile denetleniyor…
 “Toplu Taşıma Yolu”, 2 mm. yüksekliğinde kompenantlı 
boyayla veya gereken yerlerde hareketli fiziki engellerle 
ayrıldı. Uygulama, hafta içi trafiğin yoğun olduğu sabah 
07.00-10.00 ile akşam 16.00-20.00 saatleri arasında 
yapılıyor. Sağ şeritleri, bu saatler dışında diğer araçlar da 
kullanabiliyor. 

İstanbullulara daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlayan 
uygulama kapsamındaki güzergahlar, EDS kameraları 
ve Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 
tarafından denetleniyor. Şerit başlangıcında, bilgilendirme 
levhaları ile sürücülere gerekli uyarılar yapılıyor. Kurallara 
uymayan sürücüler EDS ile tespit edilerek ceza kesiliyor. 
Belirtilen saatler içinde sağ şeritlerde yükleme-boşaltma ve 
park yapılmasına izin verilmiyor. 

Karbondioksit salınımı da azalıyor…
Otobüs şeridi uygulamasından belirtilen saatlerde günde 
yaklaşık 17 bin İstanbullu faydalanıyor. Araç sahiplerinin 
toplu taşımayı tercih etmesinden dolayı yıllık 750 bin litre 
yakıt tasarrufu ile karbondioksit salınımında 1500 ton 
azalma olacağı tahmin ediliyor.
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İSBAK’tan yine bir ilk…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSBAK A.Ş., 
Türkiye’de akıllı ulaşım sistemlerinin öncüsü olmaya 
devam ediyor. İSBAK A.Ş. tarafından Fethiye Belediyesi 

için projelendirilerek hayata geçirilen “Fethiye Belediyesi 
Kırmızı Işık ve Hız İhlal Elektronik Denetleme Sistemleri 
(EDS) Projesi”, Fethiye Belediyesi’nde gerçekleştirilen 
törenle devreye alındı. 

Amaç ceza yazmak değil...
İSBAK Genel Müdürü Kasım Kutlu, törende yaptığı 
konuşmada, hız ve ışık ihlallerinin maddi kayıptan ziyade 
can ve geri dönüşü olmayan sağlık kayıplarına yol açtığını 
vurgulayarak, “Bu sistemin amacı insanlara ceza yazmak 
değil. EDS, insanların daha dikkatli olmalarını ve olası 
kayıpların önüne geçebilmeyi hedefliyor” dedi. 

Fethiye, 25 noktadaki 37 kamera ile izleniyor...
Proje kapsamında ilçe genelinde 25 noktaya yerleştirilen 
37 kamera ile denetimlere başlandı. EDS ile yapılan 
denetimlerle hız ve kırmızı ışık ihlalleri tespit ediliyor. 
Ayrıca Türkiye’de ilk defa trafiğe kapalı alanlara giren 
araçların tespiti de yine bu kameralarla sağlanıyor.

Sistemin tamamı yerli mühendislik ürünü...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sonra Türkiye’de 
ilk defa bir ilçe belediyesi tarafından kullanılan yüzde yüz 
yerli mühendislik ürünü olan sistem ile kural ihlalleri ve 
muhtemel kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden İSBAK’ın, 
hız ve kırmızı ışık ihlallerinin 
önüne geçmek için geliştirdiği 
Elektronik Denetleme Sistemi 
(EDS) Türkiye’ye yayılıyor. İSBAK, 
İstanbul’dan sonra Türkiye’nin 
ilk EDS sistemini Muğla’nın 
Fethiye ilçesinde hizmete aldı. 
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İBB Gelirler Müdürlüğü’ne 
KalDer’ den dört yıldızlı ödül

Türkiye Kalite Derneği 
(KalDer) ve Türk Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği 
(TÜSİAD) tarafından bu yıl 
20’ncisi düzenlenen ve Türk 
iş dünyasının en prestijli 
ödülleri olarak tanımlanan 
Ulusal Kalite Ödülleri 
sahiplerini buldu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Gelirler 
Müdürlüğü, “Mükemmellikte 
Yetkinlik Dört Yıldız 
Belgesi”nin sahibi oldu. 

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği (TÜSİAD), tarafından bu yıl 20’ncisi 
düzenlenen Ulusal Kalite Ödülleri, Lütfi Kırdar Kongre 

ve Sergi Sarayı’nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın da katıldığı törenle sahiplerini buldu. 

2009 yılından bu yana Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) 
tarafından oluşturulan EFQM Mükemmellik Modeli’ni 
bir yönetim aracı olarak kullanan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Gelirler Müdürlüğü, 20. Ulusal Kalite Ödülleri’nde 
“Mükemmellikte Yetkinlik Dört Yıldız Belgesi”ne layık 
görüldü. 

Türkiye Kalite Derneği (KalDer), her yıl yaptığı 
değerlendirme ile “EFQM Mükemmellik Modeli”ni 
uygulayan kurum ve kuruluşlara puan seviyelerine uygun 
belge ve ödüller veriyor. Bu yıl “Mükemmellikte Yetkinlik 
Dört Yıldız Belgesi” alan Gelirler Müdürlüğü, 2011 yılı ödül 
töreninde “Mükemmellikte Yetkinlik Üç Yıldız Belgesi”ni, 
2010 yılında ise “Mükemmellikte Kararlılık Belgesi”ni almaya 
hak kazanmıştı.

Ödül töreninde, Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi’nde 
Petkim Petrokimya, Büyük Ölçekli İşletmelerin Operasyonel 
Birim Kategorisi’nde Boytaş ve İstikbal, Kamu Yönetimi 
ve Hizmetleri Kategorisi’nde ise Şanlıurfa Belediyesi 
ve Tarsus Belediyesi “Ulusal Kalite Başarı Ödülleri”nin 
sahibi oldular. Kalite kültürünün bir yaşam biçimi olarak 
yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak ve mükemmelliği 
özendirmek amacıyla 1993 yılında başlatılan Ulusal 
Kalite Ödül Süreci, 20 yıldır KalDer’in  organizasyonunda 
sürdürülüyor. 
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İGDAŞ sosyal medyada 
Türkiye’nin lider doğalgaz 
dağıtım şirketi İGDAŞ, 
aboneleri ile arasındaki 
iletişimi güçlendirmek için 
sosyal medyada da yerini 
aldı. Sosyal medyadaki 
kurumsal hesapları üzerinden 
aboneleriyle iletişim kurmaya 
başlayan İGDAŞ, video tabanlı 
bir web sitesini de hayata 
geçirdi.

İGDAŞ, her geçen gün ilginin arttığı sosyal ağlarda 
kurumsal hesapları ile yerini aldı. Aboneler, İGDAŞ’a 
“twitter.com/igdaskurumsal”,  “youtube.com/igdaskurumsal” 

ve “facebook.com/igdaskurumsal” adreslerinden 
ulaşabiliyor. Ayrıca, İGDAŞ ve doğalgaz ile ilgili kapsamlı 
bilgilendirmelerin yapıldığı www.igdassosyal.com isimli 

video tabanlı bir internet platformu oluşturuldu. web 
sitesinde doğalgazın güvenli kullanımı ve verimliliği 
konusunda çocuklardan yetişkinlere kadar herkese yönelik 
içerikler yer alıyor. 

Konuyla ilgili değerlendirme yapan İGDAŞ Genel Müdürü 
Bilal Aslan, “İçinde bulunduğumuz sosyal ağlar çağında, 
biz de İGDAŞ olarak kurumsal hesaplarımızla sosyal 
medyada yerimizi aldık. Türkiye olarak dünyada Facebook 
kullanımında dördüncü sıradayız. İnternet kullanımı ise 
her geçen gün yaygınlaşıyor. Yediden yetmişe herkesin 
sosyal medyada olduğunu görüyoruz. İletişimin öneminin 
her geçen gün arttığı bu günlerde biz de abonelerimizle 
bu platformda buluştuk. Tüketiciler hayatlarında temasta 
oldukları markalara sosyal medya üzerinden ulaşmak 
istiyor. İGDAŞ olarak interaktif ve çok yönlü iletişim fırsatı 
sunan dijital dünyada çalışmalarımız devam edecek” diye 
konuştu. 

Türkiye’nin lider doğalgaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ, 
hayata geçirdiği yeni projelerle internet öncesi 
dönemde belli alanlarda sınırlı kalan abonelerle 
iletişimini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu sayede 
iletişim kalitesi ve bilgi paylaşım hızının daha da artması 
hedefleniyor.
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Anadolu Yakası’nın 
parlayan yıldızı; Pendik

Sayın Başkanım, Pendik’in refah seviyesini, halkın 
yaşam kalitesini yükselten çok sayıda projeyi 
hayata geçirdiniz ve çalışmalarınıza devam 

ediyorsunuz. İlçenin gelişimine önemli bir katkı 
sağlayan bu çalışmalardan bahseder misiniz?
Göreve geldiğimizden bugüne İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Özel İdaremizle birlikte birçok yatırımı 
Pendik’e kazandırdık. Pendik Marina, Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havaalanı, Türkiye’nin en büyük teknoloji 
merkezlerinden biri olan İstanbul Teknopark yatırımları 
bu kente nasıl kazandırıldıysa bugün de üniversite 
yatırımlarını, büyük bir bankanın operasyon merkezini, 
AVM’leri, kültür merkezlerini, otel ve toplu konut 
yatırımlarını ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. 
Yalnızca 3 yılda Güzelyalı’ya güzel bir sosyal tesis, 
Yenişehir’e içerisinde olimpik bir havuz da bulunan dev 
bir spor kompleksi, Batı Mahallesi’ne el sanatları sergi ve 
satış ofisi, Bahçelievler ve Güzelyalı’ya semt merkezi, Batı, 
Doğu ve Fevzi Çakmak Mahallelerine muhtarlık binası, 
Kurtköy’e Halk Eğitim Merkezi, Yenişehir’e Jandarma Ek 
Hizmet Binası ve Doğu Mahallesi’ne İETT Hizmet Binası 
kazandırdık. Bunun yanında Güllübağlar EML Semt 
Sahasını hizmete açtık, Batı Mahallesi ve Dolayoba’daki 

İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu, Pendik Belediye Başkanı 
Kenan Şahin. Ulaşımdan 
altyapıya, çevreden spora 
kadar hayatın her alanındaki 
yatırımlarıyla ilçede büyük bir 
değişime imza atan Başkan 
Şahin ile Pendik’in bugününü 
ve yarınını konuştuk.

semt sahalarımızın inşası devam ediyor. İnşallah Pendik’te 
100 yeni açık spor alanını daha hizmete açacağız. 

4 milyon 151 bin m² yeşil alanı bulunan Pendik’te 4 ay 
gibi kısa bir sürede 75 parkı hizmete açtık. Kişi başına 
düşen yeşil alan ve park yatırımlarında ciddi mesafeler kat 
ettik. “Her Yıl Yüz Bin Ağaç” hedefimiz doğrultusunda her 
bir Pendikliye bir ağaç düşmek suretiyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın spor ve dinlenme alanı 
ihtiyacını karşılayacak 82 bin m²’lik Türkiye’nin en büyük 
parklarından biri olan BOTAŞ Parkı’nın inşa çalışmaları 
devam ediyor. İlçemizdeki tüm sağlık ocaklarını donanımlı 
birer aile sağlık merkezine dönüştürdük. 80’e yakın 
noktada yeraltı çöp konteyneri uygulamasına geçtik, 
bu çalışmalar devam ediyor. Atık pil ve katı atıkları geri 
dönüşüme kazandırarak Pendik’te enerji kullanımında % 
35 tasarruf sağlıyoruz. Kurduğumuz Parke Taşı Fabrikası ile 
ihtiyacımız olan bordür ve tretuvarları üreterek şehrimizin 
altyapı çalışmalarında kullanıyoruz. Prestij cadde ve sokak 
yenileme çalışmalarında, rekor düzeyde, 285 bin ton 
asfalt döktük. Tavşantepe ve Esenyalı Köprülü Kavşakları, 
Dolayoba Altgeçidi, Kadıköy-Pendik Metro Hattı ve Hızlı 
Tren çalışmaları devam ediyor.
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Türkiye genelinde dev bir adım 
atılarak başlatılan kentsel dönüşüm 
konusunda hangi çalışmaları 
yürütüyorsunuz,  kentsel dönüşüm 
ile Pendik’te nasıl bir değişim 
yaşanacak? 
19.01.2010 tarihinde Başbakanlık 
Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığınca onaylanan İstanbul 
Anadolu Yakası Mikro Bölgeleme 
Raporu doğrultusunda Pendik’in 
öncelikle zemin sınıflamasını yaptık. 
2009 yılından bu yana Pendik’te 
tüm imar planlarını yeni baştan 
hazırlıyoruz. Bu süreçte altyapı ile 
ilgili tüm eksikliklerimizi giderdik. 
Yeni imar planlarında kentin tüm 
ulaşım sistemini, yeşil alan ve 
sosyal donatı alanlarının dağılım 
ve yerleşimini yeniden planladık. 
Mülkiyet sorunlarının çözümü için 
birkaç mahallede imar uygulaması 
çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar 
da tamamlandığında artık mülkiyet 
sorunumuz kalmayacak. Pendik’te 
“yerinde ve kendiliğinden dönüşüme” 
devam ediyoruz. Son olarak 
Çamçeşme, Kavakpınar ve Güllübağlar 
Mahalleri için hazırlanan imar 
uygulaması kapsamında 11 bin tapu 
dağıtılacak. Gecekondu bölgelerinin 
dönüşümünün sağlanması amacıyla 
5 mahalle sınırına giren toplam 
1 milyon 850 bin m²lik alanda, 
Hazine’den taşınmaz devri çalışmaları 
aşamalı olarak devam ediyor. 

Tapu verme ve imar uygulamaları 
neticesinde bu bölgelerde de hızlı 
bir dönüşüm bekliyoruz. Pendik’te 
2009 yılından bu yana 17 bin 872 yeni 
konut yapıldı. Halen 5 bin 220 yeni 
konutun inşası devam ediyor. Bugün 
dönüşümde kullanacağımız 126 daireli 
Velibaba Konutlarımızın inşaatı devam 
ediyor. 200 konutluk 3 ayrı projenin 
daha üzerinde çalışıyoruz. Bunun 
yanında birçok arsamızda yine kentsel 
dönüşümde rezerv konut alanı olarak 
kullanacağımız taşınmazlara yönelik 
plan çalışmalarımız tamamlanmak 
üzere. Pendik’te deprem öncesi 
yapılan yaklaşık 155 bin konutumuz 
var, bunları 10 yılda dönüştürmeyi 
hedefliyoruz. Kentsel Dönüşüme 
sadece binaların yıkılıp yeniden 
yapılması olarak değil, kentsel-sosyal 
altyapı alanları ile yeşil alanların yeteri 
kadar sağlandığı nitelikli yerleşim 
alanları oluşturmak olarak bakıyoruz. 

Başkanım, çalışmalarınız taraflı 
tarafsız her kesimden takdir 
topluyor. Pendik için hayata 
geçirmeyi planladığınız başka 
projeler var mı? Bu projeler hangi 
aşamada? 
İnşallah, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Özel İdaresi’nin de 
katkılarıyla Güzelyalı’ya Gemicilik Fuar 
Alanı, Batı ve Doğu Mahallerini içine 
alan sahil şeridine büyük bir meydan, 
merkez tren istasyonunun olduğu 
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alana TCDD Garı ve Aktarma İstasyonu, 
Doğu Mahallesi’ne geleneksel 
mimariye uygun Bedesten El Sanatları 
Merkezi, Batı Mahallesi’ne Kardelen 
Parkı ve Sapanbağları’na Bosna 
Parkı, kentsel dönüşüm kapsamında 
değerlendirmek üzere Harmandere’ye 
80 konut, Güllübağlar ve Velibaba’ya 
halı saha ve etüt merkezleri, Esenler’e 
spor kompleksi, Çınardere’ye 
FIBA standartlarında 3 bin 500 
kişi kapasiteli kapalı spor salonu, 
Yenişehir’e FIFA standartlarında 10 bin 
kişi kapasiteli stadyum inşa edeceğiz. 
12 yeni semt merkezini daha ilçemize 
kazandıracağız. Bu projelerin bir 
kısmının ihale süreci devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlamında 
yaptığınız çalışmalardan 
bahseder misiniz? Bu çalışmalarda 
hedeflediğiniz noktaya 
ulaşabildiniz mi? 
Burada anlattığım ve örneklerini 
vermeye devam edeceğim 
tüm çalışmalarımızın sosyal 
belediyecilik anlamında ele alınması 
gerekiyor. Kamu hizmetlerinin üst 
seviyede yürütüldüğü ilçemizde, 
özellikle dezavantajlı kesimden 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
karşılayacak, alanında uzman 
personellerin de bulunduğu nitelikli 
kamu binaları bulunuyor. Elbette, 
Pendik Belediyesi olarak hedeflerimize 
ulaşma konusunda büyük bir çaba sarf 

ediyoruz. Örneğin toplamda 3 etapla 
tamamlamayı planladığımız yetim 
çocuklar ve anneleri için inşa edilen, 
kamuoyunun da dikkatle takip ettiği 
Gülenyüz Projesi’nin 1. Etabı Tenzile 
Erdoğan Konukevi’ni hizmete sunduk. 
Yine bugün Özürlüler Koordinasyon 
Merkezimizle yürüttüğümüz çalışmalar 
neticesinde engelli vatandaşlarımız ve 
ailelerinin ekonomik, sosyal, kültürel 
tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye 
devam ediyoruz. Yürüttüğümüz tüm 
çalışmalarda onların adı var, onlara 
yer var. Örneğin etkili istihdam 
programlarımız neticesinde göreve 
geldiğimden bugüne yaklaşık 520 
engelli vatandaşımızın meslek 
sahibi, iş ve aş sahibi olmasını 
sağladık. Biz bu ve buna benzer 
çalışmalarla dezavantajlı ailelerimizin, 
insanlarımızın umudu haline geldik. 
Bizim farkımız bu.

Geleceğin teminatı olan gençler 
ve çocukların eğitimi noktasında 
yaptığınız yatırımlardan bahseder 
misiniz?
Eğitim seviyesi her geçen yıl daha 
da yükselen Pendik, eğitimde kalite 
standartlarını artırıyor. Teknik ve 
mesleki eğitimlerle ilçenin nitelikli 
eleman ihtiyacı karşılanarak ülke 
istihdamına büyük katkı sağlanıyor. 
Teknik ve endüstri meslek liselerinin 
yanında giyim ve üretim, seramik 
ve cam, bilişim ve el sanatları 
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teknolojileri, halkla ilişkiler ve organizasyon, müzik ve 
gösteri sanatları gibi alanlarda düzenlenen kurslarla 
binlerce Pendikli eğitim alma fırsatı buluyor. Kurslara 
katılan çeşitli yaş gruplarında vatandaşımız hem sosyal 
hayata katılıyor hem de meslek sahibi oluyor. “Eğitimde 
sınıf başına 30 öğrenci” sloganıyla göreve geldiğimizden 
bugüne 17 okulumuzu hizmete açtık. Pendik Belediyesi 
olarak İl Özel İdaresiyle birlikte okul binalarımızı depreme 
dayanıklı hale getirdik. 13 okulumuza kapalı spor salonu 
kazandırılmasının yanı sıra 3 bin öğrencimize denizcilik, 
10 bin çocuğumuza ise basketbol eğitimi vererek 
sosyalleşmelerini sağladık. 

Başkanım, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarınız 
ilçeye nasıl bir katkı sağladı? 
Ulusal ve uluslararası arenada düzenlenen etkinliklerle 
Pendik, kültür ve sanatta adeta marka şehir haline 
gelmiştir. Modern kültür ve sanat merkezlerinde 
yerli ve yabancı yüzlerce aydın ve binlerce sanat 
eseri vatandaşlarımızla buluşuyor. Bugün Pendik, 
sosyal aktivitelerde Türkiye’nin sayılı kentleri arasında 
gösteriliyor. Her geçen yıl üyeleri ve ziyaretçileri 
artan gençlik merkezi, kütüphane ve çocuk kulüpleri 
öğrencilerimiz için düzenlenen etkinliklerin merkezi 
konumunda. 250 ayrı noktada gerçekleştirilen toplu kitap 
okuma etkinliklerinden sine-film kitap gösterimlerine, 
okur-yazar buluşmalarından kent-edebiyat söyleşilerine 
varıncaya kadar her yıl binlerce Pendiklinin katıldığı 
onlarca etkinlik düzenleniyor. Uluslararası Sanatlar ve 
Sanatçılar Buluşması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı Dünya Çocukları Festivali, Okul Öncesi Çocuk 
Şenliği, Okullar Arası Geleneksel Fen Bilimleri Yarışması, 
Kendi Oyuncağını Kendin Yap Kampanyası, Klasik 
Otomobil Şenliği ve Mutlu Aile Okulu düzenlediğimiz 
etkinliklerden yalnızca bir kaçı.

Son olarak, Pendiklilere ve okurlarımıza neler 
söylemek istersiniz?
Bugün ilçemiz artık bütçe fazlası veren bir şehir haline 
gelmiştir. Bu fazlaları alt ve üstyapı yatırımları olarak 
şehrimizin hizmetine sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde 
de bu hizmet anlayışıyla şehrimizin ihtiyaçlarını 
karşılamaya azami gayret edeceğimizin bilinmesini isterim.

Kenan Şahin kimdir?
1967 yılında Erzurum’da doğan Kenan Şahin, Erzurum 
Lisesi’ni 1984 yılında bitirdi. Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra SGK Amasya 
Suluova Dispanserinde pratisyen doktor olarak 
çalışma hayatına başladı. 1992’de Tıpta Uzmanlık 
Sınavı’na girerek Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde ihtisas yapmaya hak 
kazandı. Uzmanlık eğitimini 1996’da tamamladı. Gebze 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde İşletme Yüksek Lisansı 
yaptı. Haziran 2004’ten Mart 2005’e kadar SGK Kartal 
Hastanesi’nde İntaniye Uzmanı olarak çalıştı. Nisan 
2005-Mayıs 2008 arasında SGK İstanbul Sağlık İşleri 
Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 29 Mart 2009 yerel 
seçimlerinde Pendik Belediye Başkanı olarak seçildi. 
Şahin, evli ve üç çocuk babasıdır.

45



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2012 Avrupa 
Kültür Başkenti Ajansı ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Araştırmaları Merkezi’nin özverili bir çalışmayla 

oluşturduğu 40 ciltlik “İstanbul Kadı Sicilleri” kitabı, 
Başkan Kadir Topbaş tarafından Saraçhane Başkanlık 
Sarayı’nda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Tanıtım 
toplantısına, İstanbul 2012 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı 
Yürütme Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Kültür 
ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Diyanet Vakfı 
İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Akif Aydın ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları 
katıldı. Başkan Kadir Topbaş yaptığı konuşmada, 
“Osmanlı yönetiminin ve dönemin İstanbul’unun hafızası 
diyebileceğimiz ve yaşamın her alanında yargıya intikal 
etmiş olan örnekleri, güzel bir çalışmayla güncelleştirerek 
günümüze aktardık. Bu güzel projeye imza atan bilim 
heyetine teşekkür ediyorum” dedi.

“Bugüne de ışık tutacak”
Başkan Kadir Topbaş, proje ile Suriçi, Üsküdar, Galata 
ve Eyüp bölgelerinden 15. ve 16. yüzyıla ait 40 defter 
ortaya çıkarıldığını belirterek, “Bu defterler ile dört 
bölgemizin bir asrını tanıma ve değerlendirme şansına 
eriştik. Sicillerin tamamı taranırsa eğer, kütüphanelere 

Bir dönemin İstanbul’u... 
Osmanlı Devleti’nde önemli 
bir yere sahip olan ve Kadı 
Sicilleri olarak bilinen mahkeme 
kayıtları, tarihin tozlu 
raflarından indirildi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin destek 
verdiği çalışma ile İstanbul 
Kadı Sicilleri, 40 ciltlik bir seri 
olarak yayınlandı. Başkan 
Kadir Topbaş, 15’inci ve 
16’ıncı yüzyıl İstanbul’unu 
her yönüyle tanıtan eserin, 
“İstanbul’un hafızası” 
niteliğinde olduğunu söyledi.
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sığmayacak büyüklükte bir eser 
külliyatı ortaya çıkar. Bu eserde, 
insanların problemlerine bugün de 
her alanda ışık tutacak çözümler var” 
diye konuştu. 

“Dün kurulmuş bir ülke değiliz”
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul Kadı 
Sicilleri Projesi’nin, İstanbul Kültür 
Başkenti Ajansı’nın en önemli 
eserlerinden biri olduğuna dikkat 
çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İstanbul’un Fethi ile dünyada yönetim 
anlayışında yeni bir ufuk açıldı. Fatih 
Sultan Mehmet’in mütevazilik ve 
insancıllık içeren yönetim anlayışı, 
dünyanın ufkunu genişletti ve 
yönetim fikirlerini değiştirdi. 
Avrupa’nın karanlık çağdan aydınlık 
çağa geçişini sağladı. Araştırmacılar 
için bir ışık, yöneticiler için de bir ufuk 
olacağına inanıyorum. İnanıyorum 
ki, yurtdışından gelen bilim adamları 
da bu eserden istifade edecek. 
Başbakanımızın söylediği gibi; ‘Biz dün 
kurulmuş bir ülke değiliz.’ İşte ispatları 
bu eserde. Binlerce yıllık tarihi geride 
bırakmış büyük bir medeniyetin 
mensupları olarak bununla gurur 
duyuyoruz. Bu eserle geçmişte ne 

olduğumuzu ve nereye geldiğimizi 
görme imkanımız var. Bu değerleri 
genetik hafızasında taşıyan bir millet 
olarak bugün de dünyaya karşı 
sorumluluklar taşıyoruz.”

“Devlet yönetiminden kültürel 
hayata kadar her şey bu sicillerde”
Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet 
Akif Aydın da, 40 ciltlik kitabın çok 
değerli ilim adamları tarafından 
günümüze taşındığını belirterek, 
“Bu 40 defterle dört bölgemizin 
bir asrını tanıma ve değerlendirme 
şansına eriştik. Bu defterler, Osmanlı 
Devleti’nin sosyal, siyasi, iktisadi ve 
kültürel tarihini içeriyor. Ayrıca sadece 
mahkemeye intikal etmiş hukuki 
ihtilaflar değil, vergi kayıtları, vakıf 
şartnameleri, bağış, kira, satış, ödünç 
gibi her türlü hukuki işlemler de 
bulunuyor” dedi.

Toplantının sonunda Başkan Kadir 
Topbaş, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, 
Şekip Avdagiç, Ahmet Emre Bilgili 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bürokratları kitapla birlikte basın 
mensuplarına poz verdi.
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Aşiyan Müzesi yenilenen 
yüzüyle İstanbulluları bekliyor 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
ünlü Türk şairi Tevfik Fikret’in 
bir dönem yaşadığı Aşiyan 
Müzesi’ni, orijinal yapısına sadık 
kalarak tamamen yeniledi. 
Müzenin tanıtımında konuşan 
Başkan Topbaş, “Yenilenen bu 
eser, gençlerimiz başta olmak 
üzere bütün milletimizin 
ziyaret edebileceği çok güzel 
bir yer oldu” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü,  
Şair Tevfik Fikret’in bir dönem 

yaşadığı ve 1945 yılında Edebiyat-ı 
Cedide Müzesi’ne dönüştürülen 
Aşiyan Müzesi’ni, bir buçuk yıl süren 
kapsamlı bir restorasyon çalışmasıyla 
1 milyon 128 bin lira harcayarak 
tamamen yeniledi. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen müzenin 
tanıtım töreninde, Tevfik Fikret’in 
akrabalarından Yazar Orhan Karaveli ve 
Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoğlu ile 
Başkan Kadir Topbaş’ın danışmanları 
Tülin Ersöz ve Nadya Taşel de yer aldı.  

“Ekibimle birlikte bu mutluluğu 
yaşıyoruz”
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
milletimizin aydınlanma sürecinde 

Tevfik Fikret gibi fikir adamlarıyla 
dünyanın gelişim ve değişimini 
yakınen ülkemizde okuyarak 
yaşadığını belirterek, “Ekibimle birlikte, 
güzel bir insanın yattığı yerdeki 
evini restore etmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz” dedi.
 
“İstanbul’un tarihinde ne varsa 
gün yüzüne çıkartıyoruz”
Aşiyan Müzesi’nin, şehrin tarihine 
tanıklık eden hafızalarından biri 
olması ve Tevfik Fikret’in bizzat 
projesini çizmiş olması nedeniyle çok 
önemli olduğunu vurgulayan Başkan 
Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
kentin tarihinde kalan ne varsa gün 
yüzüne çıkartarak İstanbullulara 
ve dünyaya sunmak adına görev 
yapıyoruz. Burası gençlerimiz başta 
olmak üzere milletimizin ziyaret 

edebileceği çok güzel bir müze 
oldu. Hatta açılan kapalı odalarıyla, 
fotoğraflarda görülen bazı eşyaların 
yeniden imal edilmesiyle çok özel 
bir çalışma yürütüldüğünü herkes 
gururla görecek. Fotoğrafından 
yararlanarak Tevfik Fikret’in bal 
mumu heykelini dahi yaptık. 
İnanıyorum ki Aşiyan Müzesi herkesin 
uğrak yeri olacak. Kabri de buraya 
alınan Tevfik Fikret’in ruhu şad olsun.”

Yazar Orhan Karaveli ve Yeditepe 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Nedret Kuran Burçoğlu da, 
Tevfik Fikret’in sanatçı kişiliğine 
ve eğitim hayatındaki başarısına 
dikkat çekerek, Aşiyan Müzesi’nin 
yenilenerek geleceğe taşınmasını 
sağlayan Başkan Kadir Topbaş’a ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür ettiler. 
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Vuslat 739. yılında İstanbul’da 

İstanbul, Mevlana 
Celaleddin-i Rumi’nin 
ölüm yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen Şeb-i Arus 
törenlerine ilk kez ev sahipliği 
yaptı. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla 
düzenlenen töreni Başkan 
Topbaş da izledi. 

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 
739. vuslat yıldönümü 
nedeniyle her yıl aralık ayında 

yapılan törenler, bu yıl ilk kez Konya’nın 
dışında başka bir şehirde de düzenlendi. 
İstanbul, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 
ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus 
törenlerine ilk kez ev sahipliği yaptı. 

Şeb-i Arus’a yoğun ilgi...
Mevlana’nın “Düğün Gecesi” olarak 
nitelendirdiği ölümü vesilesiyle 
düzenlenen Şeb-i Arus törenine, 
Ataşehir’deki Ülker Sports Arena ev 
sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla düzenlenen etkinlik öncesi 
salon önünde yoğun araç trafiği yaşandı. 
Töreni izlemek isteyenler, giriş kapıları 
önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 

Mesnevi’den beyitler okundu...
Şeb-i Arus töreni için Ülker Sports 
Arena’nın zemini özel bir malzemeyle 
kaplandı. Orkestra için özel bir 
alan ayrıldı. Şeb-i Arus töreni, aynı 
zamanda etkinliğin sunuculuğunu da 
yapan tiyatro sanatçısı Kenan Işık’ın 
Mesnevi’den beyitler okumasıyla 
başladı. Yaklaşık 45 dakika sahnede 

kalan Kenan Işık’ın okuduğu beyitler 
izleyicilerden büyük alkış aldı. 

Başbakan Erdoğan’ın mesajı...
Tören, Tasavvuf Müziği sanatçısı Sami 
Savni Özer’in konseriyle devam etti. 
Şeb-i Arus gecesinde sahne almaktan 
büyük mutluluk duyduğunu söyleyen 
Özer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
gönderdiği telgrafı okudu. Başbakan 
Erdoğan mesajında şunları kaydetti: 
“Hz. Mevlana gibi gönül erlerinin 
sesine, mesajına kulak verdikçe, 
adaleti, merhameti ve insan sevgisini 
yücelttikçe, dünya daha huzurlu bir 
yer haline gelecektir. Anadolu’dan tüm 
dünyaya yükselen gönül sesi Mevlana 
Hazretleri’nin vuslat gecesinde biraraya 
gelen tüm gönül dostlarını en içten 
dileklerimle, en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum.”

Gecede, Sami Savni Özer’in okuduğu 
ilahilere zaman zaman izleyiciler de 
eşlik etti. Tören, Marmara Türk Müziği 
Topluluğu’nun sema gösterisiyle sona 
erdi. Ülker Sports Arena’yı dolduran 
binlerce kişinin izlediği Şeb-i Arus 
törenini çok sayıda yabancı turist de 
ilgiyle takip etti.
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1912’den 2012’ye havadisler…

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, “Yüz Yıl Önce: 
Havadis” sergisi ile 1912 
yılında yaşanan önemli 
olayları günümüze taşıdı. 
100 yıl öncesine ait gazete 
ve dergilerden hazırlanan 
sergi, Taksim Maksemi’nde 
İstanbullularla buluştu.  

“T itanik Felaketi”, “Balkan 
Harbi Başladı”, “Galata 
Köprüsü’nün Açılışı” ve 

daha niceleri... Kütüphane ve Müzeler 
Müdürlüğü bünyesinde hizmet 
veren Atatürk Kitaplığı’ndaki gazete 
arşivinden hazırlanan “Yüz Yıl Önce: 
Havadis” sergisi ile 1912 yılında 
gerçekleşen tarihi olaylar, yüzyıl 
sonra bir kez daha gözler önüne 
serildi. Sergi, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nce restore edilerek 
kültür hayatına kazandırılan Taksim 
Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde 
İstanbulluların beğenisine sunuldu.

2012’den 1912’ye bakış niteliğindeki 
sergi için, Atatürk Kitaplığı’ndaki 
gazete arşivinde, 530 başlıkta 12 bin 
139 cilt gazete ile 4 bin 946 başlıkta 
39 bin 981 cilt dergi incelendi. Osmanlı 
Devleti’nin ilk resmi gazetesi olan 
Takvim-i Vekayi’den ilk özel teşebbüs 
gazetesi olan Ceride-i Havadis’e kadar 
birçok gazete ve dergi 100 yıl geriye 
gidilerek sayı sayı tarandı.

Proje ekibi, 1912 yılında yayınlanıp da 
Atatürk Kitaplığı’nda bulunan İkdam, 
Tanin, Teminat, Sabah, Vazife, Hikmet, 
Tasvir-i Efkâr, Serbestî, Alemdar 
gibi gazetelerden dönemi bütün 
yönleriyle yansıtacak haberleri tespit 
etti. Ayrıca bu haberleri desteklemek 
için o dönem yayınlanan Karagöz, 
Sebilurreşad, Djem, Eşek, Hilal-i 
Osmani, Nana, Kadın, Muallimler, 
Meşrutiyet, Kelniyet ve Faruk dergileri 
de birer birer elden geçirildi. Şehbal 
ve Servet-i Fünûn gibi dergilerden ve 
Atatürk Kitaplığı kartpostal ve fotoğraf 
arşivinden destek alındı. 

Sergi ile yüzyıl önce insanların ne 
konuştuğu, ne düşündüğü, devrin 
siyasi ve ilmi olayları, sanat ve modası 
bugüne taşınmaya çalışıldı. Proje 
yürütücülüğünü Kütüphane ve 
Müzeler Müdürü Ramazan Minder’in, 
sergi küratörlüğünü Cavide Pala ve 
Hanife Öztürk’ün yaptığı sergi, 
31 Ocak’a kadar Taksim Cumhuriyet 
Sanat Galerisi’nde görülebilir. 
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Dünyanın çiçeği 
İstanbul’da görücüye çıktı 

İstanbul, Avrasya’nın en büyük 
ihtisas fuarı olan İstanbul Bitki 
Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas 
Fuarı’na ev sahipliği yaptı. 
Fuarı ziyaret eden İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Türkiye’deki 
çiçekçilik sektörünün dünyayla 
rekabet edecek ölçüde 
gelişmesinin gurur verici 
olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Avrasya’nın en büyük ihtisas fuarı olan İstanbul Bitki 
Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı’nı (Flower Show 

İstanbul- 2012) ziyaret etti. Fuarda bitki ve peyzaj 
sektörünün temsilcileriyle biraraya gelen Başkan Kadir 
Topbaş, Türkiye’deki çiçekçilik sektörünün dünyayla 
rekabet edecek ölçüde gelişmesinin gurur verici olduğunu 
söyledi.

İBB, bitki ve peyzaj sektörünün lokomotifi…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak 
şirketlerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin standını da 
gezdi. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan 
Şimşek ve Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Eyyüp Karahan’dan fuar 
hakkında bilgiler alan Başkan Topbaş, sektöre öncülük eden 
Ağaç A.Ş.’ye teşekkür etti ve anı defterini imzaladı.

Başkan Kadir Topbaş ile sohbet eden işadamları da, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2004 yılından 
itibaren bitki ve peyzaj sektörünün lokomotifi olduğunu 
vurgulayarak, sektörün gelişmesine büyük katkılar 
sağlayan Başkan Topbaş’a teşekkür ettiler. Bütün stantları 
gezerek sektör temsilcileriyle sohbet eden Başkan 
Topbaş’a fuarı gezmeye gelen vatandaşlar da büyük ilgi 
gösterdi. 

Avrasya’nın en büyük ihtisas fuarı…
“Bitki ve peyzaj sektörünün dev buluşması” olarak 
nitelendirilen Flower Show İstanbul-2012, Türkiye’den ve 
dünyadan birçok işadamını biraraya getirdi. Bitki ve peyzaj 
sektörüne yönelik 24 bin metrekare sergileme alanıyla 
Avrasya’nın en büyük ihtisas fuarına İstanbullular yoğun 
ilgi gösterdi.
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İstanbul’da rekora yüzdüler
2012 Avrupa Spor Başkenti 
unvanı ile yıl içinde birçok ulusal 
ve uluslararası organizasyona 
ev sahipliği yapan İstanbul, 
Dünya Kısa Kulvar Yüzme 
Şampiyonası ile bir kez 
daha taç giydi. Rekor 
sayıda sporcunun katıldığı 
organizasyonda 2 dünya, 
20 şampiyona ve 14 Türkiye 
rekoru kırıldı. İlk kez 3 final ve 
4 yarı final yüzen Türk sporcular 
tarihi başarıya imza attı. 

2012 Avrupa Spor Başkenti İstanbul’da düzenlenen 
son büyük organizasyon olan 11. Dünya Kısa Kulvar 
Yüzme Şampiyonası, muhteşem bir açılış töreniyle 

başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sinan Erdem Spor 
Salonu’nda düzenlenen açılış törenine, Gençlik ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç, FINA Başkanı Julio Cesar Maglione, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Göksel 
Gümüşdağ, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Yüzme 
Federasyonu Başkanı Ahmet Bozdoğan, İBB Gençlik ve 
Spor Müdürü Osman Avcı, İBB Spor A.Ş. Genel Müdürü 
Alpaslan Baki Ertekin ile çok sayıda davetli katıldı. 

Şampiyonaya yakışır açılış töreni…
Türk bayrağının göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan açılış töreninde, her ülkeden birer 
sporcu ülke bayraklarıyla geçiş yaptı. Türk Bayrağını 
yüzücü Ediz Yıldırımer taşırken, daha sonra sporcu 
yeminini Burcu Dolunay okudu. Törende ayrıca, şair Bedri 
Rahmi Eyüboğlu’nun “İstanbul Destanı” adlı şiirinden 
esinlenilerek hazırlanan ve dev ekranda gösterilen 
İstanbul’dan görüntüler yer aldı. Halk oyunları ve dans 
gösterilerinin yer aldığı törende izleyenlere muhteşem bir 
görsel şölen sunuldu.

Bakan Kılıç: “Olimpiyatlara hazırız”
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, törende yaptığı 
konuşmada, 2012 Avrupa Spor Başkenti İstanbul’un 
önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği 
yaptığını belirterek, “İstanbul, hem katılan ülke sayısında 

hem de sporcu sayısında erişilmesi imkansız bir rekora 
imza atmış bulunuyor. Yaptığımız her organizasyonda 
gerek İstanbul’un, gerek Türk insanının Olimpiyat 
Oyunları’na ne kadar hazır olduğunu ispatlamanın 
uğraşını veriyoruz. Sevginin, barışın ve hoşgörünün kenti 
İstanbul’da sizleri ağırlamanın gururunu yaşıyoruz” diye 
konuştu. 

Şampiyonanın ilk günü rekor üstüne rekor…
FINA Başkanı Julio Cesar Maglione ise İstanbul’un, 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi bir metropol 
oluşunun yanı sıra su sporları için de ayrıcalıklı bir 
mekan olacağını ifade etti. 159 ülkeden 947 sporcunun 
rekor katılımla madalya mücadelesi verdiği 11. Dünya 
Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nın ilk gününde, akşam 
seansında 3 şampiyona ve 2 Türkiye rekoru kırıldı. 

Türk takımı, tarihinde ilk kez finale kaldı…
Şampiyonada Türkiye, tarihinde ilk kez 3 final ve 4 yarı 
final yüzme başarısı gösterirken, toplam 14 Türkiye 
rekoruna imza atıldı. Şampiyonada 4 Türkiye rekoru 
kıran, 2 final yüzen İskender Başlakov, Türkiye adına 
en başarılı isim oldu. Başlakov, 50 metre ve 100 metre 
sırtüstü yarışlarının yarı finallerinde kırdığı rekorları final 
yarışlarında geliştirme başarısı gösterdi. 

Erkekler 4x100 metre serbest bayrak yarışı seçmelerinde 
Türk takımı, 3.14.40’lık derecesiyle 8’inci oldu ve Türkiye 
rekoru kırarak şampiyona tarihinde ilk kez finale yükseldi. 
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Kemal Arda Gürdal, İskender Başlakov, 
Kaan Türker Ayar ve Doğa Çelik’ten 
oluşan Türk Takımı, 3.13.73’lük 
derecesiyle Türkiye rekorunu 
geliştirerek, dünya 8’incisi oldu.

Ödüllerini Başkan Topbaş’ın elinden 
aldılar…
11. Dünya Kısa Kulvar Yüzme 
Şampiyonası’nın son gününde başarılı 
olan sporculara ödüllerini İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş verdi. Şampiyonanın son günü 
akşam seansını izleyen Başkan Topbaş, 
erkekler 100 metre serbestte dereceye 
giren sporculara madalyalarını takdim 
etti.      

Katılım rekoru kırıldı… 
5 gün süren şampiyonada 2 dünya, 
20 şampiyona rekoru kırıldı. 2 dünya 
rekoru kıran Ryan Lochte, en iyi erkek 
sporcu seçildi.  Şampiyonanın en 
iyi kadın yüzücüsü Macar Katinka 
Hosszo, en başarılı ülkesi de ABD 
oldu. Çin Halk Cumhuriyeti’nin ikinci 
olarak tamamladığı şampiyonada 
üçüncü sıra Macaristan’ın oldu. 191 
ülkede 1 milyar kişinin televizyondan 
izlediği şampiyona, İstanbul’un 2020 
Olimpiyat Oyunları adaylığına da 
büyük katkı sağladı. 
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2012 Avrupa Spor Başkenti 
ve 2020 Olimpiyat Oyunları 
aday kenti İstanbul’da spor 
organizasyonlarının ardı 
arkası kesilmiyor. 2012 yılında 
birçok ulusal ve uluslararası 
spor organizasyonunun 
yanı sıra uluslararası kongre 
ve konferansların yapıldığı 
İstanbul, Uluslararası Otomobil 
Federasyonu Genel Kurulu ve 
Ödül Töreni’ne de ev sahipliği 
yaptı. 

Otomobil sporları dünyasının kalbi, 2012 Avrupa 
Spor Başkenti İstanbul’da attı. Geçtiğimiz yıl 
ilk defa Fransa dışında Hindistan’ın Yeni Delhi 

şehrinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Federasyonu 
Genel Kurulu’na, bu yıl İstanbul ev sahipliği yaptı. 
Malta, Macau, Meksika, İrlanda, Finlandiya ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’ni geride bırakan Türkiye, bu büyük 
organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. 

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği FIA Genel Kurulu ve 
Ödül Töreni, açılış resepsiyonuyla başladı. FIA Başkanı 
Jean Todt ve TOSFED Başkanı Demir Berberoğlu’nun ev 
sahipliği yaptığı açılış resepsiyonu, keyifli görüntülere 
sahne oldu. Çırağan Sarayı-Kempinski’de yapılan 
toplantılara, 134 ülkede 250’nin üzerinde federasyonu 
temsil eden 540 delege katıldı. 

2020 Olimpiyat Oyunları aday kenti İstanbul’da, bir 
hafta süren organizasyon kapsamında 43 farklı toplantı, 
eğitim ve etkinlik gerçekleştirildi. Dünya şampiyonu 
sürücülerin binek otomobillerdeki güvenlik önlemlerinin 
tanıtıldığı “Eco-Safety” aktivitesi, FIA’nın Yol Güvenliği 
Kampanyası’nın önemli ayaklarından biri oldu. 

FIA 2012 Ödülleri de görkemli bir törenle sahiplerini 
buldu. Törende Formula 1 Şampiyonu Sebastian Vettel, 
Dünya Ralli Şampiyonu Sebastien Loeb ve Dünya Binek 
Otomobiller Şampiyonu Rob Huff’ın da aralarında 
bulunduğu 2012 şampiyonları kupalarına kavuştu. 
FIA Doğu Avrupa Ralli Kupası’nı kazanan Yağız Avcı- 
Bahadır Gücenmez ekibi de, dünyanın en başarılı pilotları 
ile beraber ödül alma onuruna ulaştı. 

Otomobil sporlarının kalbi, 
Sporun Başkenti’nde attı 
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İstanbul’da Unisporfest 2012 
heyecanı…

2012 Avrupa Spor Başkenti 
İstanbul, üniversite öğrencilerinin 
nefes kesen mücadelesine sahne 
oldu. Üniversiteler Arası Spor 
Festivali “Unisporfest 2012” 
büyük heyecanın yaşandığı 
final müsabakalarıyla 
sona erdi. Basketbolda Arel 
Üniversitesi, futsalda ise Aydın 
Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor 

A.Ş. ve Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu işbirliğiyle her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen 
“Unisporfest” bu yıl da nefes kesen 
mücadelelere sahne oldu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Fatih Spor 
Kompleksi’nde gerçekleştirilen 
turnuvada, 13 üniversiteden yüzlerce 
öğrenci şampiyonluk için ter döktü. 

Futsalda Aydın Üniversitesi…
Fatih Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, 
Kavram Meslek Yüksek Okulu, Aydın 
Üniversitesi ve Beykoz Lojistik 
Meslek Yüksek Okulu’nun katıldığı 
futsal kategorisinde nefes kesen 
mücadeleler yaşandı. Büyük heyecanın 
yaşandığı maçta Aydın Üniversitesi 

şampiyonluğa ulaştı. Kavram Meslek 
Yüksek Okulu ise 2’nciliği elde etti.

Basketbolda Arel Üniversitesi...
Basketbol kategorisinde yer alan 8 
takım ise iki farklı grupta mücadele 
etti. Gruplarında ilk iki sırayı alan 
takımlar bir üst tura yükselirken 
aralarında eleme maçları oynadı. 
Final mücadelesi, Arel Üniversitesi ile 
Yeditepe Üniversitesi arasında oynandı. 
Baştan sona başa baş giden maçın son 
bölümünde üstünlüğü eline alan Arel 
Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı. 

Gençler ülkenin geleceğine imza 
atacaklar...
Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı 
yaptığı kapanış konuşmasında, “Siz 
değerli öğrencilerimiz için heyecanın 
en üst noktada yaşandığı böyle bir 

spor organizasyonu yapmaktan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
gurur duyuyoruz. Belediye Başkanımız 
Sayın Kadir Topbaş bizlere, ‘Üniversite 
gençliği bu ülkenin geleceğine imza 
atacak insanlardır. Gerek ülkenin 
yönetiminde gerek dünya yönetiminde 
söz sahibi olacak bu gençlere 
elinizden gelen tüm katkıyı gösterin’ 
şeklinde talimat verdi. Biz de bu 
talimat doğrultusunda sizlere yapmış 
olduğumuz bu hizmetten gurur 
duyuyoruz. Bir sonraki Unisporfest’te 
buluşmak üzere” diye konuştu.
Şampiyonlar kupa ve madalyalarını 
Gençlik ve Spor Müdürü Osman 
Avcı’nın elinden aldılar. Turnuvada 
görev yapan hakemlere ve turnuvaya 
katılım gösteren 13 üniversitesinin 
temsilcilerine de birer plaket takdim 
edildi. 
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Sporla sağlıklı nesillere...
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin,  İstanbul 
İl Müftülüğü ile birlikte 
düzenlediği “Sağlıklı Yaşam 
İçin Doğru Beslenme ve 
Spor” konulu panel yoğun 
bir katılıma sahne oldu. 
Gençlik ve Spor Müdürü 
Osman Avcı, İstanbulluları, 
Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait 34 spor tesisinde ve açık 
alanlarda uzman eğitmenler 
nezaretinde spor yapmaya 
davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
ile İstanbul İl Müftülüğü işbirliğiyle Fatih Ali Emiri Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen “Sağlıklı Yaşam İçin Doğru 

Beslenme ve Spor” konulu panel yoğun bir katılımla yapıldı. 
Oturum başkanlığını İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Rahmi 
Yaran’ın yaptığı panele, Gençlik ve Spor Müdürü Osman 
Avcı, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı Gazeteci 
Kemal Özer, Eski Milli Futbolcu ve Yorumcu Arif Erdem, 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Vecdi Akyüz’ün yanı sıra, birçok müftü, imam, 

müezzin, Kur’an Kursu hocaları ve öğrencileri ile çoğunluğu 
bayanların oluşturduğu geniş bir izleyici kitlesi katıldı.

Müftü Rahmi Yaran, “Sağlıklı yaşamın önemi, İslam’ın 
yeme-içme konusundaki tavsiyeleri” başlığında yaptığı 
sunumda, “İki nimet vardır ki, insanların çoğu o konuda 
aldanmıştır. Birisi sağlık, birisi boş vakittir. Sağlığın kıymetini 
de insanların kıymetini de insanlar bilmemiştir. Sağlıklı 
olmak için, gündelik hayatın hareketsizliğinden çıkmak için 
spor bir gereklilik” dedi.

Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı da, “Neden Spor 
Yapmalıyız” konulu sunumunda, toplum olan her yerde 
spor veya sportif öğeler içeren aktivitelerin hep var 
olduğunu sporun kuralları olan hareket ve mücadele 
esasına dayalı bir sunum olduğunu vurguladı. Avcı, panele 
katılan tüm izleyicileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait 34 spor tesisinde ve açık alanlarda uzman eğitmenler 
nezaretinde spor yapmaya davet etti.

Panelde, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Vecdi Akyüz “İslam’ın Spora Bakışı”, Sağlık 
ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı Gazeteci Kemal Özer 
“Gıda Kirliliğine Karşı İnsan Nasıl Beslenmeli, Obezite ve 
Yaygın Beslenme Sorunları”, Eski Milli Futbolcu Arif Erdem 
de “Sporcunun Topluma Örnekliği” konularında tecrübe 
ve birikimlerini katılımcılarla paylaştılar. Panel sonunda 
katılımcılara, spora teşvik amacıyla adımsayar dağıtıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul İl Müftülüğü’nün 
işbirliği çerçevesinde, “Din ve Hayat” dergisinin kasım ayı 
sayısı da tamamen spora ayrıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık 
Yönetimi Müdürlüğü, ilköğretim 
öğrencilerine yönelik düzenlediği 

çevre bilinci eğitimlerine aralıksız 
devam ediyor. Eğitimlerde, ambalaj 
atıklarının doğal kaynaklar açısından 
önemi, atığın nasıl ortaya çıktığı, atık 
türlerinin atılması gereken konteynırlar, 
geri dönüşüm sonrası elde edilen 
ürünler ve kaynakta ayrı toplanma 
konusunda dikkat edilecek noktalar 
anlatılıyor. 

“Geri Dönüşüm ve Çevre Temizliği” 
eğitimleri ile öğrenciler, İstanbul’da 
yapılan temizlik çalışmaları hakkında da 
bilgilendiriliyor. Çocuklara sokaklarda 
dikkat edilmesi gereken temizlik 
kuralları anlatılarak, çevreyi kirletenleri 
uyarmaları ve bu konuda daha hassas 
davranmaları isteniyor. Bugüne kadar 
350 ilköğretim öğrencisinin katıldığı 
eğitimler ile toplumda çevre bilinci 
oluşturulması amaçlanıyor. 

Çevrenin, insan sağlığının bir parçası 
olduğunun vurgulandığı eğitimlerde, 
atıkların geri dönüşümü ve şehir 
temizliği hakkında hazırlanan eğitim 
broşürleri de dağıtılıyor.

Öğrencilerin 
çevre bilinci gelişiyor

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin çocuklarda 
ve gençlerde çevre bilinci 
oluşturmak için başlattığı 
“Geri Dönüşüm ve Çevre 
Temizliği” eğitimleri sürüyor. 
İstanbul’da yapılan çevre ve 
temizlik çalışmalarına da 
değinilen eğitimlerden bugüne 
kadar 350 öğrenci yararlandı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türkiye 
İzcilik Federasyonu ve İBB Spor Kulübü izcilik birimi 

işbirliğinde Ümraniye Kent Ormanı’nda düzenlenen 
“Doğa Bilinci ve Kaynaşma Kampı”na 120 izci katıldı. 

Katıldılar, yaptılar, öğrendiler...
Doğa Bilinci ve Kaynaşma Kampı’na katılan izciler, dağ 
bisikleti kullanma, dağcılık, doğa intibak yürüyüşleri, 
telsiz kullanma, okçuluk, oryantiring yöntemiyle pusula 
kullanarak yön bulma, özel işaretlerle belirlenmiş 
mesafelere ulaşma etkinliklerine katılarak, yaparak ve 
yaşayarak öğrenme fırsatı buldular. 

Kamp ile çocuk ve gençlerin sosyalleşmeleri, ekip halinde 
çalışma becerilerini geliştirmeleri, öğrenme şevki ve 
keşfetme duygusu ile doğayı ve çevreyi sevmeleri, doğa 
şartlarına uyum sağlayarak koşullara uygun fikirler ortaya 
koyabilme becerisine sahip olmalarına destek verildi. 

Hem öğrendiler hem de eğlendiler...
3 gün süren kampta, yaşam şartlarını kolaylaştırma, 
el becerilerini geliştirme, kısıtlı imkanlarda yaşam 
kalitesini düşürmeden hayatlarını idame ettirme, 
elverişsiz koşullarda ruh ve beden sağlığını koruyarak 
hareket ve sinerji oluşturma becerilerini geliştirme ve 
sosyalleşmeyi sağlamaya yönelik çalışmalar yapıldı. Ayrıca 
her akşam düzenlenen skeçler ve gösteriler ile izcilerin 
özgüvenlerinin gelişimine ve kendilerini sosyal ortamda 
ifade etmelerine de katkı sağlandı. 

İzciler kaynaşma kampında!
İzcilik faaliyetleri ile yerel 
yönetimlerde dünya birincisi 
olan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği 
Doğa Bilinci ve Kaynaşma 
Kampı ile izciler bir kez daha 
biraraya geldi. Ümraniye Kent 
Ormanı’nda düzenlenen kampa, 
120 izci ve lideri katıldı. 
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Çocuklar ve gençler için...
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği 
“Psikoloji,  Spor Ahlakı ve 
Kültürü Konferansları”, 
taraflı tarafsız herkesin 
takdirini topladı. Sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında 
düzenlenen konferanslara 
özellikle öğrenciler, öğretmenler, 
sporcular ve antrenörler yoğun 
bir ilgi gösterdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul 
Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM) 

işbirliğinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 
düzenlenen “Psikoloji,  Spor Ahlakı ve Kültürü 
Konferansları”, Aralık ayı boyunca öğrenciler, sporcular, 
antrenörler, öğretmenler ve çok sayıda İstanbullunun 
katılımı ile yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. 

Bugüne kadar “Gençler ve Verimli Ders Çalışma”, “Gençler ve 
Sınav Stresi, Geleceği Yakalamak/Kendini Gerçekleştirmek” 
başlığı altında akademisyenler tarafından sunulan 
Psikoloji Konferansları ile “Sağlıklı Yaşam ve Spor”, “Sporda 
Saldırganlık ve Şiddet”, “Sporda Kazanmak ve Kaybetmek: 
Fair Play-Şiddet İkilemi”, “Maksat Spor Olsun mu?” başlığı 
altında Spor Ahlakı ve Kültürü Konferansları gerçekleştirildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yrd. Doç. Dr. Sema 
Karakelle’nin “Nasıl Daha Farklı Düşünebiliriz” konusuyla 
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde, Doç. Dr. Gül 
Şendil’in Genç Kalmak” konusuyla Beylikdüzü Kültür 
Merkezi’nde sunduğu konferanslar ile ebeveyn, öğrenci, 
öğretmen ve okul-aile birliklerini biraraya getirdi. 

Spor Kültürü ve Ahlakı Konferansları’nda ise Yrd. Doç. 
Dr. İlker Yücesir’in Okyanus Koleji’nde sunduğu “Spor-
Sağlık-Dostluk”, Prof. Dr. Ziya Salihoğlu’nun Beşiktaş İSÖV 
Dinçkök Teknik Endüstri Lisesi’nde sunduğu “Taraftarlık ve 
Fanatiklik”, Doç. Dr. Ayşe Türksoy’un Bahçelievler Mümtaz 
Tarhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde sunduğu “Sporda Kontrol 
dışı Davranış/Şiddet” konulu konferanslar ile başta okul 
öğrencileri, veliler ve öğretmenleri yoğun ilgi gösterirken 
çevre amatör spor kulübü sporcuları, yöneticileri, 
antrenörler bu konularda bilgi sahibi olma şansını yakaladı. 
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‘..... ......’ 
Erdoğan
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Kırmızı

Bir Geçmiş 
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Türk Kavmi

Birdenbire
Kakım

Yönetim

Yağma, Çapul 
Saldırısı

Türkiye’de Bir 
Irmak

Gövdesiz Ufak 
Bitki

Kur’an’ın Her 
Bir Cümlesi

Koyu Tenli

Dörtgen
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Plakası

Bir Ülke Adı

Meyva Özü 
(Tersi)

Hayvani Besin

Hoş,
Güzel
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Uygarlığı

Hoca Ahmed 
‘......’ (Divan-ı 
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Yazarı)

Bir Tatlı Türü
Avrupa 

Ekonomik 
Topluluğu

Eski Mısır’da 
Güneş Tanrısı

Argoda 
Emeksiz 
Kazanç

Osmanlı’da 
Lise Dengi 

Okul
Bir Sesli Harf

Boksta
Bir Yumruk

Hafifçe Açma

Kobaltın 
Simgesi

James 
Cameron’un 

Bir Filmi

Bir Balık Türü Avuç İçi Üye

Mesafe

Hatun Kişi

Roma 
Rakamıyla Bin Hane İridyumun 

Simgesi
O Şeye (Tersi)
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Ünsüzleri

Tiyatroda 
Oyuncunun 
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Konuşması

Bir Ağaç Adı

AdayName’nin 
Ünsüzleri

Bir Ünlem

Çölde
Sulak Alan

TÜİK’in Eski 
Adı (Kısaltma)

İnce, Şeffaf 
Örtü, Perde 

(Tersi)

Asya’da Bir 
Irmak

Çavuş Kuşu

‘.........’ Mahmud 
Ekrem

Bir
Sesli Harf

Pişmiş
Yemek

Fiil

Yardım

İtalya’nın Eski  
Para Birimi

Bir Elektronik 
Müzik Türü

Asya’da
Bir Dağ Sırası

Şarap

İnce Memed’in 
YazarıGenişlik

Mimar Sinan’ın 
Bir Eseri

Ünlü Kırgız 
Destanı

Rafine Etme

Tohumu 
Dikenli Bir Ot

Geri Çevirme

Bireysel
İslamda İlk 

Biatın Yapıldığı 
Yer

Kiloamperin 
Kısaltması

Su

Son, En 
Arkada Kalan

‘....’ Hun 
(Oyuncu)

Diğer,
Başka

Refik Halid ‘.....’

Roma 
Rakamıyla Bir

Eren, Ermiş 
Gezgin

Kolay (Eski)
İkaz

Osmanlı’da 
Eflak Yöneticisi

Eski
Bir Silah

Kışlık
Bir Giysi

Balkanlar’da 
Bir Sıradağ

GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: DÜNYA BAŞKENTİ İSTANBUL
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; ÜNZİLE ERTEKİN, NİZAMETTİN MANGIR, FATİH CEYLAN, KADRİ NAİL SOYGÜL

BULMACA 

ANAHTAR KELİME:



4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                            
2013 Avrupa Yakası Yatay Ve Düşey Trafik İşaretlerinin Bakım-Onarım İle Yenilenmesi İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                            
2013 Anadolu Yakası Yatay Ve Düşey Trafik İşaretlerinin Bakım-Onarım İle Yenilenmesi İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                     
Tekerlekli Sandalye Ve Malzeme Alımı

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                            
İtfaiye Binaları Bakım Ve Onarım İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                            
Kartal Yakacık İtfaiye Binası Trafo Çevre Duvarları Yapılması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                            
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Binasının Ekipman, 
Cihaz Ve Sistemlerinin Yıllık Periyodik Bakım, Onarım Ve İşletilmesi İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                         
2 Adet Ağaç Yongalama Ve 2 Adet Kök Yongalama Makinesi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                           
Matbaa Makineleri Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                         
2013 Yılı EDS, DMS, Dedektör, Kameraların, Trafik Kontrol Merkezi’nin 
Bakım Onarımı Ve İşletilmesi İle Tünellerinin Bakım Onarımı Ve Tünel Kontrol Merkezi’nin İşletilmesi

2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs Ayları Crr Konser Salonu 
Konser Organizasyonları Ve Duyurusu Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                            
Yangın Eğitim Konteyneri Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                          
İBB Seyrantepe Hizmet Binası Yapı Projelerinin Performans Değerlendirmesi

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                            
Tarihi Eser Belediye Mülklerinin Bakım, Onarım Ve Restorasyon İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                           
Sergi Organizasyonu, Sergi Organizasyonunun Tanıtım Ve Duyuru Çalışmaları İle Baskılı Materyallerin Temini Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                            
2013 Yılı İstanbul Geneli Trafik Ölçme Ve Bilgilendirme Sistemleri Yapılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                           
Karaköy Katlı Otoparkı Cephe Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                           
18 Aylık Süre İçin 540 Kişi İle Zabıta Destek Hizmeti Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü                                                                                                                                            
Kartal-Kaynarca Metro İnşaat Ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.01.2013 - 31.01.2013

02.01.2013 10.30      Trafik Müdürlüğü   

02.01.2013 11.00        Trafik Müdürlüğü     

02.01.2013 11.30        Satınalma Müdürlüğü     

03.01.2013 10.00                    Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü     

03.01.2013 10.30                    Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü      

03.01.2013 11.00                    Yapı İşleri Müdürlüğü                

07.01.2013 09.30                    AKOM               

07.01.2013 10.00                    Satınalma Müdürlüğü                 

07.01.2013 10.30                    Satınalma Müdürlüğü                 

 07.01.2013 11.30                    Trafik Müdürlüğü                       

 08.01.2013 10.00                    Kültür Müdürlüğü                      

 09.01.2013 10.30              Satınalma Müdürlüğü                

 10.01.2013 10.00              Üstyapı Projeler Müdürlüğü                  

14.01.2013 10.00                 Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü               

14.01.2013 10.30               Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü        

17.01.2013 10.00              Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü                       

21.01.2013 10.00                    Trafik Müdürlüğü                       

 22.01.2013 10.00                    Yapı İşleri Müdürlüğü                

 30.01.2013 10.00                    Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü        

30.01.2013 10.30                    Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü

İHALE  TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

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

YAYIN KURULU Cengiz Öztürk, Tuğrul Tuna, Hayrettin Vural
ADRES: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/SARAÇHANE TEL: (0212) 455 14 50 istanbulbulten@ibb.gov.tr

YAPIM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş.
BASKI-CİLT: Dörtbudak Yayınları Tanıtım Org. ve Tic.Ltd.Şti.  BASKI TESİSLERİ TEL: 0212 549 68 24

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.




