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İstanbul’a Dev Bir
Metro Hattı Daha

Sevgili
İstanbullular
İnandık, planladık ve yapıyoruz!.. “Her yerde metro, her yere
metro” hedefinde dev bir adım daha atmanın heyecanını ve
gururunu yaşıyoruz. 2013 yılının son günlerinde MecidiyeköyMahmutbey Metro Hattı’nın sözleşmesini imzaladık.
18 kilometre uzunluğundaki yeni metro hattımız ile
2019 yılında 420 kilometre, 2019 sonrasında ise 776 kilometre
raylı sistem hedefinde emin adımlarla yol aldığımızı bir kez
daha gözler önüne serdik. Ve biliyoruz ki; yüzyıllar boyunca
ressamlardan imparatorlara, şairlerden komutanlara kadar
herkesin hayallerini süsleyen bu kent için ne yapsak az.
Zira bu kente hizmet etmek her kula nasip olmaz.
Geride bıraktığımız Aralık ayında İstanbul’umuzun ilçelerine
yeni yatırım ve hizmetler kazandırmaya devam ettik.
9 yeni itfaiye istasyonumuz ile 25’inci okulumuzu törenlerle
hizmete aldık. Okullarımızın bahçelerine yaptığımız spor
salonlarına yenilerini eklemek için çalışmalarımıza devam
ettiğimizi ayrıca belirtmek isterim. Temelini attığımız ve
atmayı programladığımız 60 yeni spor salonu ile İstanbul’a
kazandırdığımız spor salonlarının sayısını 204’e ulaştırmayı
hedefliyoruz.
Göreve geldiğimiz 2004 yılından itibaren şahsım ve ekibim
siz değerli İstanbullular ve İstanbul için dur durak bilmeden
çalışıyoruz. Tüm insanlığa barış ve sevgi getirmesini ümit
ettiğim 2014 yılında da 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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İstanbul’a dev
bir metro hattı daha!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
“her yerde metro, her yere metro”
hedefinde dev bir adım daha attı.
Avrupa Yakası’nın trafiğini
büyük ölçüde rahatlatacak olan
18 km uzunluğundaki
Mecidiyeköy - Mahmutbey
Metro Hattı’nın sözleşmesi
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı
törenle imzalandı. Başkan Kadir
Topbaş, Mecidiyeköy-Mahmutbey
arasını 26 dakikaya indirecek olan
metro hattının 2017 yılında
hizmete gireceğini söyledi.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi, “her yerde metro,
her yere metro” hedefiyle Avrupa Yakası’nda büyük
bir metro yatırımına daha başlıyor. MecidiyeköyMahmutbey arasını 26 dakikaya indirecek olan
18 kilometrelik dev metro hattının sözleşmesi, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı
törenle imzalandı. Saraçhane Başkanlık Sarayı’nda
yapılan Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu Sözleşme
İmza Töreni’ne, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu,
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Kağıthane
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın yanı sıra hattın yapımını
gerçekleştirecek olan Kalyon, Gülermak ve Kolin
konsorsiyumunun üyeleri katıldı.
2017 yılında hizmete alınacak…
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada,
İstanbul’un ulaşım problemine çözüm olarak üretilen
metro ağlarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu
yaşadıklarını ifade ederek, “Mecidiyeköy - Mahmutbey
Metro Hattı’nın imzasını atıyoruz. Önümüzdeki ay temeli
atılacak olan 18 kilometre uzunluğundaki hattın yapımı
2017’de tamamlanacak.” dedi.

“Ulaşım konusunda hassasiyetimizi
ortaya koyuyoruz…”
İstanbul’un gelecekte daha
yaşanabilir ve erişim noktasında
problemi olmayan bir kent haline
gelmesi için yoğun bir şekilde
mesai harcadıklarına vurgu yapan
Başkan Topbaş, “Bugün dünyanın
bütün kentlerinde, büyükşehir ve
özellikle metropollerde, ulaşım ve
mobilite ön planda. Bu konuda
yeni arayış içerisindeler. Bizler de
dünyayı yakından takip ederek,
ulaşım konusunda hassasiyeti ortaya
koyarak, akademisyenler, uzmanlar ve
belediye mensuplarının hazırladıkları
plan çerçevesinde yatırımlarımızı
sürdürmekteyiz.” diye konuştu.
Ulaşıma 24,6 milyar yatırım…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin
geçmişte çalışanının maaşını bile
ödeyemeyecek durumda iken
şimdi kendi imkanlarıyla devasa
yatırımlara imza attığını belirterek,

şöyle konuştu: “İstanbul’a 10 yıl
içerisinde 60 milyar civarında yatırım
yaptık. Bu miktarın 24,6 milyar
lirasını ulaşıma ayırdık. Bundan
bir müddet önce metro ağlarının
İstanbul’a nasıl, hangi noktalara
erişim sağlayacağını, medya aracılığı
ile İstanbul kamuoyuyla paylaştık.
Vatandaşlara verdiğimiz sözü de
tutarak, çalışmaları söylediğimiz
tarihte gerçekleştirdik.”
En büyük metro ağına sahip 2’nci
kent…
İstanbul’un dünya tarafından gıpta
ile izlendiğini ve cazibe merkezi
haline geldiğinin altını çizen
Başkan Topbaş, İstanbul’da iş yapan
firmaların da dünyanın herhangi
bir yerinde İstanbul referansından
dolayı kolaylıkla iş alabildiğini
söyledi. İstanbul’un neresinde
oturulursa oturulsun, kentin her
noktasına ulaşımın rahatlıkla
sağlanabileceğini ve ulaşımın artık
bir sorun olmayacağını vurgulayan

5

Başkan Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Metro ağları ile İstanbul’un her köşesini birbirine
bağlayacağız. Özellikle burada ifade etmek isterim
ki, dünyada en son metro yapımı bizde olduğu için
en modern metroyu da biz yapıyoruz. 2019 sonuna
geldiğimizde metro hatları uzunluğunda 400 kilometre
hatta bu rakamı da aşmış bir kent olacağız. Daha sonra
da 776 kilometre raylı sistem uzunluğu ile dünyada
New York’tan sonra en fazla raylı sisteme sahip 2’nci
kent İstanbul olacak.”
Hattın bedeli, 850 milyon TL…
Başkan Kadir Topbaş, Mecidiyeköy - Mahmutbey
Metro Hattı ile ilgili şu bilgileri verdi: “18 kilometre
uzunluğundaki 15 istasyonlu metro hattımız,
6 ilçemizin en yoğun bölgelerinden geçiyor. Biz esasında
Mahmutbey’den Kabataş’a kadar bir ulaşım hattı olarak
tasarladığımız, ama birinci etap olarak Mecidiyeköy’ü
ele aldığımızı burada ifade etmek istiyorum. İkinci
etap olarak da Mecidiyeköy’den Kabataş’a gelecek
bir hat esasında bu. Yani Mahmutbey’den Esenler,
Gaziosmanpaşa, Eyüp, Kağıthane ve buradan da Şişli’ye
ulaşılacak. Sahile ulaşmak için bu güzergah rahatlıkla
kullanılabilecek.”
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2019’da 11 milyon kişinin kullanacağı metro ağı…
Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı’nın 2017 yılında
hizmete gireceğini ifade eden Başkan Topbaş, sözlerini
şöyle tamamladı: “Yıllarca süren bir metro yapımı değil
bu. 850 milyon lira gibi bir ihale bedelli olarak kazanan
konsorsiyumu tebrik ediyorum. Kendi öz kaynaklarımızla
çok önemli bir aksın ulaşım sorununu çözmüş olacağız.
6 ilçedeki istasyonlarından her birine canlı bağlantılarla
temel atma merasimini yapacağız. 2016 yılına
vardığımızda 7 milyon İstanbullunun kullanacağı bir raylı
sistem ağına, 2019’da ise 11 milyon kişinin kullanacağı bir
metro ağına sahip olacağız.”
Mecidiyeköy - Mahmutbey arası 26 dakikaya inecek…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’u ilçe ilçe, mahalle
mahalle metro ağlarıyla buluşturmaya devam ediyor.
Mecidiyeköy-Mahmutbey arasını 26 dakikaya indirecek
olan 18 kilometrelik dev metro hattı, Şişli, Kağıthane,
Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar ilçelerinin trafik
sorununa çözüm olacak.
3 ayrı raylı sisteme entegre olacak…
Yapılacak olan yeni metro hattı, Mecidiyeköy’de
Hacıosman-Yenikapı Metrosu’na entegre olarak
başlayacak. Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe Alibeyköy
bölgelerinden geçerek, Karadeniz Mahallesi’nde mevcut
Edirnekapı-Sultançiftliği Hattı’na entegre olacak olan
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metro hattı, oradan Tekstilkent ve Yüzyıl Mahallesi’nden
geçerek Esenler - Bağcılar - Mahmutbey - Olimpiyatköy Başakşehir Metro Hattı ile entegre hale gelecek.
Kabataş’a kadar uzatılacak…
Tünellerin yanı sıra viyadüklerin de yer alacağı yeni metro
hattı, delme, aç-kapa ve viyadük tipinde toplam 15 adet
istasyondan oluşacak. Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro
Hattı’nın hizmete girmesi ile Mecidiyeköy, Çağlayan,
Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Yeşilpınar, Veysel Karani,
Akşemsettin, Kazım Karabekir, Yenimahalle, Karadeniz
Mahallesi, Tekstilkent, Yüzyıl Mahallesi, Göztepe ve
Mahmutbey İstasyonları arasında kesintisiz ulaşım
sağlanacak. Yeni metro hattının, Mecidiyeköy’den
Kabataş’a kadar uzatılması planlanıyor.
Saatte tek yönde 70 bin yolcu…
Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı, saatte tek yönde
70 bin kişi taşıyacak. Metro hattı tamamlandığında;
Mahmutbey’den metroya binen bir yolcu, Mecidiyeköy’e
26 dakikada, Sarıyer Hacıosman’a 45 dakikada, Yenikapı’ya
39,5 dakikada, Marmaray ile Üsküdar’a 48,5 dakikada,
Kadıköy’e 52 dakikada ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na
95,5 dakikada ulaşabilecek. Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro
Hattı ile Çağlayan ve Gaziosmanpaşa arası 13 dakikaya,
Mecidiyeköy ve Alibeyköy arası 7,5 dakikaya inecek.
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İstanbul’a 400 bin ağaç daha!
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ve Başkan Kadir
Topbaş, İstanbul’a 400 bin
Fidan Dikimi Projesi’ni
Pendik’te düzenlenen törenle
başlattılar. Törende, Milli
İradeye Saygı adı verilen Ladin
ağacı da toprakla buluşturuldu.

B

aşbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı tören ile
Çatalca, Durusu, Sultanbeyli ve Pendik’te toprakla
buluşturulacak olan 400 bin fidan dikimi projesi başlatıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Anadolu
Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) işbirliğiyle Pendik’te
düzenlenen fidan dikim törenine, İstanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu ve ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca da
katıldı.
İstanbul’un yeşil görüntüsü daha da zenginleşecek…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ağaç dikimi öncesinde
yaptığı konuşmada, dikilecek bu fidanların İstanbul’un
muhteşem yeşil görüntüsünü daha da zenginleştireceğini
ve güzelleştireceğini belirterek, “Bu arazide dikilecek ağaçlar,
şehri güzelleştirmenin yanında göğüs hastalıklarından
muzdarip insanlarımızın ferahlamasını sağlayacak
şekilde özel olarak seçildi. Ormanlar varlıkları itibariyle
havamızın, suyumuzun, toprağımızın, yani sağlığımız
kaynağı, garantisidir. Şimdi bunu, işte bu ormanla, göğüs
hastalıklarına iyi gelen ağaçlar yoluyla doğrudan doğruya
bir şifa kaynağı haline dönüştürüyoruz.” dedi.
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2 milyar 800 milyon fidanı toprakla buluşturduk…
“Bizim işimiz çevrecilik, bizim işimiz ağacın olmadığı yere
ağacı götürmek ve çeşitlendirerek götürmek.” diyen
Başbakan Erdoğan, 2008 yılından bu yana Milli
Ağaçlandırma Seferberliği Projesi’ni yürüttüklerini
hatırlatarak, şöyle konuştu: “Mesele ormansa, ağaçsa,
yeşili korumaksa birkaç rakamla Türkiye’yi nereden nereye
getirdiğimizi anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz 11 yılda tam
3 milyon 691 bin hektar, yani yaklaşık 37 milyon dekar
ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışması yaptık.
Ülkemizin orman varlığını azaltmak bir yana, mevcudun
üzerine 900 bin hektar daha orman alanı ilave ettik.
Yangın sebebiyle tahrip olan orman alanlarımızı 1 yıl
içinde yeniden oluşturuyoruz. Bir yandan mevcut
ormanları rehabilite ederken, daha önce orman olmayan,
ağaç bulunmayan 900 bin hektar alanı ormana
dönüştürdük. Bu dönemde 2 milyar 800 milyon fidanı
toprakla buluşturduk. İşte bugün bu rakama 400 bini
aşkın fidan daha ilave ediyoruz.”
Proje kapsamında 10 bin 577 kilometre karayolunun ve
köy yolunun kenarına 6 milyon 600 bin fidan diktiklerini,

aynı şekilde 27 bin 393 okulun bahçesine
5,5 milyon fidan diktiklerini anlatan
Başbakan Erdoğan, “1.095 sağlık
ocağı ve hastanenin bahçesinde de
267 bin fidanı toprakla buluşturduk.
Askeri kışlalarda da 7 bin 800 hektar
alanda 11 milyon 492 bin fidan diktik.
1 milyon 300 bin fidanla 9 bin 826
ibadethane ve mezarlığı ağaçlandırdık.
Kendi fidanını dikmek isteyen belediye
ve vatandaşa 110 milyon fidanı
bedelsiz verdik. Üniversitelerimizdeki
ağaçlandırma seferberliğini Ankara Gazi
Üniversitesi’nin Gölbaşı Yerleşkesi’nde
bizzat başlattık. Hedefimiz her üniversite
öğrencisi için 1 olmak üzere toplamda
5 milyon fidanı toprakla buluşturmak.”
diye konuştu.
“İstanbul’da dikilen 400 bin fidan,
ülkemize hayırlı olsun…”
Başbakan Erdoğan, İstanbul’a 100 bin
erguvan, Bursa’ya 100 bin kestane ve
Çanakkale’ye 250 bin gül fidanı dikerek
bu şehirleri tarihi kimliklerine uygun
şekilde güzelleştirdiklerini ifade etti.
Ülke genelinde çalışmalar yürüttüklerini
belirten Başbakan Erdoğan, sözlerini
şöyle tamamladı: “Bal ormanları,
şehir ormanları gibi projeleri ile bu

yıl başlattığımız badem ve kestane
ormanları projeleriyle Türkiye’yi
ağaçlandırma çalışmalarımızı çok yönlü
olarak sürdürüyoruz. Milli parklar,
koruma alanları, tabiat parkları, tabiat
anıtlarıyla ülkemizin tabii zenginliklerine
sahip çıkıyor, bunları muhafaza ediyor
ve geliştirerek bizden sonraki nesillere
aktarıyoruz. Bugün toprağa diktiğimiz
400 bin fidanın, bundan sonra
dikeceğimiz milyonlarca, milyarlarca
fidanların kökleri, dalları, yapraklarıyla
barınmalarına vesile olacakları
canlılarıyla ülkemize hayırlı olmasını
diliyorum.”
“Milli İradeye Saygı” ağacı da toprakla
buluşturuldu…
Başbakan Erdoğan ve Başkan Kadir
Topbaş, daha sonra Milli İradeye Saygı
adı verilen Ladin ağacını toprakla
buluşturdular ve can suyunu verdiler.
Ağaçların dikildiği alana, Kronik
Solunum Yolu Hastalıklarına Karşı
Küresel İşbirliği anlamına gelen “GARD
Ormanı” adı verildi. Başbakan Erdoğan,
daha sonra ASKON’un kampanyasına
destek veren kuruluşların temsilcilerine
plaket verdi.
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Bilim ve kültürün merkezi;
İstanbul
Türkiye İnovasyon Haftası,
dünyanın yeniliklerini İstanbul’da
biraraya getirdi. Türkiye
İnovasyon Haftası
Toplantısı’na katılan
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Osmanlı
İmparatorluğu zamanında
bilimin, kültürün ve ticaretin
dünyadaki önemli merkezi
olan İstanbul’un, bugün de
dünyanın merkezi olduğunu
söyledi.
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T

ürkiye İnovasyon Haftası Toplantısı, İstanbul Kongre
Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
yanı sıra yerli ve yabancı 5 bin konuk katıldı. Toplantıda
konuşan Başbakan Erdoğan, Selçuklu ve Osmanlı Devletleri
döneminde de Konya’dan Bursa’ya, Sivas’tan Edirne’ye kadar
pek çok şehrin dünyanın merkezi olduğunu belirterek,
“İstanbul, Osmanlı Devleti döneminde bilimin kültürün,
ticaretin dünyadaki önemli merkezleri olmuştur. Kurtuba,
Bağdat da aynı şekilde dönemlerinin cazibe merkezleridir.
Bugün de bu gerçeğin değişmediğini görüyoruz.” dedi.
Farklılıklar dezavantaj değil, avantajdır...
“Bilim ve sanatın çok geliştiği şehirler, esasında cazibe
merkezi olan şehirlerdir.” diyen Başbakan Erdoğan,
“Bilimin bu seviyelere ulaşmasında, hiç kuşkusuz doğu
medeniyetlerinin çok büyük payı var. Orta çağın sonuna
kadar dünyada bilime, bilimsel gelişmelere doğu
medeniyetleri, İslam medeniyetleri öncülük etti.” diye
konuştu.

Başbakan Erdoğan, dünyadaki en başarılı üniversitelerin
Ar-Ge merkezlerinin uluslararası bir kimlik taşıdığını
ve ABD’deki Silikon Vadisi’nin sadece ABD’lilerin değil,
dünyanın her ülkesinden başarılı insanların emekleriyle
ayakta durduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Bizim
de bu gerçeği görmemiz gerekiyor. Farklılık bir dezavantaj
değil, tam tersine bir avantajdır. Renklilik yoksulluk değil,
zenginliktir. Herkesin aynı şekilde düşündüğü bir toplum
yeni fikirler üretemez. Standart kimliklere, standart şekil ve
beyinlere sahip bir toplum öne geçemez, lider olamaz. Tarih
ve medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz özgüvenle bilgi ve
bilim üretme noktasında, çok daha ciddi adımlar atmak,
çok daha fazla yatırım yapmak zorunda olduğumuz açıktır.
Türkiye’de hoşgörü iklimini daha da güçlendirerek; bilim,
sanat ve sporda artık farklı bir kulvarda ilerliyoruz.”
Türkiye, İHA ihraç etmeye başlayacak...
İhracatla ilgili açıklamalarda da bulunan Başbakan Erdoğan,
sözlerini şöyle tamamladı: “İnsansız hava araçlarımızı
yapıyoruz. Bugüne kadar insansız hava aracımız yoktu. Yakın
gelecekte ihracına başlayacağız. Artık kendi helikopterimizi
üretir hale geldik. İhracatla ilgili yatırımlar artarak devam
ediyor.”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte İstanbul
İnovasyon Fuarı’nı gezdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
şirketlerinden BELBİM’in standını da ziyaret eden Başbakan
Erdoğan ve Başkan Topbaş, BELBİM Genel Müdürü Harun
Maden ve BELBİM çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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Teknolojide
dünya ile yarışıyoruz!
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye
İnovasyon Haftası kapsamında
bir konuşma yaptı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin
mühendislerine yaptırdığı
projeleri anlatan Başkan
Topbaş, İstanbul’u tek bir
tablete sığdırmanın mümkün
olduğunu söyledi.
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İ

stanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye
İnovasyon Haftası kapsamında konuşan Başkan Kadir
Topbaş, yurt içinden ve yurt dışından katılımcıların başarılı
eserlerini aynı yerde görmenin büyük heyecan verici
olduğunu belirterek, “İddialı konuşuyorum. Yazılımcılarımız
dünya ile yarışacak seviyede. İstanbul’u bir tablete
sığdırmak mümkün. Yeni bir yönetim programı tasarladım.
Tablet ile mobil toplantı. Tüm veriler tablette. Plan, proje,
rapor, talimat, bilgi akışı. Tek tuş ile koordinasyon...” dedi.
Ceptrafik, İSPARK, Metrobüs…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
kendi mühendislerine yaptırdığı projeleri de şöyle sıraladı:
“İstanbul’da en fazla kullanılan sistemlerden biri olan
Ceptrafik ile Akıllı Kavşak Sinyal Sistemi’ni kendimiz üretiyor
ve model oluyoruz. İnternet temel ihtiyaçlarımızdan
biri haline geldiği için otobüslerde internet dönemini
başlattık. Dünya şehirlerine bile sattığımız Atık Yönetim
Otomasyonumuz var. Önemli bir sorundan kurtulduk ve
İSPARK markasını oluşturduk. Dünyanın bazı şehirlerine
örnek olan ve imkansızlığın içinden çıkan imkan olarak

gördüğümüz Metrobüs’ü hizmete aldık.
Taksi-Call Center uygulamamız yeni ve
örnek bir sistem olarak ortaya çıkacak
diye düşünüyorum.”
İSMEK, Süs Bitkiciliği, Halk Ekmek…
“Bataklıktan akvaryuma
dönüştürdüğümüz ‘Boğaz’dan Haliç’e
Can Suyu’ projesini devreye aldık.”
diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Stratejik dönüşüm projesi
dediğimiz Cendere’ye Silikon Vadisi
kuruyoruz. Hem tersane hem teknoloji
merkezi olacak Haliç Bilim ve Teknoloji
Merkezi’ni hayata geçireceğiz. Dünyanın
en büyük açık üniversitesi kabul edilen
İSMEK ile tüm hızımızla mezun vermeye
devam ediyoruz. Dünya ile yarışır bir
konuma getirdiğimiz Süs Bitkiciliği
sektörü göğsümüzü kabartıyor. Göçü
engellemek, istihdam oluşturmak
ve şehrin ihtiyacını karşılamak adına
Organik Tarım’a geçtik. Halk Ekmek çok

yakında yaş mayalı ekmek üretecek.
Çölyak hastaları için ekmek üretiyoruz.
İstanbul İtfaiyesi’ni en son teknolojiyle
donattık ve New York ile yarışır duruma
getirdik.”
“Yeni şeyler söylemek lazım...”
Başkan Topbaş, günümüz dünyasında
sosyal belediyecilik anlayışının
geçerli olduğunu ve gelecekte de bu
anlayışın yerini vizyoner belediyeciliğe
bırakacağını belirterek, internetle
birlikte yöneten ile yönetilen
arasındaki duvarların yıkıldığına dikkat
çekti. Yeni duruma, yeni ihtiyaca
hazırlıklı olunması gerektiğini ve
anında çözüm üretilmesi gerektiğini
ifade eden Başkan Topbaş, şu
sözlerle konuşmasını tamamladı:
“Demokrasinin geldiği bu nokta
yeni bir yönetim anlayışını da
zorunlu kılıyor. Ben buna, simultane
belediyecilik diyorum. Yani eş zamanlı

hizmet üretimi olgusu. Hz. Mevlana’nın
dediği gibi; ‘Dün dünde kaldı
cancağızım, bugün yeni bir gün ve yeni
şeyler söylemek lazım...”
Başkan Topbaş, İnovasyon Fuarı’nı
gezdi…
Başkan Kadir Topbaş, Türkiye
İnovasyon Haftası kapsamında
İstanbul Kongre Merkezi’nde
düzenlenen İnovasyon Fuarı’nı gezdi.
Dünyanın yeniliklerini İstanbul’da
buluşturan fuarı, TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi ile birlikte gezen Başkan
Topbaş’a, fuara katılan öğrenciler
ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İstanbul’un İnovasyon Fuarı’na ev
sahipliği yapmasından memnuniyet
duyduğunu belirten Başkan Topbaş,
“Her alanda yeniliklere öncülük eden
ve her yaptığı işte bir numara olan
İstanbul’da böyle önemli bir fuarın
gerçekleşiyor olması gurur verici.” dedi.
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İstanbul’a çevre dostu
110 otobüs daha
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
kent içinde hızlı ve konforlu toplu
ulaşım için otobüs sayısını
artırmaya devam ediyor.
TEMSA ile yapılan anlaşma ile
doğalgazla çalışan çevre dostu
110 yeni otobüs, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi iştirak
şirketlerinden Otobüs A.Ş.’nin
filosuna katılıyor.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden
Otobüs A.Ş.’nin filosuna doğalgazla çalışan çevre
dostu 110 yeni otobüs daha katmak için TEMSA ile
anlaşma imzalandı. Saraçhane’deki Başkanlık Sarayı’nda
düzenlenen 110 Adet Yeni Sıkıştırılmış Doğalgazlı
(CNG) Otobüs Alım Sözleşmesi İmza Töreni’ne, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı,
TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, Otobüs A.Ş. Genel
Müdürü Abdullah Yasir Şahin ile çok sayıda Büyükşehir
Belediye Bürokratı katıldı.
Ulaşım alanındaki başarılara bir yenisi daha…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım alanındaki
başarılarına yeni bir halka ekledikleri için gurur
duyduğunu ifade eden Başkan Kadir Topbaş, “İstanbul ve
Türkiye için heyecanlı bir gün. Gelişen dünya koşullarına
ayak uyduramayanlar, bir süre sonra bu gelişmeleri
izler halde kalacaklardır. Küçülen dünyada ciddi bir
yarış var. Bu yarışa ulus olarak biz ve iş adamlarımız,

16

yerel yönetimler hatta sivil toplum kuruluşları da ayak
uydurmak için çalışmaktadır.” diye konuştu.
Öncelik, yerli üretim otobüs…
Başkan Kadir Topbaş, İETT filosunu yenilerken ve Otobüs
A.Ş.’ye yeni otobüs alırken yerli üretim otobüsleri tercih
ettiklerinin altını çizerek, şunları söyledi: “Yerli otobüs
üretimi ve ihracatına destek vermekten ötürü memnunuz.
Yaptığımız her çalışma, ülkenin gelişmesine önemli katkı
sunuyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana ulaşım başta
olmak üzere şehrin her alanındaki geleceğini tasarladık.
Ulaşım ağımızı oluşturduk. Hangi sistemlere ihtiyaç
var bunu belirledik. Şunu çok iyi biliyoruz ki, bir şehrin
medeniyet ölçüsü o şehirde yaşayan insanların toplu
taşıma araçlarını kullanma oranına bağlıdır. Biz buna çok
dikkat ettik.”
Yatırımlarda aslan payı ulaşımın…
Görevde oldukları 10 yıl içerisinde şehre 60 milyarlık
yatırım yaptıklarını belirten Başkan Topbaş, “2014 yılı

sonunda bu rakam 68,5 milyar liraya
yükselecek. Yatırımlarda aslan payını
ulaşıma ayırıyoruz. Bugüne kadar
yine ulaşımda yaptığımız yatırımlar
toplamı da 24,6 milyar lira.
2014 yılı sonunda da 28,2 milyar
liraya erişecek.” dedi.
İstanbul’a 3 bin 315 yeni yerli
otobüs…
Başkan Topbaş, modern İstanbul’a
yakışmadığı için otobüslerin
filosunu yenilediklerini ifade ederek,
konuşmasına şöyle devam etti. “Biz
de dedik ki, başta İETT’miz olmak
üzere filomuzu yenileyelim, Otobüs
A.Ş. şirketimiz de bu kalitede bir
hizmet ortaya koysun. Diğer taraftan
da Halk Otobüslerimize yenilenmeleri
için ciddi destek vereceğiz ki, onlar
da yenilensin. İstanbul’un 1 yılda
aldığı otobüs sayısı, Türkiye’nin
1 yılda aldığı otobüsle aynı. Yerli
otobüs sanayimize her zaman
destek veriyoruz. Avrupa’da pek
çok otobüs üretim şirketinin krize

girdiği dönemde bizim 3 bin yeni
otobüs alımımız otobüs sanayimize
çok ciddi destek oldu. İstanbul’da
3 bin 315 yeni yerli otobüs devreye
girdi. Bu otobüslerimiz çağımızın
gereksinimlerini karşıladığı gibi
engelli vatandaşlarımızın da rahatça
kullanabilecekleri şekilde tasarlandı.
Amacımız, kentte yaşayan herkesin
otobüsleri keyifle kullanması. Yeni
otobüs alımlarına devam edeceğiz.”
İBB’nin iç borcu yok…
Yerel yöneticiler olarak halkın
parasını kullandıklarını ve alım
yaptıklarında çok iyi pazarlıklar
yaptıklarını belirten Başkan
Kadir Topbaş, konuşmasını şöyle
tamamladı: “Para, insan ve zaman
yönetimini Başbakanımızdan
öğrendik. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin iç borcu yok. 24 milyar
bütçeli bir belediye. Dış borcumuzda,
borçlanma limitimizin yüzde 38’indeyiz.
Bütçemiz, yüzde 99 realize oluyor.
Paramız var hamdolsun.”

“İstanbul’a yaptıklarınız için
teşekkürler…”
Sabancı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Güler Sabancı da, İstanbul’a
yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan
Kadir Topbaş’a teşekkür ederek,
“Doğma, büyüme Emirganlıyım ve
Emirgan’daki Sakıp Sabancı Müzesi
ve yanımızda da hemen arkamızda
müthiş bir yer yaptınız; Lale Müzesi.
Ayrıca zaten Emirgan Parkı’nın laleleri
meşhurdur. Dolayısıyla benim için
İstanbul’un, lalelerin ve Emirgan’ın
ayrı bir yeri var. Bir İstanbullu olarak
hakikaten İstanbul’a yaptığınız
emeklerinize ayrıca teşekkür ediyorum.
Gurur verici bir şehir oldu.” dedi.
Konuşmaların ardından Otobüs
A.Ş. Genel Müdürü Yasir Şahin ve
TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik
otobüs alımı için sözleşmeyi imzaladı.
Başkan Kadir Topbaş daha sonra
Güler Sabancı ile birlikte İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin önündeki
yeni otobüslerde inceleme yaptı.
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9 yeni itfaiye istasyonu
İstanbul’a hayırlı olsun!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
3 asra yaklaşan geçmişi ile
dünyanın en köklü itfaiye
teşkilatlarından biri olan İstanbul
İtfaiyesi’ni modern yeni itfaiye
istasyonları ve yeni araçlar ile
güçlendirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda İstanbul’un
çeşitli ilçelerinde inşa edilen
9 adet yeni itfaiye istasyonu
Başkan Kadir Topbaş’ın
katıldığı törenle hizmete
alındı.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllardaki dev
yatırımları ile dünyanın 3’üncü büyük itfaiye teşkilatı
haline gelen İstanbul İtfaiyesi, yeni yatırımlar ile
güçlenmeye devam ediyor. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde
inşa edilen 9 modern itfaiye istasyonu, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı
toplu açılış töreniyle hizmete alındı. Büyükçekmece
Mimarsinan’da düzenlenen törene, İstanbul Milletvekilleri
Tülay Kaynarca ve Feyzullah Kıyıklık, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Yusuf Uzun, Genel Sekreter Yardımcıları
Abdurrahman Uçak ve Köksal Tandıroğlu, İtfaiye Daire
Başkanı Ali Karahan ve STK temsilcileri ile çok sayıda
vatandaş katıldı.
108 istasyon, 635 itfaiye aracı…
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada,
modern araç gereçlerle donattıkları İstanbul İtfaiyesi’ni
dünyanın en iyi teşkilatından biri haline getirdiklerini
belirterek, “2004 yılında 38 olan itfaiye istasyon sayısı
108’e, personel sayısı 1.852’den 4 bin 254’e, araç sayısı
da 292’den 635’e ulaştı. İstanbul İtfaiyesi, modern

istasyon, araç ve ekipmanlar ile dünyanın önde gelen
itfaiyelerinden biri haline geldi.” dedi.
İstanbul emin ellerde…
İstanbul İtfaiyesi’nin, olaylara uluslararası standartların
öngördüğü sürede müdahale edebilmesi için 2004
yılından bu yana modern itfaiye istasyonlarından itfaiye
araçlarına, cankurtaran hizmetlerinden afet yönetimine
kadar pek çok yatırım yaptıklarına dikkat çeken Başkan
Kadir Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Günde
ortalama 150 itfai olay, 150 ambulans vakası olmak üzere
toplam 300 olaya müdahale eden İstanbul İtfaiyesi,
İstanbulluların can ve mal güvenliği için 365 gün 24 saat
çalışıyor.”
İstanbul’a hayırlı olsun…
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra beraberindekilerle
birlikte kurdele keserek 9 yeni modern itfaiye istasyonunu
hizmete aldı. İtfaiye İstasyonları Toplu Açılış Töreni
kapsamında; Ataşehir Kayışdağı, Başakşehir Resneli,
Beşiktaş Ortaköy, Büyükçekmece Mimarsinan, Eyüp
Kemerburgaz, Kartal Yakacık, Maltepe Büyükbakkalköy ve
Üsküdar Ünalan İtfaiye İstasyonları ile Başakşehir Resneli
Yangın Evi ve Yangın Eğitim Konteynırları hizmete alındı.
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İstanbul’a 25’inci modern okul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
eğitim yatırımlarına bir yenisini
daha ekledi. “Eğitime destek,
geleceğe hizmet” anlayışı ile
Başakşehir’de yapılan İBB Şehit
Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu,
Başkan Kadir Topbaş’ın katıldığı
törenle açıldı. Başkan Topbaş,
İstanbul’a 5 yeni okul daha
kazandıracaklarının müjdesini
verdi.

İ
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stanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak
şirketlerinden KİPTAŞ tarafından
Başakşehir’de yapılan İBB Şehit Polis
Mustafa Erdoğan Ortaokulu, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ın katıldığı törenle açıldı.
Törene, İstanbul Milletvekilleri Harun
Karaca ve Ünal Kaçır, Başakşehir
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve
KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım
ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

İstanbul’a 1.025 derslik, 26 okul…
2004 yılından bu yana İstanbul’a
toplam 1.025 derslikli 26 okul
kazandırdıklarının altını çizen Başkan
Kadir Topbaş, “Bugüne kadar 25 okul
tamamlandı, 1 okulun yapımı devam
ediyor. Öte yandan, bugüne kadar
144 okul bahçesine 144 spor salonu
yaptık. 60 okula daha kapalı spor
salonu yapmak için çalışmalara
başladık.” diye konuştu.

KİPTAŞ, 5 okul daha yapacak…
Başkan Kadir Topbaş, açılış töreninde
yaptığı konuşmada, çocukların
dünyadaki yaşıtlarıyla rekabet içinde
yetiştiğini belirterek, velilerden
çocuklarına örnek olmasını istedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak
eğitime çok büyük destek verdiklerine
dikkat çeken Başkan Topbaş, KİPTAŞ’ın
çeşitli ilçelerde 5 okul daha yapacağını
müjdeledi.

Okullara akıllı tahta, projeksiyon
cihazı…
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra
beraberindekilerle birlikte okulun
açılış kurdelesini kesti. 33 derslik,
3 laboratuvar ve 380 kişilik kapalı spor
salonu bulunan okulu gezen Başkan
Topbaş, akıllı tahta ve projeksiyon
cihazlarının bundan sonra yapılacak
bütün okullara standart olarak
konulmasını da istedi.

Türkiye’nin ilk spor müzesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
kente dev bir spor yatırımını daha
kazandırmak için harekete geçti.
Türkiye’nin ilk spor müzesi için
çalışmalara başlandı.
İstanbul’da inşa edilecek
müzenin yol haritası ise Spor
Müzesi Çalıştayı’nda çizildi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kente bir spor müzesi
kazandırmak için yürüttüğü çalışmaların ilk adımı,
Spor Müzesi Çalıştayı ile atıldı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Üstyapı Projeler Müdürlüğü ile Gençlik ve
Spor Müdürlüğü’nün işbirliğinde Sapanca Güral Hotel’de
düzenlenen çalıştaya, uzman akademisyenler, müzeciler,
arkeologlar, sanat tarihçileri, spor yöneticileri, spor
adamları ve spor gazetecileri katıldı.

Çalıştay dört başlıkta gerçekleştirildi…
Spor Müzesi Çalıştayı’nda ilk olarak, “Koleksiyon Yönetimi”,
“Sergileme ve Tasarım”, “İletişim, Etkinlik ve Kültürel
Faaliyetler” ve “Sürdürülebilirlik ve Gelir Getirici Faaliyetler”
konulu grup çalışmaları yapıldı. Müzenin temel amacı ve
işlevlerinin neler olacağı, müzede spor tarihinin hangi
çerçevede ve nasıl sunulacağı, müze koleksiyonunu elde
etme ve genişletme yöntemlerinin neler olabileceği
tartışıldı. Müzenin nerede kurulması gerektiği, müze
alanının ve çevresinin özellikleri, iç ve dış mekanın nasıl
tasarlanması gerektiği gibi konular üzerine de öneri ve
görüşler dile getirildi.
Başkan Topbaş’a teşekkür…
İki gün süren çalıştayda, müzenin dünya üzerindeki
müzelerle iletişimi, düzenlenecek olan geçici sergiler,
konferanslar ile sosyal medya, sanal müze turu ve
web sayfasının genel çerçevesi gibi konular incelendi.
Müzenin hedef kitlesi ve bu kitleye yönelik yapılabilecek
etkinlikler, sponsorluk ve işbirlikleri için izlenecek strateji
ve yöntemler tartışıldı. Çalıştay katılımcıları, Spor Müzesi
gibi ciddi bir çalışmayı başlattığı için İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a teşekkür ettiler.
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60 okula daha 60 spor salonu
İstanbul’daki 143 okulun
bahçesine 143 spor salonu yapan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
7’den 77’ye tüm İstanbullulara
spor yapma imkanı sunan
okul spor salonlarına yenilerini
ekliyor. Bu kapsamda 60 okul
bahçesine daha inşa edilecek
olan 60 spor salonunun temeli,
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın
katıldığı görkemli bir törenle
atıldı.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sinan
Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen 60 Yeni Okul Spor
Salonu’nun Temel Atma ve Genç Şampiyonlar Ödül
Töreni’ne katıldı. Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda
madalya kazanan milli sporcuların şeref konuğu olduğu
törene, AK Parti Milletvekilleri Tülay Kaynarca, Feyzullah
Kıyıklık, Harun Karaca ve Osman Aşkın Bak ile olimpiyatlarda
ülkemizi başarıyla temsil eden sporcular katıldı.
Sporcularımız göğsümüzü kabartıyor…
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, 2005
yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte gittikleri
Atina Olimpiyatları’nda, Türkiye’yi sadece 68 sporcunun
temsil ettiğini hatırlatarak, “Bunu görünce çok üzüldüm. Ve
sporcu sayımızı nasıl arttırabileceğimizin arayışı içine girdik.
İstanbul’da bahçesi müsait olan okullarımıza spor salonları
yapmaya başladık. Ve buradan yetişen öğrencilerimiz,
göğsümüzü kabartacak başarılara imza atmaya başladılar.”
dedi.
Ayda 125 bin İstanbullu yararlanıyor…
Göreve geldikleri günden bu yana İstanbul’daki 143 okula
spor salonu kazandırdıklarını belirten Başkan Topbaş,
bu spor salonlarından 160 bin öğrencinin faydalandığını
söyledi. Başkan Topbaş, spor salonlarının Türk sporuna

büyük katkısı olduğuna dikkat
çekerek, “Bu spor salonlarında Dünya
ve Avrupa Şampiyonları yetişiyor.
Okul takım sporlarında yaklaşık
700 takım, 15 bin 870 lisanslı faal
sporcu; ferdi sporlarda ise 218 lisanslı
faal sporcu ve 395 engelli
vatandaşımıza hizmet veriliyor. Aylık
ortalama 125 bin İstanbullu okul spor
salonlarından yararlanıyor. 216 uzman
eğitmen eğitim veriyor.” diye konuştu.
81 spor tesisi İstanbulluların
hizmetinde…
“Bu salonlarımızda geleceğin
yetenekleri yetişecek.” diyen Başkan
Kadir Topbaş, sporun bir medeniyet
göstergesi olduğunu ve sporun güzel
ahlak ve erdemle tamamlandığını
söyledi. Sporun hiçbir çıkar ve kaygı
gütmediğini, bu nedenle bir kardeşlik
çağrısı olduğuna vurgu yapan Başkan
Topbaş, konuşmasını şöyle tamamladı:
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi
olarak yılda 7 milyon 200 bin kişiye
spor hizmeti sunuyoruz. 2 milyarlık

spor yatırımı ile belediyeler arasında
öncüyüz. Göreve geldiğimizde
21 olan tesis sayısını 2013 itibariyle 81’e
çıkardık. Şehirlerin tanıtımında sporun
önemi büyük. 10 yılda 100’den fazla
spor organizasyonuna katkı sunduk.”
Canlı bağlantılarla temel atıldı…
Başkan Kadir Topbaş’ın konuşmasının
ardından yurtiçi ve yurtdışındaki spor
müsabakalarında dereceye giren
117 okuldan 274 sporcu sahneye
çıktı. Sporcuları tek tek tebrik eden
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra
sporcularla birlikte 60 okulun
bahçesine daha yapılacak olan kapalı
spor salonları için düğmeye bastı.
Sultangazi Cumhuriyet Anadolu
Lisesi ve Sultanbeyliği Orhangazi
İlköğretim Okulu’na yapılacak olan spor
salonunun temelini canlı bağlantılarda
ilçe belediye başkanlarıyla birlikte
atan Başkan Kadir Topbaş, “İnşallah bu
spor salonlarımızdan da ülkemizi spor
müsabakalarında temsil edecek ve bizi
gururlandıracak sporcular çıkar.” dedi.

23

Hep destek tam destek!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
amatör sporun gelişmesine ve
genç sporcuların yetişmesine
destek olmaya devam ediyor.
Başarılı sporcuların
ödüllendirildiği İstanbul Spor
Ödülleri ve Amatör Spor
Kulüplerine Malzeme Dağıtımı
Töreni’nde 750 kulübe
malzeme yardımı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, spor
alanında 10 yılda 2 milyar lira
yatırım yaptıklarını söyledi.
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde düzenlenen İstanbul
Spor Ödülleri ve Amatör Spor Kulüplerine Malzeme
Dağıtımı Töreni’ne katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştirak şirketlerinden Spor A.Ş. ile Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün işbirliği ile
organize edilen törene, spor dünyasından pek çok isim ile
öğrenciler de katıldı. Başkan Kadir Topbaş, sporun ülkeler
arasındaki rekabet gücünün artırması açısından önemli
olduğuna vurgu yaparak, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi
olarak göreve geldiğimiz günden bu yana sporu en
öncelikli çalışma alanı içerisine aldık. Ve bugüne kadar
spora toplam 2 milyar lira yatırım yaptık.” dedi.
İstanbul, bir spor kenti olsun…
Başkan Kadir Topbaş, fiziki ortam ve altyapı
hazırlandığında ve fırsatlar verildiğinde gençlerin çok
ciddi başarılara imza attığını belirterek, “Bu anlayışla
34 spor merkezini tüm vatandaşlarımızın hizmetine
sunduk. Gururla ifade etmek isterim ki, bu tesislerimizden
yararlanan insan sayısı 7 milyon 200 bin kişi. Şehir
insanının hastalığı olan fıtık ve menüsküs hastalığının
önüne de ancak insanımızın spora göstereceği ilgiyle

azalabilir. Biz istiyoruz ki, İstanbul bir
spor kenti olsun. Spor, İstanbulluların
vazgeçilmezi olsun.” diye konuştu.
Dev spor organizasyonlarının adresi;
İstanbul…
Spora yaptıkları yatırımların sonucunu
görmekten mutluluk duyduklarını
ifade eden Başkan Topbaş, spordaki
başarının bir ülkenin tanıtımı
adına çok önemli bir yere sahip
olduğunu söyledi. Başkan Topbaş,
İstanbul’da gerçekleştirilen dev spor
organizasyonlarını da şöyle sıraladı:
“Biz istedik ki; İstanbul, spora yaptığı
ev sahiplikleriyle de gündeme gelsin.
Bu anlamda yaptığımız çalışmalar
sonucunda Şampiyonlar Ligi Final
Maçı İstanbul’daydı. Avrupa Kupası
Finali yine İstanbul’da oynandı. Moto
GP yine İstanbul’da yapıldı. Dünya

Basketbol Şampiyonası’na da İstanbul
başarıyla ev sahipliği yaptı.”
Büyükşehir’den 750 kulübe destek…
Başkan Kadir Topbaş, amatör spor
kulüplerinin dar imkanlarıyla elde
ettikleri başarılardan da millet olarak
gurur duyduklarının altını çizerek,
sözlerini şöyle tamamladı:
“750 civarındaki amatör kulübümüze
her sene ciddi anlamada bir malzeme
yardımı yapmaktayız. Bu amatör spor
kulüplerimiz kendi küçük bütçelerine
rağmen büyük başarılara imza
atan sporcularımızı yetiştiriyorlar.
Kendilerine teşekkür ediyorum.”
Başarılı sporcular ödüllendirildi…
İstanbul Spor Ödülleri ve Amatör
Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtımı
Töreni kapsamında; Orta Doğu Ralli

Şampiyonası’nda dereceye giren Burcu
Çetinkaya ve 2012 yılında Japonya’da
düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda
zafere ulaşan Galatasaray
Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takımı oyuncularının da aralarında
bulunduğu 20 farklı branşta çok sayıda
başarılı sporcu ödüllendirildi.
Törende, Akdeniz Oyunları’nda
dereceye giren Fatih Avan, İlham Tanui
Özbilen, Elvan Abeylegesse ve Polat
Kemboi Arıkan gibi başarılı atletlerin
yanı sıra 5 bin metrede 23 yaş
altında Avrupa Şampiyonluğu’na
ulaşan Gamze Bulut ile Vakıf Bank
ve Fenerbahçe Kadın Voleybol ve
Basketbol Takımları da ödül aldı.
Başkan Kadir Topbaş, ödül törenin
ardından sporcularla birlikte hatıra
fotoğrafı çektirdi.
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Ayamama Deresi ıslah ediliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
kentin dört bir yanındaki
derelerin ıslahına yönelik
çalışmalarına aralıksız devam
ediyor. 5 ilçeden geçerek
Marmara Denizi’ne dökülen
Ayamama Deresi’ndeki ıslah
çalışmaları da tüm hızıyla
sürüyor. Çalışmaları yerinde
inceleyen İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
kent içindeki derelerin ıslahı ile
ilgili ihaleleri bitirdiklerini ve
2014 yılı sonunda hiçbir derede
sorun kalmayacağını söyledi.
26

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Ayamama Deresi’nde süren ıslah çalışmaları ile ilgili
basın mensuplarına bilgi verdi. Dere ıslah çalışmalarının
sürdüğü Yenibosna’daki inşaat alanında incelemelerde
bulunan Başkan Topbaş’a, Bahçelievler Belediye Başkanı
Osman Develioğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz
Yeniay, İSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir ve Büyükşehir
Belediyesi Bürokratları da eşlik etti.
Başkan Kadir Topbaş, Ayamama Deresi’nin geçmiş yıllarda
felaketlere ve ölümlere sebep olduğunu hatırlatarak,
“Şehir yerleşimleri oluşurken maalesef insanlar tercihlerini
suyolları ve deniz kenarlarında plansızca yapmışlar.
Maalesef bu plansız yerleşmeler beraberinde bir takım
problemleri beraberinde getirdi.” dedi. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu dönemde
Cendere Deresi’nin ıslah ihalesini yapmak istediğini ancak
bakanlığın o dönemde bu ihaleye izin vermediğini de
hatırlatan Başkan Topbaş, “Bakanlık ihaleyi biz yapacağız
demiş. 1998 yılında İstanbul Valiliği Özel İdaresi tarafından
ihalesi yapılmış. Ve halen yargı devam etmekte. Yıllar
geride kalmış ve hala süreç bitmedi.” diye konuştu.

1.865 km dere sorumluluğu…
Başkan Topbaş, göreve geldikleri günden
bu yana sorumluluk alanlarının 3 kat
arttığını, 600 km’lik 68 dere ve 58 yan
kol iken daha sonra bunun 1.865 km’ye
kadar uzayan derelerin sorumluluğunun
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
verildiğini söyledi. Başkan Topbaş,
Ayamama Deresi ıslahı çalışmalarında,
Küçükçekmece ve Bahçelievler Belediye
Başkanlarının katkılarıyla, bölgede
yer alan sanayi alanlarının sahipleriyle
yıkımlar için görüşüldüğünü ve yıkıma
ikna edildiklerini ifade etti.
İstanbul’daki tüm derelerin ihalesi
bitti…
Ayamama Deresi’nin ıslahıyla birlikte
derenin 25 metre taban genişliğine ve
saniyede 400 m3 suyu geçirebilecek
kapasiteye sahip olacağını belirten
Başkan Kadir Topbaş, şunları söyledi:
“8 kilometrelik bölümü bitti. 119 adet
bina yıkıldı. Birileri 3-5 tane yer yıkarak
dere ıslahının yapıldığını söylüyor. Gelip
görsünler bu tabloyu. Bütün sorunları
çözme işi hamdolsun bize nasip oluyor.
İstanbul’daki tüm derelerin ihalesini
bitirdik. Yani 2014 yılı sonunda İstanbul

kent içindeki hiçbir derede sorun
kalmayacak. Göreve geldiğimin üçüncü
ayında Küçükköy Deresi taştı ve faturası
bize kesilmeye çalışıldı. 2004 yılında
40 yılın hesabı bize soruldu. Orada
botlarla insanlar kurtarıldı. Ancak bir bir
çözdük. Ayamama Deresi de bunlardan
bir tanesi.”
11 kilometrelik hat düzenleniyor…
Başkan Kadir Topbaş, Ayamama Deresi
ıslah çalışmalarında 2 bin 900 metrelik
bir kısmın daha kaldığını ifade ederek,
“Toplamda 11 kilometreye yakın ana
hat olarak bütün hattı bu şekilde
düzenliyoruz. Yağmur yağdığında
sadece yağmur sularını göreceksiniz.
Atıksu görülmeyecek. Burada çalışma
yapmak çok zor. Bir yandan Basın
Ekspres Yolu ve köprüler varken; alttan
tünel yapacaksınız, çok zor. Buradaki
sanayicilere özellikle teşekkür ediyorum.
Hangisinin kapsını çalsak bize ‘evet’
dediler. Ve koca koca binaları yıkıldı.
Onlar da kurtuldu. İstanbul, bir daha
taşkın problemi yaşamayacak. Ayamama
Deresi ıslah çalışmalarını yaparken
bölgedeki 500 yıllık yağış debisi göz
önünde bulundurduk.” diye konuştu.

Arıtılan sular, sanayi ve sulamada
kullanılacak…
Göreve geldikleri dönemde yağmur
yağdığında 5-6 bin baskın ihbarı
aldıklarını, ancak yaptıkları yatırımlar
sonucunda ihbar sayısının artık 100’ün
altına düştüğünü vurgulayan Başkan
Kadir Topbaş, sözlerine şöyle devam
etti: “Yakın gelecekte bunların hiçbiri
kalmayacak. 159 milyon liralık ciddi bir
yatırım bu. Paramız var hamdolsun. Hep
söylüyorum iç borcumuz yok. Onun
için arkadaşlarımdan bu derelerde
hiçbir problem kalmayacak şekilde
bir çalışma yapmalarını istedim.
Bu coğrafyada yaşayan insanların
2,5 milyonunu etkiliyor bu çalışma.
Atıksular, kolektörle Ataköy Biyolojik
Arıtma Tesisi’ne geliyor. Burada biyolojik
işlemden geçtikten sonra Marmara
Denizi’ne bırakılıyor. Şimdi de bu arıtılan
suları sanayi ve sulamada kullanmayı
düşünüyoruz.” Başkan Kadir Topbaş,
ilerleyen yıllarda Ayamama Deresi’nde su
akıntısı nostaljisi gösterecek bir çalışma
yapabileceklerini de anlatarak, dere
kenarında oluşturulacak yaya bantlarıyla
insanların gelip dolaştığı bir havza haline
gelebileceğinin müjdesini de verdi.
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Yeni yapılara dijital denetim!
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
Gayrimenkul ve Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı Derneği
tarafından düzenlenen
Gayrimenkul Zirvesi’ne katıldı.
İstanbul’un gayrimenkul
yatırımcıları için ideal bir kent
olduğunu anlatan Başkan
Topbaş, yaptıkları dijital
maketle İstanbul’daki yeni
projelerin etkilerini önceden
ölçebileceklerini söyledi.
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Derneği (GYODER) tarafından Beşiktaş’taki Four
Seasons Bosphorus Hotel’de düzenlenen Gayrimenkul
Zirvesi’nde konuştu. Başkan Topbaş, dünyada yaşanan
küresel ekonomik krizle mücadele esnasında, Türkiye’nin
seçeneklerini artırarak özellikle inşaat sektörüne
yaptığı büyük yatırımlardan dolayı ekonomik krizden
etkilenmediğini söyledi.
İstanbul, gayrimenkul yatırımlarının merkezi…
Başkan Topbaş, 200’ün üzerindeki farklı sektör ve
sanayiyi tetikleyen inşaat sektörünün bir lokomotif sektör
olduğunu ifade ederek, “Bu sektör ayrıca en fazla istihdam
oluşturan sektörlerden biri. İstanbul, gayrimenkul
yatırımcıları için ideal bir kent ve rekabet edilebilecek
bir özelliğe sahip. İstanbul, bu anlamda gayrimenkul
yatırımlarının merkezi konumunda. Amaç sadece yapı
yapmak değil. Bu yapıların çevreye olan etkileri de dikkate
alınmalı.” diye konuştu.
Doğaya saygılı yapılar destekleniyor…
İstanbul’daki gayrimenkullerin metrekare bakımından
dünyada en pahalıları arasında yer aldığını anlatan
Başkan Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok

metrekareli yapılar yapmak yerine,
bugünkü yüzyılın beklentilerine
cevap veren yapılar yapılmalı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
olarak İstanbul’un dijital bir maketini
yaptık. Bize gelecek olan bütün
projelerde bu yapıların dijital makete
yerleştirildiğinde nasıl bir etki
yaptığını göreceğiz. Çevreci, doğaya
saygılı yapıları teşvik edici bir takım
destekler vermeyi düşünüyoruz.
Kendi enerjisini üretebilen, atıklarını
geri dönüştürebilen, atıksuları
kullanabilen yapılara biraz daha farklı
destek verici çalışmalar yapılıyor.”
Metro, konut değerlerini artırdı…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da
10 yıl önceki gayrimenkul değerleriyle
bugünkü gayrimenkul değerleri
arasında çok büyük bir fark
oluştuğunu belirterek, metro geçen
semtlerde, hatta planlara işlenen
metroların bulunduğu mahallelerde
bile konut fiyatlarında ciddi artışların
yaşandığını hatırlattı. Başkan Topbaş,

bunun İstanbul’da 10 yılda yaptıkları
30 milyar dolarlık yatırımın bir sonucu
olduğunu söyledi.
Dünyanın yatırım odağı; İstanbul…
“Yaptığımız her toplu taşıma erişim
noktasında mutlaka oralardaki
gayrimenkullerde yüzde 50’ye hatta
yüzde 100’e varan değer artışları
oldu.” diyen Başkan Topbaş, sözlerini
şöyle tamamladı: “Amaç sadece
konut yapmak değil, buralara erişim
noktasındaki altyapıyı yeterli hale
getirmek. İstanbul şu anda dünyanın
yatırım odağında bulunuyor. Yatırım
için fırsat kent olarak görülüyor.
İstanbul, bulunduğu konum itibariyle
dünyanın merkezidir. İstanbul’da
sabah mesaiye başladığınız zaman
Tokyo’daki borsayı kapanmadan
görebilirsiniz ve akşam mesainiz
bitmeden New York borsalarını
görebilirsiniz. Böyle bir yerde iş
merkeziniz varsa dünyanın her
tarafındaki ekonomik hareketliliği
görme imkanınız var.”
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Eyüp Sultan Türbesi
restore ediliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
üç büyük medeniyete ev sahipliği
yapmış yedi tepeli kentin
muhteşem tarihi mirasını ihya
ederek geleceğe taşıyor.
Çalışmalar kapsamında Eyüp
Sultan Hazretleri’nin Türbesi de
aslına uygun olarak restore
ediliyor. Çalışmaları yerinde
inceleyen Başkan Kadir
Topbaş, türbenin 2014 yılının
Nisan ayında ziyarete
açılacağını söyledi.
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
aslına uygun olarak restore edilen Eyüp Sultan
Hazretleri’nin türbesinde incelemelerde bulundu.
Eyüp Sultan Camii’nde kılınan Cuma Namazı sonrasında
devam eden restorasyon çalışmaları hakkında basın
mensuplarına bilgi veren Başkan Kadir Topbaş, türbenin
restorasyonunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
yaptırdığını belirterek, “Bizim için gerçekten bir mutluluk,
bize nasip olduğu için hamd ediyorum. Türbe, inşallah
2014 yılı Nisan ayı gibi hizmete açılacak. Bu mübarek
mekanda 250 yıldan bu yana ilk defa köklü ve doğru bir
restorasyon yapılıyor.” dedi.
250 yıl aradan ilk restorasyon…
Türbede çok köklü bir restorasyon yapıldığına dikkat
çeken Başkan Topbaş, şunları söyledi: “Türbe, 250 yıl önce
4. Murad Han’ın gördüğü bir rüya üzerine, o dönemde
restore edilmiş ama ondan sonra çok basit bir takım
onarımlar geçirmiş. İlk restorasyon çalışmalarına
başlandığında adeta biraz toparlanıp, çinilerin
oynayanları yerine yapıştırılıp, devam edilecekti. Ancak

sonradan gördük ki, basit bir
restorasyon değil, ciddi bir
restorasyon yapılması gerekiyor.”
“Çalışmalarımız 2 yıldır sürüyor…”
“Maalesef Abdülhamid Han
döneminde bazı çiniler buradan
götürülmüş. Çinilerin dörtte bir
ölçeğinde yok olduğunu gördük.”
diyen Başkan Topbaş, “80-100 bin
Avro değerinde olan çiniler şimdi
müzelerde. Sahtelerini koymuşlar
yerlerine, bunları da gördük. Hepsini
toparladık, temizlendi. 2 yıla yakın
zamandır süren bir çalışma var. Önce
türbe diye başladık. Ama arkasından
hazirenin tamamı, orada cülus olarak
kullanılmış yapıyı, diğer kabirleri
ve özellikle cülus yolunu da ciddi
anlamda ele aldık.” diye konuştu.
90 yaşında şehit düşmüş bir
sahabe…
Başkan Kadir Topbaş, restorasyon
sırasında üst yapının dışında alt

yapıda da tadilatlar yapıldığına
dikkat çekti. Çevredeki kolektör ve
kanalların zaman zaman oynaması
ve patlamasıyla bir kuyunun bile
kirlendiğini tespit ettiklerini belirten
Başkan Topbaş, sözlerine şöyle
devam etti: “O kuyu da değiştirildi.
Kanallar yeniden yapıldı ve tertemiz
hale getiriliyor. Tabii ki insanlarımız
heyecanla bekliyor, ‘Ne zaman
bitecek?’ deniliyor. Resul-ü Ekrem
Efendimizin müjdelediği bu şehrin
şu anda manevi bekçisi ve bu şehri
fethetmek üzere 90 yaşında surların
önüne kadar gelmiş ve şehit düşmüş
bir sahabeden bahsediyoruz. Ki
o sahabe, Peygamber Efendimizi
evinde misafir etmişti.”
7 bin 678 çini tek tek
söküldü…
Son derece anlamlı olan bu
restorasyon çalışmasının kendilerine
nasip olduğunu ve bundan mutluluk
duyduklarını dile getiren Başkan

Topbaş, “Sıradan, sadece basit bir
onarımla geçemezdik. 7 bin 678 çini
tek tek sökülerek temizlendi. Orijinal
halleriyle kullanılmak üzere çeşitli
işlemlerden geçiriliyor.” dedi.
“Bize nasip oldu, büyük bir
mutluluk…”
Türbenin bir noktaya kadar,
beden duvarı çini kaplamalarının
bitmiş duruma geldiğini ve diğer
çalışmaların da sürdüğünü dile
getiren Başkan Topbaş, sözlerini
şöyle tamamladı: “Restorasyonun
başında olan mimar arkadaşım
Dr. Hilmi Şenalp’a teşekkür
ediyorum. Gerçekten başarılı bir
uygulama yapmakta. İğne ucuyla
kuyu kazar gibi; görseniz her çini
arkasındaki harçları temizlerken nasıl
bir işlem yaptıklarını... Gerçekten
tebrik ediyorum. Biraz gecikti ama
doğru bir iş yaptık. 4. Murat Han’dan
sonra böyle güzel bir hizmet bize
nasip oldu.”
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Cumhuriyet coşkusu
fotoğraf karelerinde...
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin düzenlediği
Cumhuriyet kutlamalarında
yaşanan coşku, fotoğraf
karelerinde bir kez daha yaşandı.
İstanbul Boğazı’nda yaşanan
coşkuyu en güzel şekilde
anlatan fotoğrafların yarıştığı
“Cumhuriyet Coşkusu Fotoğraf
Yarışması”nda dereceye
girenlere ödüllerini Başkan
Kadir Topbaş verdi.
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İ

stanbul Boğazı’nda Kız Kulesi ve Boğaziçi Köprüsü
arasında gerçekleştirilen ışık ve havai fişek
gösterilerinde yaşanan coşkuyu gözler önüne seren
1.311 fotoğrafın yarıştığı “Cumhuriyet Coşkusu Fotoğraf
Yarışması”nda dereceye girenler, ödüllerini İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın elinden aldı.
Miniatürk’te düzenlenen törene, Kültür A.Ş. Genel Müdürü
Nevzat Kütük ile İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri
Derneği (İFSAK) Başkan Yardımcısı Burak Şenbak’ın yanı
sıra eser sahipleri de katıldı.
İstanbul’da yaşamak bir ayrıcalık…
Başkan Kadir Topbaş, Boğaz’daki gösteriyi izlemek
için yurtdışından çok sayıda vatandaşın İstanbul’a
geldiğini belirterek, “Fotoğraf yarışması, bu coşkulu
kutlamayı kayıtlara geçirmesi konusunda çok etkili oldu.
Şehirler, inovasyon merkezidir. Şehirler gerçek anlamda
yaşanabiliyorsa, o şehir insanlara önemli izler katar.
İstanbul’da yaşamak bir ayrıcalık ama aynı zamanda
İstanbul’da yaşamak önemli sorumluluklar getirir.” diye
konuştu.

İstanbul’da kent bilinci arttı…
Günümüz dünyasında şehirlerin
yarıştığına ve şehirlerin marka
değerlerini artırmak için kıyasıya
bir yarışta olduklarına dikkat
çeken Başkan Topbaş, “İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak
göreve geldiğimizden bu yana
bu konulara hassasiyet gösterdik.
İstanbul’u dünyanın gıpta ile
izlediği bir şehir haline getirdik.
Kent ve kentlilik bilincini artırmak
adına bu tür organizasyonları
gerekli görüyoruz.” diye konuştu.
Başkan Topbaş, yaptıkları çalışmalar
sonucunda vatanına dönen “lale” için
düzenledikleri etkinliklerin dünya
tarafından izlediğini ifade ederek,
“Bu, bizim milletçe büyük zaferimizin
sonucudur.” dedi.
Cumhuriyet coşkusunu milletçe
yaşıyoruz…
2005 yılında Sdney’in yılbaşı

kutlulamalarını yapan ekibi İstanbul’a
davet ettiklerini hatırlatan Başkan
Topbaş, sözlerine şöyle devam
etti: “Cumhuriyet coşkusunu
hissedelim istedik. İstanbul’u da
dünya platformuna çıkaralım istedik.
Firmadan Atatürk Köprüsü ile Kız
Kulesi arasında böyle bir etkinlik
yapılmasını istedik. Bu toprakların
evlatları olarak heyecanın yaşanacağı
etkinlik oldu. En ön plana çıktık.
Gururla ifade edeceğim ki, bu büyük
coşkuyu milletçe yaşamaktayız.”
Boğaz’daki kutlamalar, devlet töreni
oldu…
Başkan Topbaş, İçişleri Bakanı
ile yaptıkları mutabakatla artık
Boğaz’daki Cumhuriyet kutlamalarının
devlet töreni olarak kayıtlara girdiğini
ve bundan sonra da bu kutlamaların
kalıcı olacağını söyledi. Cumhuriyetin
90’ıncı yılı kutlamalarında Boğaz’da
çekilen en güzel fotoğrafları seçmek

için jürinin zorlandığını ifade eden
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle
tamamladı: “Ödüller mütevazi. Her
yıl bunları albüm haline getiriyoruz.
Katılan tüm sanatçılara teşekkür
ediyorum. Gelecek yıl 7’ncisini
yapacağız. Yurt dışından pek çok kanal
bize kayıt için talepte bulunuyor ve biz
bu taleplere yetişemiyoruz. Gelecekte
çok daha fazlasını yapacağız.”
Ödüllerini Başkan Topbaş’ın elinden
aldılar…
Başkan Topbaş, konuşmasının
ardından kurdele keserek serginin
açılışını yaptı. Sergiyi gezen Başkan
Topbaş, eserleri yarışmada dereceye
giren fotoğrafçılarla birlikte hatıra
fotoğrafı çektirdi. Yarışmada Fatma
Tuba Dönmez 1’inci, Gökmen Cengiz
Akdağ 2’nci ve Serkan Demirci
3’üncü olurken; İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Özel Ödülü’nü ise Ömer
Sedat Yenidoğan kazandı.
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İstanbul, vizyon kazandı…

İ
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Turistik
Otelciler, İşletmeciler ve
Yatırımcılar Birliği üyeleriyle
biraraya geldi. İstanbul’un,
büyük kongre şehirleri
sıralamasında dünya 1’incisi
olduğunu hatırlatan Başkan
Topbaş, ürettikleri sinerji ile
kente vizyon kazandırdıklarını
söyledi.
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği’nin
(TUROB) Kasım ayı Geleneksel Öğle Yemeği’ne katıldı.
Toplantıda, TUROB Yönetim Kurulu Başkanı Timur
Bayındır ile TUROB üyesi işadamları ve çok sayıda
turizmci yer aldı. Başkan Topbaş, yemekte yaptığı
konuşmada, turizm sektörünün, ülkelerin ve şehirlerin
ekonomisini geliştirmesi sebebiyle motor sektörlerden
biri olduğunu söyledi. Turizm sektörünün pazar payının
küresel krize rağmen çok yüksek olduğuna dikkat
çeken Başkan Topbaş, “Krizde kendisini en hızlı toplayan
sektörlerin başında yine turizm sektörü geldi.” dedi.
Türkiye, turizmde 8’inci sırada…
Başkan Topbaş, turizm sektöründe büyük bir pasta
olduğunu ve dünya ülkelerinin en büyük rekabet
alanının turizm sektörü olduğunu söyledi. Türkiye’nin
turizm endüstrisinde 8’inci sırada olduğunu belirten
Başkan Topbaş, “Bu yarışta Türkiye’yi en ön saflarda
görmek istiyoruz. 2012’de 35 milyon turist sayımız
vardı. Bu yılın sonunda 38 milyona çıkması bekleniyor.
26 milyar dolar gelirimiz var. Önümüzde iki hedef var.
1’incisi turist sayısını artırmak. İlk etapta 50 milyon turist.
2’ncisi ise kişi başına turizm harcamasını yükseltmek.
İlk 8 ülkenin kişi başına turist harcaması 1.100 dolar.

Türkiye’ninki 743 dolar. Bu hedefleri
aşacak potansiyelimiz var.” diye
konuştu.
İstanbul, dünya turizm kenti
sıralamasında ilk 6’da…
İstanbul’un turizm kapasitesi ile ilgili
açıklamalarda bulunan Başkan
Topbaş, şöyle konuştu: “Ürettiğimiz
sinerji ile İstanbul’a vizyon kazandırdık.
Şu an İstanbul’da yatak kapasitesi
150 bini aşmış durumda. Eğlence
tesisi kapasitesi ise 100 bini bulmuş
durumda. İstanbul, büyük kongre
şehirleri arasında dünya 1’incisi oldu.
İstanbul’un kongre adresi olması
avantajlı. Çünkü toplantılara katılım
yüzde 30 artıyor. Ziyaretçi sayısında
Avrupa’nın en fazla büyüyen şehri
olduk. Dünya turizm kenti
sıralamasında ilk altıdayız. Bangkok,
Londra, Paris, Singapur ve New York
ile yarışıyoruz. 2004’te 3,5 milyon
olan turist sayısı 10 milyona ulaştı.
Hedefimiz, 30 milyon turist.”

“İstanbul’un tanıtımı adına turizme
önem veriyoruz…”
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un tanıtımı
ve dünya barışına önemli katkı sağlamak
amacıyla turizme önem verdiklerini
ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hedeflerimizi doğru belirledik ve
gelinen nokta güzel bir başarı öyküsü.
Henüz daha basamakların ilklerindeyiz,
çıkmamız gereken basamaklar var.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak
yapmamız gereken ne varsa, her şeye
hazır olduğumuzu belirtmek isterim.
Kültürel zenginliğimizin takdimi ve
gelen misafirlerin sadece alışveriş,
müzeleri gezmek değil; yeni bir takım
destinasyonları oluşturmak adına da
katkı sunabiliriz.”
Başkan Topbaş, Etiler ile Çamlıca arasına
yapılacak teleferik hattı projesiyle saatte
6 bin, günde 100 bin kişinin Boğaz’ı
teleferikle geçeceğini de belirterek,
“İnanıyorum ki, bu proje İstanbul
turizmine büyük katkı sağlayacaktır.” dedi.
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Başkan Kadir Topbaş:
“Daha yapacak çok işimiz var”
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul
Sanayi Odası’nın Kasım Ayı
Olağan Toplantısı’na katıldı.
Yapılan yatırımlarla İstanbul’un
artık bir cazibe merkezi haline
geldiğini belirten Başkan
Topbaş, “İstanbul hizmete
doymuyor. Daha yapacak çok
işimiz var.” dedi.

T

aksim Odakule’deki İSO Binası’nda düzenlenen
toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın yanı sıra İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Bahçıvan ve İSO üyeleri katıldı. Başkan Topbaş, yaptığı
konuşmada, Türkiye’deki istikrarlı yönetim sayesinde Türk
işadamlarının artık plan ve projelerini daha uzun soluklu
yapabildiklerini ve bununla birlikte dünyada kendilerine
saygın bir yer edindiklerini söyledi.

“Yerel yöneticiler olarak bizler, işadamı olarak sizler
bu yüzden İstanbul’a karşı çok daha fazla sorumluyuz.
2004’ten bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak
yaptığımız yatırımlar toplamı 60 milyar lira. Bu yatırımlarda
hükümetimizin özel bir desteği yok. Özel bir kaynak ayrılmış
değil. Buna rağmen biz bu başarıyı yakaladık. Bütçemizin
realize olma oranı ise yüzde 90’larda. Bütçemizde en büyük
payı da ulaşıma ayırıyoruz. Bu pay, 24,6 milyar lira.”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın kendisine
kentin her iki yakasında yeni sanayi alanlarının açılması
yönünde taleplerini ilettiklerini belirten Başkan Topbaş,
şehirdeki sanayi alanlarının yeniden planlanması hakkında
çalışma yapılacağını söyledi. Yeni Büyükşehir Yasası ile
kentlerin tek meclisli yapı haline dönüştürüleceğini
hatırlatan Başkan Topbaş, daha verimli iletişim için Sanayi
ve Ticaret Komisyonu kurulacağını ifade etti.

İstanbul demir ağlarla örülüyor…
İstanbul’daki ulaşım yoğunluğunu azaltmak için metro
çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerinin altını çizen
Başkan Topbaş, “İhalesi devam eden, proje aşamasında
olan yeni metro hatlarımız var. Mecidiyeköy - Bağcılar Mahmutbey Metro Hattı’nın 17,5 kilometrelik kısmının
ihalesini yaptık. Protokol imzalayacağız. Diğer ucu olan
Kabataş bölgesine gelecek olan hattın da çalışmaları
tamamlandı. Üsküdar - Ümraniye Metro Hattı devam
ediyor. 38 aylık bir süreç ve dünya rekoru diyebileceğimiz
bir ölçekte tamamlanacak. Bağcılar Kirazlı - Bakırköy İDO
iskelesine olan projemizi de Ulaştırma Bakanlığı yapacak,
takdim ettik. Bakırköy İncirli’den Beylikdüzü’ne gidecek

Bütçede en büyük pay ulaşımın…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un Türkiye’de lokomotif
bir güç olduğunu ve İstanbul’un aynı zamanda dünyaya
karşı sorumlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:
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metronun projeleri de tamamlandı,
ihale dosyaları hazırlandı. Etiler
Hisarüstü’ne giden hattın da Mart
ayı içerisinde deneme sürüşleri
başlayacak. Yani kent altında ve kent
üstünde çalışmalarımız var. Dünyada
metro yatırımını kendi imkanlarıyla
yapan tek kent İstanbul’dur. Dünyada
bunun başka örneği yoktur.” diye
konuştu.
430 km yol, 276 kavşak…
Göreve geldikleri günden bu yana
İstanbul’a 276 adet kavşak ve yol
düzenlemesi yaptıklarını ifade eden
Başkan Topbaş, şöyle konuştu:
“30 tanesinin de çalışması devam
ediyor. Yeni 430 kilometrelik yol yaptık.
Eskiden bankalardan çek karnesi
alamayan belediye, şimdi bir ülke
çapında yatırımlar yapıyor. Biz bunu
para ve insan yönetimindeki başarımız
sayesinde yapabildik. Türkiye’deki tüm
belediyelerin yaptığı tüm yatırımların
yüzde 48’ini de İstanbul Büyükşehir
Belediyesi yapmıştır.”

İstanbul’a 1.705 yeni otobüs…
İstanbullunun rahat ve konforlu bir
ulaşım imkanına kavuşması için İETT
filosunu yenilediklerini de ifade eden
Başkan Topbaş, “İEET’nin filosunun
yenilenmesi için 3 bin yeni otobüsün
alınması talimatını vermiştik. Yerli
üretim olmasını özellikle belirtmiştik.
1.705 tanesini filoya dahil ettik. Halk
Otobüsleri de kendilerini yeniliyorlar.
İETT’nin otobüs yaş ortalamasını 4’e
düşürdük.” dedi.
İstanbul atıksulardan kurtuluyor…
Başkan Topbaş bir dönem İstanbul’un
ciddi su sorunu yaşadığını ve aldıkları
tedbirler ile İstanbul’un su sorununu
ortadan kaldırdıklarını belirterek, şöyle
konuştu: “Su havzalarında 2004 yılına
kadar kamulaştırılan alan 11 milyon
metrekare iken, 2004’den bu yana
kamulaştırdığımız alan 23 milyon
metrekare. Atıksu arıtma konusunda
çok önemli projelere imza attık.
Ayamama Deresi’nde çok önemli bir
tesis kurduk. Küçükçekmece’nin

kenarında aynı şekilde bir arıtma tesisi
kurduk. Selimpaşa’da 22 kilometre
tünel yapıyoruz. Bu projeler
görünmüyor ama şehrin geleceği adına
çok önemli işler.”
İstanbul hizmete doymuyor…
Çevre konusunda yaptıkları yatırımlara
değinen Başkan Topbaş, İstanbul’un
adeta yeşil bir tablo hale geldiğini
söyledi. Laleyi yeniden ana vatanına
getirdiklerinin altını çizen Başkan
Topbaş, Çırpıcı Çayırı’nı da park haline
getirerek, vatandaşlara nefes alacakları
yer kazandırdıklarını ifade etti. Yatırım
ve hizmetlere hız kesmeden devam
etmelerine karşın İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin iç borcu olmadığını, dış
borçlanmada da yüzde 38 limitinde
olduklarını ifade eden Başkan Topbaş,
“İstanbul, dünya tarafından gıpta ile
izleniyor. İstanbul, artık bir cazibe
merkezi haline geldi. Biz durmak
bilmeden çalışıyoruz. İstanbul hizmete
doymuyor. Daha yapacak çok işimiz
var.” diye konuştu.
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2013 yılının en iyi komşusu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştirak şirketlerinden Boğaziçi
Yönetim A.Ş. tarafından
düzenlenen “Yılın En İyi
Komşusu Benim Komşum” adlı
hikaye yarışması sonuçlandı.
Dereceye girenlere ödüllerini
veren Başkan Kadir Topbaş,
yarışma ile unutulmaya
yüz tutan değerlerden biri
olan komşuluğu tekrar
canlandırmayı amaçladıklarını
söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
iştirak şirketlerinden Boğaziçi
Yönetim A.Ş.’nin, profesyonel
yönetim hizmeti verdiği 31 ildeki
KİPTAŞ, TOKİ ve özel sektöre ait
140 bin konutta yaşayan yaklaşık
1 milyon kişiye yönelik düzenlediği
“Yılın En İyi Komşusu Benim
Komşum” adlı hikaye yarışması
sonuçlandı. Yazdıkları hikayelerle
dereceye girmeye hak kazanan
yarışmacılara ödülleri, İstanbul
Büyükşehir Başkanı Kadir Topbaş
tarafından verildi. Başakşehir Çınar
Koleji’nde düzenlenen törende
konuşan Başkan Kadir Topbaş,
yarışma ile İstanbul’un unutulmaya
yüz tutan değerlerinden biri olan
komşuluğu tekrar canlandırmayı
amaçladıklarını söyledi.
Aile ve kültür ilişkilerimiz
güzellikler barındırıyor…
Başkan Kadir Topbaş, site
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sakinlerinin yazdığı komşuluk
anılarının sosyolog, gazeteci ve ev
hanımlarından oluşan jüri tarafından
değerlendirildiğini belirterek,
“Bizim aile ve kültür ilişkilerimiz
dünyanın hiçbir milletinde olmayan
güzellikler barındırıyor. Sokaktaki
hiç tanımadığımız bir kişiye bile
“amca”, “dayı”, “teyze”, “dede” gibi aile
içi vasıflarla hitap ediyoruz, yardımcı
oluyoruz.” dedi.
Yerel yönetim olarak ortak
kullanım alanları oluşturuyoruz…
Aile hayatının kültürümüzde var
olan bir değer olduğunu ancak
şehir hayatında bazen bu değerlerin
unutulduğunu ifade eden Başkan
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bize düşen; şehrin getirdiği
yoğun stres içerisinde bu değerleri
zinde tutmaktır. Çevre ne kadar
düzgünse, insan ilişkileri ne kadar
iyiyse, çocuklar da o kadar doğru

gelişir. Boşuna denmemiş; ‘Üzüm
üzüme bakarak kararır diye.’ Yerel
yönetim olarak park ve meydan
gibi çokça ortak kullanım alanları
oluşturmamızın temelinde de
insanların birbirlerini daha iyi
tanımasına ve anlamasına vesile
olmak yatıyor.”
Ödüllerini Başkan Topbaş’ın
elinden aldılar…
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra
Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal, Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel
Müdürü İlhan Aydı Kartal ve KİPTAŞ
Genel Müdürü İsmet Yıldırım ile
birlikte dereceye giren yarışmacılara
ödüllerini verdi. Yazdığı komşuluk
anısıyla 1’inci olan Serap Yılmaz
3 bin TL, 2’nci olan Döndü Şaşma
2 bin TL, 3’üncü olan Dilek Güneş
ise 1.000 TL ödül kazandı. Yarışmada
mansiyon ödülü ise Hakan Özer’in
oldu.

İstanbul ve Lefkoşa
kardeş şehir oluyor
KKTC Lefkoşa Türk Belediye
Başkanı Kadri Fellahoğlu,
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’a nezaket
ziyaretinde bulundu. Başkan
Topbaş, İstanbul ile Lefkoşa
arasında Kardeş Şehir
Protokolü imzalanacağını
söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Türk
Belediye Başkanı Kadri Fellahoğlu’nu
Sütlüce’deki Tanıtım ve Bilgilendirme
Merkezi’nde ağırladı. Konuk başkanın
ziyaretinden memnuniyet duyduğunu
belirten Başkan Kadir Topbaş, Lefkoşa
ile İstanbul arasında imzalanacak olan
‘Kardeş Şehir’ protokolü ile yavru vatan
KKTC’ye ve Lefkoşa’ya daha da yakın
olacaklarını söyledi.
İBB’nin bilgi ve deneyimlerinden
yararlanacağız…
Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Kadri
Fellahoğlu da, Türkiye’nin ve İstanbul’un
desteğinden her zaman büyük onur
duyduklarını ifade ederek, İstanbul’da
son 10 yılda yaşanan gelişmeleri
yakından takip ediyoruz. Lefkoşa,
imzalanacak protokol ile birlikte
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bilgi
ve deneyimlerinden yararlanacak.” dedi.
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İstanbul’da Balkan rüzgarı
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
Feshane’de düzenlenen
Rumeli-Balkan Trakya KültürSanat Buluşması ve Tanıtım
Günleri’ne katıldı. Yöreye has
ürünlerin yer aldığı stantları
gezen Başkan Topbaş, geleneksel
yiyeceklerden de tattı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Rumeli
Balkan Federasyonu tarafından
İstanbul Feshane Uluslararası Fuar
ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen
“Rumeli-Balkan Trakya Kültür-Sanat
Buluşması ve Tanıtım Günleri”
etkinliğine katıldı. Vatandaşların
sevgi gösterileriyle karşılanan
Başkan Topbaş, bütün stantları
tek tek gezdi. İkram edilen yöresel
yiyeceklerin tadına bakan Başkan
Topbaş, vatandaşlarla hatıra
fotoğrafı da çektirdi.
“Yüreğimiz Rumeli’de,
Balkanlar’da…”
“Bugün burada sizinle birlikte
Rumeli’yi, Balkanları ve Trakya’yı
hissediyorum.” diyerek sözlerine
başlayan Başkan Kadir Topbaş,
“İnanıyorum ki Trakya’da, Rumeli’de
yaşayanların gönülleri Türkiye’de.
Türkiye’deki yurttaşlarımızın yüreği
de Rumeli’de, Balkanlar’da... Asırlar
boyunca karşılıklı hasret çekildi. Bu
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hasretler, insanlarımızı türkülerde
ezgilerde biraraya getirdi.” dedi.
İstanbul’un Fethi’nden önce de bu
bölgelerde ecdadımızın yaşadığına
dikkat çeken Başkan Topbaş,
aralıklarla bu bölgeyi ziyaret ettiğini
ve Türkiye’den farklı bir yerde
olmadığını hissettiğini söyledi.
“Geçmişini unutanların geleceğini
başkaları yazar…”
Eski kötü günlerden sonra şimdilerde
bölgede huzurun egemen olduğunu
belirten Başkan Topbaş, “İnşallah bu
huzur devam eder. Değerlerini hiç
unutmayıp nesilden nesile aktaran
bu insanlarımızı tebrik ediyorum.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak
bizler, Feshane’yi kültür günleri için
derneklere vermek suretiyle bunu
yaşatmak istedik. Çünkü geçmişini
unutanların geleceğini başkaları
yazar. Bizler bu buluşmalara çok
önem veriyoruz. Yavrularımıza
geçmişimizi kültürümüzü
aktaracağız.” diye konuştu.

Başkan Topbaş, Tokatlılarla…
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
Küçükçekmece Mega Arena’da
düzenlenen Geleneksel
Tokatlılar Gecesi’ne katıldı.
Ülkelerin ve milletlerin ancak
birlik ve beraberlik içinde
kalkınabileceğine dikkat çeken
Başkan Topbaş, İstanbul ve
Türkiye’nin dünya lideri olma
yolunda hızla ilerlediğini
söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Küçükçekmece Mega Arena’da düzenlenen Geleneksel
Tokatlılar Gecesi’ne katıldı. İstanbul Milletvekili Harun
Karaca ile Tokat ili ve ilçelerini temsil eden dernek ve
vakıfların yer aldığı gecede, Tokatlılar Başkan Kadir Topbaş’a
yoğun ilgi gösterdi.
Başkan Kadir Topbaş, geceye katılanlara hitap ederek,
“İstanbul ve Türkiye, birlik ve beraberlik içinde dünya lideri
olma yolunda hızla ilerledi. Ülkeler lider yetiştirir ve gelişir.
Türkiye de bir lider yetiştirdi. Başbakanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ı yetiştirdi. Böylece İstanbul ve Türkiye, dünya lideri
olma yolunda hızla ilerliyor.” dedi.
Rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgarın yardım
etmeyeceğini belirten Başkan Topbaş, son yıllarda
çizilen doğru rota sayesinde İstanbul ve Türkiye’nin artık
dünyada gıpta edildiğini söyledi. Hz. Mevlana’nın “Aynı dili
konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır” sözünü
hatırlatan Başkan Topbaş, “Ülkemizdeki barış ve hoşgörü
ortamının devamı için hemşehri dernek ve vakıflarına
büyük görevler düşüyor.” dedi.
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Erişilebilir bir İstanbul!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Dünya Engelliler Günü
kapsamında engelli vatandaşları
biraraya getirdi. “Erişilebilir
bir İstanbul” birimi ile engelli
vatandaşların yaşamlarını
kolaylaştırmak için
çalıştıklarını ifade eden Başkan
Topbaş, 2004 yılında 2 olan
Engelli Merkezlerinin sayısını
bugün 25’e çıkardıklarını
söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü
ile Engelliler Müdürlüğü’nün işbirliğiyle Dünya Engelliler
Günü dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyonda, engelli
vatandaşlar unutamayacakları bir gün yaşadılar. Florya Sosyal
Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıya, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra Türkiye İşitme
Engelliler Milli Federasyonu Başkan Yardımcısı Orkun
Utsukarcı ve Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu Genel
Sekreteri Ayhan Bahçeli ile çok sayıda engelli vatandaş ve
aileleri katıldı.
Engelli Merkezi sayısı 25’e çıktı…
Başkan Kadir Topbaş, yaptığı konuşmada, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu dönemde
başlatmış olduğu belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini
belirterek, “Sayın Başbakanımız ilk defa bir müdürlük kurdu.
Başbakanımızın belediye başkanlığı öncesinde bunu dert
edinen kimse olmamıştı. Kendileri somut adımlar attı. Bizler
de kendisinin başlattığı bu vizyonu devam ettiriyoruz.
Başbakanımızın belediye başkanlığı döneminde kurmuş
olduğu 2 engelli merkezinin sayısını biz 25’e çıkardık.
2 tanesinin de kurulma çalışmaları devam ediyor.” diye konuştu.
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Herkes için erişilebilir bir İstanbul…
İstanbul’u engelli vatandaşlar için daha yaşanabilir bir hale
getirme çabasıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Topbaş,
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz, yerel yönetim olarak her
günü böyle değerlendirip, kentte yaşayan her bireyin kent
içindeki yaşamını kolaylaştırma anlamında adımlarımızı attık
ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. ‘Erişilebilir bir İstanbul’
adı altında oluşturduğumuz birimle bütün projelerimizde
engellilerin ve bütün dezavantajlı grupların olurlarını almadan
hiçbir projeyi hayata geçirmiyoruz. Okulları, spor salonlarını
hatta KİPTAŞ A.Ş.’nin yaptığı evleri engelli vatandaşlarımızın
kullanımına uygun olarak projelendirdik ve buna göre yaptık.”
Engelli vatandaşların kullanımına uygun ulaşım
haritası…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu
çalışmaların Dünya Sağlık Örgütü tarafından model olarak
alındığının altını çizen Başkan Topbaş, “İstanbul’daki bütün
belediye otobüslerini yeniledik ve dezavantajlı grupların
ihtiyacına göre şekillendirdik. Yapacağımız yeni bir proje
ile duraklara bir buton koyacağız. Yaşlı veya engelli bir
vatandaşımız bu durağa geldiğinde butona basacak. Durağa

yaklaşan otobüs şoförü de durağa
gelmeden buna göre hazırlık yapacak.
Ayrıca Metrobüs Hattı’nda yapacağımız
bir projemizle birlikte de hiçbir durak,
istasyon erişilemez olmayacak.
Görme engellilerinin rahatlıkla tespit
edebileceği ve anlayabileceği bir ulaşım
haritası hazırladık.” dedi.
Başkan Topbaş’tan “duyarlılık”
çağrısı…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak engelli
vatandaşların kullanamayacağı hiçbir
projeyi onaylamadıklarını ifade ederek,
sözlerini şöyle tamamladı: “Buradan
Türkiye’deki tüm belediyelere çağrı
yapıyorum. Engelli standartlarına
uymayan projeleri onaylamasınlar.
İhalelerini yapmasınlar. Hayata
geçirmesinler. Yerel yönetimlerin, bu
hassasiyeti özellikle göstermelerini rica
ediyorum.”
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Engelsiz İstanbul için!

İ
İstanbul, 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’nde çeşitli etkinliklere
sahne oldu. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Engelliler
Müdürlüğü (İSEM), düzenlediği
etkinliklerde, hem engelli
bireylere destek oldu hem de
engellilik konusunda toplumda
farkındalık yarattı.

stanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü (İSEM)
ve Bahçelievler Belediyesi’nin işbirliğinde düzenlenen
Zihinsel Engelliler Arası Bilgi Yarışması Finali ve Ödül
Töreni, Bahçelievler Kültür Merkezi’nde yapıldı. İSEM’e bağlı
merkezler ve Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne
bağlı okullarda eğitim alan öğrenciler ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü kurumlarında kalan
10-25 yaş arası hafif ve orta derece zihinsel engelli gruplar
arasındaki bilgi yarışmasının finali, renkli görüntülere sahne
oldu.
7 bölgeden müzik ve dans şöleni…
İSEM, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak ve engelli
bireylerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Cemal Reşit
Rey Konser Salonu’nda da “80 Zihinsel Engelli Sahnede”
programı düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zihinsel
Engelliler Gösteri Sanat Topluluğu’nun 7 bölgeden dans ve
müzik örnekleri sunduğu organizasyonda, salonu dolduran
engelli vatandaşlar ve aileleri doyasıya eğlendi.
Zihinsel engelli öğrencilerin, öğretmenleriyle birlikte
seslendirdikleri solo ve koro şarkıların, dans ve halk
oyunlarıyla birleştirdiği programa, İstanbul Büyükşehir
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Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Hüseyin Eren ile Kültür A.Ş. Genel
Müdürü Nevzat Kütük de katıldı.
Salonu dolduran engelli vatandaşlara
ve ailelerine Başkan Kadir Topbaş’ın
selamını ileten Hüseyin Eren, sahnedeki
performanstan çok etkilendiğini söyledi.
Kendilerine hayran bıraktılar…
Etkinlikler kapsamında, İSEM Gösteri
Sanatları Gruplarından; İBB Avrupa
Müzik Grubu, İBB Anadolu Müzik
Grubu, Mehteran ve Sufisem Grubu da
pek çok ilçedeki kültür merkezlerinde
sergiledikleri performanslarla kendilerine
hayran bıraktılar.
İBB Engelsiz Yaşam Fuarı’nda…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık
ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
bünyesinde hizmet veren Engelliler
Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü Etkinlikleri çerçevesinde
düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı’na
katıldı. Fuarda, engelli ve bakıma muhtaç
bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak
amacıyla tasarlanan endüstriyel ürünler
sergilendi. Engelli ile engelli bireye
yaşam çözümleri üreten firmaları
biraraya getirildi.

Engelli ve ailelerini buluşturan
yemek…
Engelli vatandaşlar ve aileleri, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından
düzenlenen Dünya Engelliler Günü
Geleneksel Akşam Yemeği Programı’nda
biraraya geldi. Florya Sosyal Tesisleri’nde
düzenlenen ve yaklaşık 700 kişinin
katıldığı programa, İSEM Engelliler
Gösteri Sanatları Topluluğu Sıra Gecesi
ve İSÖM X Müzik Grubu’nun müzik ve
dans gösterileri damga vurdu.
İş’te engel yok…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler
Müdürlüğü (İSEM) ile İstanbul Kalkınma
Ajansı işbirliğiyle düzenlenen İş’te Engel
Yok - Engelli Gençler İstihdam Projesi
kapsamında “İş’te Engel Yok Projesi
Engelsiz İş Dünyası Plaket ve Eğitim
Sertifikası Dağıtım Töreni” düzenlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen
törende, engelli istihdamının
artırılmasına destek veren ve iş olanağı
sağlayan firmaların yöneticilerine plaket
takdim edilirken; çeşitli branşlarda
aldıkları eğitim neticesinde başarılı
olan 65 engelli kursiyere ise Halk Eğitim
Sertifikası verildi.
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İstanbul, teknolojide de öncü!
Teknolojiyi en iyi kullanan yerel
yönetimlerden biri olan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, son
10 yılda başta teknolojik yenilikler
olmak üzere İstanbulluların
hayatını kolaylaştıracak
çok sayıda hizmeti hayata
geçirdi. Evrak takibinden
iş başvurusuna, hava
durumundan trafik durumuna
kadar İstanbulluların kentle
ilgili anlık bilgilere ve tüm
belediye hizmetlerine her
an ve her yerden ulaşmaları
sağlanıyor.
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İ

stanbulluların her alanda hayatını kolaylaştıracak ve
yaşam kalitelerini yükseltecek başta teknolojik yenilikler
olmak üzere çok sayıda hizmeti hayata geçiren İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, son 10 yılda yaptığı yatırımlar ile
çok sayıda teknolojik yeniliği İstanbulluların hizmetine
sundu. Evrak takibinden bilgi edinmeye, iş başvurusundan
hava durumuna, adres aramadan trafik ve yol durumuna
kadar İstanbulluların kentle ilgili anlık bilgilere ve tüm
belediye hizmetlerine her an ve her yerden ulaşmaları
sağlandı.
Teknoloji, İstanbulluların hizmetinde…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi en iyi kullanan
yerel yönetimlerden biri olarak İstanbul’u, dünyayı takip
eden değil dünyanın takip ettiği bir kent haline getirmek
için yeniliklere hız kesmeden devam ediyor. Teknolojik
yenilikler İstanbulluların hizmetine sunulurken; e-Belediye
ve mobil uygulamalara www.ibb.gov.tr adresinden ulaşım
da sağlandı. Beyaz Masa’dan evde sağlık başvurusuna,
İstanbul Şehir Rehberi’nden Belnet internet erişimi ve
Atatürk Kitaplığı online kataloğuna kadar pek çok farklı
alandaki hizmet ile İstanbulluların hayatları kolaylaştırıldı.
Dünyanın ilk şehir televizyonu…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, www.istweb.tv uzantılı
web adresinden yayın yapan dünyanın ilk şehir

televizyonu İstWeb TV ile trafik
durumu, şehir haberleri, Türkiye ve
dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi
veriyor. İlçeye ya da kişiye özel yayın
imkanı sağlayan İstWeb TV, caddeler
ve meydanlar, otobüs durakları,
metro istasyonları, iskeleler, kültür
ve kongre merkezleri, sosyal tesisler,
gibi binlerce noktada izlenebiliyor.
Mobil uygulamalarla da dünyanın her
yerinden iPad, iPhone, Andorid iletişim
sistemleri aracılığıyla takip edilebiliyor.
34 kamera ile 24 saat canlı yayın…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
4’ü sesli olmak üzere toplam
32 adet full hd kamera ile İstanbul’un
en güzel noktalarını 27 ayrı
lokasyonda dünyanın her yerinden
canlı izleyebilme hizmeti sunuyor.
24 saat canlı yayın yapan turistik
kameralara, www.ibb.gov.tr web
adresinden ulaşılabiliyor. Toplu
Ulaşım Bilgi Sistemi ile İstanbulluların
diledikleri gün ve saat için, İETT,
metro, metrobüs, raylı sistemler, deniz

ulaşımı, yürüme, merdiven, rampa
yollar ile araçlarını tercih ederek en
kısa yol, en hızlı rota ve en düşük
maliyet analizleri yapmaları sağlanıyor.
İstanbullular için akıllı duraklar…
AkYolbil Projesi ile İstanbul’daki
5.000 otobüsün GPS/GPRS teknolojisi
kullanılarak on-line izlenmesi ve
otobüslerin duraklara tahmini varış
sürelerinin, duraklara yerleştirilen
elektronik panolar aracılığıyla
yolculara duyurulması sağlanıyor.
Proje ile BELBİM ve İETT, engelsiz
yaşamın yanında da yer alıyor.
Akıllı duraklar, durakta bekleyen
engelli yolcunun bulunduğunu şoföre
bildiriyor ve görme engelli yolcular
için FM bandından bilgilendirme
yapılıyor.
İstanbulkart, Türkiye’de bir ilk…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hayata
geçirdiği elektronik bilet “İstanbulkart”
ile yolculuk takibini elektronik
ortamda yapmaya başladı. Kağıt bilet

kullanımına son verilen uygulama ile
metrodan otobüse, vapurdan tramvaya
kadar tüm ulaşım araçlarında tek bilet
dönemi başlatıldı. Avrupa’nın en büyük
ödüllerinden biri olan Mastercard
Transport Ticketing’de birincilik ödülü
alan İstanbulkart, bugün 12 milyon
İstanbullu tarafından kullanılıyor.
Belediye hizmetleri telefonun
ucunda…
Akıllı telefonlar ve tablet
uygulamalarını İstanbul halkının
hizmetine sunan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, İBB Beyazmasa, İstanbul
Bülteni, İBB Ceptrafik, Mobil İSKİ,
Metro İstanbul, İstWeb TV, Şehir Hatları
QR Kod, İBB Mobil Yayınlar ve İSEM
Mobil uygulamaları ile teknolojik
yatırımlar konusunda da öncü
olduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca
Tarihi Yarımada Mobil 3D Sanal Şehir
Uygulaması ile de mobil teknolojiler
kullanılarak, yerli ve yabancı turistler
tarafından yoğun olarak ziyaret edilen
İstanbul’un tanıtımı amaçlanıyor.
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Bağcılar, gelecek vaat ediyor!
İstanbul Bülteni’nin bu ayki konuğu,
İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan
Bağcılar’ın Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı… Son yıllarda hayata
geçirilen dev projeler ile Bağcılar’ın
İstanbul’un gelecek vaat eden ilçesi
olduğuna dikkat çeken Başkan
Çağırıcı, devam eden ve planlanan
metro yatırımları sayesinde ilçede
ulaşım sorununun çözüleceğini
söyledi.

S

ayın Başkanım, İstanbul’un nüfus bakımından
en büyük ilçesi olan Bağcılar’da halkın yaşam
kalitesini yükselten yatırımlarınızdan ve
projelerinizden bahseder misiniz? Ayrıca ilçede devam
eden Kentsel Dönüşüm Projesi ne durumda?
İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Bağcılar, son yıllarda
gerçekleştirilen alt ve üst yapı projeleri, sosyal projeler,
eğitim yatırımları ve kentsel dönüşüm hamlesi ile
İstanbul’un gelecek vaat eden ilçesi oldu. Bağcılar Yavuz
Selim Mahallesi’nde yeni bir Kaymakamlık binası inşa
edeceğiz. İçerisinde tapu, nüfus, sosyal yardımlaşma ve
dayanışma, ilçe sosyal hizmetler, vergi dairesi, ilçe milli
eğitim, tarım, İŞKUR, ilçe sağlık müdürlükleri hizmet
verecek. Yeni belediye binamızı da Güneşli Mahallesi’nde
mevcut binamızın bulunduğu yeri genişleterek inşa
edeceğiz. İlçemizde, Kentsel Dönüşüm Projesi de planlı
ve programlı olarak devam ediyor. İstanbul’da ilk Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğü’nü biz kurduk. 6306 Sayılı Kanun’un
da çıkmasıyla da kentsel dönüşüm projesi hız kazandı.
Riskli alanlarda yeniden planlama çalışması yapıp, şehircilik
ilkelerine uygun ada bazlı yeni projeler üretiyoruz. Göztepe,
Kemalpaşa, Demirkapı, Evren, İnönü, Merkez, Sancaktepe
ve Çınar Mahallelerinin bir kısmı Kentsel Dönüşüm Alanı
olarak ilan edildi. Biz, herkesin bulunduğu yerde kalmasını
amaçlıyoruz. Yani yerinde dönüşüm. Bağcılar’ın cefasını
çekenler, sefasını da sürecekler. Parsel birleşimleriyle
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inşa inşa edilecek yeni yaşam alanlarıyla özellikle sokak
arası yollara ihtiyaç kalmayacak. Bu şekilde ilçedeki trafik
probleminin çözümüne de katkı sağlayacağız.
Sayın Başkanım, İstanbul’un yeni cazibe merkezi
olmaya aday olan Bağcılar’da ulaşım konusunda
tamamlanan ve devam eden çalışmalar hangileri? Bu
projeler Bağcılar’a nasıl bir katkı sağlayacak?
Bağcılar halkının daha hızlı ve daha konforlu ulaşım
imkanına kavuşması için yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla
2006 yılında Bağcılar - Zeytinburnu Cadde Tramvayı’nı,
2013 Temmuz ayında da Olimpiyatköy - Başakşehir Bağcılar Kirazlı - Otogar Metro Hattı’nı hizmete aldık. Şimdi
de inşaatına başlanan ve 2017 yılında tamamlanacak olan
18 km’lik Mecidiyeköy - Kağıthane - Alibeyköy Mahmutbey arası ikinci metro hattının heyecanını
yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin 2014 yılı hedef
projeleri arasında yer alan ve 2017 yılında hizmete girecek
olan 9 km’lik Bakırköy İDO - Bağcılar Kirazlı Metro Hattı ile
Bağcılar, yaklaşık 50 kilometrelik metro ağına kavuşmuş
olacak. Yine 12,5 km’lik Mahmutbey - Halkalı - Bahçeşehir
Metro Hattı ile 9,4 km’lik Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece
(Halkalı) Metro Hattı’nın 2019 yılında hizmete alınması
hedefleniyor. 2020 yılında hizmete alınması planlanan
13 km’lik Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro Hattı da

ilçemize değer katacak. 7,8 km’lik
Şirinevler - Mahmutbey (Tavukçu
Deresi) Tramvay Hattı’nın da
2026 yılında hizmete alınması
hedefleniyor. Cumhuriyetimizin
100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında
Bağcılar, toplamda 7 raylı sistem
hattı ile ulaşım meselesini tamamen
çözmüş olacak. Bağcılar, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem
yatırımlarından en çok istifade eden
ilçelerinden biri olacak.
Başkanım, AB Projeleri, Kalkınma
Ajansı Projeleri başta olmak üzere
yüzlerce sosyal projeyi hayata
geçirdiniz. Bu projelerden kısaca
bahseder misiniz?
İstanbul’un fatihi Fatih Sultan
Mehmet Han’ın “Hüner bir şehri
yaşanılır kılmaktır, o da yetmez; orada
yaşayanları mutlu kılmaktır.” sözünü
bir düstur olarak kabul ettiğimiz için
bizim yönetim anlayışımızda bireyin
mutluluğu çok önemlidir. Belediye
olarak kadın ve engellilere pozitif
ayrımcılık yapıyoruz. Bağcılar Belediyesi
Engelliler Sarayı’nda açtığımız

kurslarla yüzlerce engelli kardeşimize
meslek öğretiyoruz. Engelliler
Sarayı’nda, İstanbul Kalkınma
Ajansı tarafından desteklenen,
Engelliler Akademisi ve Engelsiz
Eğitim projelerinin uygulandığı
farklı engel gruplarında yaklaşık
1.500 engelli kursiyerimizeğitim aldı.
Geçtiğimiz Nisan ayından itibaren
“kekeme ve konuşma bozukluğu”
olan vatandaşlarımıza da kurs imkanı
sağlamaya başladık. Kadın ve Aile
Kültür Sanat Merkezimizde meslek
edindirme kursları düzenliyoruz.
Kurslarda 60 farklı branşta eğitimler
veriliyor. Kadınlara yönelik psikolojik
danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Bağcılar Belediyesi olarak, Elektronik
Belge Yönetim Sistemi (EBYS),
Sanal Operatör uygulaması, Kayıtlı
Elektronik Posta Sistemi (KEP) ve
İnteraktif Meclis uygulamaları ile
“Akıllı Belediyecilik” uygulamalarını
en etkin şekilde kullanan
belediyelerden biriyiz. Belediyede
her hangi bir işi olan, herhangi biri
başvurusunun aşamalarını internet
üzerinden takip edebiliyor.
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Genç nüfusun yoğun olduğu Bağcılar’da eğitim alanında
yaptığınız ve yapmayı planladığınız yatırımlar nelerdir?
Bağcılar’da 96’sı devlet okulu olmak üzere 116 okulumuzda
180 bin öğrencimiz eğitim görüyor. Ayrıca Kemerburgaz
Üniversitesi’nden sonra Medipol Üniversitesi Hastanesi de
hizmete açıldı. Üçüncü bir üniversitenin yüksek okul proje
çalışmaları da devam ediyor. 21 yıl önce hiç kütüphanesi
olmayan Bağcılar’da bugün 30 tane kütüphane bulunuyor.
Öğrencilerimiz için 10 tane Bilgi Evi inşa ettik ve hedefimiz
22 mahallenin tamamına yapabilmek. Bilgi Evlerimizden
yaklaşık 25 bin öğrencimiz faydalanıyor. Yetenekli
çocuklarımız için Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’ni
hizmete açtık. Kültürel etkinlikler, toplantı ve konferanslar
için Halk Sarayı, Bağcılar Kültür Merkezi, Mehmet Akif Kültür
Sanat Merkezi’ni inşa ettik. Bağcılar’da internet kullanıcı
sayısını artırmak için “Ücretsiz Güvenli İnternet” projesini
başlattık. İlçemiz sınırları içerisinde 64 noktada güvenli ve
ücretsiz internet hizmeti sunuyoruz.
Bağcılar Meydanı yanında yaptığımız 8D Sinema Salonu ve
Planetaryum yakında hizmete girecek. 8D sinemamızın üst
katına inşa ettiğimiz planetaryumda çocuklara gökyüzünü,
uzayı tanıtmayı ve araştırma yapmalarını teşvik etmeyi
amaçlıyoruz. Ayrıca Halk Sarayı’nın önüne “Bilim Müzesi”
yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından
Yıldıztepe Mahallesi’nde inşa edilen Gençlik Merkezi’nin
açılışını yakında gerçekleştireceğiz. Yine geleneksel
hale getirdiğimiz izci kampları, yaz kampları ve yaz spor
okullarımıza binlerce öğrencimiz katılıyor. İlçemizdeki
gençlerin ve öğrencilerin ücretsiz yararlanması için 7 adet
kapalı yüzme havuzu inşa ediyoruz. İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’a Bağcılar gençliğine
yaptıkları yatırımlardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.
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Başkanım yeni dönem için hazırladığınız projeler
nelerdir?
Hemşerilerimizin istifadesine sunduğumuz Üzüm Bağı,
Kiraz, Kayısı, Kestane ve Fındık Bahçemizden sonra şimdi
“Ceviz Bahçesi” projesini başlattık. Ulusal medyanın büyük
bir kısmı Bağcılar’da bulunuyor. Bunun için Medya Parkı
inşa edeceğiz. İçerisinde oturma alanları, çok özel bir
restoranın da yer alacağı parkta, radyo ve televizyoncuların
canlı yayın yapabilecekleri stüdyo da yer alacak. Burası
basın mensuplarının buluşma adresi olacak. Burada ayrıca
bir Basın Müzesi yapmayı da de düşünüyoruz. 1.500 kişilik,
açılır kapanır tavanlı muhteşem bir amfi tiyatro projemiz
var. Mahmutbey’de 26 bin metrekarelik alana uluslararası
düzeyde bir kongre merkezi projesi üzerinde çalışıyoruz.
Bunların yanı Mahmutbey Köprüsü ile Basın Ekspres Yolu
arasında kalan Merkezi İş Alanı (MİA) bölümünü, kongre
vadisine dönüştüreceğiz. Ayrıca Barbaros Mahallesi Bilgi Evi
ve Spor Kompleksi, Demirkapı Katlı Otopark ve Pazar Alanı,
Gözdepe Katlı Otopark ve Pazar Yeri, Hürriyet Kültür Merkezi,
Kadın ve Çocuk Konukevi, Mahmutbey Aile Sağlığı Merkezi,
Mahmutbey Trafik Eğitim Parkı, Hürriyet Mahallesi’nde Plevne
Parkı da planladığımız projelerimiz arasında yer alıyor.
Başkanım, Bağcılar’ın 2023 vizyon hedefi nedir?
Avrupa otobanı ve havalimanı aksı üzerindeki ilçemizde,
kentsel dönüşüm ile otopark meselesi çözülmüş olacak. Yeşil
alanlarımız da Avrupa standartlarına ulaşmış olacak. İSTOÇ,
MASSİT, OTOCENTER, AUTOMALL ile Bağcılar, İstanbul’da çok
önemli bir yerde bulunuyor. Kentsel dönüşümün ardından

ulaşım meselesini de çözecek olan ilçemizin 2023 vizyon
hedefi, “Kongre ve Ticaret Şehri Bağcılar.” Bu yüzden yeni
sloganımızı “Gelecek Bağcılar” olarak belirledik. İstanbul
Büyükşehir Belediyemizin 10 yılda ilçemize yaptığı hizmet
ve yatırımlar toplamı 1 milyar 885 milyon 338 bin lira. Bu
vesileyle ulaşım yatırımları başta olmak üzere Bölge Parkımız
ve Gençlik Merkezimiz için İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’a şahsım ve Bağcılar halkı
adına çok teşekkür ediyorum.
Lokman Çağırıcı Kimdir?
1965 yılında Giresun´un Bulancak ilçesinde doğan
Lokman Çağırıcı, 1978 yılında Bağcılar Mahmutbey
Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı. 1990 yılında Yıldız
Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü´nü
bitirdi. 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey
yöneticilik yaptı, uzun bir süre ticaretle meşgul oldu.
Özel sektördeki çalışmalarına paralel olarak 1990 yılından
itibaren siyaset hayatı başlayan Çağırıcı, 1999 yılında
Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. 11 Mayıs 2007´ye
kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini
yürüten Lokman Çağırıcı, Bağcılar´ın Kurucu Belediye
Başkanı Sayın Feyzullah Kıyıklık´ın 11 Mayıs 2007´de
AK Parti İstanbul Milletvekilliği adaylığı için istifa
etmesinin ardından Bağcılar Belediye Başkanlığı´na
seçildi. 29 Mart 2009 yapılan yerel seçimlerde bir kez
daha Belediye Başkanlığına seçilen Çağırıcı, evli ve dört
çocuk babasıdır.
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İstanbul,
estetik değer kazanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
5. Uluslararası Süs Bitkileri,
Peyzaj ve Yan Sanayileri Fuarı’na
katıldı. Park ve yeşil alan
düzenlemeleriyle İstanbul’a
estetik bir değer kattıklarını
anlatan Başkan Topbaş, kentte
yeşil alan oranının yüzde 69
oranında artırdıklarını söyledi.
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5.

Uluslararası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri
Fuarı, Başkan Kadir Topbaş’ın katılımıyla açıldı.
Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde açılan
fuara, Başkan Kadir Topbaş’ın yanı sıra, Park Bahçe ve Yeşil
Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek ile çok sayıda
yerli ve yabancı ziyaretçi katıldı. Başkan Topbaş, fuarın,
yeni tasarımları ve ürünleri görmek adına önemli bir şans
olduğunu belirterek, “Hızla gelişen peyzaj mimarimiz
mercek altına alınacak. Kamu ve özel sektör biraraya
gelecek. Yeni fikirlerle vizyonumuz zenginleşecek.” dedi.
İstanbul’da yeşil alan miktarı artıyor…
Başkan Topbaş, kendisinin mimar olması sebebiyle bu tür
gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade ederek, şöyle
konuştu: “Mimarlık, bütünsel bir bakış açısını gerektirir. Tıpkı
peyzaj mimarlığı gibi. Ülkemizde peyzaj mimarlığının hızla
geliştiğini görüyoruz. Özellikle İstanbul’da son 9 yılda
bunun en güzel örnekleri veriliyor. Yoğun bir şekilde görsel
ve işlevsel amaçlı ağaçlandırmalar yapılıyor. Parklar ve yeşil
alanlar düzenleniyor. Zira belediye olarak gelişmeleri
anında İstanbul’a aktarıyoruz.”

İstanbul, estetik bir görünüme
kavuştu…
Göreve geldikleri 2004 yılında Avrupa
Peyzaj Sözleşmesi’ni imzaladıklarını
hatırlatan Başkan Kadir Topbaş,
bu anlaşmayla birlikte dünya
standartlarını ülkemize taşıdıklarını
söyledi. Bu anlaşmanın aynı zamanda
İstanbul’un daha estetik bir şehir
olmasına yardımcı olduğuna dikkat
çeken Başkan Topbaş, “İstanbul’un
göze hitap eden, huzur veren yönleri
öne çıktı. Bu çalışmalar, kentin
ihtişamına, ferahlığına katkıda
bulundu. Kent milyonlarca metrekare
yeşil alan kazandı. Sizlerde buna
tanıksınız.” dedi.
“Milyonlarca bitki, daha güzel bir
İstanbul için açıyor…”
“Kentin tarihi ve doğal dokusunu
birarada ele alıyoruz.” diyen
Başkan Topbaş, konuşmasına şöyle
devam etti: “Çevre ve imar birbirini
tamamlasın istiyoruz. Estetiği ile
teknolojisi ile kenti bir üst seviyeye

çıkarıyoruz. Bu amaçla tarihi
eserlerimizi restore ediyoruz. Anıtsal
özellik taşıyan ağaçlarımızın bakımını
yapıyoruz. Kenti süs bitkileri, lale
ve erguvanlarla beziyoruz. İstanbul,
artık bahara lale ile ‘merhaba’ diyor.
270 türde 15 milyon lale kente renk
katıyor. Milyonlarca bitki, daha güzel
bir İstanbul için açıyor. İstanbul,
erguvan ağaçları ile nefes alıyor.”
Yeşil alanlar yüzde 69
arttı…
Başkan Topbaş, kentte yeşil alan
oranının yüzde 69 arttığına dikkat
çekerek, “Zeytinburnu’nda 1 milyon
metrekarelik bir park yapıyoruz.
Anadolu Yakası’na da böyle devasa
bir park yapacağız. Çevreciliğin lafla
değil, işle olduğunu gösteriyoruz.”
diye konuştu. Süs bitkileri pazarına
da bir canlılık getirdiklerini ve bu süs
bitkilerinin yerli üretim olduğunun
altını çizen Başkan Topbaş, “İstanbul
güzelleşirken, üreticiler de de para
kazanıyor. Yurtdışına lale ve süs bitkisi

satar hale geldik. Bu aynı zamanda
ekonomimize de bir katkıdır. Zira biz,
insana hizmet için varız.” dedi.
Büyükdere’deki Bahçıvanlık Okulu
yeniden açılıyor…
İstanbul’da Bahçe Market’i
kurduklarını ve Toprak Analiz
Laboratuvarı’nı hizmete aldıklarını
hatırlatan Başkan Topbaş, sözlerini
şöyle tamamladı: “Aziz Atatürk’ün
döneminde kurduğu Büyükdere’deki
Bahçıvanlık Okulu’nu açmak için de
çalışmalara başladık. Daha doğru,
daha bilgili hizmet veren elamanlar
yetişecek. Gelecek günlerde de
aynı kararlılıkla çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. Sizlerle birlikte kentin
standartlarını yükseltmeye devam
edeceğiz.”
Konuşmaların ardından Başkan
Topbaş, protokolle birlikte kurdele
keserek, 5. Uluslararası Süs Bitkileri,
Peyzaj ve Yan Sanayileri Fuarı’nın
açılışını yaptı.
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İSPARK Akademi başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
modern dönüşümü sağladığı
otopark sisteminde bir ilke daha
imza atmaya hazırlanıyor.
Hayata geçirilen “İSPARK
Akademi” ile İstanbul’da
sertifikalı otopark görevlisi
dönemi başlayacak.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi İSPARK, kent
içinde otopark kültürünün oluşturulmasına yönelik
çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İSAPRK, otopark
personeline yönelik mesleki eğitim ve kariyer gelişimini
desteklemek amacıyla sürekli bir eğitim merkezi olan
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İSPARK Akademi’yi hayata geçirdi. İSPARK tarafından
geliştirilen eğitim modülü ile sertifikalı otopark görevlisi
yetiştirilmesi hedefleniyor.
İSPARK’ın eğitim faaliyetlerine çok önem verdiğini belirten
Genel Müdür Mehmet Çevik, “İSPARK Akademi, ulaşımın
önemli paydaşlarından biri olan çalışanlarımızın mesleki
eğitim ve kariyer gelişimini desteklemek ve daha kaliteli
hizmet sunmak amacıyla kurulmuştur. Bu eğitimlerle
personelimizi alanında uzman ekipler haline getirmeyi
ve otoparkçılık algısını dönüştürmeyi hedefliyoruz.” diye
konuştu.
“Otopark ve Ulaşım Hizmetleri Sertifikasyon Programı” üst
başlığı ile hazırlanan eğitim modülü, “Otopark Görevlisi,
Otopark Yönetimi ve Vale Sertifika Programı” olmak
üzere 3 farklı programdan oluşuyor. Kursiyerler, uzman
eğitimciler tarafından verilecek olan 40 saatlik bir eğitime
tabi tutulacaklar. Program sonunda uygulanacak elektronik
sınavda başarılı olan personeller sertifikaya almaya hak
kazanacaklar.

6 bin öğrenciye kariyer eğitimi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği
ile düzenlenen 17. Kariyer Eğitim
Günleri, kapanış töreni ve sertifika
dağıtımı ile tamamlandı. Kariyer
Eğitim Günleri’nden bugüne
kadar yararlanan üniversite
öğrencilerinin sayısı 6 bine
ulaştı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Gençlik ve Spor Müdürlüğü
ile İstanbul Aydın Üniversitesi
işbirliğinde düzenlenen 17. Kariyer
Eğitim Günleri, son hafta eğitimleri
ve sertifika dağıtım töreniyle
tamamlandı. Bakırköy Cem Karaca
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen
kapanış törenine, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve
Spor Müdürü Osman Avcı ve İstanbul
Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Üyesi Sezai Koç ile İstanbul Aydın
Üniversitesi öğretim üyeleri katıldı.
Eğitimlerden 6 bin öğrenci
yararlandı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Müdürü Osman
Avcı, kariyer eğitimlerinden bu güne
kadar yaklaşık 6 bin öğrencinin
yararlandığını belirterek, “2004
yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz
17 eğitim programına farklı
üniversitelerden yaklaşık 6 bin

öğrenci arkadaşlarımızla biraraya
gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Eğitim programımızın kendinizi
tanımanız, yetenek ve ilgi
alanlarınızı keşfetmeniz, yeni şeyler
öğrenip, hayata dair farkındalık
yakalamanız için sizlere güzel fırsat
verdiğini ümit ediyorum.” diye
konuştu.
73 üniversiteden 565 öğrenciye
sertifika verildi…
23 Kasım - 28 Aralık tarihleri
arasında düzenlenen organizasyona,
yurt dışından 3, İstanbul dışından
35 ve İstanbul’dan 35 olmak
üzere toplam 73 üniversiteden
740 öğrenci katıldı. 6 hafta süren
eğitimlerin kişisel gelişimleri
açısından oldukça faydalı geçtiğini
ifade eden öğrenciler, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne ve İstanbul
Aydın Üniversitesi’ne teşekkür
ettiler. Tören, üniversite öğrencilere
sertifikalarının verilmesi ile sona
erdi.
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Buz pistine madalya yağdı!
Spor organizasyonlarının vazgeçilmez
adresi olan İstanbul, Artistik
Buz Pateni Türkiye Şampiyonası ile
Avrupa Masa Tenisi Birliği Kupası
3. Tur Mücadelesi’ne ev sahipliği yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor
Kulübü sporcuları, 3’ü altın olmak
üzere toplamda 6 madalya alarak
buz pateni şampiyonasına damga
vurdular.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürlüğü, Spor A.Ş. ve Türkiye Buz Pateni
Federasyonu işbirliği ile Silivrikapı Buz Pisti’nde
düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası,
renkli görüntülere sahne oldu. 8 kulüpten 58 sporcunun
katıldığı turnuva, minik, novice, junior ve senior olmak
üzere 4 kategoride yapıldı. Şampiyonanın Minik
Bayanlar Kategorisi’nde İzmir Büyükşehir Belediye
Spor Kulübü’nden Sıla Sağdıç 1’inci olurken; İstanbul
Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularında Zeynep
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Karagöz 2’nci, Ece Ceylan Kaya ise 3’üncü oldu. Minik
Baylar Kategorisi’nde de İBB Spor Kulübü’nden Eren
Özkan şampiyon oldu.
Ödüle doydular…
Turnuvanın 2’nci gününde Novice Bayanlar ve Baylar
Kategorilerinde, İBB Spor Kulübü sporcuları İlayda Bayar
ve Başar Oktar Türkiye Şampiyonu oldular. Junior Bayanlar
ve Baylar Kategorilerinde ise Altın Patenciler Spor
Kulübü’nden Elif Erdem ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kağıtspor’dan Burak Demirboğa altın madalyanın sahibi
oldular. İBB Spor Kulübü sporcusu Oğuzhan Selimoğlu da
Türkiye 3’üncüsü oldu. Senior Kategorisi’nde bayanlarda
Vizyon Buz Sporları Kulübü’nden Sıla Saygı, baylarda
ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’dan Ali
Demirboğa şampiyonluğa ulaşan isimler oldular.
Salonda kıyasıya mücadele…
Masa tenisinde Avrupa’nın en prestijli turnuvalarından biri
olan Avrupa Masa Tenisi Birliği Kupası (ETTU Cup)
3. Tur Mücadelesi de İstanbul’un ev sahipliğinde yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi’nde
düzenlenen turnuvada, İstanbul Büyükşehir Belediye
Spor Masa Tenisi Takımı ile İspanyol Cajasur Priego
Takımı karşılaştı. Çekişmeli geçen maçlar sonunda takım
halinde rakibine 3-0 mağlup olan İstanbul Büyükşehir
Belediye Spor Masa Tenisi Takımı, kupanın dışında kaldı ve
şampiyonaya veda etti.

İstanbul’da spor rüzgarı
Sporun başkenti İstanbul,
uluslararası bir spor turnuvasına
daha başarıyla ev sahipliği yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Fatih Spor Kompleksi’nde
düzenlenen Uluslararası
Badminton Turnuvası’nda
30 ülkeden 200’ü aşkın sporcu
şampiyonluk için ter döktü.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Müdürlüğü,
Türkiye Badminton Federasyonu
ve Spor A.Ş. işbirliği ile düzenlenen
Uluslararası Badminton Turnuvası,
30 ülkeden 200’ü aşkın sporcunun
katılımıyla İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Fatih Spor Kompleksi’nde
yapıldı.
Milli sporcumuz 2’nci oldu…
Olimpiyat Oyunları’na katılabilmek
için kota ve puan turnuvası olan
Uluslararası Badminton Turnuvası’nda,
Türkiye 56 sporcu ile mücadele etti.
Nefes kesen mücadeleler sonunda,
Tek Erkekler Turnuvası’nda Belçikalı
Yuhan Tan 1’inci oldu. Tek Bayanlar
Finali’nde ise Bulgar oyuncu Stefani
Stoeva ile karşılaşan milli sporcumuz
Neslihan Yiğit, turnuvayı 2’nci olarak
tamamladı.

Mücadeleler nefes kesti…
Çift Erkekler Turnuvası’nda, Rus
sporcular Nikita Khakimov-Vasily
Kuznetsov ikilisi kupanın sahibi oldular.
Çift Bayanlar Turnuvası’nda ise milli
sporcularımız Özge Bayrak-Neslihan
Yiğit ikilisi, Bulgaristan’dan Gabriela
Stoeva-Stefani Stoeva ikilisiyle karşılaştı.
Final müsabakasını 2-0 kaybeden milli
sporcularımız 2’nci olurken; Türkiye
adına yarışan Cemre Fere-Neslihan
Kılıç çifti de Fransa’dan Laura ChoinetStasa Poznanovic ikilisi ile 3’üncülüğü
paylaştılar. Karışık Çiftler Turnuvası’nda
ise milli sporcularımız Mehmet Ali KurtÖzge Toyran 3’üncülüğün sahibi oldular.
Turnuva, dereceye giren sporcuların
ödüllerini almasıyla son buldu.
Turnuvayı izleyen 500 öğrenciye
badminton raketi ve topu hediye
edildi.

57

İGDAŞ sinemalarda!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştirak şirketlerinden İGDAŞ,
doğalgazın güvenli kullanımına
yönelik hazırladığı kamu spotları
ile İstanbulluları bilgilendirmeye
devam ediyor. Doğalgazın
güvenli ve tasarruflu
kullanımına yönelik spotlar,
son olarak İstanbul genelindeki
sinema salonlarında
gösterilmeye başlandı.
Spotlarda doğalgaz
kullanıcıları daha dikkatli
olmaya davet ediliyor.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden
İGDAŞ, doğalgazın güvenli kullanımına yönelik
yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. İGDAŞ
tarafından hazırlanan doğalgazın güvenli ve tasarruflu
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kullanımına yönelik spotlar, İstanbul genelinde toplam 65
sinema salonunda gösterilmeye başladı. Sinema spotları,
doğalgaz kullanıcılarını doğalgazın güvenli ve tasarruflu
kullanımı ile ilgili hassas olmaya davet ediyor.
Pratik öneri ve önlemler…
Doğalgaz işletmeciliğinde güvenlik unsurunu her şeyin
üzerinde gören İGDAŞ, sinema spotlarında doğalgazın
hiçbir sorun yaşanmadan, güvenli olarak kullanabilmesi
için gereken şartları anlatıyor. Güvenli kullanımın yanı
sıra tasarruflu kullanımı da önemseyen İGDAŞ, hazırladığı
diğer spotla da tasarruflu doğalgaz kullanımına yönelik
pratik öneri ve alınacak önlemleri hakkında bilgi veriyor.
“Türkiye’yi dikkatli olmaya davet ediyoruz…”
İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, hazırladıkları kamu
spotları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “İlkini geçen yıl
hazırladığımız kamu spotları sayesinde 35 ulusal kanal
aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştık. Bu yıl da yeni kamu
spotumuz yine ulusal kanallarda yayınlanmaya başladı.
Bununla birlikte hazırladığımız sinema spotlarımızı sinema
salonlarında da göstermeye başladık. Güvenli ve tasarruflu
doğalgaz kullanımı için dikkat edilmesi gereken noktaları
pek çok kanaldan hatırlatıyor ve başta İstanbul olmak
üzere tüm Türkiye’yi dikkatli olmaya davet ediyoruz.”

Yeni yılda yeni iki oyun
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları, yerli ve yabancı
tiyatro eserlerinin seçkin
örneklerini İstanbullularla
buluşturmaya devam ediyor.
100’üncü yılını kutlamaya
hazırlanan Şehir Tiyatroları,
Ocak ayında 2’si yeni 34 oyunla
tiyatro severlerin karşısına
çıkmaya hazırlanıyor.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ocak
ayında 2’si yeni 34 oyunu seyirciyle buluşturmaya
hazırlanıyor. Alessandra Paoletti’nin yazıp yönettiği
“Yuvaya Dönmek” oyunu ile Okan Karaca’nın yazıp
yönettiği “Piti” adlı çocuk oyunu Şehir Tiyatroları’nın
repertuarına katılıyor.

Nüfus mübadelesiyle yüzleşen bir aile…
Yuvaya Dönmek, beklenmedik bir anda nüfus
mübadelesi ile yüzleşerek evini ve her şeyini kaybeden
bir ailenin çöküşünü anlatıyor. Oyun, çok kültürlü
bir toplumda yaşamanın ve karmaşık kültürlerde var
olmanın önemini seyirciye duygusal yoldan aktarıyor.
Emre Narcı, Esin Umulu, Işıl Zeynep Tangör, Ömer
Barış Bakova, Özgür Kaymak Tanık, Selim Can Yalçın ve
Semah Tuğsel’in rol aldığı oyun, 22-26 Ocak tarihleri
arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde
seyirciyle buluşacak.
Şehir Tiyatroları’nın bir diğer yeni oyunu ise “Piti”. Okan
Karaca’nın yazıp, yönettiği çocuk oyunu Piti, 30-31 Ocak
tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk
Tiyatrosu Sahnesi’nde küçük tiyatro severlerle
buluşacak.
Gaziosmanpaşa Sahnesi açılıyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları,
Gaziosmanpaşa Belediye Kompleksi’nde bulunan
Gaziosmanpaşa Sahnesi’ni de yeniden hizmete açıyor.
2005 yılından bu yana tadilat nedeniyle oyun
sahnelenemeyen Gaziosmanpaşa Sahnesi, yeni yıldan
itibaren oyunlarla seyirci karşısına çıkacak.
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R
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24
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15
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4
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17
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Erkek Kardeşi
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13
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Diğer
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6
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Organı
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5
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ
01.01.2014 - 01.02.2014
İHALE TARİH/SAATİ

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

İHALE USULÜ

02.01.2014 10.00

Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 						
6 Adet İletişim Noktası Alım İşi

06.01.2014 10.00

Ulaşım Planlama Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 						
İstanbul Ulaşım Ana Planı Model Kalibrasyonu ve Güncelleme Hizmet Alımı İşi

07.01.2014 10.00

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 						
İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Muhtelif Tesisatlar İçin 2014 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Temini İşi

08.01.2014 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 						
Bakırköy İlçesi, Menekşe Balıkçılar Çarşısı İnşaatı

09.01.2014 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 						
Silivri İtfaiye Binası İnşaatı

09.01.2014 10.30

Satınalma Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 						
4 Kalem Darbe Emici Bariyer Sistemi İçin Yedek Parça Alımı

13.01.2014 10.00

Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 						
Alibeyköy - Maslak 154 Kv 2x1272 Mcm İletkenli Eih Deplase İnşaatı

13.01.2014 10.30

Satınalma Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 						
2 Adet Temiz Hava Tüp Dolum ve Taşıma İtfaiye Aracı Alımı

15.01.2014 10.00

Satınalma Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 						
350 Ton Cam Küreciği Alımı

20.01.2014 10.30

Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 						
İstanbul Genelinde Yaya Üstgeçitleri Yapımı

20.01.2014 11.00

Elektronik Sistemler Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 						
İtfaiye Komuta Merkezi, Grup ve Müfreze Santralleri Yenileme Projesi İle Uzaktan Yangın Alarm Ve Anons Sistemi Malzeme Alımı

21.01.2014 11.30

Satınalma Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 						
4 Kl. El Feneri Ve Projektör Alımı

22.01.2014 10.00

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 						
2 Kalem İtfaiyeci Eldiveni Alımı

23.01.2014 10.00

Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 						
38 Adet Belediye Hizmet Binasının Herkes İçin Erişilebilir Hale Getirilmesi ve Bakım Onarımı İşi

30.01.2014 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 						
Barbaros Hayrettin Paşa Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi İnşaatı
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