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Sevgili
İstanbullular
150 yıllık bir hayal olan Marmaray’ı, son derece anlamlı 
bir günde, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90’ıncı yılında 
Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve Başbakanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’la birlikte hizmete açtık. Marmaray ile sadece 
iki kıtayı birbirine kavuşturmakla kalmadık; insanları, halkları, 
ülkeleri de birbirleriyle buluşturduk. Bugün yaşadığımız 
bu büyük gurur, hiç kuşkusuz milletimizin, ülkemizin ve 
İstanbul’umuzundur. Asrın projesi Marmaray, şehrimize ve 
ülkemize hayırlı olsun! 

Marmaray, kent içi ulaşımda önemli bir görev üstlenecek. 
Dile kolay; saatte 150 bin yolcu, bir kıtadan diğerine sadece 
4 dakikada geçebiliyor. Kentin dört bir yanında devam eden 
ve planladığımız metro yatırımlarımızın devreye girmesiyle 
İstanbul, raylı sistemler konusunda dünyanın parmakla 
gösterilen kentleri arasında zirvedeki yerini alacaktır. Bu 
noktada şunu özellikle ifade etmek istiyorum: “Her yerde 
metro, her yere metro” hedefine ulaşacağımızdan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın. Siz değerli hemşehrilerimin verdiği 
destek ve güvenle, İstanbul sevdasıyla çıktığımız hizmet 
yolculuğuna emin adımlarla devam ediyoruz. 

Dünya kenti İstanbul’umuzda, birlik ve beraberliğimizi 
pekiştiren, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan ve bizi biz 
yapan özel günleri coşku ve sevinçle yaşadığımız bir Ekim 
ayını daha geride bıraktık. İstanbul Boğazı’ndaki Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları ile bağımsızlığımızı bir kez daha bütün 
dünyaya haykırdık. 29 Ekim akşamı gerçekleştirdiğimiz 
muhteşem görsel şölen, sadece bizlere değil tüm milletimize, 
Marmaray ile taçlanan Cumhuriyet coşkusunu doyasıya 
yaşattı. Dünyanın hayranlıkla izlediği ve artık gelenekselleşen 
bu görsel şölenin, coşkumuzu, heyecanımızı, birliğimizi ve 
beraberliğimizi artırıyor olmasından büyük bir mutluluk 
duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. 

Gelecek sayıda yine birbirinden güzel yatırım, hizmet ve 
etkinlik haberleri ile yeniden karşınızda olmak ümidiyle 
hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum. 
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Asrın projesi olarak gösterilen 
Marmaray, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın katıldığı 
görkemli bir törenle hizmete 
açıldı. İki kıta arasındaki 
yolculuk süresini 4 dakikaya 
indiren Marmaray’ın tarihi açılış 
törenine Somali Cumhurbaşkanı 
Hasan Şeyh Mahmud, Japonya 
Başbakanı Shinzo Abe ve 
Romanya Başbakanı Victor 
Ponta da katıldı. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Marmaray’ın Türk 
Milleti’nin mühendislik şahikası 
olduğunu söyledi.

150 yıllık hayal gerçek oldu!
Asrın projesi olarak gösterilen Marmaray, 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Somali 
Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, TBMM 

Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile 
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Romanya Başbakanı 
Victor Ponta’nın da katıldığı görkemli bir törenle 
hizmete açıldı. Marmaray’ın Üsküdar İstasyonu önünde 
düzenlenen törene İstanbullular da yoğun ilgi gösterdi. 
Tören alanına sığmayanlar Üsküdar Meydanı’nı doldurdu.

“Marmaray, Türk Milleti’nin mühendislik şahikasıdır…”
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, törende yaptığı 
konuşmada, Cumhuriyetin 90’ıncı yılında Hükümet’in 
Türkiye’ye çok büyük bir hediye sunduğunu belirterek, 
“Marmaray sadece İstanbul için değil, dünya için sayılı 
büyük projelerden biri. Bunun açılışını yapmaktan gurur 
duyuyoruz. İstanbullulara, Türkiye’ye, bütün insanlığa 
hayırlı olsun. Çok büyük projeler önce hayal edilir, sonra 
ideal haline gelir ve sonra da iş bilen kararlı vizyon sahibi 
insanlar çıkar ve bunları gerçekleştirirler. 150 sene önce 
hayal edilen bu projenin bugün açılışını yapıyoruz. Hep 
beraber temellerini atmıştık. Çok şükür bugün yine hep 
beraber açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz.” diye 
konuştu.

4



Cumhuriyet döneminde İstanbul’a 
büyük eserler kazandırıldığını ve 
sonuncusunun Marmaray olduğunu 
ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, 
şunları söyledi: “Marmaray, Pekin ve 
Londra’nın arasını bağlayan bir tünel 
oldu. Dünyayı ilgilendiren büyük bir 
proje. Son yıllardaki istikrar ve güven 
ortamı büyük projeleri hayata geçirme 
imkanı vermiştir. Bu istikrar ve huzur 
devam ettiği sürece çok büyük projeler 
Türk milletinin hizmetine sunulacaktır. 
Bu proje hayata geçerken çok yakınen 
bildiğim, içinde olduğum için değerli 
kardeşim Sayın Başbakan Erdoğan 
büyük bir kararlılık ve azimle bu projeyi 
takip etti. Değerli Bakan Binali Yıldırım 
pek çok projede kararlı ve bilgili bir 
şekilde onları bakanlık sorumluluğu 
çerçevesinde takip etti. Bu rüya, bu 
hayal bugün gerçek oldu. Emeği geçen 
herkese bütün Türk milleti adına canı 
gönülden teşekkür ediyorum. Bu proje 
büyük bir mühendislik şahikasıdır.”

İstanbul ve Türkiye için…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Marmaray’ın İstanbul’a, Türkiye’ye ve 

tüm insanlığa hayırlı olmasını diledi. 
Fatih Sultan Mehmet’in “Hüner, bir şehir 
bünyan etmektir. Reaya kalbin abad 
etmektir.” sözünü hatırlatan Başbakan 
Erdoğan, “Bu şehrin Fatih’i 1453’te, 
şehre girdiği andan itibaren İstanbul’u 
imar etmek, halkın gönlünü kazanmak 
için çalışmış; halkın gönlünü abad 
etme vazifesini bizlere bir miras olarak 
bırakmıştı. Bu anlamlı günde, bu şehrin 
Fatihi, Sultan 2. Mehmet’i bir kez daha 
rahmetle ve minnetle yad ediyorum. 
Açılışını yaptığımız projenin hayallerini 
kuran, hayallerle yetinmeyip, bu 
hayali planlara, projelere döken Sultan 
Abdülmecit ve Sultan Abdülhamit’e de 
Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. 
Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, 
İstanbul ve Türkiye için, tüm insanlık 
için yüreklerini ve emeklerini ortaya 
koymuş, Türkiye’yi bugünlere taşımış, bu 
projenin gerçekleşmesine katkı sunmuş 
devlet adamlarına, siyasetçilerimize, 
bürokratlarımıza gönülden şükran 
duygularımı ifade ediyorum.”  dedi.

Asrın projesi Marmaray’ı, son derece 
anlamlı bir günde, anlamlı bir 

yıldönümünde hizmete açtıklarını 
ifade eden Başbakan Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Evet… Bugün, Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 90’ıncı yıldönümünü 
kutluyor; milletçe, 
81 vilayetimizde, yurt içinde ve yurt 
dışında 90’ıncı yıl coşkusunu yaşıyoruz. 
Marmaray’ı, özellikle 29 Ekim’de, 
özellikle 90’ıncı kuruluş yıldönümünde 
açmak istedik. Zira bugün, bu büyük 
projeyle hem Cumhuriyetimizi 
yüceltiyor hem de demokratik bir 
Cumhuriyetin, istikrar içinde, güven 
içinde, kardeşlik ve dayanışma içinde 
neleri başarabileceğini ispat ediyoruz.” 

Marmaray büyük bir gurur...
“Bugün yaşadığımız bu büyük gurur, hiç 
kuşkusuz Türkiye’nin, aziz milletimizin 
ve İstanbul’un gururudur. Ama bugün 
yaşadığımız gurur, aynı zamanda 
Cumhuriyetimizin, demokrasimizin, birlik 
ve kardeşliğimizin gururudur.” diyen 
Başbakan Erdoğan, konuşmasını şu 
sözlerle sürdürdü: “Cumhuriyet yolunun 
medeniyet olduğunu, ulaştırmanın 
istiklal olduğunu, bağımsızlık olduğunu, 
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kalkınma olduğunu, Cumhuriyete giden 
yolda milletçe çok yakından tecrübe 
ettik ve çok iyi anladık. Cumhuriyetin 
kuruluşuyla birlikte başlayan ulaştırma 
projeleri, işte böyle bir tecrübenin 
neticesiydi. Bu tecrübeden yola çıkarak, 
hükümet olarak, 11 yıl boyunca 
ulaştırma yatırımlarına ağırlık verdik; 
‘yol medeniyettir’ dedik. Cumhuriyet 
tarihimizde 6 bin 100 kilometre 
bölünmüş yol yapılırken; 11 yılda 
17 bin kilometre bölünmüş yol ilave 
ettik. Cumhuriyetimizin kazanımlarına 
yenilerini ekledik. Cumhuriyet tarihimiz 
boyunca yapılan yatırımların üzerine 
kat kat fazlalarını ekledik. Şunu çok 
iyi biliyoruz ki, inşa ettiğimiz yollar 
ile sadece şehirleri değil gönülleri de 
birbiriyle buluşturduk. İnşa ettiğimiz 
bölünmüş yollarla, hızlı tren hatlarıyla, 
herkesin binmesini sağladığımız 
uçaklarla, uzakları yakın ederken; 
doğuyu batıyla, kuzeyi güneyle 
kucaklaştırdık. Göreve geldiğimizde 
Türkiye’de 26 havaalanı vardı, bugün 
50 havaalanını aşmış durumdayız. 
Cumhuriyetimizi sadece ulaştırma 
ağlarıyla ayağa kaldırmak noktasında 
olmadık. Cumhuriyetimizi aynı zamanda 

kardeşlik, birlik ve dayanışma ağlarıyla, 
adalet, eşitlik, demokrasi ağlarıyla, 
adeta nakış nakış işleyerek, çok daha 
büyük, daha yüce, daha güçlü bir yapıya 
kavuşturduk.” 
 
150 yıllık hayal gerçek oldu…
Başbakan Erdoğan, Marmaray’ın sadece 
iki kıtayı birbirine kavuşturmakla 
kalmayarak, 150 yıl öncenin hayallerini 
de gerçekle buluşturduğunun altını 
çizerek, şunları söyledi: “Marmaray, 
tarih ile bugünü, bugün ile geleceği 
buluşturuyor. Marmaray, bu aziz 
milleti özgüveniyle, inandığı zaman 
neleri yapabileceğini göreceği bir 
imanla buluşturuyor. Marmaray, 
kıtaları olduğu kadar, insanları, halkları, 
ülkeleri birbiriyle buluşturuyor, 
birbiriyle kucaklaştırıyor. İşte onun 
için diyorum ki: Marmaray, sadece bir 
İstanbul projesi değil, aynı zamanda 
bir insanlık projesidir. Marmaray, 
İstanbul’un olduğu kadar İzmir’in, 
Trabzon’un, Antalya’nın, Diyarbakır’ın, 
81 vilayetin projesidir. Marmaray, 
Pekin’den, Tokyo’dan Londra’ya kadar, 
tüm dostlarımızın, tüm kardeşlerimizin 
projesidir.” 

Japonya ile İstanbul’u 
birleştirmek…
Marmaray’ın barış ve dayanışma projesi 
olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Değerli 
mevkidaşım Abe güzel bir şey söyledi: 
‘Japonya ile İstanbul’u birleştirmek. 
Tokyo, Pekin, Londra, Üsküdar.’ 
Olur mu olur. Marmaray, Pekin’den 
Londra’dan tüm dostlarımızın, tüm 
kardeşlerimizin projesidir. Burada, 
denizin altından geçecek bu trenler, 
inanıyorum ki, yolcuları olduğu kadar, 
sevgiyi, muhabbeti, aşkı, kardeşliği de 
kıtalararasında taşıyacaktır. Bununla 
bitmiyor. 2015’te biraz daha güneyden 
otomobillerin geçeceği tüp geçidi de 
bitiriyoruz. Şu anda denizin altında 
çalışıyoruz. O da bitecek. Otomobiller 
de oradan geçecek. Aynı yıl 3’üncü 
köprüyü de bitiriyoruz. Böylece 
İstanbul’un ulaşımı için iktidarımızın 
neler yaptığını ortaya koyması 
bakımından bunlar çok önemli. 
76 milyon aziz milletimin de, dost 
ve kardeş tüm dünya halklarının da 
bilmesini isterim ki; biz, Marmaray’ı, 
İstanbul’un ve Türkiye’nin tarihine 
yaraşır şekilde, barışın, sevginin, 
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dostluk ve kardeşliğin üzerine inşa ettik. Şunu bütün 
samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Bizi sevsin ya da 
sevmesin, bizi beğensin ya da beğenmesin, bize oy versin 
ya da vermesin İstanbul ve Türkiye’deki her bir kardeşim, 
gönül rahatlığı içinde bu büyük yatırımla gurur duysun. Biz 
bu büyük projeyi, bu asrın projesini başlatan ve tamamlayan 
olduk. Ama biliniz ki; 150 yıl önce hayalini kurandan, bugün 
bu projeyle aynı şehirde, aynı ülkede, aynı dönemde yaşayan 
herkes bu gurur verici tabloda pay sahibidir. Allah’ımıza 
hamdolsun.”

Cumhuriyetin 90’ıncı yılı Marmaray ile taçlandı…
“Cumhuriyetimizin 90’ıncı kuruluş yıldönümünü Marmaray’la 
taçlandırırken; inşallah, 100’üncü kuruluş yıldönümünü daha 
büyük, daha gurur verici eser ve yatırımlarla kutlayacağız.” 
diyen Başbakan Erdoğan, “Marmaray, ters yöne 2 akıntının 
olduğu, yüzeyin 60 metre derinliğinde, batırma tüp tüneliyle 
kıtaları birleştiren yegane yapı olma özelliğini taşıyor. Dünya 
üniversiteleri, bilim çevreleri, mühendislik ve mimarlık 
otoriteleri, dünya medyası, en başından itibaren Marmaray’ı 
yakından izlediler. Asrın projesi Marmaray, inşasındaki 
titizlikle, ince işçilikle, çevreci özellikleriyle, sağlamlığıyla, bir 
ulaşım projesi olduğu kadar, tarihin altın harflerle yazacağı 
bir sanat eseri, bir mimari şaheser oldu. Bu projeyi yaparken, 
azami çevre hassasiyetiyle hareket ettik. Balıkların 
yumurtlama dönemine, göç yollarına engel olmayacak 
şekilde ince eledik, sık dokuduk. Belirlediğimiz sürede 
bitmesine mani olsa da, tarihi bulguları ortaya çıkardık ve 
35 binden fazla tarihi eseri dünya medeniyet tarihine 
kazandırdık.” diye konuştu. 
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Marmaray ile 2 kıta 4 dakika…
Başbakan Erdoğan, Marmaray ile 2 kıta arasındaki yolculuk 
süresini 4 dakikaya indirdiklerinin altını çizerek sözlerini 
şöyle tamamladı: “13,6 kilometrelik uzunluğuyla, Marmaray 
sayesinde, Ayrılıkçeşmesi, Üsküdar, Yenikapı, Sirkeci, 
Kazlıçeşme arasındaki yolculuk süresi bu kadar kısalıyor. Tek 
yönde saatte 75 bin yolcu, bir kıtadan diğerine geçebilecek. 
Halkalı ve Gebze yönlerinde yapacağımız genişlemeyle 
63 kilometrelik banliyö hatlarını da devreye alarak, 
İstanbul’un raylı ulaşımını dünyaya örnek konuma 
getireceğiz. Sivas, Ankara, Konya, Eskişehir’den hızlı trene 
binen bir yolcu, saatler içerisinde İstanbul’a ulaşabilecek, 
dakikalar içerisinde Boğaz’ı geçip, Avrupa’ya gelebilecek.” 

Marmaray’ın dünyada başka eşi yok…
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise, “Bu mutlu günde sizlerin 
1,5 asırlık rüyası nihayet gerçek oldu, içtenlikle tebrik 
ediyorum. Olimpiyatların kararı verildiği anda Başbakan 
Erdoğan herkesten önce bana geldi ve kutlamak için bana 
sarıldı. Sizin gösterdiğiniz dostluk ve cesaret karşısında 
o an yürekten etkilendim. Bu defa Başbakan Erdoğan’ı 
kutlama sırası bende. Mayıs ayında projenin ne kadar 
önemli olduğunu anlattı ve açılışı törenin beni davet etti. 
Bugün burada olmaktan onur duyuyorum. Sayın Başbakan’a 
verdiğim sözümü tutmuş oldum. Denizin yaklaşık 60 metre 
derinliğinde inşa edilen batırma tüp tünelinin dünyada 
başka bir eşi yok. Pek çok uzman imkansıza yakın bir proje 
olarak değerlendiriyor. Projede çalışan Türkler ve Japonlar 
olmak üzere sizlerin başarısından bütün dünya övgüyle söz 
ediyor. Nesiller boyunca tarihi kalacak bir projenin ortağı 

olarak Japonya’yı seçtiği için Türkiye’ye teşekkür ediyorum. 
Haydi şimdi Tokyo’dan kalkıp Londra’ya kadar gidecek bir 
hızlı trenin hayalini beraber kuralım. Türkiye ve Japonya, 
Asya’yı uçuran iki kanattır.” diye konuştu.

İstanbul’un tarihi, Marmaray ile yeniden yazıldı…
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise, projenin Uzakdoğu ile 
Avrupa’yı, medeniyetleri birleştiren bir proje olduğunu 
söyledi. Mühendislik çalışmalarının son noktaya ulaştığı bir 
proje olduğunu belirten Bakan Yıldırım, “Proje, Boğaz’ın zor 
şartlarında uygulandı. Marmaray projesi, İstanbul’un bilinen 
tarihini 6 bin yıldan 8 bin 500 yıla çıkardı. İstanbul’un tarihi, 
Marmaray ile yeniden yazıldı.” dedi. 

“Marmaray, Türkiye’nin tarihine vurulan bir mühürdür…”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, törende 
yaptığı konuşmada, Marmaray’ın açılmasıyla İstanbul’un yeni 
bir tarihe tanıklık ettiğini belirterek, şunları söyledi: “İstanbul 
sevdasıyla Marmaray gibi çok önemli bir projeyi şehrimize 
kazandıran Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Bugün 
iki bayramı birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 90’ıncı 
kuruluş yıldönümünü Marmaray taçlandırıyor. Milletçe 
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına farklı bir yürüyüşümüz 
var. Asrın projesi olan Marmaray sadece İstanbul ve Türkiye 
için değil, dünya için önemli bir proje. İstanbul’dan tarihe, 
medeniyete, barış ve refaha yeni bir kapı açıyoruz. Dünyanın 
gözü kulağı İstanbul’da. Çünkü İstanbul’da gelişim, yatırım, 
umut ve gelecek var. Marmaray, Yenikapı’da ortaya çıkan 
Aqua Park ile de Türkiye’nin tarihine vurduğu bir mühürdür 
ve biz bu mührün tanıklarıyız.”
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Dünyanın merkezi İstanbul oluyor…
Törene katılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh 
Mahmud da, “Bu büyük kutlama gününde sizlerle 
birlikteyiz. Somali halkı ve devleti olarak Türkiye’nin 
yardımları ve liderliği için size minnettarız. Marmaray 
projesi, Türkiye’nin 21’inci yüzyılda oynadığı liderliğin 
önemli bir göstergesi. Bu proje kutlu olsun, tebrik 
ediyorum.” dedi. 

Romanya Başbakanı Victor Ponta ise, “Bugün dünyanın 
merkezi bir kez daha bu şehir oluyor. Burada muazzam bir 
eserden bahsediyoruz. Muazzam projeler, sadece muazzam 
halklarla ve muazzam siyasi liderlerle gerçekleştirilir. 
Özellikle kendini çok adamış olan muhteşem bir lideriniz 
var. Recep Tayyip Erdoğan’a, şahsen ne kadar hayran 
olduğumu belirtmek isterim. Herhalde bütün Avrupalı 
başbakanlar böyle muhteşem bir projenin başında olmayı 
çok isterdi. Bir kez daha Asya ile Avrupa’yı birleştiriyorsunuz. 
Böyle bir kutlama için herhalde daha iyi bir gün 
düşünülemezdi. Bugün sizin Cumhuriyet Bayramınız, bütün 
ülkenizi tebrik ederim.” diye konuştu.

Marmaray, 15 gün ücretsiz olacak…
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, açılış kurdelesini keserken; 
bayramlarda köprülerin ücretsiz olduğunu hatırlatarak, “Hiç 
değilse, böyle asrın projesi için bir iyilik düşünüyorsunuzdur.” 
dedi ve mikrofonu Başbakan Erdoğan’a uzattı. Başbakan 
Erdoğan da, “Buranın bereketi bayağı iyi. Gerçi neredeyse 

5 milyar doları bulan bir yatırım. Bu açılışta Sayın Bakanım 
da hemen notunu alsın, 15 gün burayı ücretsiz yapalım.” 
dedi. Cumhurbaşkanı Gül de, “Doğrusu ben de bunu 
bekliyordum. Çünkü bugün gerçek anlamda bu projenin 
bayramını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kazadan 
beladan korusun.” diye konuştu. Başbakan Erdoğan’ın 
müjdesi meydanda coşkuyla karşılandı. Konuşmaların 
ardından açılışa katılanlar kurdeleyi kesti.

Uluslararası basın da yoğun ilgi gösterdi…
Törenin düzenlendiği Üsküdar İstasyon alanında Kıyı 
Emniyeti’ne bağlı gemiler Boğaz’da su fışkırtarak gösteri 
yaptılar. Ayrıca çok sayıda özel tekne de tören alanın 
yapıldığı kıyıya geldi. Bir tekneye Marmaray vagonu 
giydirildi. Kürsünün arkasında 3 boyutlu bir Marmaray 
vagonu yer aldı. Törene, Türk medyasının yanı sıra Japon 
basını da yoğun ilgi gösterdi. Tören uluslararası basın 
kuruluşları tarafından da takip edildi. 

Marmaray, 2016 yılında tamamlanacak...
Asrın projesi Marmaray’ın açılışı yapılan ilk etabında 
Anadolu Yakası’nda Üsküdar ve Ayrılıkçeşmesi İstasyonları, 
Avrupa Yakası’nda ise Sirkeci, Yenikapı ve Kazlıçeşme 
İstasyonları hizmete alındı. İki kıtadaki ilk istasyonlar olan 
Üsküdar ve Sirkeci arasındaki yolculuk süresini 4 dakikaya 
indiren Marmaray, saatte çift yönde 150 bin yolcu taşıma 
kapasitesine sahip. Günde 1 milyon kişinin seyahat 
etmesi beklenen Marmaray’ın, Söğütlüçeşme - Gebze ile 
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Kazlıçeşme - Halkalı arasında yer alan ve çalışmaları devam 
eden Yüzeysel Metro Hattı’nın 2016 yılında hizmete alınması 
hedefleniyor. 

İETT’den Marmaray Hatları...
Kent içi ulaşımda önemli bir paya sahip olan İETT, 
İstanbulluların Marmaray’a şehrin dört bir yanından 
ulaşabilmeleri ve Marmaray’ın diğer ulaşım sistemlerine 
entegre edilmesi için yeni otobüs hatları oluşturdu. 
Ayrılıkçeşmesi, Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı, Kazlıçeşme 
İstasyonlarına gelecek yolcuların transferleri için oluşturulan 
hatlar, Marmara’yla birlikte hizmet vermeye başladı. 

Avrupa Yakası’ndaki Sirkeci, Yenikapı ve Kazlıçeşme 
İstasyonlarına erişim için Zeytinburnu Metro - Kazlıçeşme 
Hattı, Topkapı Cevizlibağ - Kazlıçeşme Hattı, Yenibosna - 
Kazlıçeşme Hattı, Halkalı - Kazlıçeşme - Yenikapı - Sirkeci Hattı 
oluşturuldu ve Yenikapı - Aksaray Ring Seferleri başlatıldı. 
Ayrıca Yenikapı’dan geçen mevcut 19 hat 140 araç ve 
Eminönü’ndeki mevcut 58 hat 406 araç ile Taksim, Karaköy, 
Beşiktaş, Fatih gibi önemli merkezlere entegresyon sağlandı. 
Marmaray, Anadolu Yakası’ndaki Ayrılıkşeşmesi İstasyonu 
ile Kadıköy - Kartal Metro Hattı’na entegre oldu. Yolcular bu 
istasyondan Kadıköy ya da Kartal yönüne metroyu kullanarak 
ulaşabilecekler. Ayrıca Ayrılıkçeşmesi’nden geçen mevcut 
51 hat 516 araç ile, Üsküdar’da bulunan mevcut 47 hat da 
314 araç ile Marmaray’a entegre edildi. 
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İstanbul, Cumhuriyetimizin 
90’ıncı kuruluş yıldönümünü 
muhteşem bir gösteriyle kutladı. 
Cumhuriyet Bayramı’na özel 
havai fişek gösterisi, bu yıl da 
İstanbul Boğazı’nda yapıldı. 
16 farklı noktadan 48 bin havai 
fişeğin atıldığı ve Boğaziçi 
Köprüsü’nde ateş şelalesinin 
oluşturulduğu gösteri, görsel bir 
şölene dönüştü.

Boğaz’da muhteşem kutlama
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu 

gibi İstanbul’da da törenlerle kutlandı. 
Kutlamalar çerçevesinde ilk tören, Taksim’deki 

Cumhuriyet Anıtı’nda yapıldı. Törene, İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş, 
İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile görevli 
komutanlar, gaziler, siyasi partilerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
anıta çelenk bırakıldı. Vali Mutlu ve Başkan Topbaş, 
tören bitiminde, bayrak tutan öğrencilerin Cumhuriyet 
Bayramı’nı kutlayarak, öğrencilerle hatıra fotoğrafı 
çektirdi. 

Vali Mutlu, tebrikleri kabul etti…
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Valiliği’nde 
gerçekleştirilen 90’ıncı yıl kutlama töreninde, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu 
Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş, İstanbul Emniyet 
Müdürü Hüseyin Çapkın ile askeri ve mülki erkan, 
yabancı ülkelerin temsilcileri, dini liderler ve sivil toplum 
kuruluşlarının tebriklerini kabul etti.  
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Vatan Caddesi’nde Cumhuriyet 
coşkusu…
Kutlamalar, Vatan Caddesi’ndeki 
resmigeçit töreniyle devam etti. 
Törende İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve 1. Ordu 
Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş 
İstanbulluları selamladı. İstiklal Marşı 
eşliğinde Türk Bayrağı’nın göklere 
çekilmesinin ardından konuşma yapan 
Vali Mutlu, Cumhuriyet’in 90’ıncı 
yıldönümünü kutlayarak, “Cihan 
devleti Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ardından temeli atılan Cumhuriyetimizi 
bugünlere gururla taşımayı başardık. 
Kültür temelinde kurup, demokrasiyle 
güçlendirdiğimiz Cumhuriyetimiz, 
bugün milletimizin en büyük 
zenginliğidir.” dedi.

Törende daha sonra resim, 
kompozisyon ve şiir dallarında 
dereceye giren öğrencilere ödülleri 
verildi. Öğrenciler tarafından 
sunulan şiir, drama ve halkoyunları 
gösterileriyle devam eden tören, asker, 

polis, öğrenci, belediye ve sivil toplum 
kuruluşlarının katıldığı resmigeçit 
töreniyle sona erdi.

İstanbul Boğazı’nda göz kamaştıran 
kutlama…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Cumhuriyet’in 90’ıncı yılını, her yıl 
olduğu gibi, yine görkemli törenlerle 
kutladı. Kutlamalar çerçevesinde 
sekizincisi gerçekleştirilen büyük havai 
fişek gösterisine, bu yıl da İstanbul 
Boğazı ev sahipliği yaptı. Onbinlerce 
İstanbullu, Boğaz’da yapılacak büyük 
havai fişek gösterisini izlemek için 
Anadolu Yakası’nda Kuzguncuk, 
Üsküdar sahilleri ve Çamlıca Tepesi’ni, 
Avrupa Yakası’nda ise Ortaköy, 
Beşiktaş, Dolmabahçe ve Kabataş 
sahillerini doldurdu. Turistler de 
İstanbulluların coşku ve heyecanına 
ortak oldu. 

Cumhuriyet meşalesini İstanbul’dan 
dünyaya yansıtıyoruz…
Gösteri öncesinde Ortaköy Sahili’ni 
dolduran binlerce İstanbulluya 
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hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, “Cumhuriyet’in 90’ıncı yılında asrın projesi olan 
Marmaray’ı hizmete açtık. Bu ülkede 76 milyonluk büyük 
bir aile olarak geleceğe emin adımlarla birlikte yürüyoruz. 
Farklılıklarımızın zenginliğiyle İstanbul’dan yaktığımız 
Cumhuriyet meşalesini tüm dünyaya yansıtmak için 
buradayız. 2005 yılından beri Cumhuriyet coşkusunu 
gerçek anlamda bir barış ve hoşgörü kenti olan 
İstanbul’da görkemli ışık ve ses gösterileriyle kutluyoruz. 
Bugün İstanbul’dan tarihe yeni bir iz düşüyoruz.” diye 
konuştu.

Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının ardından görkemli 
şöleni başlattı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 
ses ve ışık gösterileri eşliğinde, Boğaziçi Köprüsü ile Kız 
Kulesi arasında deniz üzerine kurulan platformdan yapılan 
havai fişek gösterisi ile kelimenin tam anlamıyla görsel bir 
şölene dönüştürüldü.

16 noktadan 48 bin havai fişek…
16 ayrı noktadan 48 binden fazla havai fişeğin atıldığı 
gösteri, 15 dakika sürdü. Gösterinin müziği Fahir Atakoğlu 
tarafından organizasyona özel olarak bestelendi. Ses ve 
lazer gösterileri ile adeta görsel bir şölene dönüşen havai 
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fişek gösterisi, İstanbul Boğazı’nı tüm 
görkemiyle aydınlattı. En büyüğünün 
ağırlığı 10 kg’ın üzerinde olan havai 
fişekler, İstanbul Boğazı’nda 250 metreye 
kadar yükseldi. Boğaziçi Köprüsü 
üzerinde, 60 adet ateşleme sistemi ile 
oluşturulan bin metre uzunluğundaki 
ateş şelalesi, İstanbul Boğazı’nın her 
iki yakasını dolduran İstanbulluların 
Cumhuriyet coşkusunu doruğa ulaştırdı.

300 kişi görev yaptı…
Havai fişeklerin İstanbul Boğazı’nın 
üzerinde yaklaşık 250 metre yükseldiği 
gösterilerde, her biri 8 bin watt enerji 
veren 150 skytracer kullanıldı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin dünya 
çapında bir şölene dönüştürdüğü 
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, 
30’u yurt dışından toplam 300 kişilik bir 
ekip görev yaptı. İstanbul Boğazı’ndaki 
muhteşem şöleni yerli ve yabancı pek 
çok televizyon kuruluşu canlı olarak 
yayınladı. 
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İstanbul’da kent içi ulaşımda 
önemli bir paya sahip olan 
İETT’nin filosuna katılan 
758 yeni otobüs, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş 
tarafından hizmete alındı. 
Başkan Topbaş, Başbakan 
Erdoğan’ın belediye başkanlığı 
döneminde başlattığı hizmet 
anlayışını kararlılıkla devam 
ettirdiklerini söyledi.

758 yeni otobüs daha!
İETT’nin Ataşehir Kayışdağı’ndaki Anadolu Garajı’nda 

yapılan 758 Adet Otobüsün Daha Hizmete Alım Töreni’ne 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkan Kadir Topbaş’ın yanı sıra Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman 
Soylu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, AK Parti İstanbul 
Milletvekilleri ile çok sayıda İstanbullu katıldı.

Başbakan Erdoğan’dan teşekkür…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a ve 
İETT’ye ulaşıma yaptıkları yatırımlardan dolayı teşekkür 
eden Başbakan Erdoğan, yeni hizmete alınan otobüslerle 
birlikte hizmete alınan otobüslerin toplamda 1.393’e 
ulaştığını ve Kasım ayında bu sayının 1.705’e çıkarılacağını 
söyledi. İstanbul’a kazandırılan yeni otobüslerin tamamının 
yerli üretim olduğunu ve maliyetlerinin de 930 milyon TL 
olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, “Başta 
sürücülerimiz olmak üzere tüm çalışanlara, tüm yolculara 
kazasız yolculuklar diliyorum” dedi. 

“Trafiği rahatlamak için çok büyük yatırımlar yaptık”…
Belediye Başkanı olduğu dönemde İstanbul nüfusunun 
8,5 milyon olduğunu hatırlatan Başbakan Erdoğan 
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konuşmasına şöyle devam etti: “Şu anda İstanbul’un nüfusu 
15 milyon. Nüfus bu kadar hızlı artarken araç sayısı da çok 
ama çok hızlı artıyor. Türkiye’de 17 milyon motorlu araç var. 
İstanbul’daki sayı 3 milyon 65 bin. Türkiye’deki her 
6 araçtan bir tanesi İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’da 
günde 1.000 motorlu araç İstanbul trafiğine katılıyor. Bu çok 
hızlı büyümeye rağmen trafiği rahatlamak için çok büyük 
yatırımlar yaptık ve yapıyoruz.”

Başbakan Erdoğan, trafikteki alışkanlıkların değiştirilmesi 
gerektiğini belirterek, “Bakıyorsunuz 1-2 kilometrelik yola 
vatandaşımız otomobiliyle gidiyor. Bazı hatlarda otobüs, 
metro boş giderken binlerce araçla yol almaya çalışanları 
görüyorsunuz. Biz, bu kadar zengin bir ülke değiliz. Özellikle 
akaryakıt konusunda zengin bir ülke değiliz. Dışarıdan 
ithalat yapıyoruz. İstanbullular olarak çok daha hassas 
olmamız gerekiyor.” diye konuştu. 

Hizmete alım töreninde konuşan Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’a Türk otomotiv sektörüne güvendiği için teşekkür 
ederek, şunları söyledi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
bugün törenini yaptığımız 758 otobüsü Türkiye’de Türk 
firmalarına yaptırmakla 400 milyon liranın Türkiye içinde 
kalmasını sağlamış ve böylelikle ithalat yapmamıştır. 
Bu üretimi yapanları, emeği geçen mühendislerimizi ve 
çalışanlarımızı tebrik ediyorum.” 
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Hedef: Daha konforlu ve daha güvenli 
ulaşım…
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş 
ise İstanbul ulaşımında daha konforlu, 
daha güvenli hizmet sunma adına 
çalıştıklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve İETT’nin ulaşımdaki 
yatırımlarını buna göre yaptığına dikkat 
çeken Başkan Topbaş, “Günümüz 
dünyasında şehirlerin nüfusu giderek 
artmakta. İstanbul’un nüfusu da 
15 milyonlara dayandı. Şehirde yaşayan 
insanların da yönetimlerden en büyük 
beklentisi sorunsuz, konforlu ve güvenli 
ulaşım.” diye konuştu. 

Metro hatları ile İstanbul, ilçe ilçe 
birbirine bağlanıyor…
Başbakan Erdoğan’ın belediye 
başkanı olduğu dönemde başlattığı 
hizmet anlayışını devam ettirdiklerini 
ifade eden Başkan Kadir Topbaş, 
konuşmasına şöyle devam etti: “Sayın 
Başbakanımızın belediye başkanlığı 
döneminde İstanbul ulaşımına kattığı 
yeşil otobüsler hamlesini, bizler 
de bugün yeni otobüsleri İstanbul 

ulaşımına dahil ederek devam 
ettiriyoruz. Göreve geldiğimiz gün 
İstanbul’un mastır ulaşım planlarını 
yaparak, kentin ne gibi ulaşım 
ağlarına ihtiyacı olduğunu belirledik 
ve adımlarımızı buna göre attık. 
Ulaşımda bir yandan lastikli ulaşım 
araçlarını modernleştirirken bir 
yandan da metro ağlarıyla İstanbul’u 
ilçe ilçe birbirine bağlıyoruz.” 

“İstanbul’a hizmet etmekten gurur 
duyuyorum”…
İstanbul’a hizmet etmekten gurur 
duyduğunu söyleyen Başkan Topbaş, 
“Bazı bölgeler var ki metro dahi hayal 
edilemezdi. Metro yatırımlarımız bu 
bölgelerde başladı ve devam ediyor. 
Özellikle ulaşım sistemlerindeki 
kavşak ve yol düzenlemelerimize 
paralel olarak sistemleri doğru kurmak 
adına bütün sistemleri devreye 
alacak bir çalışma yaptık. Sizin de 
şu anda kullanımınızda olan tek 
bilet sistemiyle ileride minibüsleri 
de sisteme dahil edecek bir çalışma 
içerisindeyiz.” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan’a ve Hükümete Yerel 
Yönetim anlayışında yapmış oldukları 
değişiklik ve dönüşümü öngören yasal 
düzenlemelerden dolayı teşekkür 
eden Başkan Topbaş, “Böylece İstanbul 
dünyanın en yoğun, en büyük ama 
en modern kentleri arasına girme 
çalışmalarını hızla sürdürmektedir.” dedi.

“İstanbullular eski otobüslerden 
kurtulacak”…
Amaçlarının İstanbul’da yaşayan 
insanlara sıkıntı çektirmemek 
olduğunu belirten Başkan Topbaş 
konuşmasına şöyle devam etti: 
“Evet trafikte bir yoğunluk var, bunu 
görüyoruz. Bununla ilgili yoğun 
çalışmalarımız sürmekte. Şunu özellikle 
ifade etmek isterim ki, ekonomik 
göstergelerdeki iyileşmeler yani sadece 
iş, aş derdinin ötesine geçen kentlerde 
günlük hareketlilik kent nüfusunun 
3 katına çıkmakta. İstanbul şu anda 
23 milyonlara yakın günlük hareketlilik 
yaşamakta. Yakın gelecekte günlük 
hareketliliğin 45 milyona erişeceğini 
görmekteyiz. Buna göre önlemler 
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alıyor buna göre çalışmalar yapıyoruz. 
İnşallah Aralık ayına kadar İETT’mizin 
gençleştirme projesi içerisinde 
1.705 yeni otobüs alımı tamamlanmış 
olacak ve artık İstanbullular eskiyen 
otobüslerden kurtulacak. Özel Halk 
Otobüsleri de yenileniyor. Şehir Hatları 
da aynı şekilde, diğer ulaşım sistemleri 
de aynı şekilde yenileniyor. Burada arzu 
ediyoruz ki, her yerde bu sistemleri 
tercih edenler rahat ve konforlu bir 
ulaşımı yaşamış olsun.”

Başbakan Erdoğan direksiyonda…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, törende Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a nostaljik tramvay 
maketi hediye etti. Daha sonra 
758 yeni İETT otobüs, kurdele kesilerek 
hizmete alındı. Başbakan Erdoğan 
ve Başkan Topbaş yeni hizmete 
alınan otobüslerden birini yakından 
inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. 
Başbakan Erdoğan daha sonra da yeni 
otobüslerden birinin şoför koltuğuna 
oturarak bir süre otobüsü kullandı.
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KİPTAŞ’ın Başakşehir’de hayata 
geçireceği 4 bin konutluk 
“Vaditepe Bahçeşehir” projesinin 
tanıtımı, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
tarafından yapıldı. Avrupa ve 
Anadolu Yakalarında 2 büyük 
konut projesi başlatacaklarını 
açıklayan Başkan Topbaş, dar 
gelirli vatandaşlara kira öder 
gibi ev sahibi olma imkanı 
sağlayacaklarını söyledi. 

Başkan Topbaş’tan 
konut müjdesi… 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden KİPTAŞ’ın 
4 bin konutluk “Vaditepe Bahçeşehir” projesi, Başkan 
Kadir Topbaş’ın katıldığı toplantı ile tanıtıldı. Toplantıda 

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, KİPTAŞ Genel 
Müdürü İsmet Yıldırım ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bürokratları da yer aldı. 

Başkan Topbaş’tan sosyal konut müjdesi...
Başkan Kadir Topbaş, KİPTAŞ’ın Vaditepe Bahçeşehir 
Projesi’nden elde edeceği kaynak ile dar gelirliler için 
sosyal konut yapacağını belirterek, Anadolu ve Avrupa 
Yakalarında kira öder gibi ev sahibi olunabilecek iki büyük 
konut projesini başlatacaklarını müjdeledi. Başkan Topbaş, 
projenin ikinci etabında 85-95 metrekarelik ve 10 yıl 
ödemeli sosyal konutların da yer alacağını söyledi.

Vaditepe, mimari konseptiyle öne çıkıyor…
KİPTAŞ, Başakşehir’in en büyük projesi olan ve ilk etabı 
24 ayda tamamlanacak olan Vaditepe Bahçeşehir ile özlemi 
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çekilen mahalle kültürünü ve modern 
hayatın kent olgusunu yeniden biraraya 
getirecek. Bahçeşehir’in göl manzarasına 
en hakim noktasında konumlandırılan 
Vaditepe projesinde 1+1’den 5+1’e kadar 
çeşitli seçeneklerde daireler yer alacak. 
284 dönüm arsa üzerinde yükselen 
Vaditepe, geniş peyzaj alanları, yürüyüş 
yolları ve modern sokaklarıyla ön plana 
çıkıyor. Projede 25 bin metrekarelik ticari 
alanın yanı sıra kapalı yüzme havuzu, 
tenis kortu, fitness merkezi, sauna, Türk 
hamamı, vitamin bar, dinlenme terasları, 
çocuk oyun alanları ve geniş yeşil alanlar 
yer alacak.  
 
Bahçeşehir ve Sultanbeyli raylı 
sistemle buluşacak…
Başkan Kadir Topbaş, programın 
ardından basın mensuplarının ulaşımla 
ilgili sorularını cevaplandırdı. İstanbul’da 
dünyanın pek çok şehrinde olmayan 
çok ciddi raylı sistem yatırımlarını 
planladıklarını belirten Başkan Topbaş, 
“Kentin iç bölgelerindeki yoğunluğu 
taşıyacak raylı sistemleri 2019’a kadar 
bitirmeyi planlıyoruz. İstanbul, 
2019 yılı sonunda 400 kilometre raylı 

sistem uzunluğuna ulaşacak. Bahçeşehir 
ve Sultanbeyli raylı sistemlerini 2019 
sonrası için düşünmüştük. Ama 
yoğun talep üzerine proje çalışmasını 
hızlandırdık. İnşallah 2019 sonunda 
bitirilecek şekilde Sultanbeyli ve 
Bahçeşehir’e modernize edilmiş banliyö 
hatlarının gelmesi için projelendirme 
çalışmaları devam ediyor. Bu müjdeyi 
vermek isteriz.” diye konuştu.

Metrobüs Hattı’nın altından metro 
geçecek…
İstanbul’da çok önemli bir ulaşım 
sistemi olarak hizmet veren Metrobüs 
Hattı’nda yoğun talep dolayısıyla 
zaman zaman sıkıntıların yaşandığını 
gördüklerini ifade eden Başkan 
Topbaş, “Bu yoğunluğu otobüslerle 
taşımanız mümkün değil. Metrobüsü 
kaldırmadan da alttan metro çalışması 
yapılması için proje çalışmaları devam 
ediyor. Bahçelievler’den Beylikdüzü’ne 
kadar uzanan metro hattını Ulaştırma 
Bakanlığı’na verdik. Projelendirmesi 
devam eden bu hattı bakanlık yapacak. 
Hattın Silivri’ye kadar uzanacak kısmı 
daha sonra yapılacak.” dedi.
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Dünyanın kıtalararasında 
koşulan ilk ve tek maratonu olan 
35. Vodafone İstanbul Maratonu 
için geri sayım başladı. 
Sepetçiler Kasrı’nda 
düzenlenen toplantıda 
maraton hakkında bilgi veren 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul 
Maratonu’nun dünyanın önde 
gelen maratonları gibi artık 
gündem oluşturacağını 
söyledi. 

İstanbul 35’inci kez koşacak!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

17 Kasım’da 35’incisi düzenlenecek olan Vodafone 
İstanbul Maratonu’nun tanıtım toplantısına katıldı. 

Sarayburnu’ndaki Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen 
toplantıya, Başkan Topbaş’ın yanı sıra Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkan Vekili Gökhan Öğüt ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Alpaslan Baki Ertekin ile 
çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul, eşine az rastlanır bir şehir…
Başkan Kadir Topbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, 
İstanbul’un üzerinde barındırdığı değerler ile adeta bir çeyiz 
sandığı özelliği taşıdığını ifade ederek, “Artık ülkelerden 
ziyade şehirlerin ön plana çıkmaya çalıştığı bir dünyada 
yaşıyoruz. Bizler de İstanbul’u bu yarışta en önde tutmak 
istiyoruz. İstanbul, dünyada eşi benzerine az rastlanır coğrafi 
konuma sahip bir şehir. İşte bizler de bu özelliğini ön plana 
çıkaracak çalışmalara hız verdik.” dedi.

“Vodafone İstanbul Maratonu” adıyla koşulacak…
Başkan Topbaş, Avrasya Maratonu’nun geçen yıl “Vodefone 
Avrasya Maratonu” adıyla koşulduğunu hatırlatarak, “Bu 
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yıl maratonun isminde değişikliğe 
gittik. Maratondan bahsedildiğinde 
devamlı İstanbul akla gelsin diye bu yıl 
35’incisini tertiplediğimiz maratonun 
ismini Vodafone İstanbul Maratonu 
olarak değiştirdik. New York, Sydney 
Maratonları gibi artık İstanbul Maratonu 
da bir gündem tutacak. Binlerce 
medya mensubu, spor yazarı ve dünya 
genelinde birçok insan yakından 
takip edecek. Bu heyecan verici bir 
değişiklik. Avrasya Maratonu’nu 34 yıl 
önce başlatanlara ve bugüne kadar 
taşıyanlara çok teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu.

Dünyanın merakla beklediği 
maraton…
35. Vodafone İstanbul Maratonu’nun 
dünyanın en saygın atletlerinin 
yanı sıra meraklılarının da katılacağı 
bir etkinlik haline geleceğini ifade 
eden Başkan Topbaş, şöyle konuştu: 
“Kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki 
organizasyonlar, o kentin dünya 
ile olan bağlantısını geliştirmekte 

ve insanlar arasındaki dostluğu 
pekiştirmekte. Bu tür organizasyonlar 
aynı zamanda barışa da önemli katkı 
sunuyor. Vodafone’a katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Biz 
göreve geldiğimizde saygın ve 
seçkin maratoncuların katılması için 
fedakarlıklar yaptık. Türk atletlerimizi de 
teşvik etmek için farklı bir ödül sistemi 
yaptık. İnanıyorum ki her geçen gün 
çok daha farklı olacak ve Türkiye’den de 
madalya alan sporcularımız olacak.”

Kent ekonomisine de katkı sağlıyor…
Başkan Topbaş, Avrupa’nın 23 ülkesinden 
büyük olan İstanbul’un bir ülke özelliği 
gösterdiğini belirterek, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Birçok medeniyetten izler 
taşıyan İstanbul, çok daha iyi yerlerde 
olmayı hak ediyor. Bu tip 
organizasyonlar kent ekonomisine de 
katkı sunuyor. Yöneticiler olarak 
kurumsal taassupları bir kenara 
bırakıp, bu kentin dünyaya açık barışçıl 
bir kent olarak yerini almasını 
istiyoruz.” 

İstanbulluların desteğini 
bekliyoruz…
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Vekili Gökhan Öğüt de, amaçlarının 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ve Spor A.Ş. ile birlikte İstanbul 
Maratonu’nu dünyanın en büyük 
maratonları arasına sokabilmek 
olduğunu söyledi. Yurt içinde ve 
yurt dışında tanıtımlar yaptıklarını 
ifade eden Öğüt, “New York 
Maratonu’nu 2 milyonun üzerinde 
izleyici takip etti ve hesaplamalara 
göre şehir ekonomisine 340 milyon 
dolar katkı sağladı. Hedefimiz, 
organizasyonumuzu bu majör 
maratonlar arasına sokabilmek. 
İlk olarak katılımı artırmayı, ikinci 
olarak da İstanbulluların desteğini 
yükseltmeyi istiyoruz.” diye konuştu.

Başkan Kadir Topbaş, konuşmaların 
ardından maratonda taşıyacağı 
34 göğüs numarasını alırken; Gökhan 
Öğüt 542, Alpaslan Baki Ertekin ise 
52 göğüs numarasını aldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul 
Ticaret Odası’nı ziyaret etti. İTO 
Meclis Toplantısı’nda ulaşım 
yatırımlarını anlatan Başkan 
Topbaş, dev raylı sistem 
yatırımları ile İstanbul’da 
ulaşımın rayına oturduğunu 
söyledi.

İstanbul’da 
ulaşım rayına oturdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 
İTO Meclis Başkanı Şekip Avdagiç ve yönetim kurulu 

üyeleriyle biraraya geldi. İTO Meclis Toplantısı’na da katılan 
Başkan Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım 
yatırımlarını anlattı. İBB’nin ulaşımda yaptığı yatırımları 
ve atacağı dev hamleleri anlatan kısa film gösteriminin 
ardından İTO Meclis Üyelerine hitap eden Başkan Kadir 
Topbaş, raylı sistem haritalarının İstanbul’un ulaşımda ortaya 
koyduğu devrimi gösterdiğini söyledi.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’na 2’nci kez seçildiğine 
dikkat çeken Başkan Kadir Topbaş, bir ülke özelliği gösteren 
İstanbul’un artık küresel arenada kendini iyice hissettirdiğini 
ve ekonomik açıdan 127 ülkeden daha büyük olduğunu 
söyledi. Başkan Topbaş, İMP’de İstanbul’u planladıklarını 
ve hazırladıkları Ulaşım Master Planı çerçevesinde raylı 
sistemleri şehrin semtlerine kadar indirdiklerini ifade ederek, 
“İstanbul’da ulaşım rayına oturdu.” dedi.

Günde 11 milyon kişi metroyu kullanacak…
Göreve geldikleri günden bu yana İstanbul’da 60 milyar TL 
yatırım yaptıklarını ve yatırımların yüzde 55’ni ulaşıma 

ayırdıklarını belirten Başkan Topbaş, şöyle konuştu: 
“276 tane kavşak bitirdik, 30 tane daha devam ediyor. Tünel 
yollar yaptık. Ulaşımda ana omurgayı metro ve raylı sistem 
yatırımlarına ayırdık. Bunlar yerin altında binlerce insanın 
24 saat esaslı çalışmasıyla gerçekleşiyor. Toplamda 
776 kilometre metro yapmayı hedefliyoruz. Şu anda 
141 kilometre. 440 bin kişi kullanıyordu. Yılsonu itibariyle 
2 milyona yaklaşıyor. 2016’da 7 milyon insan metro 
kullanacak. 2019’da 11 milyon kişi yerin altından seyahat 
edebilecek. Bu hedefleri çok doğru olarak ortaya koyduk.”
 
New York’tan sonra 2’nci kent olacağız… 
Bugüne kadar sadece metrolara 12,2 milyar TL yatırım 
yaptıklarını ve halen devam ettiklerini belirten Başkan 
Topbaş, “8 Ekim’de Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro 
Hattı’nın ihalesini yaptık. Bu hat daha sonra Kabataş’a 
kadar uzatılacak. Bütün metroları birbirine entegre 
ederek, İstanbulluları hızlı, güvenilir ve konforlu yolculuğa 
davet ediyoruz. Raylı sistemin payını yüzde 8’den 13’lere 
yaklaştırdık. Hedeflediğimiz 776 kilometrelik raylı sistem 
hattını tamamladığımızda dünyada New York’tan sonra en 
uzun raylı sistem hattına sahip ikinci kent olacağız.” diye 
konuştu.
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Dünyanın en modern raylı sistem 
yatırımları…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’daki 
metroların makinistsiz çalışabilen ve 
sefer aralığı 70 saniyeye kadar inebilen 
dünyanın en modern raylı sistemleri 
olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle 
devam etti: “İstanbul’da metro 
vagonlarını dahi kendimiz üretmeye 
başladık. Kadıköy - Kartal Metro Hattı’nın 
ardından Otogar - Bağcılar Kirazlı - 
Başakşehir - Olimpiyatköy Metro Hattı’nı 
hizmete açtık. Üsküdar - Ümraniye - 
Çekmeköy - Sancaktepe Metro Hattı’nın 
yapımına hızla devam ediyoruz. 
Mecidiyeköy - Kağıthane - Alibeyköy-
Mahmutbey Metro Hattı’nın ihalesini 
yaptık. Ve bitmek üzere olan Haliç Metro 
Köprüsü ile Yenikapı, Şişhane - 
Hacıosman Metro Hattı’na bağlandı.”

İstanbullular, Marmaray için gün 
sayıyor…
İstanbul’un, 29 Ekim’de açılacak 
Marmaray için gün saydığını belirten 
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık 
ana akslarda raylı sistemlerin ağırlığı 
artıyor. 2019 sonrasında Sarıyer’e ve 
Beykoz’a gidecek metroyu da dikkate 
aldığınızda şehrin her noktasına metro 
götürmüş olacağız. Toplu taşıma, 
sosyalleşmeyi ve birbirini hissetmeyi 

de beraberinde getiriyor. Metroların 
maliyetleri çok yüksek ve geri dönüşü 
yok. Dünyanın her yerinde metroyu 
merkezi hükümetler yapıyor. İstanbul’da 
belediye olarak biz yapıyoruz. Buna 
rağmen metrosunu hükümetin 
yaptığı Çin’den sonra dünyada en hızlı 
metrolaşan bir şehiriz.”

İstanbul, 758 yeni otobüs daha 
kazanıyor…
Başkan Topbaş, 12 Ekim Cumartesi günü 
Başbakan Erdoğan’ın katılımıyla 
778 yeni otobüsü daha hizmete 
alacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Böylece otobüslerimizin 
yaş ortalaması 3 civarına inmiş 
oluyor. Bu otobüslerin hepsini yerli 
alarak ülkemizin ekonomisine ve 
istihdamına da çok ciddi bir katkı 
sunduğumuzu belirtmek isterim. Tek 
biletle bütün bu sistemler üzerinde 
yolculuk yapabiliyorsunuz. Şimdi 
minibüsleri de bu sisteme sokmak 
için bir çalışma yapıyoruz. Doğru 
bir sistemle vatandaşlarımız ve 
minibüsçülerimiz de kazanacak. Bu 
kapsamda halk otobüsleri, minibüsler 
ve taksilere yönelik çağrı merkeziyle 
ilgili çalışmalarımız tamamlanma 
noktasında. Otoparklarla ilgili de yoğun 
çalışmalarımız devam ediyor.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Topbaş, Saraçhane’deki 
Başkanlık Sarayı’nda mesai 
arkadaşlarıyla bayramlaştı. 
İstanbulluların güzel bir 
bayram geçirmesi için bir 
takım tedbirler aldıklarını 
belirten Başkan Topbaş, “Biz 
bayram yapmıyoruz, bayram 
yaptırıyoruz.” dedi.  

“Bayram yapmıyor, 
bayram yaptırıyoruz” 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Saraçhane Başkanlık Sarayı’nda mesai arkadaşlarıyla 
bayramlaştı. Kokteyl Salonu’nda yapılan bayramlaşma 

törenine, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, 
Şirket Genel Müdürleri ve çok sayıda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi çalışanı katıldı. Milli ve dini bayramların 
insanlar arasındaki dayanışmayı artırdığını ifade eden 
Başkan Topbaş, “Kurban Bayramı infak dediğimiz 
karşılıklı hediyeleşmeyi ve kurban kesim işlemiyle devam 
etmektedir. İstanbul gibi bir mega kentte bizler, yerel 
yöneticiler olarak halkımızın bayram yapabilmesi ve 
ibadetlerini doğru yerine getirebilmesi için ekibimizle 
hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bizler bayram yapmak 
için değil, bayram yaptırmak için çalışıyoruz.” dedi.

Kadro çalışmalarımızı sürdürüyoruz…
Başkan Topbaş, sözleşmeli olarak çalışan memurların kısa 
bir süre önce kadroya geçirildiğini hatırlatarak konuşmasına 
şöyle devam etti: “Hayırlı olsun. Sayın Başbakanımıza 
da bundan dolayı teşekkür ediyorum.  Sosyal denge 
anlaşmasını yaptık, burada bir problem yok gayet iyi 
gitmekte. Şimdi bir problem var o da taşeronlarda bulunan 
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bizimle birlikte çalışan kardeşlerimizle 
ilgili. Yasal düzenleme yapılıyor. 
Bunu Sayın Başbakanımızla zaman 
zaman görüştük. İlgili Bakanımıza 
talimatı verdi. Bu kente bu ülkeye 
hizmet eden kamu kuruluşlarında 
bulunan tüm vatandaşlarımızın 
özlük hakları başta olmak üzere tüm 
hak arayışlarındaki haklılığının iade 
edilmesini önemsiyoruz. Burada 
sadece İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak konuşmuyorum. Türkiye 
Belediyeler Birliği Başkanı olarak da 
yerel yönetimleri ve diğer kurum 
ve kuruluşlardaki kardeşlerimizi de 
düşünüyoruz.”

Hayvan kesim alanlarını 
genişlettik…
İstanbul’da yaşayanların ve İstanbul’a 
gelenlerin güzel bir bayram geçirmesi 
için çalışmalar yaptıklarını ve bir takım 
tedbirler aldıklarını belirten Başkan 
Topbaş, “Her yıl hijyenik koşullarda 
bu ibadetin yapılması için tedbirler 

alıyoruz. Şu an Ataşehir, Alibeyköy 
ve Başakşehir’de 4 bin 500 büyükbaş 
kapasiteli hayvan barınma ve kesim 
alanları kurduk. Geçen yıl 4 bin olan 
küçükbaş hayvan alanının da 8 bine 
çıktığını ifade etmek istiyorum. Tabi bu 
işlemlerin yapılacağı sürede 5 ayrı ekip 
denetleme yapacak. Ayrıca kurbanın 
nasıl kesileceğine dair broşürler de 
dağıtılıyor.” diye konuştu.

Başkan Topbaş, kurban kesimi sırasında 
çevre hassasiyetinin de gözetilmesinin 
önemine vurgu yaparak, “İstanbul, 
Türkiye’nin özeti. Geçmişteki 
alışkanlıklarımızın burada yürütülmesi 
mümkün değil. Köyündeyken hayvan 
kesimini kendim yapardım diyen ama 
şimdi o melekesini kaybetmiş insanların 
kesim işlemini bilenlere yaptırması 
gerekiyor.” dedi.

Ulaşımda bayram tedbirleri…
Bayram dolayısıyla İstanbul’da ciddi 
bir trafik akışı olduğunu kaydeden 

Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle 
tamamladı: “Trafik kurallarına 
uyulursa kentte medeniyet ortaya 
çıkar ve rahat ederiz.  İstanbul’daki 
trafik konusunu Sayın Valimize ifade 
ettim. Her türlü desteği vermeye 
hazır olduklarını söyledi. Yerel 
yönetimler olarak bizim denetleme 
yetkimiz yok ama arzu ediyoruz 
ki New York’ta, Londra’da olduğu 
gibi İstanbul’da da kendisinin 
trafik ile ilgili bir kolluk birimi 
olursa, ciddi başarılı olacağımıza 
inanıyorum. Trafikteki problemi 
yaşatan bireysel araç yerine toplu 
ulaşımı insanların kullanacağı hale 
getirmeyi istemekteyiz. Özellikle 
İETT başta olmak üzere toplu taşıma 
ile ilgili olan şirketlerimiz ek seferler 
düzenleyecek. Bu bayramda da 
toplu taşıma, yüzde 50 indirimli 
olarak hizmet verecek. Bayramın ilk 
günü İSPARK otoparklarımız ücretsiz 
olacak.  Zabıta ve Sağlık A.Ş. teyakkuz 
halinde olacak.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
bayramlarda görevleri 
başında olan İETT, Zabıta ve 
İtfaiye personeliyle 
bayramlaştı. Başkan Topbaş, 
görevleri başındaki personeller 
sayesinde İstanbulluların çok 
daha huzurlu bir bayram 
geçirdiğini söyledi.   

Bayramlar daha huzurlu…
Göreve geldiği 2004 yılından itibaren ramazan 

ve kurban bayramlarında görevleri başındaki 
arkadaşlarını ziyaret ederek bayramlaşan Başkan Kadir 

Topbaş, geleneği bu yıl da bozmadı. Kurban Bayramı’nın 
ikinci gününü mesai arkadaşlarına ayıran Başkan Topbaş, 
ilk olarak Edirnekapı İETT Garajı’nı ziyaret etti. Başkan 
Topbaş, İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı’nın da bulunduğu 
programda İETT personeli ile bayramlaştı.  

İETT, son teknolojiyi kullanıyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en iyi hizmet veren 
birimlerinden biri olan İETT’nin her geçen gün hizmet 
kalitesini artırdığına dikkat çeken Başkan Topbaş, 
İstanbullulara daha kaliteli hizmet verebilmek için teknolojiyi 
yakından takip ettiklerini söyledi. Kısa süre önce Türkiye’nin 
önemli iş adamlarından biriyle sohbet ettiğini aktaran Başkan 
Topbaş, şöyle konuştu: “Arkadaşım olan bu iş adamımız uzun 
süredir toplu taşıma araçlarını kullanmıyormuş. Kendi aracını 
bir kenara bırakıp, değişik toplu taşıma araçlarımızla seyahat 
etmiş. Ulaşım araçlarımızın konforundan ve personelimizin 
tutumundan çok etkilendiğini söyleyen bu arkadaşım, ‘Her 
şey çok değişmiş’ diye de ekledi.”

Yeni otobüslerin sayısı 1.705’e ulaşacak…
Başkan Topbaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
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katıldığı törenle 758 yeni otobüsü 
daha hizmete aldıklarını hatırlatarak, 
“İETT’nin filo yaşını 5’in altına 
çekmek amacıyla otobüs alımlarımızı 
gerçekleştiriyoruz. İstanbul’a 
yılsonuna kadar sürecek alımlar ile 
yeni otobüslerimizin sayısı 1.705’e 
ulaşacak. Bu yöndeki çalışmalarımız 
devam ediyor. Yerli üretim olan 
otobüslerimiz, İstanbulluya daha 
güvenli ve konforlu ulaşım imkanı 
sağlayacak.” diye konuştu.

Amacımız bayram yapmak değil, 
bayram yaptırmak…
Başkan Kadir Topbaş’ın bir sonraki 
durağı Edirnekapı’da bulunan 
Zabıta Daire Başkanlığı oldu. 
Başkan Topbaş, Zabıta Daire 
Başkanı Mustafa Tahmaz’ın da hazır 
bulunduğu programda, zabıta 
personeli ile bayramlaştı. İstanbul’un 
eski yıllara nazaran çok daha huzurlu 
bir bayram geçirdiğini ifade eden 
Başkan Topbaş, “Amacımız bayram 
yapmak değil, bayram yaptırmak. 
Zabıtamız, belediyemizin kolluk 
gücü. İstanbul adeta bir ülke özelliği 
taşıyor. Bu yüzden zabıtamıza çok 
önemli görevler düşüyor. Ve bizim 
zabıtamız da üzerlerine düşen 

bu önemli görevi hakkıyla yerine 
getiriyor.” dedi.

Başkan Topbaş’tan itfaiye 
personeline teşekkür...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
İstanbul İtfaiyesi’ni de ziyaret eden 
Başkan Kadir Topbaş, itfaiye personeliyle 
bayramlaştı. Başkan Kadir Topbaş, en 
önemli birimlerden biri olan İstanbul 
İtfaiyesi’nin çok zor bir görevi başarıyla 
üstlendiğini söyledi.

Fedakarlık gerektiren bir birimde hizmet 
vermelerinden dolayı itfaiyecilere ayrıca 
teşekkür eden Başkan Topbaş, “Can ve 
mal kurtarma öneminin bilinciyle bu 
görevi yaptığınızı biliyorum. 9,5 yıllık 
hizmet dönemimizde İstanbul İtfaiyesi 
teçhizat ve eğitim açısından çok önemli 
ilerlemeler kaydetti. Arzumuz dünyanın 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni her 
alanda örnek alması. Bunu da pek çok 
noktada başardık. İstanbul İtfaiyesi’ni araç, 
gereç ve teçhizat açısından da dünyanın 
en ileri seviyesine taşıdık.” diye konuştu. 

Başkan Topbaş, ziyaretleri sırasında 
mesai arkadaşlarının çocuklarıyla da 
bayramlaşarak onlara bayram harçlığı 
verdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
9 günlük Kurban Bayramı tatili 
nedeniyle İstanbul dışına çıkan 
vatandaşları, havalimanları ile 
Harem ve Esenler Otogarı’ndan 
bayram tadında uğurladı. 

Bayram yolcuları uğurlandı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı tatili 

nedeniyle şehir dışına çıkan vatandaşları, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın selamıyla 

uğurladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
oluşturulan 80 kişilik bir ekip, İstanbul Atatürk Havalimanı 
ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı ile Harem ve 
Esenler Otogarlarında İstanbullularla bayramlaştı. 
Yolcu otobüslerine kadar giderek, belediye hizmetlerini 
İstanbulluların ayağına götürdü. Tüm yolculara İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bilgi ve verilerin yer aldığı 
broşür ve hizmet kitapları dağıtıldı. Etkinlik alanında yer 
alan Belnet araçları ile vatandaşlara ücretsiz internet 
hizmeti verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleriyle ilgili 
çeşitli anketler yapılarak, İstanbulluların belediye 
hakkındaki görüşleri alındı. Anketlerin yanı sıra 
vatandaşların talep, öneri ve şikayetleri de kayıt altına 
alındı. Hizmetleriyle daima vatandaşın yanında olan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bayram etkinliği ile 
yüzbinlerce İstanbulluya ulaştı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Yenikapı - 
Haliç Metro Geçiş Köprüsü - 
Şişhane Metro Hattı’yla ilgili 
müjde verdi. Başkan Topbaş, 
test çalışmalarına başlanan 
Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nü 
Ocak ayı içinde hizmete almayı 
planladıklarını söyledi. 

Haliç Metro Geçiş Köprüsü 
Ocak ayında hizmete alınıyor 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Yenikapı- Haliç Metro Geçiş Köprüsü - Şişhane Metro 
Hattı’nda test sürüşlerine başladıklarını ifade etti. Başkan 

Topbaş, test sürüşlerinin tamamlanmasıyla yeni metro 
hattının hizmete alınacağının müjdesini verdi. 

Haliç Metro Geçiş Köprüsü, kuzey-güney aksı için 
önemli…
Başkan Kadir Topbaş, Haliç Metro Köprüsü’nün açılışını 
Ocak ayı içerisinde yapmayı planladıklarını belirterek, 
“Şunu da özellikle ifade edeyim ki, Yenikapı - Haliç Metro 
Geçiş Köprüsü - Şişhane Metro Hattı, Marmaray’ın doğu ve 
batı aksındaki gücüne, kuzey ve güney hattı olarak önemli 
bir katılım sağlayacaktır. Böylece Kartal’dan metroya 
binen bir insan, 54 dakika sonra Taksim’de olabilecek. 
Kent ulaşımına katkı sunacak önemli bir sistem devreye 
girecek.” dedi.

İstanbul, hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşacak…
Ulaşım planlamasında bütün yolculuk taleplerini dikkate 
aldıklarını vurgulayan Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “İstanbul’un ulaşım sistemleri içerisinde 
metroları yaparken, verdiğimiz tarihleri ve hedefleri 
de açık kalplilikle ortaya koyarken; diğer taraftan kent 

içi ulaşımdaki sorunları da takip edip, bunların kendi 
içerisindeki aktarmaları, istasyonlara erişim ve ulaşım 
noktasındaki problemleri yakinen takip ediyoruz. Bu 
kenti daha kaliteli ve konforlu ulaşım aksına ve sistemine 
kavuşturmayı hedefliyoruz. 2016 yılı hedefimiz büyük 
bir hedeftir. 2019 yılı hedefimiz ise çok daha büyük bir 
hedeftir. Bunu da ifade ettik. Vatandaşlarımız bütün 
tanıtım ve basındaki ilanlarımızı saklasın.  Gerektiği 
zaman sorgulanmaya hazırız. Bu konuda başarıya 
ulaşacağımızdan eminim.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, asrın 
projesi Marmaray’ın açılış 
törenine katılmak için İstanbul’a 
gelen Japonya Başbakanı Shinzo 
Abe ile biraraya geldi. Konuk 
Başbakanın Marmaray 
projesine destek verdiğini 
belirten Başkan Topbaş, 
Marmaray’ın bir birliktelik 
projesi olduğunu söyledi.

Marmaray, 
bir birliktelik projesi…

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Japonya 
Başbakanı Shinzo Abe ile biraraya 

geldi. Başbakan Shinzo Abe, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 90’ıncı 
yılını kutlayarak, “Marmaray gibi büyük 
bir projenin yapımına katkı sunmaktan 
büyük memnuniyet duyduk. İleriki 
projelerinizde de yardımcı olmayı isteriz.” 
dedi.

İyi ilişkilerin gelişmesi için her türlü 
desteği vereceğiz…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş da, Japonya Başbakanı 
Shinzo Abe’yi İstanbul’da ağırlamaktan 
memnuniyet duyduğunu söyledi. 
17 Ağustos depreminin ardından 
Japonya’nın depreme hazırlık 
konusunda Türkiye’ye destek 
verdiğini hatırlatan Başkan Topbaş, 
“Ülkemizin Japonya ile uzun yıllara 
dayanan ikili ilişkilerinin daha çok 
gelişmesi için yerel yönetim olarak 
her türlü desteği vermeye hazırız.” 
diye konuştu.

Marmaray’da bize destek oldular…
Görüşmenin ardından açıklama yapan 
Başkan Topbaş, Japonya Başbakanı 
Shinzo Abe’nin kendisiyle özellikle 
görüşmek istediğini ifade ederek, 
şunları söyledi: “Özellikle asrın projesi 
olarak Cumhuriyetimizi taçlandıran 
Marmaray’ın da önemli bir birliktelik 
projesi olduğunu ve bunun kente ve 
ülkeye önemli bir katkı sunacağından 
bahsettik. İki ülke arasındaki 
dostluklardan bahsettik. Bizim yerel 
yönetimlerimiz arasındaki ilişkileri ve 
teşkilatlarımızın dünya teşkilatlarımızdaki 
aktif rolünden bahsettik. Başbakan 1983 
yılında İstanbul’a ziyarette bulunmuşlar. 
Aradan geçen zaman diliminde buradaki 
gelişmeleri ve farklılıkları da göreceklerini 
tahmin ediyorum. Özellikle iki ülkenin 
İpekyolu’nun en doğusundan en batısına, 
iki büyük ülkenin arasındaki dostlukların 
teknolojik açıdan birbirlerine paylaşım 
sürecini geliştireceklerini inanıyorum. 
Bu konuda biz, yerel yönetim olarak 
her daim her noktada bu çalışmalara 
katılacağımızı kendilerine arz ettik.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Somali 
Başbakanı Abdi Farah Shirdon ve 
beraberindeki heyeti akşam 
yemeğinde ağırladı. Ülkesine 
yapılan yardımlarından çok 
memnun olduklarını belirten 
Başbakan Shirdon, “Somali 
halkı olarak sizi, sizin bizi 
sevdiğiniz gibi kardeşçe 
seviyoruz.” dedi.

Başbakan Shirdon: 
“Sizi kardeşçe seviyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Somali Başbakanı Abdi Farah Shirdon ile Florya 
Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen akşam yemeğinde 

biraraya geldi. Yemekte, Başkan Kadir Topbaş’ın Eşi 
Özleyiş Topbaş ile Abdi Farah Shirdon’ın Eşi ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Bürokratları da yer aldı. 

Somali’ye her türlü desteği vermeye hazırız…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Somali’nin yanı sıra 
doğal afetlerin yaşandığı dünyanın pek çok ülkesinde 
kurtarma ve destek hizmetleri verdiğini hatırlatan 
Başkan Kadir Topbaş, kardeş ülke Somali’deki İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Ekibinin riskleri göze alarak 
hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Somali’de Türk 
Heyeti’nin kendi vatanında çalışıyormuş gibi aşkla su, 
atıksu, katı atık toplama, eğitim ve tıbbi destek gibi 
birçok alanda hizmet vermeye devam ettiğini dile 
getiren Başkan Topbaş, “Bu ülkeye yönelik her türlü 
bilgi ve deneyim paylaşımını sürdürmeye devam 
edeceğiz.” dedi.

Somali’de şehit olan polisin adı yaşatılacak…
Somali Başbakanı Abdi Farah Shirdon da, Türkiye’yi kardeş 
ve önder ülke olarak gördüklerini belirterek, “Somali’de Türk 
Büyükelçiliğine düzenlenen intihar saldırısında şehit olan polis 
kardeşimizin adını bir okula vereceğiz. Ya da başka bir yerde 
yaşatacağız. Şehitler ölmez. Bugün Somali’de ne kadar iyi bir 
şey varsa Türkler getirdi.” dedi. 

Kardeşçe seviyoruz…
Somali’de Türk firmalara öncelik tanıdıklarını belirten 
Başbakan Shirdon, “Somali’nin Türkiye ile ilişkilerini daha 
da geliştirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Bugün 
İstanbul’da Türk firmalarıyla görüşerek, Somali’de kendi 
ülkeleriymiş gibi çalışmalarını istedim. Çünkü sizin insanlarınız 
başka ülkeler gibi yatırım yapmak için olayların durulmasını 
beklemiyor. Bizimle birlikte risk alarak, canla başla çalışıyorlar.  
Somali halkı olarak sizi, sizin bizi sevdiğiniz gibi kardeşçe 
hatta daha fazla seviyoruz. Ülkemize döner dönmez iki ülke 
ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için gece gündüz çalışmaya 
devam edeceğiz.” diye konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
2011 yılında meydana gelen 
deprem sonrasında Van’a yaptığı 
eğitim yatırımlarına bir yenisini 
daha ekledi. “Eğitime destek, 
geleceğe hizmet” anlayışı ile 
Van’da yapılan Van Merkez 
İmam Hatip Lisesi, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş tarafından 
törenle açıldı.

Büyükşehir’den Van’a 
eğitim desteği

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Van’a giden 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Van’da 

yaptırılan Van Merkez İmam Hatip Lisesi’nin resmi açılışını 
yaptı. Başbakan Erdoğan’ın Van’daki yatırımların toplu açılışını 
yaptığı programa, Başkan Kadir Topbaş da açılışını yaptığı 
okuldan canlı yayınla bağlandı. 

İBB, Van halkının yanında…
Başkan Kadir Topbaş, Van Merkez İmam Hatip Lisesi’nin açılış 
töreninde yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 1994 yılında başlatmış olduğu belediyecilik 
vizyonunu devam ettirdiklerini belirterek, “Bu bizim için bir 
prensip oldu. Van’daki depremin hemen ardından İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak afet alanına ulaştık. 350 kişilik 
arama ve kurtarma ekibimizle yardıma koştuk. 7 kişi, 
ekiplerimiz tarafından sağ olarak kurtarıldı. 2 ay boyunca 
30 bin kişiye yemek verdik. Yine 2 ay boyunca 5 bin kişiye 
ekmek dağıttık. Günlük 400 ton su dağıtımı yaptık. 
5 kilometre mesafeden deprem bölgesine su getirdik. Toplam 
1.800 depremzedeyi İstanbul’da konuk ettik.” diye konuştu. 
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Spor salonu ve pansiyonuyla modern bir okul…
Başkan Kadir Topbaş, Van depreminin ardından Milli 
Eğitim Bakanlığı ile birlikte Van’a bir lise yapmak için 
protokol imzaladıklarını hatırlatarak, “İşte o protokolünü 
yaptığımız liseyi açıyoruz. Van Merkez İmam Hatip 
Lisesi’nin açılışını yapıyoruz. Okulumuz 18 milyon 
600 bin liraya mal oldu. 5 katlı okulumuz, en modern 
sistemlerle donatıldı. Spor salonuyla ve 600 yataklı 
pansiyonuyla önemli bir eğitim kurumu hayata geçmiş 
oldu.” dedi.

Başkan Topbaş’a büyük sevgi gösterisi…
Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının ardından çocuklarla 
birlikte okulun açılış kurdelesini kesti. Vatandaşların 
büyük ilgi gösterdiği Başkan Topbaş, daha sonra 
okulda incelemelerde bulundu. Van Merkez İmam 
Hatip Lisesi’nin dersliklerini ve yatakhanesini gezerek 
yetkililerden bilgi aldı. 

Ziyareti kapsamında Van Valiliği’ni de ziyaret eden 
Başkan Kadir Topbaş, Vali Aydın Nezih Doğan’la bir süre 
sohbet etti. Başkan Topbaş, daha sonra Erciş Belediyesi’ni 
ziyaret etti. Erciş Belediye Başkanı Zülfikar Arapoğlu, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a, 
yöresel bir kilim hediye etti. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbulluların çağdaş ve modern 
mekanlarda spor yapabilmeleri 
için son 9 yılda pek çok yatırımın 
altına imza attı. 2012 Avrupa Spor 
Başkenti olan İstanbul’da spor 
komplekslerinden statlara, kapalı 
yüzme havuzlarından buz sporları 
salonuna kadar yüzlerce tesis 
hizmete açıldı. “Eğitime destek, 
geleceğe hizmet” anlayışıyla 
izcilik kamplarından Belnet 
internet evlerine, online akıllı 
dershane hizmetlerinden 
kariyer eğitimlerine kadar her 
alanda gençlerin geleceğine 
yatırım yapıldı. 

Büyükşehir’den İstanbul’a 
dev spor ve eğitim yatırımları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul halkına spor 
sevgisi ve bilincini kazandırarak çağdaş ve kaliteli 
yöntemlerle spor yapma alışkanlığını yaygınlaştırmak 

için yüzlerce spor tesisini hizmete açtı. Dünya ölçeğinde 
ses getiren yüzlerce uluslararası organizasyona 
başarıyla ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul’a 2012 Avrupa Spor Başkentliği 
payesini kazandırarak başarısını ortaya koydu. Gençlik 
Meclisi’nden, izcilik kamplarına, tercih danışma 
hizmetlerinden Belnet internet evlerine, online akıllı 
dershane hizmetlerinden kariyer eğitimlerine kadar her 
alanda gençlerin geleceğine yatırım yapıldı.  

Spor tesisi sayısı 78’e çıkarıldı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 olan spor 
tesisi sayısı, 57 yeni spor tesisi daha yapılarak 78’e çıkarıldı. 
İstanbul’un dört bir yanında 17 spor salonu, 16 yüzme 
havuzu, 40 futbol sahası inşa edilerek, İstanbullulara spor 
yapma imkanı sağlandı. Sancaktepe Yenidoğan Kapalı 
Yüzme Havuzu, Sancaktepe Safa Tepesi Açık Spor Tesisleri, 
Beykoz Bozhane Köyü Halı Sahası, Çatalca Çanakça Köyü 
halı sahası ve Çatalca Çiftlik köyü halı sahasının yapımına 
devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 spor 
tesisinin yapımını da planladı.   
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Spor yatırımlarında bir ilke imza 
atıldı…
Okmeydanı Atıcılar-Okçular Tekkesi inşa 
edilerek, İstanbul’a yeniden kazandırıldı. 
Fatih Silivrikapı Buz Sporları Salonu’nu 
tamamlayan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Bayrampaşa Arda Turan 
Spor Tesisleri, Hidayet Türkoğlu Spor 
Kompleksi, Pendik Kurtköy Yüzme 
Havuzu ve Spor Tesisleri, Fatih Spor 
Kompleksi, Sultangazi Cebeci Spor 
Kompleksi, Kartal Hasan Doğan Spor 
Kompleksi, Başakşehir İkitelli Spor 
Kompleksi, Pendik Çamlık Stadı - Spor 
Kompleksi ve Beyoğlu Spor Salonu’nu 
İstanbulluların hizmetine sundu.

Beyoğlu Recep Tayyip Erdoğan Stadı, 
Silivri Stadı, Küçükçekmece Halkalı 
Stadı, Sultangazi Cebeci Stadı ve Mimar 
Sinan Stadı ile Ümraniye Çakmak, 
Küçükçekmece Sefaköy, Halkalı, Eyüp 
Yeşilpınar ve Beyoğlu Yüzme Havuzları 
İstanbul halkının kullanımına sunuldu.  
Sinan Erdem Spor Salonu 2010 Dünya 
Basketbol Şampiyonası’na yetiştirilerek, 

tesis işletmeciliğinde uluslararası spor 
otoritelerinden tam not alındı. 

138 okula 138 spor salonu…
138 okul bahçesine 138 spor salonu 
yapılarak, öğrencilerin, sporcuların, spor 
kulüplerinin ve çevre halkının hizmetine 
açıldı. 2011-2012 sezonunda okul spor 
salonlarından yararlanan öğrenciler, 
11 Dünya Şampiyonluğu, 2 Dünya 
İkinciliği, 1 Avrupa Üçüncülüğü, 1 Balkan 
Şampiyonluğu, 14 Türkiye Şampiyonluğu, 
5 Türkiye İkinciliği, 11 Türkiye 
Üçüncülüğü kazandı. Amatör futbol 
müsabakalarının oynandığı 15 futbol 
stadı inşa edilerek ilçe belediye 
başkanlıkları eliyle amatör kulüplerin 
hizmetine sunuldu. Ayrıca 19 sahanın 
toprak zeminleri sentetik yüzeyli halı ile 
kaplandı. 

2012 Avrupa Spor Başkenti 
İstanbul…
2012 Avrupa Spor Başkentliği payesini 
alan İstanbul, uluslararası alanda ismini 
ön plana çıkartan ve kimliğini daha 

da güçlendiren dev organizasyonlara 
başarıyla ev sahipliği yaptı. Spor 
Başkentliği boyunca 49 ulusal ve 
uluslararası spor organizasyonu, 
8 kongre ile birçok sempozyum, şura 
ve genel kurul düzenlendi. Tenisin 
Yıldızları WTA Tenis Cup’ta İstanbul’da 
buluşturulurken; Dünya Satranç 
Olimpiyatlarında, dünyanın en iyileri de 
İstanbul’da biraraya geldi. İstanbul, 
14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na 
da başarıyla ev sahipliği yaptı. 

İstanbul’un spor envanteri 
oluşturuldu... 
28 branşta 123 uluslararası, 117 ulusal 
organizasyona imza atan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
İstanbul spor envanteri kitabı ve 
internet sitesi hazırlanarak İstanbul’un 
spor haritasını çıkarıldı ve spor hafızası 
oluşturuldu. Sinan Erdem Spor Salonu; 
FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme, 
Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası 
(WTA) ve Euroleague Final Four 
Organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.
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İstanbul Maratonu “Altın Kategori”ye 
yükseldi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
dünyanın kıtalararasında koşulan 
ilk ve tek maratonu olan İstanbul 
Maratonuyla Asya ile Avrupa kıtalarını 
buluşturuyor. İstanbul Maratonu, 
2011 yılında yapılan başarılı 
organizasyonla, New York, Boston 
Londra, Berlin, Chicago gibi dünyanın 
en prestijli maratonlarının yer aldığı 
“Altın Kategori”ye yükseldi. Dünyanın 
en iyi maratonlarına verilen “Gold 
Label” unvanı, 34. Maraton’da 
gösterilen başarılı organizasyon 
sonucunda bu yıl ikinci kez İstanbul 
Maratonu’na verildi.

Sporla sağlıklı nesillere doğru…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
başlattığı “Sporla Sağlıklı Nesillere 
Doğru” projesiyle açık ve kapalı 
alanlarda uzman eğitmenler 
nezaretinde, farklı spor branşlarında, 
her yıl 7,2 milyon seans spor hizmeti 
veriyor. “Sağlıklı ve Zinde Yaşamak 
İçin Spor Yapın” sloganıyla parklarda, 
yeşil alanlarda, piknik alanı ve 
plajlarda eğitmenler nezaretinde 
spor yapma imkanı sunuluyor. Sporu, 

İstanbul’un açık alanlarına taşıyan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
255 parka 3 bin 695 spor aleti 
yerleştirdi. Ve bu sayıyı 5 bin adete 
çıkarmayı programladı.

Şampiyon sporcular 
ödüllendiriliyor… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
sporcuları 2004 Atina 
Olimpiyatları’nda 2 gümüş, 1 bronz; 
2008 Pekin Olimpiyatları’nda 
1 altın, 1 gümüş; 2012 Londra 
Olimpiyatları’nda 1 altın madalya 
kazandı. Olimpiyatlarda madalya 
kazanarak Türk spor tarihinde yerini 
alan şampiyonlar, “Bayrağımızı 
Taşıyanlar” projesiyle biraraya 
getirilerek, geçmişle gelecek arasında 
motivasyon bağı kuruldu.  

Türkiye’nin en büyük spor 
kulübü…
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor 
Kulübü, 12 branşta 1.760 faal lisanslı 
sporcu, 79 takım ve 15 bin 500 lisanslı 
izci ile Türk sporuna hizmet veriyor. 
İstanbul genelindeki 800 amatör 
kulübü sporcularına spor malzemesi 
desteği verilirken; 400’ü aşkın okula 
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da spor malzemesi desteği sağlanıyor. Ayrıca amatör 
spor kulüplerinin idari ve sosyal hizmet binaları ile 
spor tesisleri yenilenerek, gençlerin ve amatör sporun 
hizmetine sunuldu. 

Gençliğin geleceğine yatırım yapılıyor…
Çocukların ve gençlerin gelişimine destek veren İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, izcilik kamplarından Belnet internet 
evlerine, online akıllı dershane hizmetlerinden kariyer 
eğitimlerine kadar her alanda gençlerin geleceğine yatırım 
yapıyor. Yerel yönetimlerde dünya 1’incisi olan İBB izcilik 
kamplarında 115 bin çocuk ve gence izcilik eğitimi verildi. 

65 adet Belnet internet evinde 1.400 bilgisayarla güvenli, 
sağlıklı ve modern ortamlarda internet ve bilgi erişim 
hizmeti sunuluyor. ONLİNE AKILLI DERSH@NE üzerinden 
eğitim hizmetleri ile Tercih Çadırlarıyla üniversite 
adaylarına tercih danışmanlık desteği veriliyor. Kariyer 
eğitimleri ile üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimine 
katkı sağlanırken; ilköğretim ve ortaöğretimde her yıl 
başarılı olan öğrencilere spor, eğitim ve kültür içerikli 
hediye paketi veriliyor.  

Gençler, İstanbul’un yönetiminde söz sahibi oluyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gençlik 
Meclisi’nin 15 farklı alandaki komisyonu, 300 üyesi ve 
4 bin gönüllüsü ile gençler yarınlara hazırlanıyor. “İstanbul 
Gençlink” dergisi üniversitelerde ücretsiz dağıtılıyor. 
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İstanbul Öğrenci Kulüpleri Platformu 
tarafından düzenlenen ve 25 farklı 
üniversiteden 50 takımın katılımıyla 
Üniversiteler Arası Spor Festivali 
gerçekleştiriliyor. 

Üniversite ve Öğrenci kulüplerinin 
organizasyonlarına destek olan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Anadolu 
Kongresi ile 2 yılda 70 ülkeden 400 
kişiyi İstanbul’da ağırladı, kültürel 
tanıtımlar gerçekleştirdi. Türk & Arap 
Gençlik Kongresi ile Avrupa, Amerika 
ve Asya’dan gençler dünyanın çeşitli 
ülkelerinden akademisyen, gazeteci ve 
yazarlarla biraraya getirildi. Türkiye’nin 
ilk ve tek Graffiti Festivali, yurtiçi ve 
yurtdışından graffiti çizerlerinin de 
katılımı ile her yıl gerçekleştiriliyor. “Genç 
Bakanlar” temalı Uluslararası Gençlik 
Şurası ile Türkiye’nin 
2023 vizyonuna genç bir bakış 
kazandırılıyor. 

Çocuk Meclisi ile İstanbul Gençlik Eğitim 
ve Rehberlik Merkezi (İGEM) kuruldu. 
Böylece çocukların boş vakitlerini 

verimli ve olumlu aktivitelerle 
geçirmesi sağlanıyor. İstanbul Gençlik 
Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme 
Merkezi (İSMEM) ile sokakta yaşayan ve 
sokağa düşme riski olan 1.299 çocuk 
ve gence barınma, beslenme, sağlık, 
eğitim, meslek eğitimi ve psikolojik 
danışmanlık alanlarında hizmet verildi. 
221 çocuk ailesine teslim edildi. 
118 genç işe yerleştirildi, 588 gence ise 
mesleki sertifika verildi. 

Eğitime destek, geleceğe hizmet…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “eğitime 
destek, geleceğe hizmet” anlayışı 
ile herkese yeterli seviyede eğitim 
alanı oluşturmak için hız kesmeden 
çalışıyor. 2004 yılından bu yana kente 
29 okul kazandıran İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Maltepe/Başıbüyük 4. Etap 
İlköğretim Okulu ile Zeytinburnu Sümer 
Mahallesi İlköğretim Okulu’nun yapımını 
da planladı. Kent genelinde 345 okulun 
bakım ve onarımı yapıldı. 1.178 okula, 
fizik - fen - kimya laboratuvarları, Atatürk 
köşeleri, uygulamalı sosyal etkinlik 
ve müzik sınıfları, bilgisayar sınıfları, 

atölyeler, akıllı tahtalar, yangın ve 
elektrik tesisatları ile perde projeksiyon 
sistemleri kuruldu. 

İlköğretimden üniversiteye eğitim 
desteği…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 202 bin 750 üniversite 
öğrencisine eğitim desteği verildi. 
296 bin 899 şehit çocuğu, yetim, öksüz 
ve engelli ilk ve ortaöğretim öğrencisine 
eğitim yardımı yapıldı. 467 bin adet 
eğitim seti dağıtıldı. Topkapı Trafik 
Eğitim Parkı kuruldu. Böylece çocuklara 
erken yaşta trafik bilinci kazandırılması 
hedefleniyor. Maltepe Trafik Eğitim 
Parkı’nın da yapımına devam ediliyor. 
Öğrencilerin sağlıklı ekmek tüketimi, 
ekmeğin saklanması ve israf konularında 
bilinçlenmeleri sağlanıyor. 

Dünyanın en büyük “halk 
üniversitesi”…
Eğitim verdiği yüz binlerce kursiyeri ile 
dünyanın en büyük “halk üniversitesi” 
haline getirilen İSMEK, hayat boyu 
eğitim anlayışı ile İstanbullulara modern 
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ve kaliteli eğitim imkanları sunuyor. İSMEK ile 38 ilçede, 
233 kurs merkezinde, 29 ana dalda, el sanatlarından bilişim 
teknolojilerine, ahşap atölyesinden gazeteciliğe kadar 250 
farklı branşta eğitim veriliyor. Yaşam boyu sağlık anlayışıyla, 
21 Spor Eğitim Merkezi’nde İstanbullulara ücretsiz salon 
sporu imkanı sağlanıyor. 

Yaşam boyu eğitim…
İstanbullulara artı değer kazandıran İSMEK’lerden bugüne 
kadar 1 milyon 546 bin kursiyer eğitim aldı. 7 ceza ve 
tutukevinde 11 bin 314, 3 engelliler merkezinde 6 bin 186, 
2 huzurevi ve Darülaceze’de 1.839, 2 hastane ve 
rehabilitasyon merkezinde 5 bin 323 kişiye eğitimler 
verildi. Bahçelievler Yenibosna, Şişli Mecidiyeköy ve 
Gaziosmanpaşa’da mesleki uzmanlık merkezleri açıldı. 

Dünyanın en büyük el sanatları sergisi…
Dünyanın en büyük el sanatları sergisi olarak  gösterilen 
İSMEK Genel Sergisi ile Türkiye genelinde 305 sergi açıldı, 
46 fuar ve 6 defilede yer alındı. Yetişkin eğitimi ve el 
sanatları alanlarında 6 sempozyum düzenlendi. 373 bin 
579 bin İstanbullu, sağlıktan aile içi iletişime, depremden 
finansal okuryazarlığa kadar pek çok konuda,  alanında 
uzman kişilerin verdiği seminerle bilgilendirildi. Kursiyerlere 
Avrupa’da mesleki eğitim stajı ve iş deneyimi imkanı 
sağlayan İSMEK, Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu 
(STK) tarafından 2010 yılında “Eğitim Alanında Seçkinlik”  
ödülüne layık görüldü.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbulluların yaşam kalitesini 
yükseltmek için ilçe yatırımlarına 
aralıksız devam ediyor. 
Cumhuriyet Tarihi’nin en 
büyük metro yatırımını 
Kadıköy halkının hizmetine 
sunan Büyükşehir Belediyesi, 
ilçeye son 9 yılda toplam 
2 milyar 31 milyon 400 bin TL 
yatırım yaptı. Özellikle ulaşım, 
kentsel dönüşüm ve çevre 
alanlarında yapılan yatırımlar, 
Kadıköy’ün kabuk değişimine 
büyük bir ivme kazandırdı. 

Büyükşehir’den Kadıköy’e 
2. 031.400 TL yatırım

İstanbul’u kültür, sanat, turizm, spor ve kongreler şehri 
yapmak için çalışmalarına aralıksız devam eden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, ilçelere yönelik yatırımlarını da hız 

kesmeden sürdürüyor. İstanbul’un en büyük ilçelerinden 
biri olan Kadıköy de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son 
yıllardaki devasa yatırımları ile adeta kabuk değiştiriyor. 

Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük metro yatırımı... 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy halkının konforlu, 
güvenli ve hızlı ulaşıma kavuşması için köklü çözümler 
üretti. Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük metro yatırımı olan 
Kadıköy - Kartal Metrosu’nu hizmete açan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, böylece iki ilçe arasındaki yolculuk süresini 32 
dakikaya indirdi. Anadolu Yakası’nın ilk metrosu olan Kadıköy- 
Kartal ile aynı zamanda yolculuk sürelerini dakikalara 
indirecek tam entegrasyon için dev bir adım atıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hatta kullanılmak üzere 
144 adet vagon aldı. Günde 150 metreyi bulan rekor tünel 
kazılarının yapıldığı 21,6 kilometre uzunluğundaki Kadıköy - 
Kartal Metro Hattı, Pendik Kaynarca’ya uzatılıyor. 2,9 kilometre 
uzunluğundaki Kartal - Kaynarca Metro Hattı’nın 2015 yılında 
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hizmete alınması planlanıyor. “Her 
Yerde Metro, Her Yere Metro” hedefiyle 
raylı sistem yatırımlarına devam eden 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
13,4 kilometre uzunluğundaki Bostancı - 
İçerenköy - Kayışdağı - Dudullu Metro 
Hattı’nı 2019 yılında, 9 kilometre 
uzunluğundaki Göztepe - Ataşehir - 
Ümraniye Metro Hattı’nı 2020 yılında, 17 
kilometre uzunluğundaki Kadıköy- 
Ataşehir - Sancaktepe - Sultanbeyli 
Metro Hattı’nın 2023 yılında, 10 km 
uzunluğundaki Söğütlüçeşme - 
Gayrettepe Metro Hattı’nı 2028 yılında, 
40,3 kilometre uzunluğundaki 
Zeytinburnu - Kadıköy (Boğaz Geçişi) 
Metro Hattı’nı ise 2030 yılında hizmete 
almayı planlıyor.

Metrobüs Kadıköy’de...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 
9 yılda Kadıköy halkının daha hızlı 
ve konforlu ulaşımı için 1 milyar 
585 milyon 535 bin TL yatırım yaptı. 
Metropol trafiğine çözüm getirdiği 
Metrobüs Hattı, Kadıköy halkının 
kullanımına sunuldu. Metrobüsün 

devreye girmesiyle birlikte Kadıköy ve 
Beylikdüzü arasındaki yolculuk süresi 
83 dakikaya indi. Kadıköy’de 8 km 
uzunluğunda yol ile 6 adet köprü ve 
kavşak inşa eden Büyükşehir Belediyesi, 
Lunapark ve Uzunçayır Kavşakları ile 
Acıbadem, Yenisahra, Altıntepe ve 
Bostancı TCDD Altgeçitlerini hizmete 
açtı. Deniz ulaşımının kent içi ulaşımdaki 
payını artırmak için Kadıköy’deki 4 iskele 
yenilendi. 

Fikirtepe, Türkiye’ye örnek oluyor... 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti 
afet risklerine karşı yenileyen ve kentsel 
yaşam standardını yükselten yeni bir 
planlama yaklaşımını Fikirtepe’den 
başlattı. Fikirtepe, örnek bir çalışmayla 
deprem riskinden kurtulmuş modern bir 
yerleşim bölgesi haline geliyor. Kentsel 
dönüşüm projesi ile Türkiye’ye örnek 
model olan Fikirtepe’de, 150 hektar 
büyüklüğündeki alanda 6 bin 400 bina 
dönüştürülüyor. Sosyal donatılar ile 
kentsel yaşam standardının yükseleceği 
Fikirtepe’de sağlıklı, güvenli, planlı 
yerleşim ve yaşam başlayacak. 
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Kadıköy Meydanı yayalaştırılıyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Kadıköy’e 60 bin m2 büyüklüğünde 
yeni bir kent meydanı kazandırıyor. 
Kadıköy Meydanı ile ferah yaşam 
merkezleri oluşturarak ilçeye yeni 
bir görünüm kazandırılıyor. Haldun 
Taner Tiyatrosu, metro istasyonu, 
vapur iskeleleri, Rıhtım Caddesi 
ve Haydarpaşa arasındaki alan, 
çevre düzenlemesi ile yayaların 
kullanımına sunuluyor. Metro, otobüs 
ve deniz ulaşımı araçları arasında 
yolcu entegrasyonunun planlandığı 
meydanda, Rıhtım Caddesi’ndeki 
trafiğin yerin altına alınması, yeni 
otobüs durakları ve otopark alanları 
planlanıyor. 

Gazhane kültür merkezine 
dönüştürülüyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Kadıköy Hasanpaşa Gazhanesi’ni 
Kadıköy halkı için restore ediyor. 
Anadolu Yakası’nın en eski sanayi 
tesislerinden biri olan Kadıköy 
Gazhanesi’nin kültür merkezine 
dönüştürülmesi planlanıyor. Proje 

kapsamında 39 bin 115 m2 alan 
yeniden düzenlenerek, 350 kişilik 
konferans salonu, 100 kişilik 2 adet 
sinema salonu, sergi salonları, 
atölyeler, enerji müzesi ve enerji 
enstitüsü inşa edilecek. Kadıköy 
Gazhanesi ile ilçe halkının kültür 
hayatının zenginleştirilmesi 
amaçlanıyor. 

Göztepe Parkı yenilendi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Kadıköy halkı için Göztepe Parkı’nı da 
yeniledi. Kadıköy’ün en büyük parkı 
olan Göztepe Parkı’nda Gül Bahçesi 
ile Biyolojik ve Su Gösteri Havuzları 
yapıldı. Işık gösterilerinin yapıldığı süs 
havuzu ile Kadıköy’e farklı bir renk 
kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 
bisiklet yolları ve aydınlatma sistemi ile 
Göztepe Parkı’nı, akşamları da işlevsel 
bir hale getirdi. Yapılan çalışmalar ile 
Göztepe Parkı, Kadıköy’ün yeni çekim 
merkezleri arasındaki yerini aldı. 

Kadıköy’ün çehresi yenileniyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
yaptığı çevre yatırımları ile Kadıköy’ün 

çehresini yeniliyor. Son 9 yılda 
Bostancı Sahil Parkı’nın da aralarında 
bulunduğu 17 park Kadıköy 
halkının hizmetine açıldı. Bağdat 
Caddesi yeniden düzenlenerek yeni 
bir görünüme kavuşturulurken, 
ilçe genelindeki prestij cadde 
çalışmalarına devam ediliyor. Bunların 
yanı sıra çevre düzenlemeleri ile 
Kadıköy’deki sahiller modern bir 
görünüme kavuşturuldu. İnciburnu- 
Moda arasında ve Caddebostan- 
Bostancı arasında sahil ve çevre 
düzenleme çalışmaları tamamlandı. 

Kadıköy’de altyapı ve içmesuyu 
yatırımları...
Kadıköy Çevre Koruma Projesi’nin son 
halkası olan Kadıköy Atıksu Ön Arıtma 
ve Deniz Deşarj Tesisi ile Marmara 
Denizi’ne atıksu girişi önleniyor. 
Kurbağalıdere’yi ıslah eden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 6 bin 480 metre 
uzunluğunda dere ıslahını 
tamamlarken, Eski Devlet Malzeme 
Ofisi ile Kalamış arasındaki 3 bin 
285 metre uzunluğundaki kısmı 
yeniden ıslah ediyor. İlçe genelinde 
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32 bin 184 metre atıksu şebekesi ve 
kolektör inşa edildi. 38 bin 733 metre 
içmesuyu şebekesi döşendi. Yapılan 
bu çalışmalar ile Kadıköy’deki sahiller 
denize girilebilir hale getirildi. 

Eğitime destek, geleceğe hizmet...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Kadıköy’de gençlerin geleceğine 
her alanda yatırım yapmaya devam 
ediyor. “Eğitime destek, geleceğe 
hizmet” anlayışı ile Kadıköy’deki 
3 okula kapalı spor salonu inşa 
edilirken Fikirtepe Futbol Sahası 
ile Göztepe Gül Bahçesi Spor Tesisi 
hizmete açıldı. Kadıköy’deki spor 
tesislerinde ve açık alanlarda, uzman 
eğitmenler nezaretinde bilinçli 
ve düzenli spor hizmeti veren 
Büyükşehir Belediyesi, 12 okul ile 
Moda Lisesi Konferans Salonu’nun 
bakım ve onarımını da yaptı. İlçedeki 
6 İSMEK Kurs Merkezinde ise 
156 branşta 54 bin 343 kursiyere 
mesleki eğitim verildi. 
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu Sancaktepe’nin başarılı 
belediye başkanı İsmail Erdem. 
“Genç Sancaktepe Tarih 
Yazıyor” sloganı ile ilçede 
büyük yatırımlar yaptıklarını 
belirten Başkan Erdem ile 
Sancaktepe’nin dününü, 
bugününü ve yarınını 
konuştuk.

Sancaktepe 
gelişiyor ve değişiyor

Sayın Başkanım, İstanbul’un yeni ilçelerinden 
biri olan Sancaktepe’de ilçe halkının yaşam 
kalitesinin artıran ve artıracak olan başlıca 

yatırım ve projelerinizden bahseder misiniz? 
Sancaktepe’de özellikle ulaşım alanında ciddi 
yatırımlar yapılıyor. İnşaatı devam eden Üsküdar - 
Ümraniye - Çekmeköy - Sancaktepe Metro Hattı 
hizmete açıldığında ilçede ne gibi değişimler 
yaşanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir 
Topbaş’ın büyük gayretlerle yürüttüğü ulaşım hizmetleri 
İstanbul’a yakışan bir şekilde sürdürülüyor. Metro, 
İstanbul trafiği için çok önemli bir ulaşım vasıtası. 
Başkanımız Kadir Topbaş, söz konusu metro hattında ileri 
teknolojinin kullanıldığını ve yapımı tamamlandığında 
ise metronun makinist olmadan da hareket edebileceğini 
belirtti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım’ın da katıldığı temel atma töreninden 

sonra çalışmalar hızla ilerlemeye başladı. 22 kilometre 
uzunluğunda ve 16 istasyonlu Üsküdar - Ümraniye - 
Çekmeköy - Sancaktepe Metro Hattı’nda, depo sahası ve 
depoya bağlanan 2 bin 750 metre bağlantı tünelleri de yer 
alacak. Metro tamamlandıktan sonra Üsküdar -Sancaktepe 
arasında seyahat 24 dakikaya inecek. Saatte 55 bin 
yolcu taşınması planlanan hattın hizmete girmesiyle, 
Sancaktepe’den Üsküdar’a 24, Kartal’a 59, Yenikapı’ya 36, 
Taksim’e 44, Hacıosman’a 68, Atatürk Havalimanı’na 71 ve 
Olimpiyat Stadı’na 78 dakikada ulaşılabilecek. 

İstanbul’un yeni seyir terası, Safa Tepesi Sosyal Tesis 
ve Mesire Alanı ilçemizdeki büyük yatırımlardan biri. 
Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Kadir Topbaş’ın katılımıyla temelini attığımız 
100 dönümlük bu dev alan, eşsiz İstanbul manzarası ve 
tabii güzellikleri ile İstanbulluların yeni gözde mekanı 
olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımı olarak 
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ilçemize kazandıracağımız Safa Tepesi 
Sosyal Tesis ve Mesire Alanı; eğlence 
mekanlarıyla, piknik alanlarıyla, 
yeşilliğiyle İstanbul’a yeni bir mekan 
kazandıracak. Burada aileler için 
barbekülü kamelyalar, piknik masaları, 
dekoratif amaçlı şelale ve köprü gibi 
dekoratif öğeler de bulunacak. Sosyal 
Tesis ve Mesire Alanı, Üsküdar - Şile 
yolu gibi önemli geçiş noktalarına 
yakınlığı ile kolay ulaşılabilen; günlük 
karmaşalara olan uzaklığı ile de 
huzurlu bir keyfin aynı coğrafyada 
yaşandığı bir nokta niteliği taşıyor. 
Geleceğin umudunu yüreğinde 
taşıyan binlerce Sancaktepeli, 
ilçemizdeki gelişimi izliyor ve bu hızlı 
değişimin kendilerine kazandıracağı 
faydalara ortak oluyor. Temel sorunlara 
kısa dönemde çözümler üretilmesi 
Sancaktepelinin elbirliği ile çalışmanın 
ve dayanışmanın önemini bildiğini 
gösteriyor. Eğitimden kültüre, 
sağlıktan altyapıya, imardan sosyal 
dayanışmaya bir dizi faaliyetlerin 
yürütüldüğü Sancaktepe, gelecekte 
kendinden örnek kent olarak çok söz 
ettireceğe benziyor... 

Sancaktepe’de yürüttüğünüz sağlık 
yatırımlarından bahseder misiniz? 
Göreve geldikten hemen sonra 
3 Sağlık Ocağı’nı hizmete açtık. Daha 
sonra isimleri Aile Sağlığı Merkezi 
olan bu kuruluşlardan hayırsever 
işadamlarımızın da desteği ile 3 tane 
daha açtık. Sancaktepe Belediyesi 
Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi sağlık ekiplerinin 
ortaklaşa yürüttüğü, geçen yıl ve bu 
yıl olmak üzere 19 mahallede sağlık 
taramaları gerçekleştirdik. Sağlık 
taramaları kapsamında; kalp damar 
hastalıkları risk taraması, topuktan 
kemik yoğunluğu ölçümü, meme 
kanseri risk taraması ve 
2-12 yaş çocuklarda parazit taramaları 
yapıldı. Sağlık taramasından yaklaşık 
10 bin vatandaşımız yararlandı. 
Bunun yanı sıra Sancaktepe’deki 
tüm ortaokul ve liselerde yaklaşık 
50 bin öğrenciye diş fırçası, diş 
macunu ve bilgi broşüründen oluşan 
set dağıttık. 2 bin 460 öğrenciye 
diş sağlığı taraması yaptık. Evde 
bakım hizmeti kapsamında özellikle 
yatalak hastalar başta olmak üzere, 
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bakıma muhtaç ve aşırı düşkün yaşlı 
hastaların ihtiyaç duyduğu tıbbi 
desteği, oluşturduğumuz mobil 
ekipler tarafından evlerine götürdük. 
İlçemizdeki Sancaktepe Diş Tedavi ve 
Protez Hastanesi, 41 poliklinik ile diş 
sağlığı alanında büyük bir boşluğu  
dolduruyor. Sayın Başbakanımızın 
katılımı ile açılışını yaptığımız bu 
hastaneden günde 1.000 vatandaşımız 
yararlanıyor. 

Başkanım, sosyal belediyecilik 
alanındaki çalışmalarınız nelerdir?  
Belediyelerin sosyal fonksiyonlarını 
artıran ve sosyal yaşam içinde aktif hale 
gelmesini sağlayan bir anlayıştır, sosyal 
belediyecilik. Yaz şenlikleri kapsamında, 
Sancaktepeli vatandaşlarımızı hem 
eğlendirdik, hem kültürel anlamda 
bilgilendirdik. Aynı şekilde, Ramazan 
şenliklerini her mahallede, 30 gün 
boyunca gerçekleştirdik. Kültür gezleri 
kapsamında, Çanakkale, Konya ve 
Bingöl’e geziler düzenledik. İstanbul 
içi kültür gezileri de düzenliyoruz. 
Kırkpınar’ın rövanşı olarak görülen 

Sancaktepe Geleneksel Yağlı 
Güreşleri’ni 600’e yakın güreşçinin 
katılımıyla gerçekleştirdik. Toplu 
nikah ile her yıl çiftlerimizi görkemli 
törene evlendirdik. Aynı şeklide, 
sünnet çağına gelmiş çocuklarımızın 
toplu sünnetlerini yaptık. Şehit ve 
gazilerimize yönelik gezimiz, engellilere 
yönelik pikniğimiz, sosyal belediyecilik 
kapsamında yaptığımız çalışmalardan 
sadece bazıları. Sosyal sorumluluk 
projelerimiz arasında yer alan Sevgi 
Mağazası ile başta şehit aileleri, engelli 
ve yetim çocuklar olmak üzere ihtiyacı 
olan 7’den 70’e her vatandaşa ücret 
ödemeden alışveriş yapmaları için 
Sevgi Kartını kendilerine tahsis ettik. 
Diğer bir önemli hizmetimiz Aşevimiz. 
Sancaktepe Belediyesi olarak yardıma 
muhtaç, hasta, sakat, yaşlı vatandaşların 
yemeğini kapılarına giderek teslim 
ediyoruz. 

Sancaktepe’nin vazgeçilmez 
unsurlarından biri olan kadınlarımızı 
sosyal hayatın içinde daha etkin 
hale getirmek için kurduğumuz 

Kadın Koordinasyon Merkezi’nde 
eğitimden sanata, yaz kurslarından 
kültür gezilerine ve ihtiyaç sahiplerine 
yardıma kadar pek çok konuda 
etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca 
psikologlar eşliğinde çeşitli ev ziyareti 
yapan Kadın Koordinasyon Merkezi 
temsilcileri, çocuklar için de çok farklı 
destekleyici eğitim çalışmaları yapıyor. 
Sancaktepe Belediyesi biliyor ki; bir 
beldeye kadın eli değmeden oranın 
kalkınması mümkün değildir.

Başkanım, geleceğimizin teminatı 
olan gençlerimizin ve çocuklarımızın 
eğitimi noktasında yatırımlarınız ve 
projelerinizden söz eder misiniz?
Sancaktepe’de görev gelir gelmez 
çalışmalarımızı başlattık ve “aydınlık 
yarınlar için bilgi merkezleri”  
anlayışıyla 3 bilgi merkezi açtık. 
Şimdi ise sayısı 12 olan Kültür ve Bilgi 
Merkezleri, Sancaktepeli gençleri 
geleceğe hazırlayan birer eğitim 
yuvaları oldu. Bilgi Evleri, farklı branşta, 
alanında uzman öğretmen kadrosuyla, 
fonksiyonel binalarıyla yeni eğitim 
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sezonuna hazır durumda bulunuyor. 
Yaklaşık 22 bin öğrenci bu bilgi 
merkezlerinden yararlanıyor. Merkezde 
Türkçe, Matematik gibi temel 
derslerin yanında İngilizce branşında 
da öğretmenler tarafından eğitim 
veriliyor. Kültür ve Bilgi Merkezlerinde 
çocuklar, müzik, satranç, folklor, tiyatro 
gibi etkinliklere katılıyorlar.

İlçe dokusuna tatlı bir ahenk katacak 
Veysel Karani - Akpınar Kültür 
Kompleksi’nin temelini attık. Pek çok 
sanat dalında faaliyetlerin yapılacağı 
komplekste kütüphane de yer alacak. 
Bunun yanı sıra inşaatı devam eden 
Abdurrahman Gazi Kültür ve Sanat 
Merkezi tamamlandığında, Selçuklu 
ve Osmanlı mimarisinden izler 
taşıyan modern mimarinin en güzel 
örneklerinden biri İstanbul kültür 
tarihi için de büyük bir kazanım 
olacak. Ayrıca yakında hizmete 
açılacak olan Kongre Merkezi ile 
büyük ve önemli organizasyonlara 
da ev sahipliği yapacağız. İlçemizde 
başlattığımız “Genç Gelecek” projesi 
dahilinde gençlerimize; kent yaşamı, 
edebiyat, sanat, spor, bilişim, psikoloji, 
yabancı dil gibi konularda eğitimler 
veriyoruz. Gençlerimizin spora daha 

çok vakit ayırabilmeleri için ilçe 
tarihine damga vuracak yatırımlarla 
imza atıyoruz. Üzerinde en çok 
durduğumuz projelerimizden biri de, 
Eyüp Sultan Olimpik Yüzme Havuzu. 
Yüzme alışkanlığını yaygınlaştırarak 
gençlerimize; kondisyon, çeviklik ve 
zindelik kazandırmayı hedefliyoruz. 
Engelliler için de havuzların bulunduğu 
tesisimiz, Sancaktepe’yi ülke 
gündemine taşıyacak kadar büyük bir 
özenle tasarlandı. 

Son olarak Sancaktepelilere ve 
okurlarımıza ne söylemek istersiniz?
İstanbul, medeniyetler merkezi olmuş, 
kültürel ve tarihi zenginliklere sahip bir 
dünya kenti. Ben, İstanbul medeniyeti 
olarak adlandırıyorum bu birikimi… 
Bu kentte yaşamak bir ayrıcalık. 
Ayrıca sorumluluk gerektiriyor. Her 
şey halkımızın daha huzurlu daha 
kaliteli bir yaşamı için. Sancaktepelinin 
mutluluğu, bizim mutluluğumuz. 
Sancaktepeliler bize güvenmeye 
devam etsinler. Her geçen gün onların 
desteği ile daha iyiye gideceğiz. 
Biz, Sancaktepeli vatandaşlarımızın 
bizlere sonsuz güveniyle bu günlere 
geldik. Her geçen gün bu güven 
ve destek büyümekte; Sancaktepe 

daha güzel günlere büyük adımlarla 
ilerlemektedir.

İsmail Erdem kimdir?
1959 yılında Sivas’ta doğan İsmail 
Erdem, siyasi çalışmalarına 1976 yılında 
başladı. 1991 Genel Seçimleri’nde 
İstanbul’dan Milletvekili Adayı 
oldu. 1995-2001 yılları arasında İlçe 
Başkanlığı görevinde bulundu. 
1999 yılı yerel seçimlerinde 1. Bölge 
Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı 
oldu. Aynı yıl İl Genel Meclisi Üyesi 
seçildi. AK Parti’nin kuruluşu ile birlikte 
AK Parti Meclis Grubu’nu kurdu ve Grup 
Başkanı oldu. 2001-2004 yılları arasında, 
AK Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı 
görevlerini üstlendi. 2002 Genel 
Seçimleri’nde 1. Bölge SKM Başkanlığı 
yaptı. 2004-2009 yılları arasında İBB 
Meclis Üyeliği, 2005-2009 yılları 
arasında İBB Meclis Üyeliğiyle birlikte 
aynı zamanda Encümen Üyeliği 
görevlerini yürüttü. 29 Mart 2009 
tarihinde yapılan yerel seçimlerde 
Sancaktepe Belediye Başkanlığı’na 
seçildi. Anadolu Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Bölümü mezunu olan İsmail 
Erdem, evli ve dört çocuk babasıdır.
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Spor organizasyonlarının 
vazgeçilmez adresi olan İstanbul, 
bir kez daha dünyanın takdirini 
topladı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sinan Erdem Spor 
Salonu’nda düzenlenen 
TEB-BNP Paribas WTA 
Championships İstanbul 
Uluslararası Kadınlar Tenis 
Turnuvası’nda dünyanın en iyi 
kadın tenisçileri mücadele etti.

Dünyanın en iyileri İstanbul’da 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sinan Erdem Spor 

Salonu’nun ev sahipliğinde 3’üncü ve son kez 
düzenlenen TEB-BNP Paribas WTA Championships 

İstanbul Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, muhteşem 
bir organizasyonla son buldu. Dünya kadınlar tenisinin 
en prestijli turnuvalarından biri olan organizasyonda, 
dünyanın en iyi 8 kadın tenisçisi şampiyonluk için 
mücadele etti.

Serena Williams yine şampiyon…
Turnuva, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralamasındaki 
dünya klasmanında teklerdeki en iyi 8 oyuncu ve 
çiftlerde en iyi 4 takımın mücadelelerine sahne oldu. 
Alman Angelique Kerber, Sırp Jelena Jankovic, İtalyan 
Sara Errani, Çek Petra Kvitova, Çinli Li Na, Polonyalı 
Agnieszka Radwanska, Belarus’tan Victoria Azarenka ve 
Amerikalı şampiyon tenisçi Serena Williams’ın katıldığı 
turnuva, heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Final 
karşılaşması Amerikalı Serena Williams ile Çinli Li Na 
arasında oynandı. Nefes kesen mücadele sonunda Lİ 
Na’yı 3-1 mağlup eden Serena Williams şampiyon oldu. 
Turnuvada, çiftlerde ise Peng Shuai - Hsieh Su-Wei ikilisi 
şampiyon oldu.
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WTA bayrağı İstanbul’dan Singapur’a 
geçti…
Final maçının ardından düzenlenen 
törende, şampiyon olan Williams’a 
kupasını Spor Genel Müdürü Mehmet 
Baykan ve Türkiye Tenis Federasyonu 
Başkanı Osman Tural verdi. Teklerde 
2’nci olan Li Na ise ödülünü WTA Başkanı 
Stacey Allaster’dan aldı. Yenilgisiz 
şampiyon olan Serena Williams, 2 milyon 
145 bin dolar para ödülünün sahibi oldu. 
Finale kadar yenilgi almayan Li Na ise 
1 milyon 90 bin dolar para ödülü aldı. 
Törende konuşan Allaster, organizasyona 
3 yıl mükemmel bir şekilde ev sahipliği 
yapan İstanbul’a teşekkür etti. Serena 
Williams da, WTA adına Osman Tural’a 
teşekkür kupası verdi. Çiftler şampiyonu 
Peng Shuai (Çin)/Hsieh Su-Wei 
(Tayvan) ikilisi ise ödüllerini Türkiye 
Tenis Federasyonu Asbaşkanı Cengiz 
Durmuş’tan aldılar. 

Serena Williams: “İstanbul 
harikaydı…”
Turnuvada teklerde şampiyon olan 
dünyanın 1 numaralı kadın tenisçisi 
Serena Williams, kupayı kazandığı 
için çok mutlu olduğunu söyledi. 
İstanbul’un organizasyon için harika 
bir yer olduğunu belirten Williams, 

“WTA sezon sonu şampiyonası 
İstanbul’dan Singapur’a geçeceği için 
hem heyecanlıyım hem de üzgünüm. 
Çünkü İstanbul, böyle bir organizasyona 
ev sahipliği yapmak için harika bir 
yer. Herkes burada olmaktan ötürü 
çok heyecanlıydı. Burada olmak çok 
güzeldi. Tenis hayranları, inanılmazdı ve 
gerçekten harikaydı. Şampiyon olduğum 
için mutluyum ama buradan ayrılacağım 
için üzgünüm.” dedi. Organizasyonda 
daha sonra 2014-2018 yılları arasında 
turnuvayı düzenleyecek olan Singapur’a 
devir teslim töreni yapıldı. WTA bayrağı 
Singapur heyetine teslim edilirken; 
Osman Tural ve Mehmet Baykan ile 
Singapur heyeti, birbirlerine hediyeler 
takdim ettiler. 

İBB Sinan Erdem Spor Salonu 
tamamen doldu…
İBB Sinan Erdem Spor Salonu’nda 
oynanan turnuvanın final 
karşılaşmalarını 16 bin 457 kişi izledi. 
Çiftler müsabakalarını izlemeye gelen 
tenis severler, gişelerde uzun kuyruklar 
oluşturdular. Organizasyon boyunca 
toplam 70 bin kişi salona gelerek 
dünyanın en iyi tenisçilerini takip etti. 3 
yıldır İstanbul’un ev sahipliği yaptığı WTA 
Tenis Turnuvası’nı 215 bin seyirci izledi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 
işbirliğinde düzenlenen 
Uluslararası Masa Tenisi Dostluk 
Turnuvası, genç sporcuların nefes 
kesen mücadelelerine sahne 
oldu. Türk sporcular, 
kazandıkları madalyalar ile 
zorlu turnuvaya damga 
vurdular.

Salonda dostluk rüzgarı

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

Tenisi Federasyonu ve Spor A.Ş. işbirliği 
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Bayrampaşa Spor Kompleksi’nde 
düzenlenen Uluslararası Masa Tenisi 
Dostluk Turnuvası’nda genç sporcular 
şampiyonluk için mücadele ettiler. 
Tekler ve çiftler kategorilerinde 
düzenlenen yarışmalarda, Türkiye’nin 
yanı sıra Tacikistan, Azerbaycan, 
Kosova, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs 
Türkiye Cumhuriyeti’nden sporcular ter 
döktü.

Türkiye takım halinde 1’inci…
Bayan ve erkek kategorilerinde yapılan 
yarışmalar sonunda, bayanlarda Türkiye 
takım halinde 1’inci oldu. Azerbaycan’ın 
2’nci olduğu yarışlarda, Tacikistan ve 
Kosova 3’üncülüğü paylaştı. Erkeklerde 
ise yine Türkiye takım halinde 
şampiyonluğu elde etti. Yarışlarda 

Azerbaycan 2’nci olurken; Kuzey Kıbrıs 
Türkiye Cumhuriyeti ve Kosova 3’üncü 
oldu. 

Turnuvaya Türk sporcular damga 
vurdu…
Uluslararası Masa Tenisi Dostluk 
Turnuvası tekler ve çiftler yarışmalarına 
Türk sporcular damgasını vurdu. Tek 
bayanlarda Sanem Ezgi Şahin 1’inci 
olurken; tek erkeklerde Batuhan 
Uluçakar şampiyonluğa ulaşan 
isim oldu. Çift bayanlarda ise Simay 
Kulakçeken - Damla Uzel ikilisi 
1’inci olurken; çift erkeklerde ise 
Batuhan Uluçakar - Kerem Karaman 
ikilisi madalyayı alan isim oldular. 
Şampiyonlar madalyalarını, İBB Gençlik 
ve Spor Müdürü Osman Avcı, Spor 
A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Serhat 
Karadağ ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Spor Masa Tenisi Şube 
Sorumlusu Sebahattin Sabrioğlu’nun 
elinden aldılar.
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Spor organizasyonlarının 
değişmez adresi İstanbul, Türkiye 
Güreş Federasyonu Büyükler 
Grekoromen ve Serbest Güreş 
1. Lig müsabakalarına ev 
sahipliği yaptı. İBB Cebeci Spor 
Kompleksi’nde düzenlenen 
turnuvada, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Spor 
oyuncuları, grekoromen ve 
serbest stilde ligin ilk etabını 
zirvede bitirdi.

Minderde büyük mücadele 
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ev 

sahipliğinde düzenlenen Türkiye Güreş Federasyonu 
Büyükler Grekoromen ve Serbest Güreş 1. Lig 

müsabakaları nefes kesen mücadelelere sahne 
oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor 
Kompleksi’nde düzenlenen turnuva, serbest ve 
grekoromen stilde 55, 60, 66, 74, 84, 96 ve 120 kg olmak 
üzere 7 farklı kategoride yapıldı. 

Turnuvada, serbest stilde İstanbul Büyükşehir 
Belediye Spor, İzmir Büyükşehir Belediye Spor, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Spor ve Bahçelievler Belediye Spor; 
grekoromen stilde ise İstanbul Büyükşehir Belediye 
Spor, Akhisar Belediye Spor, Konya Selçuklu Belediye 
Spor, Rize Çaykur Spor ve Çankırı Yaren Spor takımları 
mücadele etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor güreşçileri, minderde 
fırtına gibi estiler. Serbest stil müsabakalarında 4 karşılaşmada 
4 galibiyet, grekoromen stilde ise 4 karşılaşmada 3 galibiyet 
elde eden İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Güreş 
Takımı ligin ilk etabını zirvede tamamladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile İstanbul Aydın Üniversitesi 
işbirliğinde düzenlenen  
Kariyer Eğitim Günleri’nin 
17’nci dönemi için kayıtlar 
başladı. Üniversite öğrencileri, 
sabırsızlıkla bekledikleri ücretsiz 
kariyer eğitimlerine yoğun ilgi 
gösteriyor.   

Kariyer Günleri başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul 
Aydın Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 17. Kariyer 

Eğitim Günleri başlıyor. 23 Kasım - 28 Aralık 2013 tarihleri 
arasında her Cumartesi günü Bakırköy Cem Karaca Kültür 
Merkezi’nde verilecek kariyer eğitimlerinde öğrencilerin, 
kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, gelecek hedeflerini 
belirleyebilmeleri, mezuniyet sonrası iş olanakları ve 
çalışma politikalarını geliştirebilmeleri ile iş yaşamında 
karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgi edinmelerine 
yardımcı olunması amaçlanıyor.

Eğitimlerin İstanbul Aydın Üniversitesi akademisyenleri 
tarafından verileceği Kariyer Eğitim Günlerinde, alanında 
uzman sektör temsilcileri de kendi tecrübelerini ve 
bilgilerini öğrencilerle paylaşacak. Bu sayede öğrencilerin 
iş dünyasını ve sektörleri daha iyi tanımaları sağlanacak. 
Devam mecburiyeti olan programı tamamlayan öğrencilere, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul Aydın 
Üniversitesi Rektörlüğü adına onaylanmış katılım belgesi 
verilecek. Kariyer Eğitim Günleri sertifika programına 
katılmak isteyen öğrencilerin www.ibb.gov.tr web 
adresinden ön kayıt yapmaları gerekiyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden İGDAŞ, 
doğalgazın güvenli kullanımına 
yönelik yürüttüğü çalışmalara bir 
yenisini daha ekledi. 
Kampanyada çocukların 
dilinden sözcüklere yer veren 
İGDAŞ, “Hey işin biy ujmanı 
vay!” sloganıyla Türkiye’yi 
doğalgazın güvenli kullanımı 
konusunda dikkatli olmaya 
davet ediyor.

Hey işin biy ujmanı vay!

İGDAŞ, yeni kampanyasında doğalgaz 
kullanıcılarını daha dikkatli olmaya 
çağırıyor. Çocukların rol aldığı 

kampanyada sıcak, mizahi ve dikkat 
çekici bir iletişim dili ile Türkiye’ye 
seslenen İGDAŞ, doğalgaz kullanıcılarına, 
doğalgaz tesisatlarına İGDAŞ’ın 
bilgisi dışında müdahale etmemeleri 
gerektiğini hatırlatıyor. Güvenli doğalgaz 
kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan 
İGDAŞ, özellikle havalandırma 
menfezlerinin kapatılmamasına ve 
cihaz bakımlarının yıllık periyodlarda 
yaptırılmasına dikkat çekiyor. Bacaların 
yılda en az bir kez yetkili baca temizleme 
firmalarına kontrol ettirilmesini ve bu 
işlemin güvenli doğalgaz kullanımındaki 
önemine dikkat çeken İGDAŞ, 
karbonmonoksit zehirlenmelerinin, 
doğalgaz cihazları ve tesisatlarına izinsiz 
olarak yapılan müdahale ve hatalı 
kullanımlardan kaynaklandığının altını 
çiziyor.

Uyarı mesajlarını çocuk diliyle 
doğalgaz kullanıcılarına veren İGDAŞ, 
kamu spotlarının yanı sıra ilanlarla da 
tüm Türkiye’ye sesleniyor. İlanlarında 
“Heykeş beni dinleşin!”, “Hey işin 
biy ujmanı vay!” ve “Hey yıl bakım 
yaptıyın!” sloganlarını kullanan İGDAŞ, 
tüm Türkiye’yi doğalgazın güvenli 
kullanımı konusunda bilinçli ve 
dikkatli olmaya davet ediyor.

Güvenli doğalgaz kullanımı 
konusunda toplumu bilinçlendirmeyi 
amaç edinen İGDAŞ, 2009 yılında 
vatandaşlara yönelik olarak 
başlattığı ve 2012 yılında da kamu 
personeline yönelik olarak düzenlediği 
“Doğalgazda Güvenlik ve Tasarruf 
Seminerleri” ile on binlerce doğalgaz 
kullanıcısına ulaşmıştı. “İlköğretim 
Okullarında Güvenli Doğalgaz 
Eğitimi” projesi ile 85 bin öğrenci 
bilgilendirilmişti. 
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2013-2014 Kültür ve Sanat 
Sezonu, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği törenle 
açıldı. Pek çok sanatsal 
etkinliğe ev sahipliği yapacak 
olan İstanbul’a 3 yeni kültür 
merkezi daha kazandırılacak.

3 yeni kültür merkezi daha 

İstanbul’da 2013-2014 Kültür ve Sanat Sezonu, Sait Halim 
Paşa Yalısı’nda düzenlenen törenle açıldı. Siyaset, sanat ve 
medya dünyasından pek çok ünlü ismin biraraya geldiği 

törene, Hakan Peker, Mediha Akartürk, Gazeteci Emre Aköz, 
Süheyl Uygur, Atilla Dorsay, Orhan Gencebay ve Burak Kut’un 
da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Törenin 
açılış konuşması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şen, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın selamını 
getirdiğini belirterek, İstanbul’un her bakımdan dünyanın 
merkezi olmaya başladığını ve giderek cazibe alanını hak 
ettiği bir şekilde artırdığını söyledi.

3 yeni kültür merkezi daha geliyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kültürün ve sanatın 
her alanına, kültür ve sanat üreticisine imkanlar dahilinde 
kültür birimleri ile alt yapı desteği verdiklerini ifade eden 
Şen, şöyle konuştu: “Yazarları ve okurları buluşturarak, 
kütüphanelere canlılık getirmek istiyoruz. Şubat ayında 
kütüphanelerimizde bulunan Osmanlıca arşivimizi dijital 
olarak internet ortamına aktaracağız. Şehir Tiyatrolarımız da 
2014 yılında 100’üncü yaşını kutlayacak. Bu yıla özel önemli 
projeler planlamaktayız. İlk defa Şehir Tiyatrolarımızın 
kütüphanesi düzenlenecek. Ayrıca Alemdar, Bağcılar 
ve Sultangazi’de 3 yeni kültür merkezini İstanbulluların 
hizmetine sunacağız.” 

Oyun eksikliği yarışmayla giderilecek…
Tiyatroda oynanacak metin bulma konusunda sıkıntı 
yaşadıklarına dikkat çeken Şen, düzenleyecekleri 
oyun yazma yarışması ile bu soruna çözüm olmayı 
hedeflediklerini söyledi. Açılış konuşmasının ardından 
davetlilere Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan “İstanbul” 
konulu şiir dinletisi sunuldu. Sunumda Necip Fazıl Kısakürek 
ve Nazım Hikmet’in yazdığı İstanbul şiirleri Şehir Tiyatroları 
oyuncuları Nazan Yetkin ve Çağatay Palabıyık tarafından 
seslendirildi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatroları, kuruluşunun 
100’üncü yılını kutlayacağı 
2013-2014 sezonuna seyirci 
rekoruyla başladı. Repertuarına 
pek çok oyun katan Şehir 
Tiyatroları, Kasım ayında da 
1’i yeni 30 oyunu seyirciyle 
buluşturuyor.

Yeni sezon rekorla başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezona 
perdelerini açtığı Ekim ayında, 5 sahnesinde günlük yüzde 
87’lik doluluk oranına ulaştı. 100’üncü yaşını kutlayan Şehir 

Tiyatroları’na tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon ilk 
kez seyirciyle buluşan Necip Fazıl Kısakürek’in yazdığı Engin 
Gürmen’in yönettiği “Para” ve Aristophanes’in yazdığı Kemal 
Kocatürk’ün yönettiği “Lysistrata ‘Kadınlar da Savaşırsa” ile 
Nazım Hikmet’in yazdığı Yıldırım Fikret Urağ’ın yönettiği 
“Yolcu” tiyatro severlerin beğenisini topladı.

Şehir Tiyatroları, Kasım ayında da 1’i yeni 30 oyunu 
seyirciyle buluşturuyor. A. Kadir Bozkurt’un yazdığı 
Zuhal Ergen’in yönettiği “Sirke Tadında Böğürtlen 
Reçeli” adlı yeni oyun Şehir Tiyatroları’nın repertuarına 
katılıyor. Sirke Tadında Böğürtlen Reçeli, ülkenin 
birinde yaşanan siyasal ve toplumsal değişimler ve 
evlilikleri boyunca bu sürece şahitlik ederek ölümle 
şakalaşan yaşlı bir çiftin ilişkisini mizahi bir dille 
anlatıyor. Mert Tanık ve Bensu Orhunöz’ün rol alacağı 
oyun, 20-24 Kasım tarihleri arasında Kadıköy Haldun 
Taner Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. 

Kasım ayında sahnelenecek diğer oyunlar ise şöyle; 
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Kösem Sultan, 
Zengin Mutfağı, Hıdrellez, Para, İstanbul Hatırası, 
Vişne Bahçesi, Yolcu, Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye, 
Lysistrata “Kadınlar da Savaşırsa”, Türkiye Kayası “Bir 
Göç Hikâyesi”, Toros Canavarı, Ocak, Dar Ayakkabıyla 
Yaşamak, İstanbul Efendisi, Şark Dişçisi ile Üç Kardeş 
ve Muhteşem Kurt, Ali Baba ve Kırk Haramiler, 
Karagöz Tatlıcı, Damlaların Dansı, Kedi ile Palyaço, 
Fareli Köyün Kavalcısı, Karagöz Balıkçı, Boncuk, Çiçek 
Prenses, Boya Benek, Uğurböceği, Edi’nin Annesi 
Nerede?, Pırtlatan Bal. 

59



GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: CUMHURİYET DOKSAN YAŞINDA
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine 

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

İLK DÖRT OKURUMUZ; KADİR YILMAZ, ERSİN SARI, ZEHRA GÜRBÜZ BEŞLİ, MERYEM KAYA

BULMACA 

ANAHTAR KELİME:
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.11.2013 - 30.11.2013

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

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

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE  TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Genelinde Ulaşım Ağının Geliştirilmesine Yönelik Ulaşım Bilgi Sisteminin Güncellenmesi, Trafik Sayımı Ve Geometrik Düzenlemelerin Yapılması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Süt Ve Süt Ürünleri İle Peynir Grubu Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2014 Yılı Balık Grubu Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2014 Yılı 299 Hatlık Personel Taşıma Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
İbb Lojistik Destek Merkezi İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Avrupa Yakası 1. Ve 3. Bölge Yağmursuyu Kanalı Yapılması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Avrupa Yakası 2., 4. Ve 5. Bölge Yağmursuyu Kanalı Yapılması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Kamu Kullanım Amaçlı Genişbant Kablosuz Haberleşme Malzemeleri Temini Ve Montajı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Bilgisayar Malzemeleri Alımı (1. Ve 2. Dönem)

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Jeneratörlü Işık Kulesi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
17 Kalem Matbaa Kağıdı Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2014 Yılı İbb Cebeci Spor Kompleksinde Amatör Branşlarda Spor Yapan Sporculara Yemek Hizmeti Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Kara Ve Rayda Giden İtfaiye Aracı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Telefon Donanımı Alımı (2. Dönem)

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Hal Otomasyon Sistemi İle Hal Tesisleri Teknik Ve Sosyal İşletmesi Hizmeti Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Sınırları İçerisindeki Park Ve Bahçeler, Mezarlıklar, Tarihi Yerler, Ören Yerleri Ve Asansör İle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bünyesindeki Birimlerin Aydınlatma Ve Enerji Tesislerinin Bakım-Onarımı Ve İşletilmesi İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2014 Yılı Muhtelif Plastik, Kağıt Mamülleri Ve İhtiyaç Malzemeleri Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
35 Adet İtfaiye Motopompu

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Hal Özel Güvenlik Hizmeti

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2014 Yılı Gözleme Grubu Ve Kumpir Grubu Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Engelliler Müdürlüğüne Bağlı Engelli Merkezlerinin, Engelliler Yaz Kampının Ve Ulaşım Hizmetlerinin 2014 Yılında İşletilmesi Hizmet Alım İşi.

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2014 Yılı Ayakta Teşhis Ve Tedavi Hizmeti Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2014 Evde Sağlık Hizmeti Alım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
76 Kalem Elektrik Ve Işık Malzemesi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün Sahnelerinde Ve Oyunlarda Kullanılmak Üzere 56 Kalem Efekt Malzemesi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
244 Kalem Hırdavat Malzemesi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Gürpınar Su Ürünleri Hali İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2013-2014 Yılı 10 Aylık Zabıta Destek Hizmeti Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2014 Yılı Kadın Ve Aile Sağlığını Koruma Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2014 Yılı İstanbul İli Vektörlerle Mücadele Ve Uygulama Çalışmalarına İlişkin Hizmet Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2014 Yılı Malzemesiz Yemek Hazırlama Ve Servis Hizmet Alımı İşi

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2014 Yılı Okul Spor Salonlarının Personelle İşletilmesi Hizmet Alım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2014 Yılı İnternet Ve Bilgi Erişim Merkezlerinin (Belnet) İşletilmesi Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2014 Yılı İbb Cebeci Spor Kompleksi Binalarının (A,B,C Blok Ve Stadyum) Tüm Elektrik, Elektronik, Mekanik, Otomosyon Ve Olimpik Yüzme Havuzu Sistemlerinin Periyodik Bakım Ve Hizmete Hazır Halde Tutulması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2014 Yılı Tarihi Türk Müziği Topluluğu Ve Bando Gösterileri Hizmet Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
İstanbul Mezarlıklarında Cenaze Hizmetleri İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
42 Kalem Kurtarma Malzemesi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Avcılar Nikah Salonu İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
11 Kalem Tıbbi Cihaz Ve Koruyucu Malzeme Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
177.000 Testlik Eliza Kiti Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
5 Kalem Trafik Malzemesi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Bilgi İşlem Network Malzemesi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
İstanbul Genelinde Yol, Kavşak İyileştirme Ve Trafik Düzenleme Uygulama Projeleri (2. Etap) İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Belediye Hizmetlerinin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Süreci Çerçevesinde Araştırılması, Raporlanması Ve Değerlendirilmesi Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
46 Kalem Muhtelif Müzik Aleti Ve Tamir Malzemesi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Saha Hizmetleri Birimlerinde Çalıştırılmak Üzere Koordinatör, Raporlama Uzmanı Ve Halkla İlişkiler Personeli Hizmet Alım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
İtfaiye Daire Başkanlığı 2014 Yılı (6 Aylık) Personel Destek Hizmeti Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
2014 Yılı Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu Hizmeti Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Spor Eğitmenleri Eşliğinde Açık Alanda Sağlıklı Ve Bilinçli Spor Yapma Organizasyonu Hizmet Alımı

04.11.2013 09.30  Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü 

04.11.2013 10.30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

04.11.2013 11.00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

04.11.2013 11.30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

04.11.2013 14.00  Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

05.11.2013 10.00  Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

05.11.2013 10.30  Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım  Müdürlüğü 

05.11.2013 11.00  Elektronik Sistemler Müdürlüğü 

05.11.2013 11.30  Satınalma Müdürlüğü  

06.11.2013 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

06.11.2013 10.30  Satınalma Müdürlüğü  

06.11.2013 11.00  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 

07.11.2013 10.00  Gençlik Ve Spor Müdürlüğü  

07.11.2013 10.30  Satınalma Müdürlüğü  

 07.11.2013 11.00  Satınalma Müdürlüğü  

11.11.2013 09.30  Hal Müdürlüğü  

11.11.2013 10.00  Yeşil Alan Ve Tesisler Yapım Müdürlüğü 

11.11.2013 10.30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

11.11.2013 11.00  Satınalma Müdürlüğü  

11.11.2013 11.30  Hal Müdürlüğü  

12.11.2013 10.00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

12.11.2013 10.30  Engelliler Müdürlüğü  

12.11.2013 11.00  Sağlık Ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 

12.11.2013 11.30  Sağlık Ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 

13.11.2013 10.00  Şehir Tiyatroları Müdürlüğü 

13.11.2013 10.30  Şehir Tiyatroları Müdürlüğü 

13.11.2013 11.00  Şehir Tiyatroları Müdürlüğü 

14.11.2013 10.00  Yapı İşleri Müdürlüğü  

14.11.2013 10.30  Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

14.11.2013 11.00  Sağlık Ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 

14.11.2013 11.30  Sağlık Ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 

15.11.2013 10.30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

18.11.2013 09.30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

18.11.2013 10.00  Gençlik Ve Spor Müdürlüğü 

18.11.2013 10.30  Gençlik Ve Spor Müdürlüğü 

18.11.2013 11.00  Gençlik Ve Spor Müdürlüğü 

18.11.2013 11.30  Kent Orkestrası Müdürlüğü  

18.11.2013 14.00  Mezarlıklar Müdürlüğü  

19.11.2013 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

19.11.2013 10.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

19.11.2013 11.00  Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 

19.11.2013 11.30  Sağlık Ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 

20.11.2013 09.30  Satınalma Müdürlüğü  

20.11.2013 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

20.11.2013 10.30  Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü 

21.11.2013 10.00  İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

21.11.2013 10.30  Satınalma Müdürlüğü  

25.11.2013 09.30  Halkla İlişkiler Müdürlüğü  

25.11.2013 10.30  İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

25.11.2013 11.00  Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 

25.11.2013 11.30  Gençlik Ve Spor Müdürlüğü 




