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Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bir 
dünya kenti olan İstanbul’u daha yaşanır bir kent 
haline getirmek için yatırım ve hizmetlerimize 
hız kesmeden devam ediyoruz. Özelikle ulaşım 
sorununa kalıcı çözümler üretmek adına dur 
durak bilmeden çalışıyoruz. 7 Tepe 7 Tünel 
Projesi kapsamında inşa ettiğimiz Sarıyer-
Çayırbaşı Tüneli ile yapımını tamamladığımız 
20 yeni kavşağın açılışını, Sayın Başbakanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yaptık.  

Geride bıraktığımız Eylül ayında İstanbul için bir 
ilki daha gerçekleştirdik. İstanbul’umuza deniz 
kenti kimliğini yeniden kazandırmayı ve deniz 
turizmini canlandırmayı hedeflediğimiz Tekne 
Park Projesi’ni hayata geçirdik ve ilk tekne parkları 
Tarabya ve İstinye koylarında hizmete açtık. 
Tekne parklar ile sahillerdeki teknelerin düzensiz 
parklanmasına modern, çevreci ve estetik bir 
çözüm ürettik. Toplu taşımanın ulaşımdaki payını 
artırmaya yönelik çalışmalarımıza bir yenisini daha 
ekledik. Dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde 
örnekleri bulunan Toplu Taşıma Yolu uygulamasını, 
pilot bölge olarak belirlediğimiz güzergahlarda 

başlattık. Siz değerli hemşehrilerimin takdirini 
kazanan uygulamayı kent geneline yaymak 
için çalışmalarımıza hız verdiğimizi özellikle 
belirtmek isterim. Zira toplu taşımanın kent 
trafiği üzerindeki etkisini, 2012-2013 Eğitim-
Öğretim Yılı’nın açıldığı gün bir kez daha gördük. 
Uyarılarımızı dikkate alarak toplu taşıma araçlarını 
tercih etmeniz ve aldığımız tedbirler ile ders zilinin 
çaldığı 17 Eylül günü trafikte herhangi bir sorun 
yaşanmadı. Göstermiş olduğunuz duyarlılık için 
hepinize tekrar teşekkür ederken, geleceğimiz 
olan yavrularımızın başarılı bir eğitim-öğretim yılı 
geçirmesini temenni ederim. 

Gelecek sayıda birbirinden güzel yatırım, hizmet 
ve etkinliklerin haberleri ile yeniden karşınızda 
olmak ümidiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve huzur 
dolu günler diliyorum.
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İstanbul Bülteni’nde bu ay

İstanbul’a 1 tünel ile 

20 kavşak daha

Ulaşım sorununa kalıcı çözümler üretmek için yatırımlarına hız kesmeden 

devam İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir karayolu tüneli ile yirmi kavşağı 

daha İstanbulluların hizmetine sundu.  7 Tepe 7 Tünel Projesi kapsamında inşa 

edilen Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ile yapımı tamamlanan yirmi yeni kavşağın açılışı, 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Kadir Topbaş tarafından yapıldı. 

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ile yapımı tamamlanan 

20 yeni kavşak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 

ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş’ın katıldığı törenle hizmete girdi. Tünelin 

Sarıyer girişinde düzenlenen törene, AK Parti 

Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, İstanbul 

Valisi Hüseyin Avni Mutlu, çok sayıda milletvekili, 

ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Başbakan Erdoğan: “Biz hizmet, diğerleri laf 

üretiyor”

Törende konuşan Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan, “İstanbul’un 7 tepesine 7 tünel” 

anlayışıyla çıkılan yolda bugün projelerin 

üçüncüsünü hizmete aldıklarını söyledi. “Bizim 

temel, değişmez bir ilkemiz var; Ne aldatan 

olacağız ne aldanan” diyen Başbakan Erdoğan, 

“Biz yaparız birileri bakar. Onların zaten yapmak 

diye de bir derdi yok. Biz hizmet üretiriz, diğerleri 

laf üretir. Farkımız bu” diye konuştu.

2009 yılında açılışı yapılan Kağıthane-Piyalepaşa 

ve Bomonti-Dolmabahçe Tünel Yolları ile bir 

saatlik yolun 3 dakikaya indiğini hatırlatan 

Başbakan Erdoğan sözlerine şöyle devam 

etti: “Bu gerçekten çok farklı bir mutluluk, zira 

kimi gördüysem; ‘Kağıthane’den 3 dakikada 

Dolmabahçe’ye gidebileceğimizi akılımızın 

ucundan geçirmiyorduk. Siz bize bu mutluğu 

yaşattınız, bu günleri gösterdiniz’ dediler. Sarıyer-
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İstanbul’un ilk tekne parkları 

hizmete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kente deniz kenti kimliğini yeniden 

kazandırmak ve deniz turizmini canlandırmak amacıyla hazırlanan Tekne Park 

Projesi, törenle hayata geçirildi. “Denizdeki değnekçilik olayını bitiriyoruz” diyen 

Başkan Kadir Topbaş, törende ilk çapayı denize attı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sahillerdeki 

teknelerin düzensiz parklanmasına modern, 

çevreci ve estetik bir çözüm üretmek amacıyla 

hayata geçirdiği proje kapsamında kurduğu 

İstinye ve Tarabya Tekne Parkları, Başkan Kadir 

Topbaş’ın katıldığı bir törenle hizmete alındı. 

Sarıyer’deki İstinye Koyu’nda gerçekleştirilen 

açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra, bazı İstanbul 

Milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz 

Babuşçu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 

AK Parti Grup Başkan Vekili Ergün Turan, İlçe 

Belediye Başkanları, Büyükşehir Bürokratları ve 

Başkan Topbaş’ın Danışmanları ile çok sayıda 

vatandaş katıldı.

Güvenli park temiz çevre...

Tören alanını dolduran İstanbullulara hitap eden 

Başkan Kadir Topbaş, şunları söyledi: “Denizdeki 

değnekçilik olayını bitiriyoruz. Kesilip denize atılan 

halatlar nedeniyle sahillerde yaşanan sıkıntılar 

da artık olmayacak. Kayıt dışı para, kayıt altına 

alınmış oluyor. Devletin kasasına giren bu para, 

hizmete dönüşmüş oluyor. Düzenli ve kararlı bir 

şehir oluşturmak, dünyadaki kentlerle yarışmanın 

ön şartı. Bu şehir, bu tür çalışmalarla bambaşka 

bir hale geliyor. İstinye ve Tarabya koylarını 

taradık, temizledik, akan dereleri ıslah ettik. Güzel 

bir hale geldi. İstanbul’un denizi en iyi şekilde 

kullanması için bu tekne parkları yaptık. Toplam 

388 teknenin barınacağı marinalar bölgeye 
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Büyükşehir’den İstanbul’a 

bir eğitim kompleksi daha 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 

“Eğitime destek, geleceğe hizmet” anlayışı ile Başakşehir’de yapılan Mehmet 

Akif Ersoy İlköğretim Okulu törenle açıldı. Törende konuşan Başkan Kadir 

Topbaş, eğitime 1 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi. 

KİPTAŞ tarafından yapılan Mehmet Akif Ersoy 

İlköğretim Okulu, İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Hüseyin 

Avni Mutlu’nun katıldığı bir törenle açıldı. 

Törende İstanbul Milletvekilleri Harun Karaca ve 

Tülay Dalyan ile Başakşehir Belediye Başkanı 

Mevlüt Uysal ve KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet 

Yıldırım da yer aldı. Öğrencilerin ve velilerin sevgi 

gösterileriyle karşılandığı Başkan Kadir Topbaş, 

törende yaptığı konuşmada 2012-2013 Eğitim 

Öğretim Yılı’nın açılışının öğrenci ve öğretmenlere 

hayırlı olmasını diledi. 

Yatırımlar Başakşehir’i uçuracak…

İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un 

ismini taşıyan bir okulun açılışını yapmaktan 

mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Topbaş, 

Avrupa ülkelerinde ekonomik kriz yaşanırken 

Türkiye’nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 

politikaları sayesinde ekonomik anlamda her 

geçen gün büyüdüğünü kaydetti. Başakşehir’e 

bugüne kadar 2 milyar 365 milyon lira yatırım 

yaptıklarına dikkat çeken Başkan Topbaş, “Sayın 

Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 

anlayışla, insanımızın olduğu her yere hizmet 

götürmeye devam ediyoruz.  Test sürüşleri devam 

eden Otogar-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköyü 

Metrosu yakında açıldığında Başakşehir, birçok 

insanın imreneceği bölge olacaktır. Kayabaşı’na 

metro gittiğinde hatta devam edip kuzeydeki yeni 

kurulacak şehre ulaştığında metronun ulaşım 

ağının bölgeye yayıldığını göreceğiz. Türkiye’nin 

en büyük hastane kompleksi de hemen yanı 

başınızda yapılıyor” diye konuştu.
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Başkan Topbaş, 

yerel yönetimleri temsil etti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un özel daveti ile “2015 Sonrası 

Kalkınma Gündemi Konusunda Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli”ne seçilen 

Başkan Kadir Topbaş, New York’a gitti. Yaptığı konuşma ile BM Üst Düzeyli 

Paneli’ne damga vuran Başkan Topbaş, “Yerel yöneticiler olarak milenyumun 

hedeflerine ulaşılmasında çözüm ortağı olmak istiyoruz” dedi. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-

Moon’un özel daveti ile “2015 Sonrası Kalkınma 

Gündemi Üst Düzey Paneli”ne seçilen Birleşmiş 

Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş, New York’ta Üst Düzey Panel’in ilk 

toplantılarına katıldı. Toplantılarda, 23 ülkeden 

Devlet Başkanları, hükümet, yerel yönetim, 

özel sektör, akademi dünyası ve sivil toplum 

temsilcileri yer aldı.

Yerel yönetimler çözüm ortağı olmalı…

Toplantılarda Türkiye ve İstanbul ile birlikte 

dünyadaki yerel ve bölgesel yönetimleri de 

temsil eden Başkan Kadir Topbaş, BM Hukuk 

Komisyonu Altıncı Komite Başkanı ve Ukrayna 

Daimi Temsilcisi Yuriy Sergeyev ile görüştü. 

Başkan Topbaş, “Birleşmiş Milletler’in geleceği 

açısından yerel yönetimlerin çözüm ortağı olması 

lazım. Şehirler, ülke yönetiminde artık büyük rol 

oynuyor” dedi.  
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İstanbul’a 1 tünel ile 
20 kavşak daha
Ulaşım sorununa kalıcı çözümler üretmek için yatırımlarına hız kesmeden 
devam İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir karayolu tüneli ile yirmi kavşağı 
daha İstanbulluların hizmetine sundu.  7 Tepe 7 Tünel Projesi kapsamında inşa 
edilen Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ile yapımı tamamlanan yirmi yeni kavşağın açılışı, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Kadir Topbaş tarafından yapıldı. 

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ile yapımı tamamlanan 
20 yeni kavşak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katıldığı törenle hizmete girdi. Tünelin 
Sarıyer girişinde düzenlenen törene, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu, çok sayıda milletvekili, 
ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Başbakan Erdoğan: “Biz hizmet, diğerleri laf 
üretiyor”
Törende konuşan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, “İstanbul’un 7 tepesine 7 tünel” 
anlayışıyla çıkılan yolda bugün projelerin 
üçüncüsünü hizmete aldıklarını söyledi. “Bizim 

temel, değişmez bir ilkemiz var; Ne aldatan 
olacağız ne aldanan” diyen Başbakan Erdoğan, 
“Biz yaparız birileri bakar. Onların zaten yapmak 
diye de bir derdi yok. Biz hizmet üretiriz, diğerleri 
laf üretir. Farkımız bu” diye konuştu.

2009 yılında açılışı yapılan Kağıthane-Piyalepaşa 
ve Bomonti-Dolmabahçe Tünel Yolları ile bir 
saatlik yolun 3 dakikaya indiğini hatırlatan 
Başbakan Erdoğan sözlerine şöyle devam 
etti: “Bu gerçekten çok farklı bir mutluluk, zira 
kimi gördüysem; ‘Kağıthane’den 3 dakikada 
Dolmabahçe’ye gidebileceğimizi akılımızın 
ucundan geçirmiyorduk. Siz bize bu mutluğu 
yaşattınız, bu günleri gösterdiniz’ dediler. Sarıyer-
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Çayırbaşı Tüneli’ni kullanan vatandaşlarımız 
da 1 saatlik yolu 5 dakikada kat edebilecek. 
Bunun ülke ekonomisine getirisini yolda giden 
zaman, akaryakıt gideri ve ülkemize sağladığı 
katma değeri düşünerek iyi hesap etmek lazım. 
Hamdolsun Allah’a.” 

Başbakan Erdoğan’dan Başkan Topbaş’a 
teşekkür…
Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nin sahil yolunun yükünü 
önemli ölçüde azaltacağını ifade eden Başbakan 
Erdoğan, açılışı yapılan 20 yeni kavşakla 
birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 8,5 
yılda yaptığı kavşak sayısının 259’a ulaştığına 
dikkat çekti. İstanbul’a kazandırdıkları hizmet 
ve yatırımlardan dolayı Başkan Kadir Topbaş’a 
ve ekibine teşekkür eden Başbakan Erdoğan, 
“İstanbul’a Cumhuriyet Tarihi boyunca yapılan 
kavşak ve yol yatırımlarının toplamından çok daha 
fazlasını şu son 8 yılda yaptık. Birileri bundan 
rahatsız oluyor. Niye Cumhuriyet Tarihi, anla diye 
söylüyoruz. Bir gerçeği ortaya koyuyorum. Yarın, 
bu 8 yıl da tarihe kaydedilecek. Burada İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarıyla yapılmış 
toplam 432 milyon liralık dev yatırımlardan 
bahsediyoruz. Bu tünel ile kavşak ve yolları 
kullanacak İstanbullu kardeşlerime şimdiden 
hayırlı yolculuklar diliyorum” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan: “Hizmet siyaseti 
üretiyoruz”
İstanbul’un en önemli sorunlarından biri olan 
ulaşım konusunda çok yönlü ve büyük projeleri 
kararlılıkla hayata geçirdiklerini dile getiren 
Başbakan Erdoğan, geçen ay Kadıköy-Kartal 
Metrosu’nu açtıklarını belirterek, şunları söyledi: 
“Ana muhalefet partisi Genel Başkanına tavsiye 
ederim; Kadıköy ve Kartal ilçelerinde kendi 
partisinin belediye başkanları var. Kadıköy ve 
Kartal’ı ziyaret etse isabetli olur. Hiç olmazsa 
metroyu görür. Oradaki lüks taşımacılığın ne 
olduğunu görmesi açısından önemli. Bakın 
muhalefet belediyesi var diye bakmıyoruz, 
hizmeti götürüyoruz. Burada benim halkım, 
benim insanım var. Biz hizmet siyaseti üretiyoruz, 
anlayışımız bu.”
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Hedef; daha güçlü bir İstanbul… 
İstanbul için 2023 hedeflerini zaman zaman 
paylaştığını hatırlatan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Kanalİstanbul, iki yeni şehir, şehir 
hastaneleri, demokrasi ve özgürlük adası, 3. 
havalimanı, yeni demiryolu hatlarını aşama aşama 
hayata geçirdiklerini söyledi. İstanbul’un eğitimde 
ve sağlıkta da her geçen gün sıçrama yapmaya 
devam ettiğinin altını çizen Başbakan Erdoğan, 
“Hedefimiz İstanbul’u, bölgesinin ve dünyanın 
saygın şehirlerinden biri olmasının ötesinde, 
daha örnek bir şehir, bir cazibe merkezi haleni 
getirmek. ‘Ana gibi yar olmaz İstanbul gibi diyar 
olmaz’ sözünü sadece söylemekle kalmayacağız. 
Hayata geçirerek uygulamaya koyacağız. Sadece 
devam eden projeler bittiğinde bile İstanbul 
yepyeni bir çehreye kavuşacak. Ancak, biz 
İstanbul için bunları yeterli görmüyoruz. Sürekli 
yeni projelerle şehrin ufkunu derinleştirmek, 
iddiasını güçlendirmek peşindeyiz. İnşallah marka 
şehir İstanbul, gerçekleştirdiğimiz projelerle çok 
daha güçlü olacak” diye konuştu.

Ulaşıma 24,3 milyar lira yatırım…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş da 8 yılda İstanbul’a 52 milyar lira yatırım 

yaptıklarını, bunun 24,3 milyar lirasını ulaşıma 
harcadıklarını söyledi. Dönemlerinde İstanbul 
trafiğindeki günlük hareketliliğin 11 milyondan 
23 milyona çıktığını, araç sayısının da yüzde 45 
arttığını ifade eden Başkan Kadir Topbaş, “Bütün 
bunlara rağmen, yapılan yatırımlar sayesinde 
İstanbul trafiği 8 yıl öncesinden çok daha iyi 
durumda. Devam eden ulaşım yatırımlarının 
büyük ölçüde tamamlanacağı 2016 yılında, 
İstanbullular toplu taşımayla rahat bir şekilde 
şehrin her yerine seyahat edebilecek” dedi.

Yolculuk süresi 5 dakikaya düştü...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 3 tünel 
yoldan bugüne kadar 65 milyon aracın geçtiğini 
ve bu yollara ne kadar ihtiyaç olduğunun 
ortaya çıktığını anlatan Başkan Topbaş, açılışı 
yapılan Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nin sahil yolu 
trafiğini büyük ölçüde rahatlattığını ve Sarıyer 
Meydanı’nda artık çocukların top oynadığını 
ifade etti. 

Tünel sayesinde Hacıosman Bayırı’ndan Kilyos 
Caddesi’ne gitmek için kat edilen mesafenin 
yüzde 40 azaldığına dikkat çeken Başkan 
Topbaş, “Yaklaşık 1 saatlik yolculuk 5 dakikaya 
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indi. Bölgeye erişimde tek ana arter olan sahil 
yolunun trafik yükü azaldı. Ayrıca Kilyos ve 
Zekeriyaköy bölgesi Sarıyer merkeze girmeden 
ana artere bağlanmış oldu” diye konuştu.

Karayoluna 8,5 yılda 10 milyar 153 milyon TL
İstanbul’da karayolu yatırımlarına 8,5 yılda 10 
milyar 153 milyon lira harcayarak 259 yeni kavşak 
ile 404 yeni yol yaptıklarını belirten Başkan 
Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın 
Başbakanımızın İstanbul sevdası olarak ifade 
ettiği bir anlayışla hizmetimize devam ediyoruz. 
Bizim bir iddiamız var; Türkiye’nin dünyada etkin 
bir güç olması. Bir iddiamız var; İstanbul’un 
şehirler yarışında kendini kabul ettirmesi… 
Geçmişte dünya ile bağını neredeyse kopartan, 
tarihin çeyiz sandığı olarak ifade ettiğimiz 
İstanbul, şimdi gelişmeleriyle dünyanın dikkatini 
çekmekte. İstanbul en iyi ekonomik gelişme 
gösteren şehirler arasında birinci ilan ediliyor.

İstanbul, gelişen şehirler arasında Avrupa’da 
Paris’ten sonda ikinci, dünyada ise üçüncü sıraya 
yerleşiyor. İstanbul için planladığımız yatırımları 
bir bir gerçekleştiriyoruz. Hızla çalışırken, temel 
atmayı bir tarafa bırakın, açılış yapmaya bile 

zaman bulamıyoruz. Böyle fiili olarak açtığımız 
yatırımların ancak toplu açılış törenlerini 
gerçekleştirebiliyoruz.”

Kavşaklar canlı bağlantılarla açılıdı…
Törende, canlı bağlantılarla Çekmeköy Taşdelen 
Kavşağı’nın açılışını Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, Ümraniye Tepeüstü Kavşağı’nın 
açılışını Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 
Üsküdar Beylerbeyi Kavşak ve Bağlantı Yolu’nun 
açılışını Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, 
Bakırköy Yeşilköy Havuzlu Kavşağı’nın açılışını 
ise İlçe Kaymakamı Yakup Vatan yaptı. Sarıyer-
Çayırbaşı Tüneli’nin açılışı ise Başbakan Erdoğan 
ve Başkan Topbaş tarafından yapıldı. Başbakan 
Erdoğan, daha sonra Başkan Kadir Topbaş ile 
birlikte kendi kullandığı araçla tüneli geçti.

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nin özellikleri
4 bin 20 metre uzunluğunda iki tüpten oluşan 
Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, 2 şerit ve emniyet 
şeridinden oluşuyor. Yol genişliği 12 metre olan 
tünelin yüksekliği ise 8 metre. Tüpler arasında, 
acil durumlarda kullanılmak üzere 7 adet bağlantı 
tüneli bulunuyor. Tünel en son teknoloji ile 
donatılmış elektro-mekanik sistemlere de sahip. 
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İstanbul’un ilk tekne parkları 
hizmete açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kente deniz kenti kimliğini yeniden 
kazandırmak ve deniz turizmini canlandırmak amacıyla hazırlanan Tekne Park 
Projesi, törenle hayata geçirildi. “Denizdeki değnekçilik olayını bitiriyoruz” diyen 
Başkan Kadir Topbaş, törende ilk çapayı denize attı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sahillerdeki 
teknelerin düzensiz parklanmasına modern, 
çevreci ve estetik bir çözüm üretmek amacıyla 
hayata geçirdiği proje kapsamında kurduğu 
İstinye ve Tarabya Tekne Parkları, Başkan Kadir 
Topbaş’ın katıldığı bir törenle hizmete alındı. 
Sarıyer’deki İstinye Koyu’nda gerçekleştirilen 
açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra, bazı İstanbul 
Milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz 
Babuşçu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 
AK Parti Grup Başkan Vekili Ergün Turan, İlçe 
Belediye Başkanları, Büyükşehir Bürokratları ve 
Başkan Topbaş’ın Danışmanları ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Güvenli park temiz çevre...
Tören alanını dolduran İstanbullulara hitap eden 
Başkan Kadir Topbaş, şunları söyledi: “Denizdeki 
değnekçilik olayını bitiriyoruz. Kesilip denize atılan 
halatlar nedeniyle sahillerde yaşanan sıkıntılar 
da artık olmayacak. Kayıt dışı para, kayıt altına 
alınmış oluyor. Devletin kasasına giren bu para, 
hizmete dönüşmüş oluyor. Düzenli ve kararlı bir 
şehir oluşturmak, dünyadaki kentlerle yarışmanın 
ön şartı. Bu şehir, bu tür çalışmalarla bambaşka 
bir hale geliyor. İstinye ve Tarabya koylarını 
taradık, temizledik, akan dereleri ıslah ettik. Güzel 
bir hale geldi. İstanbul’un denizi en iyi şekilde 
kullanması için bu tekne parkları yaptık. Toplam 
388 teknenin barınacağı marinalar bölgeye 
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hareketlilik getirecek, istihdam oluşturacak ve 
çevre kirliliğini ortadan kaldıracak. Marinaları 
sahilden uzakta yaptığımız için İstanbulluları da 
denizle buluşturmuş olduk.” 

İstanbul geleceğe hazırlanıyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
vatandaşların desteğiyle şehri geleceğe 
hazırladıklarını belirten Başkan Kadir Topbaş, 
açılışı yapılan marinaların İstanbul’un önemli 
yansımalarından ve yüzlerinden biri haline 
geleceğini söyledi. Son dönemde Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kadıköy-
Kartal Metro Hattı’nın, ardından Sarıyer-Çayırbaşı 
Tüneli’nin açılışını yaptıklarını anlatan Başkan 
Kadir Topbaş, “Bu şehrin bütçesinin 7,5 milyar 
lira, Ankara İller Bankası’ndan gelen 710 milyon 
lira olduğunu söyledim. 52 milyar lira İstanbul’a 
8,5 yılda yapılan yatırımların toplamıdır. Temel 
atma merasimleri yapamıyoruz. Açılışları yirmişer 

yirmişer ancak gerçekleştiriyoruz. İstanbul’un her 
noktasına daha ne yapabiliriz diye düşünüyoruz” 
diye konuştu.

Tekne Park’ta olta balıkçıları da yer alacak
Tekne parklarda olta balıkçılığı yapan balıkçılara 
da yüzde onluk bir pay ayrıldığını ifade eden 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Olta 
balıkçılarının tekneleri de burada hizmet almaya 
devam edecekler. Deniz yolundan gelenlerin 
iskeleleri de mevcut. Yani bu koy, marina dışında 
vatandaş ve balıkçıların da kullanacağı şekilde 
düzenlendi. Güzel olan şey, burada çevreci bir 
yatırım yaptık ve koy temizlendi. Halkın denizle 
buluşmasını sağladık. Rıhtım artık vatandaşlar 
tarafından rahatlıkla kullanılacak. İstanbullular 
sahilden artık denizi görebilecek ve bu koylarda 
sahilden balık tutulabilecek. Bu kordon boyunda 
yeni bir düzenleme çalışması yapıyoruz, bu 
kordon yenilenecek sahil tertemiz hale gelecek.” 
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Tekne Parklar İstanbul’un zenginliği...
Tekne parkların şehrin modern yüzünü 
gösterdiğini ifade eden Başkan Kadir Topbaş, 
“Şehirler, bu tür hizmetlerle kendini hissettiriyor. 
Bu tekne park İstanbul’un bir zenginliği olarak 
algılanıyor. Bunların sayısını İstanbul Boğazı ve 
Marmara Denizi’ne bakan kıyılarda artırarak 
İstanbul’u daha yaşanır kılacağız. Bu yatırımlar 
aynı zamanda kent ekonomisi ve kent istihdamına 
önemli katkı sunuyor. Burada teknelerin çoğu 
Ege ve Akdeniz’deydi. Çünkü bağlanacak 
yerleri yoktu. Bu teknelerin tekrar İstanbul’a 
gelmesi önemli. İş adamlarının İstanbul’a gelen 
misafirlerini teknesiyle dolaştırması önemli. Bunlar 
bizim şehrimizin büyüklüğünü gösteriyor. Burada 
yapılan gerçekten başarılı bir hizmet. İstinye ve 
Tarabya koyları kötü kaderlerinden kurtuldu, 
tertemiz ve modern bir hale geldi” diye konuştu.

Sahilde olta balıkçılarına özel düzenleme...
İstanbul’daki olta balıkçılığının yoğun olduğu 
sahilleri genişletme çalışmaları da yapacaklarını 
açıklayan Başkan Kadir Topbaş, “Olta 
balıkçılarına daha rahat balık tutabilecekleri yerler 
hazırlıyoruz. Olta atarken savurma mesafesini 
ayarlayamıyorlar. Arkadan geçen rahatsız oluyor. 
Balıkçıların da keyifle balık tutabilmeleri için olta 
balıkçılığının yoğun yapıldığı sahilleri denizi doğru 
daha da genişleteceğiz. Bu konuyla ilgili durum 
tespitleri yapılıyor. Hangi noktalarda daha çok 
gereklilik arz ediliyorsa oralarda rıhtımı daha çok 
genişletmek suretiyle balıkçıları oralara alacağız. 
Vatandaşların da sahil yürüyüşleri daha rahat 
hale gelecek. Olta balıkçılığını seven ve bundan 
keyif alan biri olarak olta balıkçılığın İstanbul’un 
bir güzelliği ve nostaljisi olduğunu düşünüyorum. 
Hem olta balıkçıları rahat edecek hem de sahilde 
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yürüyen vatandaşlar rahat edecek. Yakın tarihte 
bunların yapımına başlayacağız” dedi.

İlk çapa Başkan Topbaş’tan 
Konuşmaların ardından ‘ilk çapa’ Başkan Kadir 
Topbaş tarafından denize atıldı. Törenin ardından 
basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan 
Topbaş, İstanbul’un koylarındaki deniz araçlarının 
düzensiz parklanma sorununa modern çözüm 
getirdiklerini, tekne parklar ile İstanbul Boğazı’nın 
doğal dokusunu da koruduklarını belirtti. Başkan 
Topbaş, İstinye ve Tarabya koylarında Boğaz’ın 
estetiğine uygun olarak inşa edilen tekne parklar 
ile görüntü kirliliğine son verdiklerini, kıyı şeridini 
tamamen İstanbulluların kullanımına açacaklarını 
ifade ederek, “Artık denizde de değnekçilik olayı 
sona ermiştir” diye konuştu.

388 tekneye modern hizmet...
Tekne Parklar kıyıdan belli bir uzaklıkta yapılarak, 
sahiller İstanbulluların kullanımına açılırken, 

atıkların tekneler ve kıyı arasında hapsolmasının 
da önüne geçilerek, deniz ve kıyı kirliliğine son 
verilecek. Yüzer iskelelerin sahilden uzak olması ile 
kıyıya bağlı teknelerden kaynaklanan deniz kirliliği 
engellenecek. Tekne Parkların kurumundan önce 
bağlama halatları sahildeki babalara gelişigüzel 
bağlanarak vatandaşın geçişi ve bu yaya yolunu 
kullanması engelleniyordu. Yeni uygulama ile 
görüntü kirliliği ortadan kaldırılırken, sahil şeridi 
vatandaşların kullanımına açıldı.

Çevre dostu teknolojilerin kullanıldığı tekne 
parklarda; elektrik ve su hizmeti, dalgıçlık hizmeti 
ve teknik servis hizmetleri ile sintine ve evsel 
atık alım hizmetleri gibi marina hizmetleri de 
ücretli verilecek. Atıkların toplanması ve uygun 
noktalara nakli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ A.Ş. 
tarafından mobil olarak sağlanacak. 388 deniz 
taşıtı kapasiteli İstinye ve Tarabya koylarında 
balıkçılar için yüzde 10 ücretsiz alan ayrıldı. 
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İstanbul trafiğinde bir ilk; 
Toplu Taşıma Yolu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  toplu taşımanın ulaşımdaki payını artırmak için 
hayata geçirdiği “ilk”lere bir yenisini daha ekledi. Dünyanın gelişmiş pek çok 
ülkesinde örnekleri bulunan “Toplu Taşıma Yolu” uygulamasına pilot bölge olarak 
belirlenen güzergahlarda başlandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşımayı 
rahatlatmak ve ulaşımdaki payını arttırmak için 
başlattığı yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek, 
sadece toplu taşıma araçlarının kullandığı “Toplu 
Taşıma Yolu” (Bus Lane)  uygulamasını hayata 
geçirdi.  
 
Uygulama için 2 pilot bölge belirlendi…
Trafik yoğunluğunun azaltılması yönünde 
dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde örnekleri 
bulunan “Toplu Taşıma Yolu” uygulaması, pilot 
bölge olarak belirlenen Millet Caddesi’nde 
Topkapı-Aksaray arası ile Şirinevler-Mahmutbey 
Yolu’nda başlatıldı. Millet Caddesi’nde Topkapı 
Aksaray arasında her iki yöndeki sağ şerit, 
İETT ve Özel Halk Otobüslerine tahsis edildi. 
Şirinevler-Mahmutbey Yolu’nda ise her iki 

yöndeki sağ şeritler sadece İETT, Özel Halk 
Otobüsleri ve minibüsler tarafından kullanılıyor. 
Söz konusu güzergahlarda uygulama saatleri ve 
giriş çıkışlara ait düzenlemeler ile şeritlerde yatay 
ve düşey işaretlemeler yapıldı. “Toplu Taşıma 
Yolu” 2 mm. yüksekliğinde kompenantlı boya ile 
veya gereken yerlerde hareketli fiziki engellerle 
ayrıldı. Uygulama, hafta içi trafiğin yoğun olduğu 
saatlerde sabah 00.07-10.00 ile akşam 16.00-
20.00 saatleri arasında yapılıyor. Bu saatler 
dışında sağ şeritler diğer araçların kullanımına 
açık oluyor. 

İstanbullular uygulamaya sahip çıktı…
Başarıyla hayata geçirilen projeye İstanbullular 
daha ilk gününde sahip çıktı. Otobüs Yolu olarak 
da adlandırılan uygulama ile toplu ulaşım araçlarını 

12



tercih eden İstanbulluların seyahat süreleri 
kısalmış oldu. İki pilot bölgede uygulamadan 
önceki beş günde 1 milyon 454 bin 413 yolcu 
tanışırken, uygulamanın ilk beş gününde yolcu 
sayısı 1 milyon 612 bin 679’ a ulaştı. Böylece 
yolcu taşıma sayısında, 158 bin 266 kişi ile yüzde 
11 artış oldu.

Kurallara uymayanlara ceza kesiliyor…
İstanbullulara daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı 
sağlayan uygulama kapsamındaki güzergahlar, 
EDS kameraları ve Emniyet Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor. 
Belirtilen saatler içinde sağ şeritlerde yükleme-
boşaltma ve park yapılmasına izin verilmiyor. 
Toplu ulaşım araçları haricinde yola giren ve park 
ederek kurallara uymayanlara emniyet ekipleri 
tarafından veya EDS ile ceza kesiliyor. 

Uygulama İstanbul geneline yayılacak…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın talimatıyla öğrenci ve personel 
servislerinin de belirtilen saatlerde bu yolları 

kullanması sağlandı. Uygulamanın vatandaşlar 
tarafından benimsenmesi üzerine, Millet 
Caddesi’nde Topkapı-Aksaray olarak uygulanan 
hattın Taksim’e kadar uzatılması için çalışmalara 
hız verildi. 

İlk etapta Kızıltoprak-Bostancı-Tuzla, Beşiktaş-
Maslak ve Yenikapı-Başakşehir güzergahlarında 
hayata geçirilecek uygulama için Bakırköy-
İncirli-Bağcılar, Sirkeci-Yeşilköy-Küçükçekmece, 
Kadıköy-Minibüs Yolu-Bostancı-Kartal, Beyoğlu 
Tersane Caddesi (Atatürk Köprüsü- Galata 
Köprüsü Arası) ve Ümraniye’de de (Alemdağ 
Caddesi- Sütçü İmam Caddesi- Mithatpaşa 
Caddesi) planlama yapılıyor. 

Yılda 650 bin litre yakıt tasarrufu… 
Toplu ulaşım araçlarına tahsis edilen sağ 
şeritlerde taksiler, sadece duraklarda yolcu indirip 
bindirebiliyor. Trafiğe özel araçlarıyla çıkanların 
toplu taşımayı seçmesinden dolayı yıllık 650 bin 
litre yakıt tasarrufu ile karbondioksit salınımında 
1.500 ton azalma olması bekleniyor.  
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Başkan Topbaş, 
yerel yönetimleri temsil etti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un özel daveti ile “2015 Sonrası 
Kalkınma Gündemi Konusunda Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli”ne seçilen 
Başkan Kadir Topbaş, New York’a gitti. Yaptığı konuşma ile BM Üst Düzeyli 
Paneli’ne damga vuran Başkan Topbaş, “Yerel yöneticiler olarak milenyumun 
hedeflerine ulaşılmasında çözüm ortağı olmak istiyoruz” dedi. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-
Moon’un özel daveti ile “2015 Sonrası Kalkınma 
Gündemi Üst Düzey Paneli”ne seçilen Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, New York’ta Üst Düzey Panel’in ilk 
toplantılarına katıldı. Toplantılarda, 23 ülkeden 
Devlet Başkanları, hükümet, yerel yönetim, 
özel sektör, akademi dünyası ve sivil toplum 
temsilcileri yer aldı.

Yerel yönetimler çözüm ortağı olmalı…
Toplantılarda Türkiye ve İstanbul ile birlikte 
dünyadaki yerel ve bölgesel yönetimleri de 
temsil eden Başkan Kadir Topbaş, BM Hukuk 
Komisyonu Altıncı Komite Başkanı ve Ukrayna 
Daimi Temsilcisi Yuriy Sergeyev ile görüştü. 
Başkan Topbaş, “Birleşmiş Milletler’in geleceği 
açısından yerel yönetimlerin çözüm ortağı olması 
lazım. Şehirler, ülke yönetiminde artık büyük rol 
oynuyor” dedi.  
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İstanbul çok güçlü ve söz sahibi bir kent…
UCLG Genel Sekreteri Josep Roig, UCLG 
MEM Genel Sekreteri Mehmet Duman, UCLG 
Koordinatörü Emila Saiz ve Türkiye Cumhuriyeti 
BM Daimi Temsilcisi Adnan Altan’ın da katıldığı 
görüşmede Sergeyev, İstanbul’un çok güçlü ve 
söz sahibi bir kent olduğunu söyledi.

Dünyanın sorunları konuşuldu…
Başkan Kadir Topbaş, 67. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu Toplantıları çerçevesinde düzenlenen 
“2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Konusunda 
Seçkin Kişiler Üst Düzeyli Paneli”ne konuşmacı 
olarak katıldı. Panelde katılımcılar, dünya barışı, 
sağlık, istihdam, küresel ısınma, kadın hakları, 
çocuk ölümleri konularında görüşlerini dile getirdi. 

Nitelikli ve eşit bir dünya istiyoruz… 
Panelde, Siera Leone Gençlik Hakları destekçisi 
Chernor Bah yaptığı konuşma ile salondaki 
katılımcıları etkiledi. 21. yüzyılda insanların 
hastalıktan ölmesinin kabul edilemez bir durum 
olduğunu belirten Bah, yetkililere seslenerek, 
“Sözünü tutmadınız. Heyecan, umut ve 
eğitim hayallerimiz gerçekleşmedi. Çocuklar 
hastalıklardan ölüyor. Bu duruma son vermelisiniz. 
Nitelikli ve eşit bir dünya istiyoruz” diye konuştu. 

Başkan Topbaş, panele damga vurdu…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş da üst düzey panelin üyesi olmaktan 
duyduğu mutluluğu ifade ederek başladığı 
konuşmasında, Yıllık Kalkınma Hedefleri’ne 
ulaşılabilmesi için kentler ve kırsal kesim arasında 
köprüler kurulmasına dikkat çekerek, kişilerin 
eğitilmesinin önemine dikkat çekti. 
 
Sorunları çok yakından takip eden bir konumda 
olduğunu ifade eden Başkan Topbaş, “Hepimizin 
bir ötekinin farkında olma eğitimine ihtiyacımız 
var. Duygularını ifade eden genç arkadaşımız 
Bah, burada ezber bozmaya çalıştı, gençliğin 
sesini hatırlattı. Bizim filozofumuz olan Hz. 
Mevlana’nın bir sözü var; ‘Bir neslin geleceğini, 
bir önceki nesil hazırlar.’ Bizler aslında bizden 
sonraki kuşakların geleceğini hazırlıyoruz. Ciddi 
bir sorumluluk taşıyoruz. Biz yerel yöneticiler 
olarak milenyumun hedeflerine ulaşılmasında 
çözüm ortağı olmak istediğimizi ilettik. Birlikte 
karar vermek istiyoruz” diye konuştu.

Panelde ağırlıklı gündem, küresel yoksulluğa 
son vermek, eşitlik, sürdürülebilir kalkınma ve 
bu bağlamda çok taraflı anlaşmalar yapılması 
yönünde oldu.
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Başkan Topbaş BM’de 
yüksek düzeyli seminere katıldı 
UCLG ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, New York’ta 
Birleşmiş Milletler’in merkezinde düzenlenen yüksek düzeyli seminere katıldı. 
BM Genel Sekreter Yardımcısı Jan Eliasson ve Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah, 
çalışmalarından dolayı Başkan Topbaş’a teşekkür ettiler. 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un daveti 
üzerine “2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Üst 
Düzey Paneli”ne seçilen UCLG ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
New York’ta Birleşmiş Milletler’in merkezinde 
düzenlenen seminere katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Jan Eliasson’un yaptığı 
açılış konuşmasının ardından panele katılanlar, 
2015 sonrası Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni ve 
sorunları masaya yatırdı. Üst düzey katılımcılar, 
gelecekte kalkınmanın devamı için neler yapılması 
gerektiğini ele aldılar ve BM Genel Sekreteri Ban 
Ki-Moon’a hazırlanacak rapor üzerinde çalıştılar.
Panelde sağlık, yoksulluk ve özellikle Afrika’daki 

önlenebilir hastalıklarla mücadele, çocuk 
ölümleri, kadın hakları, ekonomik ve sosyal işler 
konularında sunumlar yapıldı. Panelde yapılan 
çalışmalara verilen destekten dolayı UCLG 
Başkanı Kadir Topbaş’a teşekkür edildi. 

BM Genel Sekreter Yardımcısı Jan Eliasson, 
bir ara Başkan Topbaş’ın yanına gelerek “Size 
çok ihtiyacımız var. Çalışmalarından dolayı çok 
teşekkür ederim. İstikrarlı ve büyük katkılarınız 
var” dedi. Toplantı öncesi Ürdün Kraliçesi 
Rania el-Abdullah, Başkan Topbaş ile bir süre 
sohbet ederek panel hakkında bilgi alışverişinde 
bulundu. Görüşme, 15 dakika sürdü. Kraliçe 
verdiği destekten dolayı Topbaş’a teşekkür etti.
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UCLG, Birleşmiş Milletler’de 
gözlemci statüsüne kavuşacak 
UCLG ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, New York’taki 
temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Başkan Topbaş, gözlemci statüsüne 
kavuşacak Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’na katılacağını söyledi.  

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı 
(UCLG) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, 2015 Sonrası Dünya ve Kalkınma 
Vizyonu toplantılarına katılmak üzere gittiği 
New York’tan döndü. Atatürk Havalimanı’nda, 
New York’taki temasları hakkında gazetecilere 
açıklama yapan Başkan Kadir Topbaş, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un 
üst düzey olarak tespit ettiği 27 panelist ile 
birlikte Birleşmiş Milletler’deki (BM) kalkınma 
toplantılarına katıldıklarını belirterek, ziyaretinin 
çok verimli geçtiğini söyledi.

2015 yılı sonrasında kentlerin yol haritasını ve ‘Bin 
Yıllık Kalkınma’ gündemli BM’nin çalışmalarına 
ışık tutacak önerilerde bulunmak amacıyla 
toplantılar düzenlediklerini hatırlatan Başkan 
Kadir Topbaş, şunları söyledi: “Her şeyden 
önce insanlığın geleceği için çalışma yapmanın 
gururunu yaşamaktayım. Dünyada birçok 
sorun var. Çevreden tutun da çocuk istismarı 

ve ölümlerine kadar birçok konu var. Bunlarla 
ilgili gelecek adına bir yol haritası hazırlanıyor. 
Yapılacak çalışmanın ardından ortaya çıkacak 
rapor, Birleşmiş Milletler’in gündemine getirilecek. 
Bu gündemle tartışıldıktan sonra ulusların bu 
konuda alınacak kararlara uyması istenecek.”

Başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Teşkilatı (UCLG) adına da çalışmalarda 
bulunduğunu dile getiren Başkan Topbaş, 
“Sayın Ban Ki-Moon ile yaptığımız görüşmelerde 
özellikle BM’de yerel yönetimin sesi olma adına 
gözlemci statüsüne kavuşturulmamızı arzu 
ettiğimizi söyledim. New York’ta aynı zamanda 
6. Komite Başkanı ve 67. Dönem Başkanıyla 
görüşmeler yaptım. Oldukça verimli geçti. 
Destek aldığımızı ifade edebilirim. Bu konuda 
arzu ettiğimiz hedefe ulaşacağız. Böylece UCLG 
olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bizim 
de gözlemci statüsüne kavuşarak katılımımız 
sağlanacak” dedi. 
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6. Dünya Kentsel Forumu 
Topbaş’ın başkanlığında yapıldı  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UNACLA ve UCLG Başkanı Kadir Topbaş, BM-
HABITAT’ın düzenlediği en büyük etkinlik olan ve bu yıl Napoli Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde yapılan Dünya Kentsel Forumu’na başkanlık yaptı. Forumda, dünya 
şehirlerinin en önemli sorunlarından biri olan ulaşım konusu ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) 
Başkanı Kadir Topbaş, resmi temaslarda 
bulunmak üzere İtalya’ya gitti. Atatürk 
Havalimanı’nda hareketinden önce basın 
mensuplarına temaslarına ilişkin bilgi veren 
Başkan Topbaş, Dünya Kentsel Forumu’nun 
(WUF), BM-HABITAT’ın düzenlediği dünyanın en 
büyük etkinliği olduğunu ve toplantıda kentsel 
gündemle ilgili tüm uygulayıcıların biraraya 
geleceğini söyledi.

Napoli’de yoğun toplantı trafiği…
Başkan Kadir Topbaş, Napoli’de ayağının tozuyla 
ilk olarak başkanlığını yürüttüğü BM Danışma 
Kurulu UNACLA’nın toplantısına katıldı. İstihdam 
Yaratma ve Yerel Verimlilik Özel Oturumu’nda 
İstanbul’da istihdama katkı sağlayan çalışmaları 

anlatan Başkan Topbaş, bir sonraki gün Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile birlikte 6. 
Dünya Kentsel Forumu’na katıldı. 

Topbaş, foruma başkanlık yaptı… 
BM-HABITAT’ın düzenlediği en büyük etkinlik 
olan Dünya Kentsel Forumu’nun (WUF) 6’ncısı 
Napoli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi.  
Kadir Topbaş, kentsel gündemle yapılan 6. 
Dünya Kentsel Forumu’na başkanlık yaptı. BM-
HABITAT’ın düzenlediği foruma, birçok ülkeden 
bakanlar ve belediye başkanları katıldı. 

Ulaşım sorunu için ortak çözüm…
Toplantılarda, dünya şehirlerinin en önemli 
sorunlarına ortak çözüm arandı. Özellikle ulaşım 
konusunun ağırlık kazandığı toplantıda Başkan 
Topbaş entegrasyona dikkat çekerek, “Entegre 
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edilmeyen toplu ulaşım amacına ulaşmaz. 
Bunun için ulaşım mastır planı yapılmalı ve o 
plan çerçevesinde çalışılmalı” dedi. Ulaşımın 
metropollerin ortak sorunu olduğu fikrinde 
birleşen belediye başkanları, sorunun çözümü 
noktasında ortak kararlar alınması ile eğitimin ve 
yönetimin bir arada yürütülmesi konusunda görüş 
birliğine vardılar. Ayrıca elektrik, hibrit ve deniz 
araçlarının kullanılarak doğaya karbonmonoksit 
salınımın azaltılması konusunda da çalışmalar 
yapılması yönünde karar alındı. 

Yerel yönetimler desteklenmeli
Başkan Topbaş, 100’e yakın belediye başkanı 
ve yerel yöneticilerin katıldığı Yuvarlakmasa 
Toplantısı’nın açılış konuşmasını yaptı. Barış, 
iletişim ve yaşanabilir kentler konularında mesajlar 
veren Başkan Kadir Topbaş, “Yerel yönetimler, 
hükümetler tarafından desteklenmeli. Gelişim ve 
ekonomi, yerel yönetimlerden başlar” dedi. 

Başkan Topbaş’ın ikili görüşmeleri…
Başkan Kadir Topbaş, toplantının hemen 
ardından Napoli ve Meksiko City belediye 
başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.  UCLG 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı 

Kadir Topbaş ve Napoli Belediye Başkanı Luigi 
de Magistris’in görüşmesinde her iki şehirdeki 
ulaşım yatırımları ele alındı. İstanbul’da yapılan 
çalışmalardan bahseden Başkan Topbaş, “Trafik 
çözümü için metro, kavşaklar ve otobüs alımları 
gerçekleştirdik. En büyük sorun olan otopark 
sorununu çözdük. Şirket kurduk ve elde edilen 
gelirle kat otoparkları yapıyoruz.  Deniz ulaşımını 
artırdık. Metro yatırımlarımız ise hız kesmeden 
devam ediyor” dedi.
 
Napoli Belediye Başkanı Luigi de Magistris 
de, “Sorunların çözümünde işbirliği yapabiliriz. 
Biz deniz ulaşımını artıramadık. Nüfusumuz az 
olmasına rağmen sorunlar yaşıyoruz. İlk olarak 
bisiklet yollarını artırdık, ancak yeterli değil. 
İstanbul’u henüz görmedim. Biliyorum büyük 
bir kayıp. Ancak en kısa sürede İstanbul’a 
geleceğim” diye konuştu.

Kentlerin geleceği konuşuldu…
Başkan Topbaş, İtalya’daki temasları kapsamında 
UCLG Genel Toplantısı’na da katıldı. Büyük bir 
katılımla gerçekleştirilen toplantıda, dünyanın 
ve kentlerin geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde 
bulunuldu. 
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UCLG etkin bir güç oldu 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dünya üzerinde 3,5 milyar 
insanı temsil eden Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın (UCLG) 
son yıllardaki gelişimine dikkat çekti. Kadir Topbaş, başkanlık döneminde 
UCLG’nin dünyada çok daha etkin bir güce sahip olduğunu ve bu gücün 
giderek geliştiğini söyledi.  

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, İtalya’daki temaslarını tamamlayarak 
yurda döndü. Atatürk Havalimanı’nda basın 
mensuplarına ziyaretiyle ilgili açıklama yapan 
Başkan Topbaş, Napoli’ye UCLG ve UNACLA 
Başkanı olarak 6. Dünya Kentsel Forumu’na 
(WUF) katılmak üzere gittiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile 
6. Dünya Kentsel Forumu’na katıldıklarını ifade 
eden Başkan Kadir Topbaş, Napoli’ye gittiği gün 
başkanı olduğu BM Danışma Kurulu UNACLA’nın 
toplantısına katıldığını belirterek, şunları söyledi: 
“Dünyanın değişik ülkelerinden gelen yerel 
yöneticilerle birlikte kent içi ulaşım ve erişim 
sorunu ele aldık. Gayet başarılı bir toplantıydı ve 
herkes çok memnun ayrıldı. Toplantının hemen 

ardından da Napoli ve Meksiko City Belediye 
Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdik. 
Napoli Belediye Başkanı, görüşmede İstanbul’un 
denizi daha aktif kullanır hale gelmesini takip 
ettiklerini belirterek, bu konuda bilgi ve deneyim 
paylaşımında bulunmak istediklerini söyledi. 
Bu konuda bir işbirliği protokolü imzalamak 
konusunda mutabakata vardık.”

Çok sayıda ülkeden bakan ve belediye başkanının 
yer aldığı 6. Dünya Kentsel Forumu’nun 
açılış toplantısına katıldıklarını, ardından da 
büyük bir katılımla UCLG Genel Toplantısı’nı 
yaptıklarını kaydeden Başkan Topbaş, “UCLG 
olarak dünyanın ve kentlerin geleceğiyle ilgili 
değerlendirmeler yaptık. Burada yine değişik 
belediye başkanlarıyla ikili görüşmelerimiz oldu” 
dedi.

“UCLG’nin başkanlığım döneminde dünyada 
çok daha aktif bir rol oynamaya başladığını 
Habitat Genel Direktörü Sayın Joan Clos ile 
yaptığımız toplantıda da gördük. Kendileri, 
Birleşmiş Milletler’in de bunun çok yakın takipçisi 
olduğunu belirtti” diyen Başkan Kadir Topbaş, 
“UCLG, başkanlığım döneminde yerel yönetimler 
ve dünyanın geleceği konusunda önemli bir aktör 
olarak ön plana çıktı. Birleşmiş Milletler’in bin 
yıllık kalkınma planı olan Milenyum Hedefleri’nde 
yerel yönetimlerin çözüm ortağı olarak görülmesi 
konusunda mutabakata varılmasında büyük 
mutluluk duydum. Şunun altını çizerek söylemek 
istiyorum ki; başkanlık dönemimizde UCLG 
dünyada çok daha etkin bir güce sahip oldu ve 
gücü giderek gelişmekte” diye konuştu. 
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Ders zili çaldı!
İstanbul’da 2 milyon 600 bin öğrenci ve 110 bin öğretmen ders başı yaptı. 
2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk gününde alınan tedbirler ve İstanbulluların 
uyarıları dikkate alması sonucu trafikte sorun yaşanmadı. Başkan Kadir Topbaş, 
toplu taşıma araçlarını tercih eden İstanbullulara teşekkür etti.

İstanbul’da 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı’na 
trafikte önemli bir sorun yaşanmadan başlandı. 
Alınan tedbirler ve vatandaşların uyarıları dikkate 
alması olumlu sonuç verdi. Metro ve hafif metro 
hatlarında seferler 2 dakika bir yapıldı. Metrobüs 
Hattı’nda takviye otobüslerle yoğunluğun 
önüne geçildi. İETT ise 200 otobüsle ek seferler 
düzenleyerek İstanbulluların ulaşımını sağladı.

İstanbul trafiğinin izlendiği Afet Koordinasyon 
Merkezi’nde (AKOM) olumsuzluklara müdahale 
için birim sorumluları hazır bulundu. Köprülerdeki 
günlük yoğunluğun dışında trafikte sıkışıklık 
yaşanmadı. Çevre yolları bağlantıları ile Avcılar, 
Şirinevler ve Mecidiyeköy bölgelerinde kısa süreli 
yoğunluk yaşandı. Trafik akışını sağlamak için 
1.559 polis, 800 jandarma personeli ve 1.000 
Zabıta Memuru görev yaptı.

Başkan Topbaş’tan İstanbullulara teşekkür
Diğer günlerle mukayese edildiğinde trafikte 
ciddi bir problemin yaşanmadığına belirten 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, “Vatandaşlarımız uyarılarımızı dikkate 
alarak toplu taşıma araçlarına yöneldi. Bireysel 
araçlarımızı fazla kullanmazsak öğrencilerimize 
stresli oldukları bu günlerinde destek olmuş 
oluruz. Öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında 
başarılar diliyorum” dedi.

Bir iki noktada trafik kazası sonucu noktasal 
sıkıntı yaşandığını ifade eden Başkan Topbaş, 
özellikle okul çevrelerine yakın olan alanlarda 
problem olmadığını kaydetti. Vatandaşların 
uyarıları dikkate aldığını ifade eden Topbaş, servis 
araçlarının devreye girdiği en yoğun günde kaos 
yaşanmadığını da sözlerine ekledi.
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Büyükşehir’den İstanbul’a 
bir eğitim kompleksi daha 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 
“Eğitime destek, geleceğe hizmet” anlayışı ile Başakşehir’de yapılan Mehmet 
Akif Ersoy İlköğretim Okulu törenle açıldı. Törende konuşan Başkan Kadir 
Topbaş, eğitime 1 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi. 

KİPTAŞ tarafından yapılan Mehmet Akif Ersoy 
İlköğretim Okulu, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu’nun katıldığı bir törenle açıldı. 
Törende İstanbul Milletvekilleri Harun Karaca ve 
Tülay Dalyan ile Başakşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal ve KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet 
Yıldırım da yer aldı. Öğrencilerin ve velilerin sevgi 
gösterileriyle karşılandığı Başkan Kadir Topbaş, 
törende yaptığı konuşmada 2012-2013 Eğitim 
Öğretim Yılı’nın açılışının öğrenci ve öğretmenlere 
hayırlı olmasını diledi. 

Yatırımlar Başakşehir’i uçuracak…
İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un 
ismini taşıyan bir okulun açılışını yapmaktan 
mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Topbaş, 

Avrupa ülkelerinde ekonomik kriz yaşanırken 
Türkiye’nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
politikaları sayesinde ekonomik anlamda her 
geçen gün büyüdüğünü kaydetti. Başakşehir’e 
bugüne kadar 2 milyar 365 milyon lira yatırım 
yaptıklarına dikkat çeken Başkan Topbaş, “Sayın 
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 
anlayışla, insanımızın olduğu her yere hizmet 
götürmeye devam ediyoruz.  Test sürüşleri devam 
eden Otogar-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköyü 
Metrosu yakında açıldığında Başakşehir, birçok 
insanın imreneceği bölge olacaktır. Kayabaşı’na 
metro gittiğinde hatta devam edip kuzeydeki yeni 
kurulacak şehre ulaştığında metronun ulaşım 
ağının bölgeye yayıldığını göreceğiz. Türkiye’nin 
en büyük hastane kompleksi de hemen yanı 
başınızda yapılıyor” diye konuştu.
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Eğitime 1 milyar TL yatırım…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim 
noktasında başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten 
Başkan Topbaş, “KİPTAŞ’la birlikte İstanbul’da 23 
okul yaptık. Okullarımıza 915 derslik kazandırdık. 
Eğitime 1 milyar liraya yakın yatırım yaptık. 138 
okulumuza spor salonu yaptık. 345 okulumuzun 
bakım ve onarımlarını yaptık. Mehmet Akif Ersoy 
İlköğretim Okulu da bu şekilde inşa edildi” dedi.

Öğretmen öğrenci için modeldir...
Günümüz dünyasında ülkelerin gücünün yetişmiş 
insan sayısıyla ölçüldüğünü belirten Başkan Kadir 
Topbaş, öğretmenlerin öğrencilerin hayatında ne 
derece önemli olduğunu kendisinden bir örnek 
vererek anlattı: “İlkokul 4’e kadar başarılı bir 
öğrenci değildim. Bir okul müdürümüz vardı. 
Duruşundan, tipinden korkardım; gördüğümde 
ellerim ayaklarım titrerdi.  4. sınıfta yeni okul 
müdürümüz bana yakın ilgi gösterdi. Sonuçta 
okul birincisi olarak mezun oldum. Dolayısıyla 
öğretmenlerin davranışı ve güler yüzlülüğü 
çocuklara yansır. Öğrenciler, öğretmenlerini 
model olarak alırlar.” 

Büyükşehir’den İstanbul’a 27 okul…
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 27 mükemmel 
okuldan birinin daha açılışını yapmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu dile getirerek, “İstanbul’u 
sadece belediye hizmetleriyle değil, eğitim 
hizmetlerinizle de kucaklıyorsunuz. Bu şehrin 
her köşesine okullar, kapalı spor salonları 
ve farklı eğitim kurumları inşa ediyorsunuz. 
Yavrularımızın geleceğe hazırlanmasına önemli 
destekler veriyorsunuz. Sayın Başkanımıza, 
eğitim camiamız adına teşekkür ediyorum. 
Mükemmel bir şehirdeyiz ve geleceğimizle gurur 
duyacağımıza inanıyoruz. Sorunlarımız var, 
ama bunları aşma konusunda da çok ciddi bir 
azmimiz, işbirliğimiz var” diye konuştu.

29 derslik, 6 laboratuvar ve spor salonu…
Başkan Kadir Topbaş, Vali Hüseyin Avni Mutlu 
ve beraberindekiler kurdele keserek Mehmet Akif 
Ersoy İlköğretim Okulu’nun açılışını yaptı. Topbaş 
ve Mutlu, daha sonra 29 derslik, 6 laboratuvar 
ve kapalı spor salonu bulunan okulu gezerek 
öğrencilerle sohbet etti.  
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Nikah öncesinde “evlilik eğitimi” 
Toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun korunması amacıyla Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında “Evlilik Öncesi Eğitim 
Programı” protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Başbakan Erdoğan’ın 
Eşi Emine Erdoğan, evliliğin kader birliği olduğunu söyledi. 

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Evlilik 
Öncesi Eğitim Programı İmza Töreni’ne Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, 
Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra çok 
sayıda vatandaş katıldı. 

Evlilik kader birliğidir…
İmza töreninde konuşan Emine Erdoğan, 
evliliğin plan ve program üzerine inşa edilecek 
bir müessese olmadığının altını çizerek, “Evlilik 
yüreklerin kader birliği için birlikte attığı bir akittir. 
Gençler evlenirken maddi durumu, kariyeri, fiziki 
özellikleri ön şart olarak görmekte. Asıl önemli 
olanın ruh birlikteliği ve gönül olduğunu çok 
geç fark ediyorlar. Oysa evlilik manevi bir yol 
arkadaşlığıdır” diye konuştu. 

Emine Erdoğan, evliliğin bazen tahammül ve 
hoşgörü gerektirebileceğini, ancak aşk, sevgi ve 
sevda üzerine bina edilmiş bir evliliğin her engeli 
ve sorunu aşmaya, her meseleyi muhabbetle 
çözmeye muktedir olduğunu vurgulayarak, 
Mevlana’nın “Aşk olmasaydı varlık olmazdı. Sevgi 
acıyı tatlılaştırır. Sevgi bakırı altın eder. Bulanıklar 
sevgi ile durulur, dertler sevginin feyziyle şifa 
bulur” sözünü hatırlattı.

Evlilikte ilk 5 yıl çok önemli…
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin 
de, toplumların bereketinin ailenin gücü ile 
sağlandığını ifade etti. Küreselleşen dünyada 
birçok değerin değiştiğini aktaran Bakan Şahin, 
“Ananın şefkati, babanın merhameti, çocuğun 
masumiyeti değişmiyor. Yeni bir yuvada iki fidan 
bir araya geliyor, oradan bir çınar çıkacak” dedi. 
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Toplumun temel taşı olan ailenin güçlendirilmesi 
gerektiğine vurgu yapan Bakan Fatma Şahin şöyle 
devam etti: “İnsanca beraber yaşayabilmeyi, 
paylaşabilmeyi başarırsak mutluluğu yakalarız. 
Evlilikte paylaşmak ve empati kurmak çok 
önemli. Evlilikte ilk beş yıl çok zor bir dönem. Bu 
dönemde boşanma oranı yüzde 40.  Bu beş yılda 
çok dikkatli olmak lazım. Sabırlı olmak gerekiyor.” 

Aile kurumunu korumak görevimiz…
Törende Konuşan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, günümüz 
dünyasındaki teknolojik gelişmelerin aile 
yapısında dejenerasyonlara sebep olduğunu 
belirtti. Dünyadaki bu gelişmelerin aile bireyleri 
arasında hızla artmakta olan yalnızlaşmayı da 
beraberinde getirdiğine değinen Başkan Topbaş, 
sözlerine şöyle devam etti: “Tarım toplumundan 
sanayi toplumuna geçişte var olan büyük aile 
yapıları parçalanarak çekirdek ailelerin ortaya 
çıkmasına sebep oldu. Büyük aile yapılarının 
olduğu dönemlerde aile bireyleri yeni evlenen 
çocuklarına yeni kurulan aileye bilgi ve birikimlerini 
aktarabiliyor ve yeni kurulan ailenin ömrü de uzun 
oluyordu. Parçalanan büyük aileler sonucunda 

bilgi ve birikim paylaşımı da olmamaya başladı. 
Bu da beraberinde kısa süren yeni aile kurumların 
doğmasına sebep oldu.”

Yönetimlerin aile yapısını korumak adına ciddi 
tedbirler almaları gerektiğine dikkat çeken 
Başkan Topbaş, “Bu sorun sadece bizim 
sorunumuz değil. Tüm dünyanın sorunudur. 
Ülke idarecileri gerekli tedbirleri almazlarsa 
şehir hayatının getirdiği bireysel çekirdek küçük 
ailenin deneyim ve tecrübe eksikliğinden dolayı 
yıkılma durumu vardır. Ve bu da beraberinde 
toplumu yok edecektir. Bizler bugünden tehlikeyi 
görüp hassasiyetimizi ortaya koyup çalışmaya 
başlarsak bizim gelecekteki milletimizin yapısı 
çok daha farklı. Bizdeki bu olumlu gelişmeler 
dünyaya da örnek olmuş olur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Şahin ile Türkiye Belediyeler 
Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş protokolü imzaladı. İmza töreninin 
ardından seminere katılan çiftlere sertifika verildi. 
Protokol ile belediyeler bünyesinde evlilik öncesi 
çeşitli eğitimler verilecek. 
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Tapu sorunu çözülüyor 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çözülemez denilen sorunları bir bir çözmeye 
devam ediyor. İstanbul’da tapu sorunu yaşayan mahalleleri çok iyi bildiğini 
belirten Başkan Kadir Topbaş, kentin birçok noktasında çalışmaların sürdüğünü 
ve tapuların verileceğini söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstinye 
ve Tarabya’da kurulan Tekne Parkların açılışında 
konuşan Başkan Kadir Topbaş, “Problemli olan 
ve her siyasetçinin ‘ben çözerim’ diye gelip gittiği 
sorunları biz çözüyoruz. Derbent’te 1.660 konutu 
yenileyerek halk sahiplerine veriyoruz. Ardından 
Pınar Mahallesi geliyor. Adım adım her mahallede 
varız. Nerede sıkıntı varsa oradayız” dedi.

Reşit Paşa Vakıfbahçe’deki tapu problemini de 
bildiğini ifade eden Başkan Kadir Topbaş, “Burası 
İstanbul Teknik Üniversitesi arazisi olduğu için 
sizlere tebligatlar geliyordu, binalarınızı yıkacağız 
diye. Şimdi biz bu mahkemeyi kazandık. 
Bu arazi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
geçti. İşte tapusu elimde… Bu sorunu da biz 
çözeceğiz. Sizlerin gönlünü alacağız. Bizim böyle 
bir anlayışımız var” diye konuştu.

İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltmek için 
çalıştıklarını vurgulayan Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Yeniköy PTT Evleri ile Kazım 
Karabekir ve Çayırbaşı’ndaki vakıf arazilerinin 
Büyükşehir’e devri için Milli Emlak Müdürlüğü 
çalışmasını yaptı. Bize devredecek, tapuları da 
biz vereceğiz. İş bu, hizmet bu, çalışma bu. 
Birçok noktada çalışmalarımız devam ediyor.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 
Aksaray’da bulunan iki üst geçidin kaldırılmasıyla 
ilgili bir karar geçtiğini hatırlatan Başkan Topbaş, 
“Boğaziçi Üniversitesi Rektörü ile Kandilli 
Rasathanesi Müdürü üst geçitlerin depreme 
dayanıksız olduğunu söyledi. Böyle büyük sorun 
taşıyan üstgeçitlerin yıkım kararına CHP grubu 
destek vermedi. Oysa burada 64 bin metrekare 
alan, meydan olarak şehre kazandırılacak” dedi. 
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Haydarpaşa Projesi’nde 
son viraj dönüldü
İstanbul’un prestij projelerinden biri olan Haydarpaşa Garı ve Liman Dönüşüm 
Projesi’nin önündeki son engel kaldırıldı. Koruma Kurulu’nun istediği imar 
düzenlemesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, kentin 
en önemli prestij projeleri arasında yer alan 
“Haydarpaşa Garı ve Liman Dönüşüm Projesi” için 
Koruma Kurulu’nun istediği imar düzenlemesini 
onayladı. Proje, ihale aşamasından sonra hayata 
geçirilecek.

Koruma Kurulu’nun Haydarpaşa Garı ve Liman 
Dönüşüm Projesi için istediği düzenleme, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçti. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, “1/5000 
Ölçekli Haydarpaşa Garı ile Kadıköy Meydanı ve 
Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” teklifini 
oy çokluğuyla kabul etti.

Alınan kararla; 2007 yılında yapılan protokolle 
ilk adımı atılan projenin, 2009 yılında başlanan 
planlama çalışmalarıyla ilgili düzenlemeleri için 
gerekli Koruma Kurulu onayı sağlanmış oldu. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İmar 
Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş, planın 
bundan önce sonuçlandırıldığını belirterek, 
alınan kararla idari sınır ile sit sınırı arasındaki 
uyumsuzluğun düzeltmiş olduğunu kaydetti. 

Plan düzenlemesi tamamlanan projenin ihale 
ve uygulama çalışmalarına başlanacak. Hayata 
geçmesi için önünde engel kalmayan proje için 
yapılacak ihalenin ardından ilk kazma vurulacak. 
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Bayrampaşa’da 
büyük dönüşüm başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eski Bayrampaşa Cezaevi’nin bulunduğu alanda 
kentsel dönüşüm projesi başlattı. Hazırlanacak projenin İstanbul’daki diğer 
kentsel dönüşüm projelerine model olacağı tahmin ediliyor. Gönüllülük esasına 
dayanan ve “üret-aktar-boşalt modeli” uygulanacak proje, 150 dönümlük bir 
alanı kapsıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 150 dönümlük 
bir alana sahip eski Bayrampaşa Cezaevi 
Alanı’nın mimari, statik ve tesisat uygulama 
projelerinin hazırlanması için “Götürü Bedel 
Teklif Usulü” ile yerli ve yabancı isteklilere yönelik 
proje ihalesi yaptı. Bayrampaşa’daki Kentsel 
Dönüşüm Projesi için yapılan ihaleye 11 firma 
katıldı. Komisyonun yeterlilik incelemesinden 
sonra yeterlilik alan firmalar çağırılarak teknik ve 
mali teklifleri alınacak. 
 
Üret-aktar-boşalt modeli uygulanacak
Gönüllülük esasına dayanan ve “üret-aktar-boşalt 
modeli” uygulanacak proje ile deprem ve diğer 
doğal veya kentsel risklere maruz bina stoku, 
güvenli ve yaşam kalitesi yüksek mekanlarla 

takas edilecek. Proje alanında, yakın çevresindeki 
donatı alanlarının eksikliğini gidermek üzere 
yeterli yeşil alan, dini tesis, sosyal-kültürel alanlar 
ve diğer bazı donatı alanların projelendirilmesi 
hedefleniyor.

Proje, örnek yeni bir model olacak
Proje, kent genelinde yapılacak diğer kentsel 
dönüşüm projelerine örnek teşkil edecek. 112 
bin 270 metrekarelik yüzölçümüne sahip araziye, 
yaklaşık 600 bin metrekare inşaat yapılacak. 
Kentsel dönüşüme yönelik olarak yapılacak 
projede, planda verilen 3 emsal kullanılarak 
yaklaşık 3 bin konut inşa edilecek. Konutlar, 
toplam inşaat alanının yaklaşık yüzde 15’i kadar 
alanı kaplayacak. Proje kapsamında kalıcı ticaret-
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hizmet alanları oluşturulması da hedefleniyor. 
Zemin, zemin üstü katlarda ve açığa çıkan 
bodrum katlarda ticaret ve hizmet fonksiyonları 
bulunacak. Projede her daireye bir araçlık park 
alanı olacak şekilde otopark yapılacak.

Proje, tamamen kamu kaynağıyla yapılacak. Yani 
konutlar, kat karşılığı ya da hasılat paylaşımı gibi 
yöntemlerle değil, müteahhitlik hizmeti alınarak 
elde edilecek. Zira inşa edilecek tüm konutlar, 
deprem riski altındaki binaların dönüşümünde 
kullanılacak. Konutlar, vatandaşa kalıcı konut 
olarak verilecek. 

Bölgenin kaderi değişecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ürettiği bu 
konut ve işyerlerini satış ya da gelir amaçlı 
kullanmayacak. Bayrampaşa Projesi, sadece 
cezaevi alanında değil, komşuluğunda olan 
yerleri de içerdiğinden büyük ve önemli bir 

dönüşüm projesi olarak dikkat çekiyor. Proje 
kapsamında Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve 
bölgenin elektrik ihtiyacını karşılayan Büyük Trafo 
Alanı da yenilenecek. Projede, alanın ihtiyacı 
olan yeşil alan, park, okul ve diğer tüm kentsel 
donatılar yer alacak. 

İBB Meclisi imar planını onayladı
Alan, yeni çıkan 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki yasa 
kapsamında değerlendirilecek. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı 
toplantılarının ikinci birleşiminde Sağmalcılar 
Mevki Alanı’nın kentsel dönüşüm alanı olarak 
kullanılması için gerekli nihai plan değişikliğini 
görüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Saraçhane Binasında Ak Parti ve CHP Meclis 
Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen birleşimde, 
kentsel dönüşüm projesinin imar planı oy 
çokluğuyla onaylandı.
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İstanbul İtfaiyesi 298 yaşında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllardaki dev yatırımları ile dünyanın 
3. büyük itfaiye teşkilatı haline gelen İstanbul İtfaiyesi, kuruluşunun 298. yılını 
çeşitli etkinliklerle kutladı. 

İstanbul İtfaiyesi’nin kuruluşun 298. yıldönümü ve 
İtfaiye Haftası etkinlikleri, Taksim Meydanı’ndaki 
Cumhuriyet Anıtı’na çelenk konulmasıyla 
başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Köksal Tandıroğlu ve İtfaiye 
Daire Başkanı Ali Karahan, saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.
 
Ateşle özdeşleşen teşkilat…
Köksal Tandıroğlu, anıt şeref defterine şunları 
yazdı: “Büyük Atam. Kurulduğu günden bu yana 
298 yıldır yangınlar ile mücadele eden İstanbul 
İtfaiyesi, ateş ile adeta özdeşleşmiştir. İstanbul 
İtfaiyesi’nin ve Türk İtfaiye Teşkilatı’nın 298. yıl 
dönümünü kutlamakta olduğumuz bu zamanda 

İstanbul itfaiyesi olarak İstanbulluların can ve 
mal güvenliğini esas alan çalışmalarımız hız 
kesmeden devam edecektir.” 

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, itfaiye 
araçları şehir turu atarken Taksim, Bakırköy, 
Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ümraniye, 
Kadıköy, Silivri, Beykoz, Bahçelievler ve 
Kartal’daki çeşitli noktalarda açılan stantlarla 
İstanbul İtfaiyesi’nin faaliyetleri tanıtıldı. 

Sultanahmet’te nefes kesen gösteri…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı’nın Sultanahmet Meydanı’nda 
düzenlediği gösteri ile itfaiye teşkilatının tarihi 
gelişimi gözler önüne serildi. Meydanın ortasına 
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kurulan ahşap iki katlı maket yapıda çıkan yangına 
ilk müdahaleyi tulumbacılar yaptı. İstanbullular, 
alana kurulan çeşmeden kovalarla doldurdukları 
suyu tulumbanın içindeki hazneye doldurarak 
yangına müdahale eden tulumbacıların 
çalışmalarını ilgiyle izlediler. Günümüzün modern 
itfaiyecileri de en son teknolojisiyle donatılmış 
“Koca Yusuf” isimli itfaiye aracı ile alevlere 
müdahale ettiler. 

Dünyanın 3`üncü büyük itfaiyesi…
İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, itfaiyecilerin 
İstanbul’da yaşadığı en büyük sorunların başında 
düzensiz parkların geldiğini belirterek, “İtfaiye 
teşkilatı geçirdiği gelişmelerle birlikte bugün 
dünyanın 3`üncü büyük itfaiyesi haline geldi. 100 
noktada müdahale ekiplerimiz mevcut” dedi.

Szechenyi mezarı başında anıldı...  
İstanbul İtfaiyesi’nde 48 yıl görev yapan Kont 
Odön Szechenyi, vefatının 90. yıl dönümünde 

Macaristan İstanbul Konsolosu Gabor Kiss, 
İstanbul İtfaiyesi Destek Hizmetleri Müdürü 
Osman Özcan ve itfaiye personelinin katılımıyla 
Feriköy’deki mezarının başında anıldı.

Şehitler unutulmadı…
İstanbul İtfaiyesi’nin kuruluşunun 298. 
yıldönümünün kutlandığı İtfaiye Haftası etkinleri 
çerçevesinde görevleri başında hayatlarını 
kaybeden şehit itfaiyeciler, Edirnekapı 
Mezarlığı’nda dualarla anıldı. Ayrıca şehitler 
için Bakırköy Grup Amirliği’nde Mevlid-i Şerif 
okutuldu.    

Okullarda yangın ve kurtarma tatbikatı…
Etkinlikler kapsamında il genelindeki ilk ve orta 
öğrenim kurumlarında yangın ve kurtarma 
tatbikatları yapıldı. Tatbikatlarda öğrencilere, 
yangın ve afet başta olmak üzere acil durumlarda 
doğru hareket tarzları ve uyulması gereken 
kurallar hakkında bilgi verildi.
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Gaziosmanpaşa 
kabuk değiştiriyor! 
İstanbul Bülteni’nin bu ayki konuğu, Gaziosmanpaşa’nın başarılı Belediye 
Başkanı Dr. Erhan Erol… Erol, devam eden ve planlanan yatırımlar ile kabuğunu 
kıracak Gaziosmanpaşa’yı yepyeni bir geleceğin beklediğini söyledi. 

Sayın Başkanım, Gaziosmanpaşa’da yaşam 
kalitesini yükselten yatırımlarınızdan ve 
projelerinizden bahseder misiniz?
Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız 
çağdaş atılımlarla ilçeye önemli bir değişim 
yaşatıyoruz. İlk 5 yıl yapılan çalışmalarda 3K; 
Kurumsal, Kültürel, Kentsel Dönüşüm adını 
verdiğimiz stratejik yol haritasıyla dev yatırımların 
ön zeminini hazırladık ve  2023 yılına yakışır bir 
Gaziosmanpaşa için yeni yol haritamızı saptadık. 
İlçemizi gelişmiş ilçeler ligine yükseltmek için 
altyapı çalışmalarından, hizmet binalarına, sabit 
pazar yerlerinden,  temalı parklara, eğitim, kültür 
ve spora desteğin yanı sıra Hanımlar Masası ve 
Gençlik Merkezi faaliyetleri gibi çok yönlü bir 
hizmet kuşağında çalışmalar yürütüyoruz.
 
İlçemize hizmet verdiğimiz yaklaşık 8,5 yıllık süre 
içinde gençlerimiz, yaşlılarımız ve özürlülerimiz 
için yürütülen birçok çalışmanın yanı sıra evlere 
sosyal hizmet destekleri, aşevi, gıda, kömür, 
eğitim ve cenaze yardımı gibi sosyal sorumluluk 

alanlarında da ilçede önemli bir mesafe kaydettik. 
Emniyet binasından muhtarlık binalarına, okul 
restore ve yenileme çalışmalarından ilk adım 
istasyonlarına, otopark çalışmalarından rekor 
seviyede gerçekleştirilen sağlık ocaklarına kadar 
yürütülen bu anlamlı çalışmalar sonrası büyük 
yatırımcıların ilçemizde projeler geliştirmek 
istemesi ilçemizdeki anlamlı yükselişin önemli 
göstergesidir. 

Yeni dönemde ilçemizde gerçekleştirilecek 10’u 
aşkın projenin birçoğunda önemli aşamalar 
kaydedildi. Bu projelerin hayata geçmesi için ilk 
günkü heyecanımızla motivasyonumuzu daha 
da geliştirerek ilçemizin bir an önce çağdaş ve 
kaliteli bir yaşama kavuşması için azami gayret 
sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız 
güç ve destekle Gaziosmanpaşa, ülkemiz için 
yepyeni bir milat olan 2023 yılını çok daha güçlü 
ve gelişmiş bir şekilde karşılayacaktır.
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Gaziosmanpaşa’da son dönemde kentsel 
dönüşüm ve sağlık-sosyal alanlarındaki 
projeler dikkat çekiyor? Bu projeler ilçeye 
nasıl bir katkı sağlayacak?  
Özellikle 2013 yılı, Gaziosmanpaşa Belediyesi 
için kurumsal dönüşüm, kültürel dönüşüm ve 
kentsel dönüşüm stratejilerine yönelik projelerin 
belki de en yoğun uygulandığı yıl olacaktır. 2013 
yılında önceki yıllarda hazırlıkları yapılan projeler 
tek tek hayata geçecektir. Bu projeler içinde hiç 
şüphesiz en önemli adımı ilçemizde planlı ve 
programlı olarak gerçekleştireceğimiz kentsel 
dönüşüm teşkil edecek. İlçemizin tam anlamıyla 
kabuğunu kırıp yepyeni bir geleceğe taşıyacak 
olan dönüşüm programımızda Bağlarbaşı, 
Yıldıztabya, Yenidoğan, Sarıgöl ve Karlıtepe 
mahallelerimiz başta olmak üzere neredeyse 
ilçemizin tamamında kentsel yenileme alanları 
oluşturulacak. İlk etapta yaklaşık 20 bin konutun 
yapılması planlanan projede, Gaziosmanpaşa 
Belediyesi yaşanılan konutun kalitesinden tutun 
parkıyla, sağlık ocaklarıyla, okuluyla bütün sosyal 
alanlara sahip yeni yaşam alanları oluşturacak. 
Buralarda oluşturulacak olan alanlardaki 
konutların tamamı depreme dayanıklı olacak. 
Belediye ile TOKİ arasındaki yapılan protokol 
gereği; Sarıgöl-Yenidoğan Mahallesi Kentsel 
Yenileme Alanı’nda belediyemiz tarafından 
yapılacak inşaatın ihalesi tamamlanmak üzere 
olup, 2013 yılında inşaatına başlanmış olacak.

Başkanım, ilçede yeni yeşil alanlar konusunda 
ciddi çalışmalarınız var. Bu yatırımlar ilçe 
halkı için yeterli mi ve ilçeye nasıl bir katkı 
sağladı?
Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilçenin yeşil 
alan eksikliğini giderme adına bulduğumuz her 
karış alanı yeşil alana dönüştürüyoruz. Ancak şu 
an için yeterli değil. Birçok alanda kamulaştırma 
çalışmaları yaparak yeni parklar oluşturmaya 

gayret ediyoruz. Şu an için ilçemizde 109 park 
var ve 255 bin metrekare yeşil alana sahibiz. 
Gelişmişliğin en büyük göstergesi, yeşil alana 
duyarlı çevreci bir anlayıştan geçiyor. Biz de 
Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak son derece  
duyarlı olduğumuz çevreyle ilgili çalışmalarımızı 
çok yönlü olarak geliştirerek sürdürüyoruz. Önemli 
olan tüm vatandaşlarımızın başta yapılan parklar 
olmak üzere tüm çalışmalara destek vermeleridir. 
Yapılan parkların korunması ve onlara sahip 
çıkılması hepimizin vatandaşlık görevi olmalıdır.
 
Başkanım, sosyal belediyecilik alanındaki 
çalışmalarınızdan kısaca bahseder misiniz?
Sosyal belediyecilik alanında öncelikli olarak 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, 
özürlü vatandaşlarımıza elimizden geldiğince 
destek oluyoruz. Yakınlarını kaybetmiş ailelere 
zor günlerinde yardımcı olabilmek amacıyla 
ücretsiz araç tahsis ediyoruz ve gelen talebe 
göre yemek gönderiyoruz. Belediyemizin 
Hanımlar Masası’nda sosyal ve ekonomik 
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yapının canlandırılması ve ilçedeki her aileden en 
az bir ferdin “Türk El Sanatları”yla tanıştırılması 
amacıyla her yıl iki dönem  26 alanda el sanatları 
kursları düzenliyoruz. Yine Gençlik Merkezi ve 
Bilgi Evi’mizde düzenlediğimiz kursların sayısını 
gençlerimizden gelen istekleri dikkate alarak 
10’a çıkarttık. Gençlik Merkezi’ne başvuran 
gençlerimiz SBS, ingilizce, tiyatro, satranç, 
resim, gitar, bağlama, keman, ney ve fotoğrafçılık 
alanlarında kurs alabiliyorlar.
 
Aile Danışma Merkezi’nde sembolik olarak 
tasarlanıp imal edilen ve “1 Aile Lirası” adını 
verdiğimiz fişlerle ailelere ve çocuklarına psikolojik 
destek amaçlı terapi hizmeti veriliyor. İlçemizde 
karşılıklı güvenin oluşturulması, iletişime açıklık ve 
yardımlaşma gibi temel kavramlarla yola çıkılarak 
çocuklarımız ve ailelerine psikolojik destek 
sağlamaya yönelik böyle özel anlamı olan bir 
merkezin kurulmasından dolayı büyük mutluluk 
duyuyorum. Sosyal sorumluluk ilkesinden 
hareketle yerel hizmetlerde birçok ilke imza 
atan Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu yıl yine ilk 
kez düzenlediği Gümüşyaka Eğitim Kampı’nda 
binlerce Gaziosmanpaşalıyı ağırlıyor. Kamp ile 
kentlilik bilincinin yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. 

Yoğun bir genç nüfusa sahip ilçenizde eğitim 
alanındaki çalışmalarınız hangileri?
Eğitim bizim göreve başladığımızdan bu yana 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. 
İlçemizdeki okul eksikliklerini giderme ve 
sınıflardaki öğrenci sayısını azaltmak için ihtiyaç 
duyulan 6 yeni okul için çalışmalar başlattık. 
Birçok okulumuza gelen istekler doğrultusunda 
ek derslikler yapıyoruz. Gençlerimizin sınav 
eksikliklerini giderme adına Gençlik Merkezimizin 
çatısı altında başta üniversite olmak üzere çeşitli 
sınavlar için kurslar düzenleniyor. Hanımlarımızin 
ekonomiye dahil olmaları için hobi çalışmalarının 
yanısıra düzenlediğimiz kurslarla belirli alanlarda 
uzmanlaşmalarına olanak sağlıyoruz. İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile uyum içinde okullardaki 
eksiklik duyulan her türlü konuda gerekeni 
yapıyoruz. Eğitim, geleceğimiz açısından çok 
önemli ve belediye olarak bu bilinçle hareket 
ediyoruz. 

Başkanım, kültür-sanat alanındaki 
etkinlikleriniz nasıl karşılanıyor? 
İlçemizdeki genç nüfusu düşünerek çeşitli 
kültürel etkinlikler düzenleniyoruz. Örneğin 
son bir yıl içinde başta Gençlik ve Eğitim 
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Şöleni’nde binlerce gencimiz hem eğlenirken 
hem de girmeyi düşündükleri üniversite 
konusunda bilgilendirildiler. Ülkemizde ilk kez 
mahalle toplantılarını düzenleyen belediyemiz, 
uygulamasını bu kez kültürel anlamda da 
gerçekleştirdi. İlçemizdeki tüm mahallerde 
belirlenen gün ve saatte bir şenlik gerçekleştirildi. 
Çocuklar, gençler kısacası 7’den 70’e ilçemizde 
oturan tüm hemşerilerimiz bu şenlikte hem 
eğlendiler hem de Fetih 1453 filmini hep birlikte 
seyrettiler. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak 
Kültür Merkezimizdeki sergi salonunda birçok 
sergiye ev sahipliği yaptık. Ayrıca Hanımlar 
Masamızın kursiyerleri 26 alanda yetiştikleri 
kurslarda öğrendiklerini sergileme imkanı 
buldular.
 
Başkanım son olarak ne söylemek 
istersiniz? 
Biz, Gaziosmanpaşalılara hizmet etmek için varız. 
Hizmete başladığımız yaklaşık 8,5 yıldan bu yana 
ilçemizde yaşam kalitesinin yükseltilmesi için 
planlı, programlı ve istikrarlı olarak hizmetlerimizi 
sürdürüyoruz. Çünkü bizim için kalite, bir yaşam 
felsefesidir. Bu anlayışının tamamıyla hayata 
geçmesi için hedef olarak koyduğumuz 2023 

yılında bütün yenilikçi projeleri tamamlama 
konusunda kararlıyız. Bu vesile ile bizlere her 
alanda yardımcı ve destek olan Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’a 
ilçemiz adına minnet ve şükran duygularımı 
sunmak isterim.

Erhan Erol kimdir?
1965 yılında İstanbul’da doğan Erhan Erol, ilk 
ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1990 
yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. 1993 yılına kadar 1. Basamak Sağlık 
Kurumlarında yönetici hekimlik yaptı. 1993-1995 
yılları arasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde 
Sağlık Projesi İl Koordinatörlüğü’nde çalıştı. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün Sağlık Bakanlığı 
ile ortaklaşa yürüttüğü “Gaziosmanpaşa 
Gecekondularda Sağlıklı Yaşam Projesi”nin 
sorumluluğunu yürüttü. 1995-2004 yılları 
arasında Gaziosmanpaşa Sağlık Grup Başkanı 
olarak görev yaptı. 2004 yılında görevinden 
istifa ederek, 2004 Yerel Seçimlerinde Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nden Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı seçildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan 
yerel seçimlerde ikinci defa Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanlığına seçildi. 

35



Tarihsel dostluk güçleniyor 
Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk köprüsüne bir halka daha eklendi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Frankfurt Belediyesi arasında işbirliği protokolü 
imzalandı. Başkan Kadir Topbaş, “İnanıyorum ki bu adım Frankfurt’ta yaşayan 
Türk toplumunda büyük bir sevinç uyandıracaktır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ile Frankfurt Belediye Başkanı Peter 
Feldmann, işbirliği protokolünü törenle imzaladı. 
Saraçhane Başkanlık Sarayı’ndaki imza töreni 
öncesi konuşan Başkan Topbaş, ikili ilişkilerin ve 
karşılıklı ziyaretlerin hayati bir misyonu olduğunu 
belirterek, “Dünyayı adeta bir köye dönüştüren 
globalleşme, bizlere, ülkelerin nasıl birbirlerine 
bağımlı hale geldiğini, aralarındaki işbirliğinin ne 
denli önem taşıdığını gösterdi. Yerel yöneticiler 
olarak işbirliği konusuna bu açıdan yaklaşmaya 
özel bir önem veriyoruz. İçinde bulunduğumuz 
tarihsel süreçte yerel yönetimlerin rolü ve önemi 
daha fazla artıyor. Çünkü dünya nüfusu artık 
şehirlerde yaşıyor” diye konuştu.

Yerel yönetimler işbirliğini artırmalı… 
İnsanların yoğun olarak kentte yaşadığını ve 
doğal olarak sorunların da kentlerde çıktığına 

vurgu yapan Başkan Topbaş, “Eğer çözümler 
doğru bulunabilirse, o zaman ülkeler de, insanlar 
da daha mutlu, daha müreffeh bir hayata 
kavuşabilir. Bunun için, uluslararası camia ile 
yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin artırılması 
gerekiyor. UNACLA ve UCLG Başkanı olarak, 
bu düşüncenin bütün dünya yerel yönetimleri 
tarafından öncelikli bir amaç olarak paylaşıldığını 
önemle belirtmek istiyorum” dedi.
 
Tarihsel dostluk güçlenecek…
37 dünya şehriyle “Kardeş Şehir” protokollerinin 
olduğunu hatırlatan Başkan Topbaş, sözlerine 
şöyle devam etti: “Bunun yanında 19 şehirle 
işbirliği protokolü, 9 şehirle de mutabakat zaptı 
var. Bunlar içinde Almanya’nın Berlin ve Köln 
şehirleri ile kardeş şehiriz. Bu iki şehrin yanına 
şimdi Frankfurt’u ekliyoruz. Almanya ile tarihsel 
dostluğumuzu güçlendirecek hem ekonomik 
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hem de kültürel anlamda tamamlayacak önemli 
bir adımı daha atmış oluyoruz.  Ve inanıyorum ki bu 
adım, Frankfurt’ta yaşayan 40 binden fazla Türk 
toplumunda büyük bir sevinç uyandıracaktır.” 

Kardeşliğimiz, gelecek için umut ışığı 
saçıyor…
İstanbul ve Frankfurt’un başta ekonomi olmak 
üzere sahip olduğu imkanları çok önemli işbirliği 
fırsatlarına dönüştüreceklerine inancının tam 
olduğunu ifade eden Başkan Kadir Topbaş, 
konuşmasını şöyle tamamladı: “Alman şehirleriyle 
olan kardeşliğimiz genişleyerek katlanıyor, yepyeni 
perspektiflerle gelecek için umut ışığı saçıyor. 
Birlik ve dayanışmamızın uzun yıllar süreceğini, 
Almanya’daki soydaşlarımızın ve ülkemizdeki 
Alman kökenli vatandaşlarımızın müreffeh bir 
hayat yaşamaya devam edeceklerine gönülden 
inanıyorum.”

Hedefimiz, ekonomik işbirliğini 
yoğunlaştırmak…
Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann da, 
Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaretin siyasi, ekonomik, 
kültürel işbirliği açısından çok önemli olduğunu 
belirterek, İstanbul’a Frankfurt gazeteleri, Alman 

radyosu ve televizyonuyla birlikte geldiklerini 
söyledi. İstanbul’a ekonomik ve finans işbirliğini 
geliştirmek için geldiklerini vurgulayan Feldmann, 
“Hedefimiz İstanbul’da yükselen finans merkezleri 
ile işbirliği yapmak ve bu işbirliğini güçlendirmek. 
Güçlü ortaklara ihtiyacımız var. Finans merkezi 
İstanbula piyasada bulunan güçler tarafından 
da destek verildiğini öğrendik. Hedef ülkemiz 
Türkiye ve iki ülke arasında ekonomik işbirliğini 
yoğunlaştırmak istiyoruz” dedi. 

Ekonomik teşvike ayrı bir önem verdiklerinin 
altını çizen konuk Belediye Başkanı Feldmann, 
“İnsanların barış ve huzur içinde yaşamaları son 
derece önemli. Amacımız insanları bir araya 
getirmek. Ve bu insanlara huzurlu bir ortam 
oluşturmak zorundayız” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Başkan Topbaş ve 
Feldman, iki belediye arasındaki mutabakat 
zaptını imzaladı. Başkan Topbaş, Feldmann’a 
hatıra plaketi hediye ederken, Feldmann da 
Başkan Topbaş’a kristal bir obje hediye etti. 
Başkan Topbaş, kapıya kadar uğurladığı 
konuğuna, üzerine günün tarihini yazıp imzaladığı 
Sarayburnu’nun fotoğrafını da hediye etti.  
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BM ve AB Heyeti’nden 
İstanbul’a övgü 
Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinden oluşan heyet, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı makamında ziyaret etti. 
BM ve AB temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yerel yönetimlerde 
dünyaya örnek olduğunu söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, BM Afrika ve (ACP) Afrika, Karayip ve 
Pasifik Grubu Genel Sekreteri ve AB Büyükelçisi 
Muhammed İbn Chambas, Avrupa Komisyonu 
Sahra Altı Afrika (ACP) Geleceğe İlişkin Meseleler 
Birimi Genel Müdürü Francesca Mosca ve BM 
Kalkınma Programı (UNDP) Brüksel Direktörü 
Antonio Vigilante’den oluşan heyetle görüştü. 

İnsanlığın geleceği için ortak çalışma…
Saraçhane’deki Belediye Sarayı’nda gerçekleşen 
görüşmenin ardından gazetecilere açıklama 
yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Kadir Topbaş, insanlığın geleceği ve kalkınması 
ile kent hayatlarının daha yaşanabilir hale 
gelmesi konusunda müşterek olarak çalışma 
yapabileceklerini söyledi.

Konuklarının Türkiye’deki yerel yönetimlerin 
ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Afrika’ya model olabileceğini belirttiğini ifade 
eden Başkan Kadir Topbaş, “UCLG ve UNACLA 
başkanlıklarım sebebiyle birçok konuda kendileri 
ile birlikte çalışmalar yürütebileceğimizi belirledik. 
Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Başarıyı birlikte yakalayarak, hep birlikte mutlu 
yaşayacağımızı ümit ediyorum” dedi.

Başkan Topbaş bize ilham veriyor…
BM Afrika ve (ACP) Afrika, Karayip ve Pasifik Grubu 
Genel Sekreteri ve AB Büyükelçisi Muhammed İbn 
Chambas da, “Bugün Sayın Başkan Topbaş ile 
işbirliği imkanlarını konuştuk. Özellikle Afrika’daki 
gibi az gelişmiş ülkelerin gelişmesi konusunda 
neler yapabileceğini ele aldık. 
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Sayın Başkanın fikirleri bize ilham verdi. Kendisi 
dinamik bir kişiliğe sahip. İnsanların hayat 
kalitesini artırmak için birlikte çalışmayı ümit 
ediyorum” diye konuştu.

Avrupa Birliği ile ortak çalışmalar yürüttüklerini dile 
getiren Muhammed İbni Chambas, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Türkiye’nin bize destek vermesinden 
memnuniyet duyacağız. Çalışmalarımızda özel 
sektörü yoksullukla mücadelede bir çözüm 
ortağı haline getirmeyi istiyoruz. Sayın Başkana 
özel sektör kalkınma merkezimize İstanbul’da 
sağladığı imkanlar için teşekkür ediyorum. Birlikte 
çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

İBB’nin deneyimleri çok önemli…
Avrupa Komisyonu Sahra Altı Afrika (ACP) 
Geleceğe İlişkin Meseleler Birimi Genel Müdürü 
Francesca Mosca ise, Avrupa Birliği olarak Afrika 
devletlerine destek konusundaki yaklaşımlarını 

değiştirdiklerini belirterek, “Yeni bir uygulamaya 
geçiyoruz. Bu noktada etkinliğimizi artıracak 
yöntemlerden bir tanesi de kentlerin kalkınması 
için özel sektörün kalkınmasıdır. Bunu birlikte 
gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu gelişmenin 
çok değerli bir başlangıç olmasını ümit ediyorum. 
Türkiye’nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
deneyimlerinin heyetimiz açısından büyük önem 
taşıdığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Vigilante’den Başkan Topbaş’a teşekkür…
BM Kalkınma Programı (UNDP) Brüksel Direktörü 
Antonio Vigilante de, Kadir Topbaş’a UCLG ve 
UNACLA başkanlığındaki çabalar nedeniyle 
teşekkür etti. Vigilante, “Şehrinizin dışına çıkarak 
insanlığın gelişmesi için çaba sarf etmenizden 
dolayı ve Birleşmiş Milletler’in seçkin kişiler 
panelin bir üyesi olduğunuz için teşekkür etmek 
istiyorum. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, siz 
bu panelin önemli bir parçası olacaksınız” dedi.
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İstanbul ile Cape Town 
ilişkileri gelişiyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Cape Town Belediye 
Başkanı Patricia De Lille’yi makamında ağırladı. Konuk Belediye Başkanı De Lille, 
İstanbul ile ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi. 

Güney Afrika’nın Cape Town Belediye Başkanı 
Patricia De Lille, beraberindeki heyetle birlikte 
Başkan Kadir Topbaş’ı makamında ziyaret etti. 
Saraçhane Belediye Sarayı’nda gerçekleşen 
görüşmenin ardından bir açıklama yapan Başkan 
Kadir Topbaş, Patricia De Lille’nin kendisine bir 
nezaket ziyaretinde bulunduğunu, görüşmede 
İstanbul ile Cape Town şehirleri arasındaki bilgi 
ve deneyim paylaşımında bulunmak konusunda 
mutabakata vardıklarını söyledi.

Patricia De Lille ile heyetinin Halk Ekmek A.Ş.’yi 
ziyaret ettiklerini ve çok başarılı bulduklarını 
belirten Başkan Topbaş, “Sayın Başkan, Cape 
Town’da Halk Ekmek tarzı bir uygulama yapmak 
istediklerini söyledi. Kurmak istedikleri ekmek 
üretim tesisi konusunda kendilerine teknik 
yardımda bulunacağız” diye konuştu.

İstanbul ile Cape Town arasındaki işbirliğini daha 
ileri taşımayı arzu ettiklerini ifade eden Başkan 
Topbaş, şunları söyledi: “Sayın başkan ile turizm 
ve kültür başta olmak üzere diğer alanlarda da 
bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak için bir 
mutabakatımız oluştu.” 

Konuk Belediye Başkanı De Lille de, İstanbul 
ile Cape Town arasındaki işbirliğini geliştirmek 
istediklerini belirterek, “Önümüzdeki sene medya 
sektöründen yirmi, turizm sektöründen de yirmi 
kişiyi Cape Town’da ağırlayacağız. Misafirlerimiz 
İstanbul’a döndüklerinde şehrimizi Türk insanına 
tanıtsınlar ve bu şekilde turizm hacmimizi arttıralım 
istiyoruz. Cape Town’a Johannesburg üzerinden 
aktarmalı uçak seferleri yapılıyor. Direk seferlerin 
başlatılmasını ve Türk insanının şehrimizde kalıp 
bizleri tanımasını istiyoruz” dedi.
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Başkan Topbaş’a veda ziyareti
Kore Cumhuriyeti Başkonsolosu Hong Jong-Kyoung, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a veda ziyaretinde bulundu. Başkonsolos Hong 
Jong-Kyoung, “Türkiye ve Kore arasındaki ilişkilerin gelişmesi için elimden 
geleni yapacağım” dedi.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama 
yapan Başkan Kadir Topbaş, Başkonsolos Hong 
Jong-Kyoung’la 3 yıl uyum içinde çalıştıklarını 
söyledi. Uyumlu çalışmalarının Türkiye-Kore 
dostluğunun pekişmesinde önemli rol oynadığına 
inandığını belirten Başkan Topbaş, “Sayın 
Başkonsolosa başarılar diliyorum. Dost bir 
ülkenin dost bir temsilcisi ile 3 yılı geride bıraktık. 
Kendisi aynı zamanda 2013 yılında yapılacak 
olan Guanco Expo’nun mimarıdır. Bu konudaki 
hassasiyetine özellikle teşekkür ediyorum. 
İnşallah 2013 yılında Guanco Expo’yu getirmiş 
olacağız” diye konuştu.

Kore Cumhuriyeti Başkonsolosu Hong Jong-
Kyoung da, yaptığı açıklamada, İstanbul’da 
geçirdiği günleri özleyeceğini ve fırsat buldukça 
İstanbul’a ziyarete geleceğini söyledi.  Kore’ye 
dönüş yapacağını belirten Hong Jong-Kyoung, 
sözlerine şöyle devam etti: “Görevim sürecinde 
Sayın Başkanla çok iyi bir işbirliği yaptık. Kore’de 
Türkiye hakkında, Türkiye’de Kore hakkında 
tanıtım yaptık. Başta Kadir Topbaş olmak üzere 
tüm Büyükşehir ailesine teşekkür ediyorum. 
İstanbul Exposu için çalışacağım. Dolayısıyla 
Türkiye ve Kore arasındaki ilişkiler için elimden 
geleni yapacağım.”
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Torino’dan Olimpiyat desteği
İtalya’nın Torino Belediye Başkanı Piero Fassino, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ı makamında ziyaret etti. Başkan Fassino, İstanbul’un 
olimpiyatları gerçekleştirmek için tüm araçlara sahip olduğunu söyledi.  

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, İtalya’nın Torino Belediye Başkanı Piero 
Fassino’yu Saraçhane Belediye Sarayı’ndaki 
makamında kabul etti. Ziyaretin ardından Piero 
Fassino ile birlikte basın mensuplarına açıklama 
yapan Başkan Kadir Topbaş, nezaket ziyaretinde 
bulunan Fassino’ya teşekkür ederek,“İstanbul 
ve Torino arasında birtakım ilişkileri geliştirme ve 
yerel işbirliği konusunda görüşmeler yaptık. Tabii 
ki, günümüz dünyasında şehirlerarası iletişim çok 
önemli. Bu iletişim hem ulusların gelişmesine 
önemli katkı sunmakta, hem de dünya barışını 
önemli derece etkilemektedir” diye konuştu. 

Fassino’nun kendilerini İtalya’ya davet ettiğini 
ifade eden Başkan Kadir Topbaş, “Türkiye ile İtalya 
arasında gelişen ciddi bir işbirliği var. Ekonomik 
gelişmeler var. Bu konuda yerel yönetimler olarak 
da biz destek olmak istiyoruz” dedi. 

Torino Belediye Başkanı Piero Fassino da 
İstanbul’un olimpiyatlar için donanımlı bir şehir 
olduğuna dikkati çekerek, “Olimpiyatlar hem 
tanınmışlık hem de dünyaya açılma açısından 
şehirler için çok büyük bir fırsattır. 2006 yılında 
Torino’da Kış Olimpiyatları gerçekleştirildi. Bu 
sayede de şehir gerçekten kalitesini artırdı. 
İstanbul’un da olimpiyatları gerçekleştirmek için 
tüm araçlara sahip olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

İtalya ve Türkiye’nin hem siyasi hem de ekonomik 
anlamda son yıllarda ilişkilerini çok geliştirmiş iki 
ülke olduğuna dikkat çeken Piero Fassino, “Sayın 
Kadir Topbaş’ın da dediği gibi hükümetler arası 
diplomasi çok önemli. Fakat şehirlerarası ilişkiler 
ve yerel diplomasi de günümüzde çok önemli 
bir yer teşkil ediyor. İstanbul kültürel açıdan çok 
önemli bir şehir. İtalya ve Türkiye arasında turizm 
alanında da işbirliği yapılabilir” diye konuştu.
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Kahramanlara 
coşkulu karşılama
2012 Londra Paralimpik Oyunları’nda tarihi bir başarıya imza atan Türkiye Milli 
Takım kafilesi, yurda döndü. 1 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 
10 madalya kazanan ay-yıldızlı sporcular, çiçeklerle karşılandı. 

2012 Londra Paralimpik Oyunları’nda mücadele 
eden milli takım kafilesi, THY’ye ait bir uçakla 
İstanbul’a döndü. Paralimpik Oyunları’nda 1 
altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 10 
madalya kazanan ay-yıldızlı sporcular, Atatürk 
Havalimanı’nda kalabalık bir grup tarafından 
çiçeklerle karşılandı. 

Madalyalar, Türk halkına armağan… 
Kazandıkları madalyalarla gazetecilere poz 
veren milli sporcular, çok mutlu olduklarını 
ve tüm madalyaları Türk halkına armağan 
ettiklerini söylediler. Oyunlarda halterde dünya ve 
olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanan 
Nazmiye Muslu, “Verdiğim sözü tuttuğum için 
çok mutluyum. Türk halkına ilk altın madalyayı 
kazandırdığım için çok sevinçliyim” diye konuştu. 
Judoda 70 kiloda gümüş madalya kazanan 
Nazan Akın da, doğum gününde madalya 
kazandığını belirterek bundan sonraki amacının 
altın madalya olduğunu dile getirdi. 

Tarihe geçen başarılar…
20 yıllık Paralimpik Oyunları tarihindeki en başarılı 
organizasyonunu tamamlayan Türkiye, 150 
farklı ülkeden 4 bin 200 sporcunun mücadele 
ettiği oyunlarda hem katılım hem de kazanılan 
madalya sayısında rekorları alt üst etti. Türkiye, ilk 
kez takım sporlarında temsil edildi. Goalball Milli 
Takımı’nın kazandığı bronz madalya, Türkiye’nin 
takım sporlarındaki ilk madalyası oldu. Kadın 
Masa Tenisi Milli Takımı’nın kazandığı gümüş 
madalya ise Türkiye’nin takım sporlarındaki ilk 
gümüş madalyası olarak tarihe geçti. 

16 sporcuyla katıldığımız ve toplamda 2 madalya 
kazandığımız Pekin 2008’den sonra Londra 
2012 Paralimpik Oyunları’nda 69 sporcumuzun 
büyük mücadelesi alkış aldı. Paralimpik Oyunlar 
tarihinde Londra 2012 öncesinde toplamda 4 
madalya kazanan Türkiye, 10 madalya kazanarak 
uzun yıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek 
destansı bir başarı elde etti.  
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İstanbullu sporculara özel ödül 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında düzenlenen uluslararası 
organizasyonlarda dereceye giren sporcu ve takımlar için ödül gecesi düzenledi. 
‘İstanbul Spor Ödülleri’ programında konuşan Başkan Kadir Topbaş, uluslararası 
arenada özlenen başarılar için spora ve sporcuya destek veren yatırımlara ve 
hizmet anlayışına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 
ev sahipliği ve Spor A.Ş.’nin koordinasyonunda 
düzenlenen ‘İstanbul Spor Ödülleri’ programına, 
2012 yılında düzenlenen uluslararası yarışmalarda 
dereceye giren sporcu ve takım temsilcileri ile 
eski şampiyon sporcular katıldı. Haliç Kongre 
Merkezi’ndeki ödül törenine, AK Parti İstanbul 
Milletvekilleri Harun Karaca ile Feyzullah Kıyıklık, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, 
Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, 
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın yanı sıra çok 
sayıda sporcu ve aileleri de katıldı. 

Burcu Esmersoy’un sunduğu ödül töreninde 
konuşan Başkanı Kadir Topbaş, “Yeryüzünde 
insanlar arasında en etkin iletişim gücü olarak 
sanat ve sporu görmekteyiz. Nüfusunun yüzde 

40’ının 18 yaş altı olduğu bir toplum olarak spora 
ve sporcuya yeterince önem vermediğimizi 
düşünüyorum. Bu bağlamda bizim çok daha farklı 
altyapılara, bu konuda destek veren yatırımlara 
ve hizmet anlayışına ihtiyacımız var” dedi. 

Çocukluğunda radyodan olimpiyatları dinlerken 
yaşadığı heyecanı anlatan Başkan Topbaş, “O 
müsabakalarda başarılı olan sporcularımızla nasıl 
gurur duyduğumuzu hatırlıyorum. Olimpiyatlarda 
ve diğer spor müsabakalarında bize milletçe gurur 
yaşatan sporcularımıza ve ailelerine teşekkür 
ediyorum. Bu ödül gecesini, olimpiyatlarda 
ülkemizi gururla temsil eden sporcularımıza, 
sadece müsabakalarda hatırlanmadıklarını 
sonrasında da unutulmadıklarını göstermek için 
düzenledik. Bunun geleneksel hale gelmesini 
arzu ediyoruz. 2012 Avrupa Spor Başkenti 
olan ve 2020 Olimpiyatlar Oyunları’nı almak için 
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mücadele veren ve bunu hak etiğine inandığım 
İstanbul’un bu geceyle heyecana ortak olmasını 
istedik” diye konuştu.

2004 yılında Atina Olimpiyatları’na 65 sporcuyla 
katılmış olmanın üzüntüsüyle İstanbul’a döner 
dönmez spor yatırımlarına ağırlık verdiklerini 
anlatan Başkan Kadir Topbaş, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Sayın Başbakanımızın belediye 
başkanlığı döneminde İstanbul’da başlattığı spor 
yatırımlarını devam ettirdik ve dönemimizde spora 
1 milyar lira civarında yatırım yaptık. Bu, bizim 
geleceğimize olan yatırımdır. Sadece merkezi 
yönetimler değil, sadece yerel yönetimler değil, 
sınırlı bütçeleriyle güzel işler başarmaya çalışan 
spor kulüplerimiz değil, işadamlarımız ve büyük 
şirketler bir sporcuya destek olsa, sponsor olsa, 
onlara bir olimpiyat hedefi koysa inanıyorum ki 
dünyada göğsümüzü kabartan sporcu sayısı 
artacaktır. Bugüne kadar 138 tane spor salonunu 
okullarımıza kazandırdık. Ve istedik ki, sadece bu 
okulların öğrencileri değil, öğrenci velilerimiz de 
bu salonlardan yararlansın. Ve aldığım bilgilere 
göre de bu salonlardan yetişen öğrencilerimiz 
değişik müsabakalarda başarılar kazanmaktadır.”

Büyükşehir Belediyesi olarak değişik branşlarda 
4 bin 800 sporcularının olduğunun altını çizen 
Başkan Topbaş, “Aynı zamanda amatör spor 
kulüplerine ciddi anlamda malzeme desteği 
verdiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Kurumsal 
taassup gözetmeksizin sen, ben demeden 
doğruda birleşerek adımlarımızı sıklaştırarak 
ilerliyoruz” dedi.

Gecede uluslararası oyunlarda madalya kazanan 
Aslı Çakıralptekin, Servet Tazegül, Bahri Tanrıkulu, 
Emel Dereli, Eşref Apak, Fatma Sarıdoğan gibi 
isimlerin yanı sıra Üsküdar Spor Kulübü, Beşiktaş 
Basketbol Takımı ve Galatasaray Tekerlek 
Sandalyeli Basketbol Takımı’na ödül verildi. 
Hamza Yerlikaya, Mustafa Dağıstanlı, Kenan 
Şimşek, Azize Tanrıkulu gibi eski sporculara da 
plaket takdim edildi. 

Başkan Kadir Topbaş, Londra Olimpiyatları’nda 
altın madalya kazanan Servet Tazegül ve Aslı 
Çakır Alptekin’in de aralarında bulunduğu 72 
sporcu ve önceki olimpiyatlarda ülkemizi temsil 
etmiş şampiyon sporcularla birlikte medya 
mensuplarına poz verdi.  
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Dünyanın satrancı İstanbul’da
Dünyanın önemli spor organizasyonlarının değişmez adresi olan 2012 Avrupa 
Spor Başkenti İstanbul, 40. Dünya Satranç Olimpiyatları’na ev sahipliği yaptı. 
161 ülkeden 2 binin üzerinde sporcunun mücadele ettiği dev organizasyon, 
otoritelerden tam not aldı.

2012 Avrupa Spor Başkenti ve 2020 Olimpiyat 
Oyunları aday kenti İstanbul, uluslararası bir 
organizasyona daha başarıyla ev sahipliği 
yaparak bir kez daha tüm dünyanın takdirini 
kazandı. Dünya Satranç Federasyonu’nca (FIDE) 
1927 yılından bu yana organize edilen Dünya 
Satranç Olimpiyatları, 12 yıl aradan sonra ikinci 
kez İstanbul’da yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Türkiye Satranç Federasyonu ve Dünya Satranç 
Federasyonu tarafından İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla organize edilen 40. 
Dünya Satranç Olimpiyatları’na İstanbul Fuar 
Merkezi ev sahipliği yaptı.  

Açılış töreni büyüledi…
WOW Otel’de düzenlenen açılış törenine Gençlik 
ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan, Dünya Satranç Federasyonu 
Başkanı Kirsan Ilyumzhinov, Türkiye Satranç 
Federasyonu Başkanı Ali Nihat Yazıcı, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Selamet 
ile olimpiyatlara katılan sporcular ve antrenörleri 
ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde, 
İstanbul Mir Sanat Topluluğu tarafından Anadolu, 
Kafkas ve Balkan danslarından oluşan bir gösteri 
sunuldu. Törene katılan yaklaşık 2 bin kişi 
gösterileri beğeniyle izlendi.
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İstanbul ikinci kez…
İstanbul’da, 12 yıl aradan sonra ikinci kez 
düzenlenen Dünya Satranç Olimpiyatları’nda, 12 
gün süren heyecan fırtınası yaşandı. İstanbullular, 
dev organizasyonu ücretsiz olarak takip 
ederken oluşturulan ‘fan zone’larda moladaki 
oyunculardan satrancın inceliklerini deneyim 
etme şansına sahip oldular. Organizasyonu 
izlemeye gelenler, Alın Gökyay’ın Guinness 
Rekorlar Kitabı’na giren 412 parçalık satranç 
takımı koleksiyonunu yakından inceleme fırsatı 
buldular. Organizasyon kapsamında 450 
sporcunun katıldığı bir uluslararası ‘açık’ turnuva 
ile Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları da 
yapıldı. 

Türkiye’yi 30 sporcu temsil etti…
Türkiye’nin erkekler ve kadınlarda, Türkiye, 
Türkiye 2016 ve Türkiye 2023 olmak üzere toplam 
30 sporcudan oluşan 3 farklı takımla temsil 
edildiği 40. Dünya Satranç Olimpiyatları’nda 161 
ülkeden 2 bini aşkın sporcu mücadele etti.

Erkeklerde Ermenistan, kadınlarda Rusya…
40. Dünya Satranç Olimpiyatı’nda erkeklerde 
Ermenistan 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 
mağlubiyetle birinci sırada yer aldı. Rusya ikinciliği 
elde ederken son turda Çin’i yenen Ukrayna ise 
turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Kadınlarda 
son şampiyon Rusya, son turda Kazakistan’ı 
4-0 mağlup ederek unvanını korumayı başardı. 
Rusya’yı, Çin ve Ukrayna takip etti.

İstanbul’dan muhteşem ev sahipliği…  
Kapanış töreninde konuşan TSF Başkanı ve 
Organizasyon Komitesi Başkanı Ali Nihat Yazıcı, 
“Elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba 
gösterdik. Sınavı iyi bir derece ile geçtik. Dünya 
Satranç Olimpiyatları, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
tarihindeki en önemli organizasyonlardan birisi 
oldu. Birçok rekora imza attık” dedi. FIDE 
Başkanı Kirsan Ilyumzhinov da, Türkiye’nin 40. 
Dünya Satranç Olimpiyatları’na muhteşem bir ev 
sahipliği yaptığını ve dünyada satrancın gelişmesi 
için büyük bir destek verdiğini söyledi.
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Haliç’te görsel şölen
2012 Avrupa Spor Başkenti İstanbul, Türkiye’nin en büyük kurumlar arası spor 
etkinliği olan Dragon Festivali 2. Uluslararası İstanbul Yarışları’na ev sahipliği 
yaptı. Haliç’te düzenlenen ve 58 takımın mücadele ettiği yarışlar, renkli görüntülere 
sahne oldu. 

Dünyanın en kalabalık su sporları organizasyonu 
olan Dragon Festivali’nin 2. Uluslararası İstanbul 
Yarışları Haliç’te yapıldı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe 58 
takım katıldı. Bankacılıktan otomotive, tekstilden 
teknolojiye kadar 34 sektörden profesyonellerin 
kıran kırana mücadelesi heyecan içinde izlendi. 

İstanbul’un eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerinin 
oluşturduğu büyülü atmosferde yarışan 
birbirinden renkli tekneler, Haliç sahilini dolduran 
İstanbullulara muhteşem bir görsel şölen sundu.

Uluslararası akreditasyona sahip tek yarışma olan 
Dragon Festivali’nde şampiyonluğa Karel Takımı 
ulaşırken Bossa Dragon Boat Takımı ikinci, Ateşler 
Takımı üçüncü sırada yer adı. Organizasyon, 
tekne yarışmalarının yanı sıra düzenlenen çeşitli 
sahne şovları ile tam bir festival havasında geçti. 

Organizasyon ile “Altın Boynuz” olarak bilinen 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü 
çalışmalarla çehresi değişen Haliç’in mavi ve 
yeşilin iç içe geçtiği muhteşem güzelliği bir kez 
daha gözler önünde serildi.  
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Denizde kış tarifesi başladı 
İstanbul’da kent içi deniz ulaşımını sağlayan Şehir Hatları, kış tarifesi 
uygulamasına başladı. Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü başlayan kış tarifesi,  
2 Haziran 2013 tarihine kadar sürecek.

Günde 600’ün üzerinde sefer ile İstanbul’un kent 
içi deniz ulaşımını sağlayan Şehir Hatları, 2012 
kış tarifesinde Adalar, Boğaziçi ve Haliç hatlarında 
güvenli ve konforlu seferlerine devam ediyor. 

Şehir Hatları, kış tarifesinde yapılan düzenlemeler 
ile yaz sezonunda köprülerdeki bakım onarım 
çalışmaları nedeniyle başlatılan İstinye-Küçüksu 
Seferleri tarifeli olarak sürdürüyor. Üsküdar-
Beşiktaş Hattı’nda Cumartesi günleri yapılan 
seferlerin sayısı artırıldı. Boğaz Hattı’nı kullanan 
İstanbullular, Sarıyer, Anadolu Kavağı, Rumeli 
Kavağı ring seferleri için Sarıyer İskelesi’nde 

ücretsiz aktarma yapabiliyor. Kabataş-Adalar 
Hattı’nda saat 18.30’da yapılan Kabataş kalkışlı 
seferin saati 18.40 olarak düzenlenirken Kabataş-
Kadıköy Hattı’nda karşılıklı 66 sefer olarak 
uygulanıyor. Şehir Hatları’nın İstanbullulardan 
büyük ilgi gören Boğaz Turları, kış döneminde de 
yapılacak. Turlara, hava şartlarının elverdiği ölçüde 
talebe bağlı olarak ilave seferler konulacak. 

2 Haziran 2013 tarihine kadar geçerli olacak 
kış tarifesiyle ilgili ayrıntılı bilgiye Şehir Hatları 
iskeleleri, “444 1851” numaralı çağrı merkezi ile 
www.sehirhatlari.com.tr adresinden ulaşılabilir.  
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Balıkçılar “vira bismillah” dedi
Üç tarafı denizlerle çevrili İstanbul’da balık sezonu açıldı. Av yasağının sona 
ermesiyle birlikte “vira bismillah” diyerek denize açılan balıkçılar, Kumkapı’daki 
Su Ürünleri Hali’ne hamsi dolu kasalarla döndü.

Su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla 
balıkların genel üreme dönemi göz önüne 
alınarak 15 Nisan’da başlatılan av yasağı 4,5 aylık 
bir sürenin ardından sona erdi. “Vira bismillah” 
diyerek denize açılan İstanbullu balıkçılar, 
Kumkapı’da bulunan Su Ürünleri Hali’ne sabah 
saatlerinde hamsi dolu kasalarla geri döndü. 

Avlanma sezonunun başladığı 1 Eylül’de yürürlüğe 
giren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
“Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 
Tebliğ”inde, 3 bölgede gırgırla avlanmaya 
sınırlama getirildi. Marmara Denizi’nde balık 
varlığını artırmak ve koruma alanları oluşturmak 
için İzmit Körfezi, Adalar civarı ve Büyükçekmece 
Koyu’nda bazı alanlar gırgır avcılığına kapatıldı. 
Marmara Denizi’nde kaçak trol avcılığının 
engellenmesi için manyat ve algarnayla gece 
yapılan avcılık da yasaklandı. 

Gırgır avcılığında 18 metre olan derinlik, söz 
konusu tebliğ ile birlikte 24 metreye yükseltildi. 
Uygulama ile AB ülkelerinde 50 metre olan 
avlanma derinliğine kademeli olarak ulaşılması 
öngörülüyor.

Balık boylarının büyümesi ve avlanma derinliğinin 
yeniden belirlenmesi, balık neslinin korunması, 
nesli azalan bazı türlerin yeniden çoğalması ve 
denizlerdeki doğal hayatın korunmasına yönelik 
yeni uygulamalar yürürlüğe girdi. Uygulamaların 
başında yeni balık boyları geliyor. Düzenlemeye 
göre; palamut 25 cm, lüfer 20 cm, istavrit 13 cm, 
tekir 11 cm, hamsi 9 cm, sardalya 11 cm, mezgit 
ise 13 cm ve üstü olmak üzere avlanabilecek. 
Bu büyüklükler altında balık avlamak yasaklandı. 
Uygulama ile balığın en az bir defa üreme 
yaptıktan sonra avlanması ve böylece neslin 
devam etmesi amaçlanıyor.
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Büyükşehir’den bir hizmet daha 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, saha hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. 
Yeni kurulan Kurumsal İlişkiler Hizmet Birimi, vatandaşların sorunlarına yerinde 
çözüm bulmak için sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurumlarına ziyaretler 
düzenleniyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kurumsal İlişkiler 
Hizmet Birimi, faaliyetlerine başladı. 116 kamu 
kurumu ile 384 sivil toplum kuruluşunu ziyaret 
eden hizmet biriminin ziyaret sayısı kısa zamanda 
510’a ulaştı.
 
Faaliyet kapsamında, ziyaret edilen kamu 
kurumları ile sivil toplum kuruluşlarına Başkan 
Kadir Topbaş’ın selamları iletilerek İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu yatırım 
ve hizmetler anlatılıyor.

Kurumsal İlişkiler Hizmet Birimi’nde görev yapan 
personel, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının 
dilek, şikayet ve önerilerini yerinde dinliyor. 
Talepleri ilgili yerlere ulaştırarak çözüm sürecinin 
yönetilmesine katkı sağlıyor.

Bağcılar ve Esenler ilçelerinde birçok dernek, 
federasyon, konfederasyon, spor kulüpleri ile 
kamu kurumlarını ziyaret eden birim, İstanbul 
halkının sorunlarına yerinde çözüm bulmak için 
çalışmalarına diğer ilçelerde tüm hızıyla devam 
ediyor.
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Trafikte biz de varız! 
Çocuklar, büyüklere seslerini duyurabilmek için İstiklal Caddesi’nde yürüdüler. 
Okulların açılmasıyla birlikte artacak trafik yoğunluğu nedeniyle şoförlerden daha 
dikkatli olmalarını isteyen çocuklar, ellerindeki pankartlar ve sloganlar ile “trafikte 
biz de varız” dediler. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen “Trafikte biz de varız” 
yürüyüşü, Galatasaray Lisesi’nin önünden 
başladı. Yürüyüşe katılan 6-14 yaş arasındaki 
çocuklar, okullarının açılmasıyla birlikte artacak 
trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerden daha 
dikkatli olmalarını istediler.  

Ellerinde “Arabanızı yeniden alabilirsiniz. Peki, 
benim hayatı mı?”, “Biz trafikte büyüklerimizden 
daha dikkatli olacağız, söz”, “Yol hayattır”, “Dikkat 
çocuk çıkabilir” ve “Trafik kuralları hepimiz için” 
yazılı pankartlar taşıyan çocuklar, “Şoför amca, 
trafikte biz de varız” sloganıyla yürüdüler. 

Engelli çocukların da katıldığı yürüyüş sırasında 
çevredeki vatandaşlar çocuklara destek verdi. 
Çocuklar, İstiklal Caddesi boyunca Taksim 
Meydanı’na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Trafik Müdürü Mehmet Necip Ertaş, 
basın mensuplarına yürüyüş ile ilgili bir açıklama 
yaptı. Ertaş, “Sürücü olmak trafikteki tehlikeleri 
önceden görmeyi ve tedbir almayı gerektirir. 
Bu da ancak eğitim ve bilimsel yöntemlerle 
mümkündür. Sürücülerimizden, çocuklarımız 
için yaya haklarına ve trafik kurallarına dikkat 
etmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

52



Çocuklar doyasıya eğlendi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin Kadıköy Caddebostan 
Sahili’nde düzenlediği çocuk şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte 
doyasıya eğlenen çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.   

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İBB Çocuk 
Meclisi, Kadıköy Caddebostan Sahili’nde çocuk 
şenliği düzenledi. Caddebostan Dalyan Parkı’nda 
kurulan alanda gerçekleştirilen etkinlikler ve 
oyunlarla çocuklar doyasıya eğlendi.  

Etkinliğe katılan çocuklar ile anne ve babalar 
için gün boyu düzenlenen oyunlar, aktiviteler ve 
bilgilendirici seminerler ile çocuk şenliği büyük bir 
coşkuyla kutlandı. 

Çocuk şenliği, çocuklarla birlikte yapılan sabah 
sporu ile başladı.  Çocuklar, etkinlik çadırlarında 
çember çevirme, parmak boyası, kalem atma, 
halka atma, mozaik çerçeve yapma, bilim 
oyunları, topaç çevirme gibi etkinliklerle keyifli 
vakit geçirirken ebeveynler de uzman kişiler 
tarafından verilen seminerlerle bilgilendirildi.

Keyifli yarışmalar ve spor aktivitelerinin de olduğu 
şenlikte aileler, uzun süre unutamayacakları bir 
gün geçirdiler. Şenlik sonunda çocuklara kitap, 
oyuncak gibi çeşitli hediyeler verildi. 
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Başkan Topbaş’tan 
gazilere müjde 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu, Gaziler Haftası dolayısıyla gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi. 
Başkan Topbaş, gazilerin eski kartları ile toplu taşıma araçlarını kullanabileceğini 
söyledi. 

İstanbul Valiliği, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Topkapı Sosyal 
Tesisleri’nde gaziler ve şehit aileleri yakınlarına 
yemek verdi. Cumhuriyetin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ve ebediyete intikal 
etmiş bütün gazilerin ruhaniyeti ile birlikte bu 
anlamlı günü birlikte idrak ettiklerini belirten Vali 
Hüseyin Avni Mutlu, “Bir milletin farklı zenginlikleri 
içerisinde şehitlerinin ve gazilerin varlığı, o 
milletin mukaddesatı, ruhaniyeti açısından çok 
büyük ehemmiyet arz eder. Cennet bir vatanda 
yaşıyoruz. Gerçekten her geçen gün cennetin bir 
parçası olan, bizim açımızdan mukaddes olan 
bu yurtta ülkemizin altının da üstünün de cennet 
olduğuna inanıyoruz. Altı cennet çünkü şüheda, 
bu toprakların her köşesinde yatıyor. Üstü cennet 
çünkü hangi köşesine baksak kendimizi cennetin 
bir parçasında yaşıyormuşuz gibi mutlu ve huzur 
içerisinde hissediyoruz’’ diye konuştu. 

Vatan uğruna kanını, canını esirgemeyen gaziler 
ve onların aileleriyle birlikte olmaktan mutluluk 
duyduğu ifade eden Vali Mutlu, konuşmasına şöyle 
devam etti: “İyi ki davetimizde yanımızdasınız. 
Böyle güzel ve büyük bir aile olarak birlikteyiz. Bu 
birlikteliğimizi Rabbim hiçbir zaman bozmasın. 
Ülkemizin birliği ve dirliğinde el ele, gönül gönüle, 
göz göze ve yan yana olmaya devam edeceğiz.”

Eski gazi kartları geçerli  
Yemeğe katılan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Topbaş da, bakanlıkla görüştüklerini ve gazi 
kartlarına çip yerleştirileceğini belirterek, “Gazi 
kartları çipli hale geldiğinde duraktan kaç kişi 
binmiş görebileceğiz. Ancak bu süreç oluncaya 
kadar gazilerimiz eski gazi kartlarıyla İETT ve toplu 
taşıma araçlarını kullanabilecek. Eski gazi kartları 
bir problem olmadan toplu taşıma araçlarında 
geçerli olmaya devam edecek” dedi.
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Müzelerde “engeller” kalkıyor 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul” projesiyle 
müzelerdeki engelleri kaldırıyor. İstanbul’un en önemli müzelerinin dahil olduğu 
proje ile müzelere gelen yerli ve yabancı engelli turist sayısının artırılması 
hedefleniyor.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın İstanbul 
Kalkınma Ajansı “Küresel Turizm Merkezi İstanbul 
Mali Destek Programı” kapsamında hazırladığı 
“Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul” projesinin 
ön tanıtımı Emirgan’daki Beyaz Köşk’te yapıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim 
Kapaklıkaya, tarihi ve kültürel bir merkez olan 
İstanbul için projeler geliştirilerek eserlerin 
tanıtımlarının iyi bir şekilde yapılmasının önemine 
değindi. Kapaklıkaya, müzelerin bir ülkenin 
tarihini yansıttığını belirterek, hayata geçirecekleri 
projeyle daha fazla sayıda insanı müzelere 
çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

İstanbul’u “erişilebilir” kılmayı ve küresel turizmde 
rekabet edebilir düzeye getirmeyi amaçlayan 
projeye Arkeoloji Müzesi, Ayasofya Müzesi, 
Büyük Saray Mozaikleri, Kariye Müzesi, Koç 
Müzesi, Miniatürk Müzesi, Panorama Müzesi ve 
Topkapı Sarayı Müzesi dahil oldu.

Proje ile yerli ve yabancı engelli turistlere müzeleri 
kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan gezebilme 
imkanı sunulacak. Engelli ziyaretçiler, web sitesi 
üzerinde hazırlanacak bilgilendirme kitinin kodunu 
girerek müze ile bilgileri cep telefonlarına, Ipad ya 
da mp3’lerine indirebilecek. Proje kapsamında 
yer alan müzeler arasında ücretsiz servis hizmeti 
de verilerek engellilerin müzelere rahat bir şekilde 
ulaşımı sağlanacak. 
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Büyükşehir’e tam not 
Hayatı kolaylaştıran birçok teknolojik yeniliği İstanbulluların hizmetine sunan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 12. ICT Summit Eurasia-Bilişim Zirvesi’nde 
ziyaretçilerden tam not aldı. Ziyaretçiler, Akıllı Şehir uygulamalarına yoğun ilgi 
gösterdi.  

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 12. ICT 
Summit Eurasia-Bilişim Zirvesi’nde Türkiye’nin 
dijital geleceği masaya yatırıldı. Dünyada 
teknolojiyi en iyi kullanan yerel yönetimlerden 
biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, zirveye 
katılan ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Fuarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Akıllı 
Şehir” uygulamaları kapsamında geliştirdiği 
cihazlar ve web tabanlı uygulamalar ziyaretçilerin 
ilgisine sunuldu. Ziyaretçiler, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından organize edilen “Akıllı 
Şehir Forumu’’na da yoğun ilgi gösterdi. Şehir 
yönetiminde teknolojinin yeri ve önemi üzerinde 
durulan forumda, İBB yöneticileri tarafından 

İstanbul’u daha akıllı ve daha yaşanabilir hale 
getirmek için teknolojiden nasıl istifade edildiği 
anlatıldı. Forumda İBB’nin Cep Trafik, Akıllı 
Yol Bilgilendirme Sistemi ve Akıllı Duraklar gibi 
projeleri tanıtıldı.
 
Bu yıl “Sonraki Adım” temasının işlendiği 
zirvede, bilişimin geleceğinde çizilecek yol 
haritaları ve sonraki adımlar mercek altına alındı. 
Zirvede,  Türkiye’nin yanı sıra, Orta Doğu, Türk 
Cumhuriyetleri, Kafkasya ve Balkan ülkelerinin 
de aralarında bulunduğu 30 ülkeden binlerce 
profesyonel bir araya geldi. Ayrıca zirvede, güçlü 
ve yaratıcı bilişim projelerine imza atan kurumlara 
ICT Summit Eurasia Ödülleri de sahiplerini buldu. 

56



Geleceğin başkenti İstanbul
Dünyanın en saygın gazete ve dergileri, son yıllarda dünya kentleri arasında 
yükselen bir değer haline gelen İstanbul’un tarihi, kültürel, turistik ve ekonomik 
özelliklerinden övgüyle söz ediyor. Telegraph, İstanbul’u “yeryüzünün cenneti” 
olarak tanıtırken Alman gazetesi Die Welt’de İstanbul’un gelecekte dünyanın 
yeni başkenti olacağı ifade edildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanan “Bilgi Kartları” kitabından derlenen 
bilgiye göre; The Guardian, New York Times, The 
Economist, Financial Times, Die Welt, Le Monde, 
Telegraph, The Times, Brookingis Enstitute, 
Deutsche Bank’ın da aralarında bulunduğu 
dünyanın en saygın gazete, dergi ve düşünce 
kuruluşları, son yıllarda dünya kentleri arasında 
yükselen bir değer haline gelen İstanbul’un tarihi, 
turistik, kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel 
özelliklerinden övgüyle bahsetti. 

Dünya’nın gelecekteki başkenti…
2010 Avrupa Kültür Başkenti ve 2012 Avrupa 
Spor Başkenti İstanbul, Alman gazetesi Die 
Welt’e göre gelecekte dünyanın yeni başkenti 
olacak. Fransız filozof Comte’nin açıklamalarına 
atıfta bulunarak hazırlanan makale, gazetenin 
internet sitesinin manşetinde yer aldı. New 
York Times gazetesinin düzenlediği ankette ise 
İstanbul, dünyada görülmek istenen şehirler 
sıralamasında açık ara farkla birinci oldu. Ankete 
göre Amerikalılar, geçen yıl en çok İstanbul’u 
görmek istedi. Gazete, sonucu ‘Açık ara farkla 
İstanbul’ diye duyurdu. 

Avrupa’nın yeni eğlence başkenti…
İngiltere’nin en önemli ve en köklü basın 
kuruluşlarından biri olan The Guardian gazetesi, 
İstanbul’u butik otelleri, füzyon mutfağı ve dünya 
müziği çalan kulüpleriyle Avrupa’nın yeni eğlence 
başkenti olarak ilan etti. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın, “İstanbul 
bir kent değil, bir ülkedir” sözlerine yer veren 
gazetede, Beyoğlu’nun arka sokaklarındaki gece 

kulüplerinin dünya müziklerinden örnekler sunan 
mekanlara dönüştüğü vurgulandı. Haberde, 
“İstanbul Bineali”nin başarısından etkilenen 
uluslararası sanat topluluklarının da kenti rotasına 
dahil ettiğinin altı çizildi. 

Yeryüzünün cenneti: İstanbul…
Dünyanın önde gelen gazetelerinden Telegraph’ın 
haberinde, “Yeryüzünün cenneti: İstanbul” başlığı 
kullanıldı. Siemens ile The Economist Intelligence 
Unit’in, karbon emisyonu, enerji, ulaşım, su, hava 
kalitesi, atık ve arazi kullanımı, çevresel yönetim 
gibi 8 farklı kategoride yapılan araştırmasında 
İstanbul, 30 şehir içinde 25. oldu. İstanbul’un, 
yeşil bir kent olma yolunda ilerlediği belirtildi.
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Göçmen kuşların yolu 
Çamlıca Tepesi’nde kesişti 
Geleneksel mahlepli simidi, soğuk kış günlerinde sıcacık salebi, Osmanlı saray 
mutfağından çeşitli şerbetleri ve eşsiz manzarası ile ünü ülke sınırlarını aşan 
Çamlıca Sosyal Tesisleri, bugünlerde turistlerin uğrak yeri oldu. 

Yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe sahip Çamlıca 
Sosyal Tesisleri’ne bugünlerde uğrarsanız her 
köşe başında dürbünleri, teleskopları ile ufuklara 
yönelmiş öbek öbek turistlerle karşılaşırsanız 
şaşırmayın! İlk bakışta “Bu insanlar nereye 
bakıyor?” sorusunu akıllara getiren bu görüntü, 
her yıl Eylül ve Ekim aylarında tekrarlanıyor. Zira 
onlar, göçmen kuşlar gibi binlerce kilometre 
uzaktan İstanbul’a gelen kuş gözlemcileri… 

Ellerinde kuş türlerini tanıtan kitaplarla nadide 
kuşları doğal ortamlarında saatlerce izlemek, 
notlar almak ve onların fotoğraflarını çekmek 
en büyük hobileri… Yüzlerce kuş türünün 
doğal yaşam ortamlarına ve göçmen kuşların 
konaklama duraklarına sahip olan Türkiye, kuş 
severler için ayrı bir öneme sahip. 

Göçmen kuşların geçişi ile birlikte Çamlıca Tepesi 
de adeta turistlerin istilasına uğradı. 62 yaşındaki 
İngiliz turist Andy Harding, göçmen kuşların 
geçişlerini izlemek için Türkiye’ye sekizinci 
kez geldiğini söyledi. 20 yıldır göçmen kuşları 
gözlemleyen Andy Harding, bu işin ülkesinde 
çok revaçta olduğunu ve üye sayısı bir milyonu 
aşan derneklerin bile olduğunu anlattı. 

Çamlıca Sosyal Tesisleri’nin yemeklerini özellikle 
beğendiklerini dile getiren turistlerin tek şikayeti 
ise kendi ülkelerindekinin aksine çimlere 
basamamaları… İstanbul’da göçmen kuşların en 
net ve en uzun süreli olarak gözetlenebildiği tek 
yer olan Çamlıca Tepesi,  Avrupa’dan Afrika’ya 
göç eden büyük gövdeli göçmen kuşların Eylül 
ve Ekim aylarında uğrak noktası oluyor. 
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3 oyun 100 gösterim…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve her 
bir oyunun 100 seans gösterilmesini içeren “100 Oyun Projesi” devam ediyor. 
Geçen Mayıs ayında başlayan proje kapsamında 3 farklı oyun, yeni sezonda 
da  perde açtı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her ilçeye 
tiyatro götürmeyi amaçladığı “100 Oyun” 
projesi kapsamında 3 oyun, Güngören Erdem 
Beyazıt Kültür Merkezi, Beykoz Ahmet Mithat 
Efendi Kültür Merkezi ve Sultanbeyli Kültür 
Merkezi’nde yılsonuna kadar sahnelenecek. 
Her bir oyunun 100 seans gösterilmesini içeren 
projesi kapsamında gösterilen oyunlar;  Bir Adam 
Yaratmak, Hasan Ağa’nın Karısı ve Harput’ta Bir 
Amerikalı…
 
Necip Fazıl Kısakürek’in yazdığı S. Bora Seçkin’in 
yönettiği “Bir Adam Yaratmak” isimli oyun, 
Beykoz Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi’nde 
seyirci ile buluşuyor. Oyunda, gücü ancak bilinen 
ve belirli şeylere yetebilen insanın aciz olduğu ve 
akla güvenmesinin mümkün olamayacağı, gerçek 
hakikat ve kudretin Allah’ta olduğu anlatılıyor.  

Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde 
ise Lyubomir Simoviç’in yazdığı dünyaca ünlü 
yönetmen Rahim Burhan’ın yönettiği “Hasan 
Ağa’nın Karısı” isimli oyun sahneleniyor. Oyunda, 
köyün güçlü beylerinden birinin kız kardeşiyle 
evlenen Hasan Ağa’nın, çocuğu doğduktan 
sonra karısını evden kovmasının nedenleri zekice 
bir kurguyla ele alınıyor. 
 
Cevat Fehmi Başkut’un yazdığı Kemal Başar’ın 
yönettiği “Harput’ta Bir Amerikalı” isimli oyun 
ise Sultanbeyli Kültür Merkezi’nde seyircinin 
karşısına çıkıyor. Harput’tan Amerika’ya göç eden 
milyoner Maderus’un, kırk sene sonra geride 
bırakılan kardeşini aramasını konu alan oyun, 
Amerika’dan, varlık sebebini kaybeden bir kente 
yapılan yolculuk sırasında olanları, hem keyifli 
hem de eleştirel bir gözle seyirciye aktarıyor. 
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01.10.2012 10.30   Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü   

01.10.2012 11.00   Yapı İşleri Müdürlüğü    

01.10.2012 11.30   Yapı İşleri Müdürlüğü   

01.10.2012 14.00   Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü   

02.10.2012 10.00   Ulaşım Planlama Müdürlüğü    

02.10.2012 10.30   Yapı İşleri Müdürlüğü    

02.10.2012 11.00   Yapı İşleri Müdürlüğü    

02.10.2012 11.30   Altyapı Projeler Müdürlüğü    

03.10.2012 10.00   Anadolu Yakası Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü  

03.10.2012 10.30   Anadolu Yakası Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü  

03.10.2012 11.00   Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü   

03.10.2012 11.30   Satınalma Müdürlüğü    

04.10.2012 09.30   Satınalma Müdürlüğü   

04.10.2012 10.00   Satınalma Müdürlüğü   

04.10.2012 10.30   Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü    

04.10.2012 11.00   Mezarlıklar Müdürlüğü    

04.10.2012 11.30   Mezarlıklar Müdürlüğü    

08.10.2012 10.00   Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü   

08.10.2012 10.30   Yapı İşleri Müdürlüğü    

08.10.2012 11.00   Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü    

08.10.2012 11.30   Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü   

09.10.2012 10.00   Mesken Müdürlüğü   

09.10.2012 10.30   Altyapı Projeler Müdürlüğü   

09.10.2012 11.00   Altyapı Projeler Müdürlüğü    

09.10.2012 11.30   Altyapı Projeler Müdürlüğü    

09.10.2012 14.00   Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü    

10.10.2012 10.00   Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü    

10.10.2012 10.30   Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü    

10.10.2012 11.00   Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü    

10.10.2012 11.30   Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü    

11.10.2012 10.00   Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü    

11.10.2012 10.30   Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü    

11.10.2012 11.00   Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü    

15.10.2012 10.00   Kentsel Tasarım Müdürlüğü    

15.10.2012 10.30   Altyapı Projeler Müdürlüğü   

15.10.2012 11:30   Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü    

16.10.2012 10.00   Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü  

16.10.2012 10.30   Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü    

16.10.2012 11.00   Yapı İşleri Müdürlüğü    

16.10.2012 11.30   Yapı İşleri Müdürlüğü    

17.10.2012 10.30   Üstyapı Projeler Müdürlüğü   

17.10.2012 11.00   Üstyapı Projeler Müdürlüğü    

17.10.2012 11.30   İstanbul Darülaceze Müdürlüğü   

18.10.2012 11.00   Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü    

22.10.2012 10.00   Anadolu Yakası Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü  

30.10.2012 11.00   Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü    

30.10.2012 11.30   Üstyapı Projeler Müdürlüğü    

31.10.2012 10.00   Satınalma Müdürlüğü    

31.10.2012 10.30   Makina İkmal Müdürlüğü   

31.10.2012 11.00  Deniz Hizmetleri Müdürlüğü 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2013 Yılı Dondurulmuş Gıda Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Esenler İnönü Caddesi Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Esenler Kültür Merkezi İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
142 Adet Mobilize Kurban Kesim Ünitelerinin Ve Ekipmanlarının Nakliye, Montaj, Demontajının Yapılması Ve Kurban Bayramı Süresince Teknik Olarak İşletilmesi İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Geneli Yol Ve Kavşak Ön Projeleri (2.Etap)

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kadıköy Sağlık Ve Mesleki Beceri Kazandırma Merkezi İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Güngören Ahmet Kutsi Tecer Caddesi Ve Bağlantı Yolları Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Geneli 3. Grup Deniz Yapıları Projelerinin Hazırlanması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Anadolu Yakası 7. Ve 9. Bölge Ana Ulaşım Yollarında Baca-Izgara Revizyonu, Yükseltme Ve Deplase, Yağmursuyu Kanal Yapım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Anadolu Yakası 6. Ve 8. Bölge Ana Ulaşım Yollarında Baca-Izgara Revizyonu, Yükseltme Ve Deplase, Yağmursuyu Kanal Yapım İşi

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Bisiklet Yolu Tanzim-Uyarı Bariyeri Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Plan Kopya Makinaları Ve Ekipmanları Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kavşakiçi Sistem Ve Muhtelif Malzeme

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
500.000 Metre Cenaze Patiskası Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Avrupa Yakası Geneli Mezarlıklarında Parselasyon Yapım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Anadolu Yakası Geneli Mezarlıklarında Parselasyon Yapım İşi

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi Ve Çevresi Düzenleme İnşaatı

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2012 Yılı Yazlık Ve Kışlık Kıyafeti Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kağıthane İlçesi, Seyrantepe Mahallesi 7696 Ada 15 Parsel Üzerinde Toplam 560 Adet Konut, Ada İçi Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Geneli 3. Grup Dere Islahı Ve Menfez Projelerinin Hazırlanması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Geneli 2. Grup Dere Islahı Ve Menfez Projelerinin Hazırlanması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Geneli 4. Grup Dere Islahı Ve Menfez Projelerinin Hazırlanması

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
2013 Yılı Su Ve Maden Suyu Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2013 Yılı Piliç Ve Hindi Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2013 Yılı Temizlik Maddeleri Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Unlu Mamuller Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2013 Yılı Muhtelif İçecek Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2013 Yılı Pastane Malzemeleri Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2013 Yılı Süt Ve Süt Ürünleri İle Peynir Grubu Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Bağcılar, Esenler, Sultangazi İlçeleri Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Geneli 1. Grup Dere Islahı Ve Menfez Projelerinin Hazırlanması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Gönüllü İtfaiyeciler İçin Koruyucu Melbusat Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Operatör, Şoför Ve Kalifiye Eleman Çalıştırılması Hizmet Alımı

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Çatalca İlçesi Çanakça Ve Çiftlik Köylerine Suni Çim Saha Yapılması Ve Mevcut Spor Tesislerinin Onarımı İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Edirnekapı Evde Sağlık Birimi Prefabrik Binası İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Geneli 1. Grup Hizmet Binaları Projelerinin Hazırlanması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Geneli 1. Grup Spor Salonları Projelerinin Hazırlanması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Yerleşkesi Ve İSMEM’de Bina İçi Ve Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması İçin Malzeme Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Muhtelif Kereste Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Anadolu Yakası (6, 7, 8 Ve 9. Bölge) Ana Ulaşım Yol Ağındaki Betonarme Ve Çelik Köprülerdeki Derzlerin, Alt-Üst Geçitlerin Boya Bakım Ve Onarımı Yapım İşi

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
İstanbul Geneli 2. Grup Hizmet Binaları Projelerinin Hazırlanması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Damperli Kamyon Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Kış Şartları (Karlanma, Buzlanma Ve Göllenme) İle Mücadele Çalışmaları (2012-2013)

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Atatürk Köprüsü Dubalarının Yenilenmesi Ve Yerine Monte Edilmesi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.10.2012 - 31.10.2012
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