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Sevgili
İstanbullular
Göreve geldiğimiz günden itibaren 9 yıldır daha hızlı, 
daha konforlu ve daha güvenli toplu ulaşım imkanına 
kavuşmanız için 365 gün 24 saat prensibiyle dur durak 
bilmeden çalışıyoruz. Geçen 9 yılda dev ulaşım yatırımlarının 
altına imza attık. Cumhuriyet Tarihi boyunca İstanbul’a 
yapılan kavşak ve yol yatırımlarının toplamından daha 
fazla yatırım yaparak 263 kavşak ve yolu hizmete sunduk. 
İstanbul’un ilk metrobüsünü hizmete aldık. Ancak toplu 
taşımayı rahatlatmanın yolu, metro yatırımlarını ilçe ilçe, 
mahalle mahalle yaygınlaştırmaktan geçiyor. Bu gerçeği hiç 
unutmadık ve metro yatırımlarımıza hız ve öncelik verdik. 
Şehrin pek çok noktasında yerin altında gece gündüz devam 
eden çalışmalarımız, emin adımlarla ilerliyor. “Her yerde 
metro, her yere metro” hedefine koşuyoruz!

Siz değerli hemşehrilerimiz için hayata geçirdiğimiz, yapımına 
devam ettiğimiz ve planladığımız metro yatırımlarımızı 
bir basın toplantısıyla tanıttık. Bu sayede, yaşadığınız 
kentin mevcut ulaşım ağı ile gelecek yıllarda nasıl bir 
ulaşım ağına sahip olacağı noktasında detaylı bilgi sahibi 
olmanızı hedefledik. Kent içi günlük yolculuklarınızda 
hangi ulaşım araçları ve raylı sistemleri kullanacağınızı 
önceden belirleyebilmenizi hatta gelecek yıllara dair bireysel 
planlamalarınızı yapabilmenizi istedik. Bu vesileyle bugüne 
kadar gösterdiğiniz güven ve verdiğiniz destekten ötürü 
hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Zira İstanbul ve siz 
değerli İstanbullular her şeyin en iyisine ve en güzeline 
layıksınız...

Geride bıraktığımız Eylül ayında yurt içinde yurt dışındaki 
pek çok programda ülkemizi ve İstanbul’umuzu temsil etme 
imkanı buldum. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin 
New York kentinde yapılan Birleşmiş Milletler 68. Genel 
Kurulu’nda ülkemize ve şehrimize duyulan hayranlığı bir kez 
daha görmekten büyük mutluluk duydum. İnanıyorum ki, 
Türkiye’nin ve İstanbul’un yıldızı daha da parlayacak.

Gelecek sayıda birbirinden güzel hizmet ve etkinliklerin 
haberleri ile yeniden karşınızda olmak ümidiyle hepinize 
sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.
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İstanbulluların daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli toplu ulaşım imkanına 
kavuşması için 9 yıldır hız kesmeden çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dev 
metro yatırımları ile kentte dakikalarla yolculuk dönemini başlattı. İstanbul’da 
tamamlanan, devam eden ve planlanan metro yatırımlarının tanıtımını 
yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Her yerde 
metro, her yere metro” hedefiyle İstanbul’u ilçe ilçe, mahalle mahalle metro 
ağlarıyla buluşturacaklarını açıkladı. Başkan Topbaş, en ileri teknolojiye 
sahip metro hatlarını kazandırdıkları İstanbul’un New York’tan sonra 
dünyanın ikinci büyük metro ağına sahip kenti olacağını söyledi. 

Her yerde metro, 
her yere metro!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “her yerde metro, 
her yere metro” hedefiyle hız kazandırdığı raylı sistem 
yatırımları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş tarafından düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. 
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen bilgilendirme 
toplantısına, AK Parti Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, AK Parti İstanbul 
Milletvekilleri Feyzullah Kıyıklık, Hakan Şükür, Tülay 
Kaynarca, Harun Karaca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Danışmanları, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire 
Başkanları, İştirak Genel Müdürleri ile çok sayıda İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi çalışanı katıldı.
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İstanbul’da ulaşım rayına oturuyor…
Başkan Kadir Topbaş, daha hızlı, daha konforlu 
ve daha güvenli toplu ulaşım için 9 yıldır aralıksız 
olarak çalıştıklarını belirterek, “İstanbul’da ulaşım 
rayına oturacak dedik, metro yatırımlarına hız verdik. 
Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük metro yatırımını 
gerçekleştirdik.” dedi. Göreve geldikleri günden bu 
yana, 263 kavşak ve yol yaptıklarını ifade eden Başkan 
Topbaş, yeni metro hatları ile ilgili de şu bilgileri verdi: 
“Kadıköy - Kartal Metro Hattı’nı 2012’de hizmete aldık, 
şimdi Tuzla’ya kadar uzatıyoruz. Otogar - Bağcılar 
Kirazlı - Başakşehir - Olimpiyatköy Metro Hattı 
hizmette. Taksim’i Yenikapı’ya bağlayan Haliç Metro 
Geçiş Köprüsü, bu yıl ulaşım sistemine entegre oluyor. 
Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy - Sancaktepe Metro 
Hattı’nı rekor sürede tamamlayıp, 2015 yılında açıyoruz. 
Mecidiyeköy - Kağıthane - Alibeyköy - Mahmutbey 
Metro Hattı’nın temelini bu yıl atıyor, 2017 yılında 
hizmete sunuyoruz.”

Toplu ulaşım entegre oluyor…
Marmaray, Yenikapı Transfer Merkezi ve Haliç Metro 
Geçiş Köprüsü’nün 2013 yılı itibariyle tamamlanacağını 
ve bundan dolayı 2013’ün İstanbul’un ulaşımında 
çok önemli bir yıl olduğunun altını çizen Başkan 
Kadir Topbaş, “Metro, metrobüs, tramvay ve deniz 
hatları, kesintisiz ulaşım için buluşuyor. Vaad değil, 
iş yapıyoruz. 2004’te göreve başlarken önce Ulaşım 
Master Planı’nı hazırlamak suretiyle kentin geleceğini 
tasarladık. İstanbul’un herhangi bir noktasındaki 
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insanımızın bu kentteki yaşamını kolaylaştırma adına 
adımlar atmaya çalıştık. Bir şehrin medeniyet ölçüsü, 
o şehirde yaşayan insanların toplu taşıma araçlarını 
kullanım oranına bağlıdır. Bireysel araçlar yerine 
toplu taşıma kullanılıyorsa, o şehir medenidir. Bir 
başka boyutta baktığımızda da toplu taşıma araçları 
sosyalleşme yerleridir.” diye konuştu.

Dünyanın en ileri teknolojisi…
Başkan Kadir Topbaş, gece gündüz demeden çalışarak, 
eski yıllarda ihmal edilmiş ulaşım sorununu çözmeye 
odaklandıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Biz istiyoruz ki, bu kentte yaşayan her insan, bir ülke 
özelliği gösteren bu şehrin herhangi bir noktasından 
başka bir noktasına metro ile erişebilsin. Yani, ‘her 
yerde metro, her yere metro’ olsun. Dünyanın pek çok 
kenti, yıllar öncesinde metro projelerini hazırladı ve 
kullanıyor. Biz de, gecikmiş olan bu sistemi çok daha 
fazla çalışmak suretiyle bugünkü şartların getirdiği 
en ileri teknoloji ile dünyanın en modern metrolarını 
kentimize kazandırmaya çalışıyoruz.”

En büyük metro ağına sahip 2’nci kent...
Başkan Topbaş, göreve geldiklerinde yaptıkları Ulaşım 
Master Planlarının hayata geçtiğinde, İstanbul’un 
dünyanın hatırı sayılır metro hatlarından birine sahip 
olacağını vurgulayarak, şunları söyledi: “New York’un 
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800, Londra ve Tokyo’nun 
500, Paris’in 400 kilometreye  ulaşan 
metro ağlarını dikkate alırsak, 2019 
yılı sonrasında dünyada New York’tan 
sonra en büyük metro ağına sahip 
2’nci kent, İstanbul olacak. Bu bir 
hayal değil, bu bir proje. Adım adım 
uygulamaya koyuyoruz. Yerin 30-40 
metre altında 24 saat esaslı olarak 
İstanbul’u demir ağlarla örmeye 
çalışan, emeği geçen, alın teri döken 
insanlarımız var. Kendilerine teşekkür 
ediyorum, bir tarih yazıyorlar. Şu 
anda biz, 1873’te yapımı başlayan ve 
1875’te tamamlanan tünel metrosunu 
yapanları bilmiyoruz ama kullanıyoruz. 
Kentin önemli ihtiyacını karşılıyor.”

Çevre, metro ile kurtulur…
İstanbul’un pek çok Avrupa ülkesinden 
daha büyük olduğunu belirten Başkan 
Kadir Topbaş, “Bütçemizin büyük bir 
bölümünü, yani yüzde 55’ini ulaşıma 
yatırdık. Otobüslerimizi yeniliyoruz. 
Metrobüs Hattı, geçici bir çözüm 

olarak hizmet veriyor. Diyoruz ki, bu 
kentte esas metro ile sistem daha 
doğru olacaktır. Tarih ve çevre metro 
ile kurtulur.” diye konuştu. 

Metro, bir kentin hayatıdır…
Başkan Kadir Topbaş, gazetelere, 
İstanbul’da planlanan ulaşım projeleri 
ile ilgili ilanlar vermeleriyle ilgili olarak 
da şöyle konuştu: “Metro, kentin 
hayatıdır. Çünkü saatte 
50-70 bin insan tek yönde taşınıyor. 
Bu kadar büyük projeleri belediye 
bütçesiyle yapmış başka ülkeler 
yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
olarak biz, kendi bütçemizle yapmaya 
çalışıyoruz. Gerçekten büyük bir başarı 
olarak kabul ettiğimiz bu yatırımlar, 
dünyada gittiğimiz her toplantıda 
bizlere soruluyor ve aldıkları 
cevaplar karşısında hayranlıklarını 
gizleyemiyorlar. 
‘Bugün burada niçin anlatıyor, niçin 
gazetelere ilan veriyoruz?’ Diyoruz 
ki, İstanbullu bu gazete kupürlerini 

saklasın. Yakın gelecekte görecek ki, 
her biri gerçekleştikçe kendisinin de 
yaşamı kolaylaşacak. Diğer taraftan 
geleceğini buna göre planlasın. 
Nerede oturacağını, işine nasıl 
gideceğini görsün. Artık herkes 
yürüme mesafesinde bir metroya 
ulaşacak. Bunlar hayal değil. Bunlar 
proje. Gerçekleştirmenin heyecanını 
yaşıyoruz.”

İstanbul, demir ağlarla örülüyor…
Başkan Topbaş, metro kelimesinin 
duyulma ihtimalinin bile olmadığı 
yerlere metro projeleri yaptıklarına 
dikkat çekti. “Sarıyer’e de Beykoz’a 
da metrodan bahsediyoruz. Yani 
İstanbul’da metronun gitmediği ilçe 
kalmayacak. İstanbul’u demir ağlarla 
örmekteyiz.” diyen Başkan Kadir 
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Bir hayalden bahsetmiyoruz. 
Ortaya koyduğumuz ve başarıyla 
hayata geçirdiğimiz güzelliklerden 
bahsediyoruz. İstiyoruz ki, İstanbul’da 

2013 Yılında Tamamlanacak Raylı Sistemler 
Marmaray (Tüp Geçişi) (13,5 km - 20 dakika)
Yenikapı - Şişhane Metro Hattı (3,55 km - 5,5 dakika)

2014 Yılında Tamamlanacak Raylı Sistemler
 Yenikapı - Aksaray Metro Hattı (0,7 km - 1 dakika)

2015 Yılında Tamamlanacak Raylı Sistemler  
Kartal - Kaynarca Metro Hattı (4,5 km - 8 dakika)
Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy - Sancaktepe Metro Hattı (20 km - 26 dakika)
Levent - Rumeli Hisarüstü Metro Hattı (3,3 km - 6 dakika)
Mecidiyeköy - Zincirlikuyu - Altunizade - Çamlıca Teleferik Hattı (10 km - 22 dakika)

2016 Yılında Tamamlanacak Raylı Sistemler
Halkalı - Gebze Marmaray Yüzeysel Metro Hattı (63,5 km - 115 dakika)

2017 Yılında Tamamlanacak Raylı Sistemler
Bakırköy İDO - Bağcılar Kirazlı Metro Hattı (9 km - 13,5 dakika)
Bakırköy - Avcılar - Esenyurt - Beylikdüzü - Büyükçekmece Tüyap Metro Hattı (25 km - 37,5 dakika)
Sabiha Gökçen Havalimanı - Pendik Metro Hattı (9 km - 13,5 dakika)
Mecidiyeköy - Kağıthane - Alibeyköy - Mahmutbey Metro Hattı (18 km - 27 dakika)
Kaynarca - Tuzla Tersane Metro Hattı (3,5 km - 6 dakika) 

2018 Yılında Tamamlanacak Raylı Sistemler
Yenikapı - İncirli Metro Hattı (7 km - 10,5 dakika)
Başakşehir - Kayaşehir - Olimpiyat Tramvay Hattı (15 km - 45 dakika)
Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı (3 km - 4,5 dakika)
Çekmeköy - Taşdelen Metro Hattı (5,2 km - 8 dakika)

2019 Yılında Tamamlanacak Raylı Sistemler
Halkalı - Arnavutköy - 3. Havalimanı Raylı Sistem Hattı (33 km - 33 dakika)
Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy Metro Hattı (6,5 km - 6 dakika)
Dudullu - Kayışdağı - İçerenköy - Bostancı Metro Hattı (13,4 km - 21 dakika)
Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece (Halkalı) Metro Hattı (9,4 km - 14 dakika)

2019 Sonrası Tamamlanacak Raylı Sistemler
Edirnekapı - Vezneciler Raylı Sistem Hattı (3,5 km - 10,5 dakika)
Ümraniye - Ataşehir - Göztepe Metro Hattı (9 km - 13,5 dakika)
Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı (14 km - 21 dakika)
Mahmutbey - Halkalı - Bahçeşehir Metro Hattı (12,5 km - 19 dakika)
Sultangazi Habibler - Arnavutköy Raylı Sistem Hattı (11,5 km - 34,5 dakika)
Gayrettepe - Kemerburgaz - 3. Havalimanı Raylı Sistem Hattı (32 km - 32 dakika)
Halkalı - Bahçeşehir - Çatalca Raylı Sistem Hattı (33 km - 33 dakika)
Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro Hattı (13 km - 19,5 dakika)
Kadıköy - Ataşehir - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı (17 km - 25,5 dakika)
İncirli - Edirnekapı - Gayrettepe Metro Hattı (12 km - 18 dakika)
Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Sahil Teleferik Hattı (1 km - 4 dakika)
Eyüp - Piyer Loti - Miniatürk Teleferik Hattı (2 km - 6,5 dakika)
Beykoz Teleferik Hattı (2,5 km - 9 dakika)
Ataşehir - Ümraniye Havaray Hattı (11,1 km - 22 dakika) 
Beyoğlu - Şişli Havaray Hattı (5,8 km - 11,5 dakika)
Eminönü - Eyüp - Alibeyköy (Haliç Çevresi) Tramvay Hattı (9,6 km - 29 dakika)
Şirinevler - Mahmutbey (Tavukçu Deresi) Tramvay Hattı (7,8 km - 23,5 dakika)
Gayrettepe - Söğütlüçeşme Metro Hattı (10 km - 15 dakika)
Sabiha Gökçen Havalimanı - Tuzla (O.S.B.) Raylı Sistem Hattı (6,8 km - 10 dakika)
Şişhane - Kabataş Raylı Sistem Hattı (1,7 km - 2,5 dakika)  
Esenyurt - Beylikdüzü - Avcılar Raylı Sistem Hattı (17 km - 25,5 dakika) 
Büyükçekmece - Esenyurt Raylı Sistem Hattı (10,5 km - 16 dakika) 
Büyükçekmece (Tüyap) - Silivri Raylı Sistem Hattı (32,5 km - 49 dakika)  
Beşiktaş - Sarıyer Raylı Sistem Hattı (14,6 km - 22 dakika)   
Üsküdar - Beykoz Raylı Sistem Hattı (15 km - 22,5 dakika)   
 Hacıosman - Çayırbaşı Metro Hattı (2,7 km - 4 dakika)   
Zeytinburnu - Kadıköy Metro Hattı (40,3 km - 61 dakika)
Kartal - D 100 Havaray Hattı (3 km - 6 dakika)
Sabiha Gökçen Havalimanı - Formula Havaray Hattı (7,7 km - 15,5 dakika) 
Maltepe - Başıbüyük Havaray Hattı (3,6 km - 7 dakika)
4. Levent - Gültepe - Çeliktepe - Levent Havaray Hattı (5,5 km - 11 dakika)
Sefaköy - Kuyumcukent - Havalimanı Havaray Hattı (7,2 km - 14,5 dakika)

İstanbul’da yapımı devam eden ve planlanan raylı sistemler
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yaşayan herkes yaşamının tadını 
alsın. İstanbul’daki metro ağları 
dünyanın en ileri teknolojisi. 
Dünyanın neresinde hangi teknoloji 
varsa daha iyi halde buraya 
uyguladık. Makinistsiz kullanılan 
metrolar var. Böyle ileri teknoloji. 
New York’ta görüştüğümüz kimseler 
bu hatları kullanmış ve övgüyle 
bahsettiler. Kilometresi 
100 milyon lira civarında olan böyle bir 
yatırımı İstanbulluların bize emanet 
ettiği bütçe ile ortaya koyuyoruz. Bir 
söz var, ‘Yüreği yanmayanın gözü 
yaşarmaz.’ diye. Bizim derdimiz; bu 
kent, bu ülke hak ettiği yere gelsin. 
Artık İstanbul’da ulaşım rayına 
oturuyor. Artık sistem ağırlıklı raylı 
sistemler dönemi başlıyor. Bireysel 
araç kullanma dönemi bitecek.”

Başkan Topbaş, konuşmasının 
ardından çalışma arkadaşları 
ve isimsiz kahramanlar olarak 
nitelendirdiği metro işçileriyle 
birlikte sahnede basın mensuplarına 
poz verdi.
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Ulusal basından tam not…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
tarafından “Her yerde metro, her yere metro” sloganıyla 
tanıtılan metro yatırımları, ulusal medyada yoğun ilgi 
gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde 
tamamlanan, devam eden ve özellikle planlanan metro 
yatırımları, medyada geniş yankı uyandırdı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin metro yatırımlarına tam not 
veren köşe yazarları, dev projeleri ayrıntıları ile anlattı. 

Sabah Gazetesi yazarı Emre Aköz, “Her yerde metro, her 
yere metro” sloganı ile tanıtılan çalışmalara köşesinde şu 
şekilde yer verdi: 
“Başkan Topbaş, o ilanları niye verdi? 
Cuma günü gazetelerin ilk ve son sayfalarında İBB Başkanı 
Kadir Topbaş imzalı ilanlar vardı. Metro ağırlıklı ilanlar dün 
de devam etti: 2004 öncesindeki bölük pörçük birkaç 
hattan, 2019’daki örümcek ağına...
Fotoğraf olarak da Topbaş’ı, Başbakan Erdoğan ile gösteren 
bir ‘dekupe’ kullanılmıştı. (Yani diğer kişiler ayıklanmıştı.)
Dünkü ilanlarda ise “Her Yerde Metro, Her Yere Metro” 
sloganının altında, yapılan ve yapılacak hatlar milimetrik 
sayılarla anlatılmıştı. Mesela 2019’da bitecek Kabataş-
Beşiktaş-Mecidiyeköy Metro Hattı 6,5 km olacaktı ve 
yolculuk 6 dakika sürecekti.
Belli ki Kadir Bey, Mart 2014’teki yerel seçimlerde yine aday 
olma arzusunda...
Soracaksınız: “Seçimlere daha altı ay varken Kadir Topbaş 
niye atağa kalktı?”
Böyle düşünen arkadaşlara, siyasetin gerçeklerini 
hatırlatmak isterim. Belediye başkanlığı iki turlu bir seçim 
sürecidir: İlk turda Tek Seçmen vardır: Parti Başkanı... Onun 
seçmediği kişi, İkinci Seçmenin, yani bizlerin karşısına 
çıkamaz.
Peki, Topbaş’tan başkası aday olabilir mi?
Hatırlayın... AK Parti’deki üç dönem sınırlaması konu 
edildiğinde... Başbakan Erdoğan uygun hizmet pozisyonları 
bulunacağını belirterek, büyükşehir belediyelerini işaret 
etmişti.
Bence ilanlarda üç mesaj var: 
İlk mesaj Başbakan Erdoğan’a: “İzin verin göreve devam 
edeyim ki ayrıntısıyla hazırlanmış planları hayata geçireyim.”
İkinci mesaj İstanbullulara: “Yeniden başkan olursam, kentin 
metro sistemi New York ile kıyaslanacak.” 
Son mesaj İstanbul hayali kuran ‘üçüncü şahıslara’: 
“Ben kenti avucumun içi gibi biliyorum. Siz ise sıfırdan 
başlayacaksınız. Gelin bu sevdadan vazgeçin.”

Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er de, metro yatırımlarını şu 
sözlerle köşesine taşıdı: 
“...İstanbul’a ilk hizmet, Adnan Menderes’le başladı, Turgut 
Özal’la devam etti. Tayyip Erdoğan’la çoğaldı. Sn. Erdoğan’ın 
Başbakanlığı ve Sn. Kadir Topbaş’ın reisliğinde ise zirve 
yaptı. Bugün oya ağaçları ve mevsim çiçekleriyle donanmış 

yol çevreleri bir villa bahçesi gibi. Kötü günler dünde 
kalsın. İstanbul, bugün güzel; yarınsa -inşallah- muhteşem 
olacak. Bugün maziden gelen ne varsa imar edilirken 
yarınların da güzelliği inşa edilmekte. Yüzünden tebessüm 
eksik olmayan Başkan Dr. Kadir Topbaş, bir İstanbul 
Beyefendisidir. İstanbul’a hizmetin ibadet olduğuna 
inananlardan. İyi çalıştı. Bir dönem daha hizmette kalmayı 
hak etmiştir.
İstanbul kazanır.”

Başkan Kadir Topbaş tarafından tanıtılan metro yatırımları, 
sosyal paylaşım sitelerinde de günün en çok konuşulan 
konuları arasına girdi.
Burhan Kuzu: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Kadir Topbaş’ın ‘Her yerde metro, her yere metro’ 2023 
hedefini candan destekliyor ve kutluyoruz.” (TBMM Anayasa 
Komisyonu Başkanı)
Cem Küçük: “Kadir Topbaş’ın bugün gazetelerde çıkan 
‘Her yerde metro, her yere metro’ reklamı çok başarılı. 
Büyükşehir’in çalıştığını gösteriyor bu.” (Yeni Şafak Gazetesi 
Yazarı, TVNet Program Sunucusu)
Erkan Akkuş: “Topbaş: Hedef 11 milyon kişiyi metroyla 
taşımak. İşte o zaman trafik çilesi biter. İnşallah 
uygulanabilir.” (Kanaltürk TV Haber Müdürü)
Eyüp Can: “Topbaş raylı sistem yatırımlarını anlattı. Hayli 
iddialı. İstanbul’a New York’tan sonra dünyanın 2. en uzun 
metro hattı.” (Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni) 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Dünya 
Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Teşkilatı UCLG’nin 
Dünya Başkanlığı’na 2016 
yılına kadar görev yapmak 
üzere bir kez daha seçildi. 
Seçimin ardından açıklama 
yapan Başkan Kadir Topbaş, 
“İstanbul’un adını zirvede 
tutmaya devam edecek olmamız 
bir gurur vesilesi.” dedi.

Kadir Topbaş yeniden 
2016’ya kadar 
UCLG Dünya Başkanı  

Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Teşkilatı UCLG’nin Dünya Konseyi, Fas’ın Rabat 
kentinde yapıldı. Kongreye, yaklaşık 130 ülkeden 

3 binden fazla yerel lider katıldı. Belediye Başkanları ve 
bölgesel yönetimlerin liderlerinin katıldığı kongrede, 
Dünya Başkanlığı seçimine İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, tek aday olarak rakipsiz girdi. 
Kongreye katılan delegeler, Başkan Kadir Topbaş’a 
3 yıl için 2016 yılına kadar UCLG Dünya Başkanlığı’nı 
sürdürmek için yetki verdi.

Başkan Topbaş: “Ülkem ve şehrim adına onur 
duyuyorum…”
Başkan Kadir Topbaş, seçimin ardından yaptığı 
açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’yi her alanda 
zirvede tutma anlayışı ile Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler (UCLG) Dünya Başkanlığı görevini 3 yıldır 
sürdürüyordum. 2010 yılında Meksika’da yapılan bir 
önceki Dünya Konseyi’nde çekişmeli bir seçim süreci 
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sonucunda başkanlığa seçilmiştim... 
Şimdi Fas’ın Rabat kentinde yapılan 
seçimli kongrede delegelerin tam 
desteği ile rakipsiz olarak Dünya 
Başkanlığı’nı sürdürme noktasında 
yetki aldım. Dünya Belediyeler Birliği 
olarak nitelendirebileceğimiz bu 
önemli teşkilatın başkanlığına 3 yıl 
için yeniden seçilmiş olmamdan 
dolayı ülkem ve şehrim adına onur 
duydum. 2016 yılına kadar bu 
görevim devam edecek. Dünya 
Konseyi’ne 130’a yakın ülkeden 
3 binden fazla yerel lider katıldı. 
Dünya çapındaki yerel yönetimlerin 
nabzı burada attı diyebiliriz. Yerelin 
önemini ve dünyanın geleceğine 
etkisini tüm yönleriyle ele aldık. 
Önemli şehirlerin belediye başkanları 
ile İstanbul için faydalı görüşmeler 
yapma imkanımız oldu. Görüyoruz 
ki İstanbul, son yıllardaki gelişimiyle 
dünyanın ilgisini daha fazla çeken 
bir şehir konumunda. İstanbul’un 
adını zirvede tutmaya devam edecek 
olmamız da ayrı bir gurur vesilesi…”

UCLG’nin 100. kuruluş yılı sergisi 
açıldı…
Rabat’ta “Toplumu hayal et, 
demokrasiyi inşa et” sloganıyla 
toplanan UCLG Dünya Konseyi’nde 
Genel Kurul Toplantısı’nın yanı sıra 
HABİTAT 3 zirvesi için stratejik oturum 
gerçekleştirildi. Konseye katılanlar 
arasında Avrupa Birliği Kalkınma 
Komiseri Andris Pielbal de vardı.
RABAT EXPO 2013’te, dünyanın dört 
bir yanından gelen belediyelerin 
hizmet ve etkinlikleri sergilendi. 
Fuarda, İstanbul Standı ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
Kültür A.Ş., İSTON, İSTAÇ, İSBAK, 
SAĞLIK A.Ş., BELBİM A.Ş., İSPARK ve 
İSMEK standları büyük ilgi gördü.

UCLG Dünya Başkanlığı’na yeniden 
seçilen Kadir Topbaş, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 
yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği 
Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Yerel 
Yönetimler Danışma Kurulu (UNACLA) 
Başkanlığı görevlerini de sürdürüyor.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Beykoz’a yaptığı 
yatırım ve hizmetlerin tanıtım, 
temel atma ve toplu açılışı, 
Başkan Kadir Topbaş tarafından 
yapıldı. İlçeye bugüne kadar 
yaptıkları yatırımların 
940 milyon TL’yi bulduğunu 
belirten Başkan Topbaş, 
Beykoz’un, artık bir cazibe 
merkezi haline geldiğini 
söyledi.

Büyükşehir’den Beykoz’a 
940 milyon TL yatırım 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Beykoz’a yapılan yatırım ve hizmetlerin tanıtım, temel 
atma ve toplu açılış törenine katıldı. Beykoz Belediye 

Binası önünde gerçekleştirilen törende, AK Parti İstanbul 
Milletvekilleri Osman Boyraz ve İsmet Uçma ile Beykoz 
Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in yanı sıra çok sayıda 
vatandaş da yer aldı. 

İstanbullulardan Taksim Tünellerine övgü…
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, 
Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında açılan Taksim 
Tünelleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tarlabaşı 
istikametinden Cumhuriyet Caddesi’ne geçiş tünelinin 
fiili olarak devreye girdiğini belirten Başkan Topbaş, 
“Dünyada belki de eşi benzerine ender rastlanılacak 
olan tünellerden geçen herkes memnun. Bu kadar güzel 
bir şeyi İstanbul’a kazandırdığımız için bize teşekkür 
ediyorlar.” dedi.
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Taksim’de ağaçlandırma devam ediyor…
Taksim’de trafiğin yoğun olduğu saatlerde araçların 
aldığı mesafenin 1 saatten yarım saatte düştüğünü ifade 
eden Başkan Topbaş, “Taksim, daha önceki 50 bin 
metrekarelik alana yeni alanlar ilave edilmek suretiyle 
100 bin metrekareye çıktı. Projemiz hala devam ediyor. 
Üzerine zemin kaplamaları, kent mobilyaları, 
ağaçlandırmalar yapmak suretiyle Taksim’i İstanbulluların 
arzu ettiği hale getireceğiz. Eğer işinizi dert ediyorsanız, 
hizmet aşkınız varsa ve görev bilinciyle işinize 
koyuluyorsanız dağları delip tüneller yaparsınız. Yeni 
yollar yapar, insanlara mutluluk yaşatırsınız. Hamdolsun 
biz de Sayın Başbakanımızın Belediye Başkanlığı ile 
birlikte başlattığı yerel yönetim anlayışını İstanbul’da 
devam ettiriyor ve dünyaya örnek teşkil ediyoruz.” diye 
konuştu.

İstanbul, yeşili ile yeniden buluşuyor…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’a 22 milyon m2 yeşil alan 
kazandırdıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bizde hizmet aşkı bitmez. Yine daha birçok işleri beraber 
yapacağız. Çırpıcı Çayırı’nda 1 milyon m2’ye ulaşan 
yeşil bir alan yapmaya çalışıyoruz. Maltepe’de 1 milyon 
200 bin m2’lik dolgu alanı yapmak suretiyle bölgeye 

aktif bir yer kazandırıyoruz. Beykoz Çayırı’nın yanı sıra 
Küçüksu Çayırı da yeni yeşil alanlar arasında. Marmara 
Üniversitesi ile görüşme halindeyiz. Eğer anlaşabilirsek, 
çocukluğumuzda Mısır Pazarlarının kurulduğu, 
çocukların bisiklete bindiği, denize girdiğimiz ki; benim 
yüzmeyi öğrendiğim yeri İstanbullulara kazandıracağız.” 

Gelişen İstanbul için 60 milyar TL yatırım…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
İstanbul’un her köşesine görülmemiş hizmetleri 
kazandırdıklarını belirten Başkan Topbaş, Beykoz’da da 
yaşam standartlarını artırmak için her alanda yatırım 
yaptıklarını söyledi. İstanbul ve Beykoz’un her alanda 
gelişerek değiştiğini ifade eden Başkan Topbaş, “Hizmet 
ve çalışmalarımızla dünyaya örnek teşkil ediyoruz. 
İstanbul artık dünyanın gıpta ile seyrettiği bir şehir 
haline geldi. Çok konuşan değil, çok iş üreten bir anlayışa 
sahibiz. Değişen ve dönüşen dünyayla rekabet eden 
bir İstanbul’dan bahsediyoruz. İstanbul’a 60 milyar lira 
yatırım yaptık.” dedi.

Beykoz’a 940 milyon TL yatırım…
Göreve geldikleri günden bugüne Beykoz’a yaptıkları 
yatırımların 940 milyon TL’yi bulduğunu belirten 
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Başkan Topbaş, şunları söyledi: 
“Beykoz, yaptığımız yatırımlarla 
artık bir cazibe merkezi haline geldi. 
Geçmişte sadece bir vapur seferinin 
olduğu Beykoz’da şimdi metroyu 
konuşur hale geldik. Metroyu 
2019 yatırım planı içerisine aldık. Bu, 
uzun soluklu bir yatırım. Metronun 
1 kilometresinin maliyeti 
100 milyon lira. Metro yatırımlarında 
yolcu yoğunluğunu göz önünde 
bulunduruyoruz. Beykoz’a 
4,5 ayda doğalgaz getireceğiz dedik, 
bu sözü yerine getirdik. Köylere 
kadar doğalgaz götürdük. 
Bu kentin hafızasını yeniden 
kendisine iade etme çalışmamız 
var. Tarihi Küçüksu Çayırı’nı yeniden 
Beykoz’a ve bu şehre kazandırmak 
istiyoruz. 30 kilometre Boğaziçi 
Sahili’nin tamamında, birkaç nokta 
hariç, boru itme tekniğiyle atıksu 
akışını kontrol altına aldık, yeniledik. 
Bir sevdamız var, insanca yaşama 
adına bu hizmetleri yapıyoruz.” 

İstanbul Boğazı’nı atıksulardan 
kurtardık…
İstanbul Boğazı’nın kurulan 
sistemlerle atıksulardan 
kurtulduğunu belirten Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Çalışmalar önümüzdeki günlerde 
tamamlanacak. Siyaset iki şey içindir. 
Ya idealiniz vardır ya menfaatiniz. 
Bizim bir idealimiz var. Bu ülkenin hak 
ettiği yere gelmesini arzu ediyoruz. 
Kaybettiğimiz zamanı telafi edelim. 
Çok daha başarılı bir Türkiye’yi dünya 
gündemine sokalım. Derdimiz bu. 
Maalesef halkımızın gönlünde yer 
tutamayanlar başka türlü entrikalarla 
sizin bize olan güveninizi sarsmaya 
çalışıyor. Ama sizler bizim yaptığımız 
hizmetlerin farkındasınız.” 

Talepleri geri çevirmeyen bir 
Başkan…
Beykoz Belediye Başkanı 
Yücel Çelikbilek de, Başkan 
Topbaş’a teşekkür ederek: “Sayın 

Başkanımızdan ne talebimiz 
olduysa bizi geri çevirmedi. Beykoz 
Çayırı’na yeni düzenlemeler 
yapıldı. Ortaçeşme Meydanı bitmek 
üzere. Tokatköy son durağa kadar, 
Ortaçeşme Caddesi ve Spor Caddesi 
yenilendi. Yalıköy’deki pazar yeri 
için çok önemli bir “Kapalı Pazar 
Projesi” hazırlandı. Haftanın 7 günü 
açık olan bir pazar yapacağız. Şuan 
İstanbul’un en iyi film platoları 
Beykoz’da. Marina yatlarımızın 
yapımı ve Beykoz’a metro gelmesi 
de gündemimizde. Paşabahçe 
Meydanı’nı, yine Başkanımız 
sayesinde tekrar hayata kazandırdık.” 
diye konuştu.

Başkan Topbaş, konuşmasının 
ardından protokol ve davetlilerle 
birlikte açılış kurdelesini kesti. 
Törenden sonra vatandaşlarla bir 
süre sohbet eden Başkan Topbaş, 
kendisine ikram edilen kokulu siyah 
üzümü kabul etti. 
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Anadolu Yakası’nın ikinci 
metrosu olan Üsküdar - 
Ümraniye - Çekmeköy - 
Sancaktepe Metro Hattı’nda 
çalışmalar hız kesmeden devam 
ediyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 38 ayda 
bir dünya rekoru ile 
tamamlanması planlanan 
metro hattının tünel 
kazılarında sona yaklaşıldı. 

Adım adım dünya rekoruna...

İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak raylı 
sistemlerinin bir parçası olan Üsküdar - Ümraniye - 
Çekmeköy - Sancaktepe Metro Hattı’nda çalışmalar 

1.800 kişilik bir ekiple 24 saat esaslı olarak sürüyor. Yerin 
25-30 metre altında aralıksız devam eden çalışmalar 
kapsamında tünel kazılarında sona yaklaşıldı. Diğer 
taraftan istasyonların peron tünellerinin beton kaplaması 
yapılmaya başlandı. Yamanevler İstasyonu’ndan başlayan 
peron tünelleri beton kaplama işi, eşzamanlı olarak bütün 

istasyonlarda devam edecek. 12 metre olarak yapılan beton 
kalıplarda 20 ton demir ve 100 metreküp beton kullanılıyor. 
16 istasyondaki çalışmaların 1 yılda tamamlanması 
planlanıyor.

Dünya rekoru kırılacak…
16 istasyonlu Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy - Sancaktepe 
Metro Hattı, 20 kilometre uzunluğunda olacak. 916 milyon 
Dolar’a mal olacak Anadolu Yakası’nın ikinci metro hattında 
2015 yılı bitmeden seferlere başlanması planlanıyor. Günde 
700 bin yolcunun seyahat edeceği metro hattının, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatı 
doğrultusunda 38 ayda tamamlanarak bir dünya rekoru ile 
İstanbulluların hizmetine sunulması hedefleniyor. 

Dakikalarla yolculuk başlıyor...
Üsküdar - Sancaktepe arasındaki yolculuk süresini 
de 24 dakikaya indirecek Üsküdar - Ümraniye - 
Çekmeköy - Sancaktepe Metro Hattı tamamlandığında, 
Sancaktepe’den metroya binen bir yolcu; Ümraniye’ye 
12,5 dakikada, Üsküdar’a 24 dakikada, Yenikapı’ya 
36 dakikada, Levent’e 55,5 dakikada, Atatürk 
Havalimanı’na 71 dakikada ulaşacak. Üsküdar, Çekmeköy 
ve Sancaktepe ilçelerini birbirine bağlayacak olan metro 
hattı, Taşdelen ve Sultanbeyli üzerinden Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na kadar uzatılacak.
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Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Birleşmiş 
Milletler Üst Düzey Siyasi 
Forumu’nun New York’taki 
1’inci Toplantısına katıldı. BM 
68. Kurul Toplantısı’nda 
dünyadaki yerel yönetimlerin 
ortak sesi olan Başkan 
Topbaş, tek ve küresel yeni 
kalkınma gündeminin bütün 
ülkeleri etkilediğini söyledi. 
Başkan Kadir Topbaş, New York’ta 
ülke liderleri ve yerel yöneticilerle 
ikili görüşmelerde de bulundu. 

Başkan Kadir Topbaş, 
yerel yönetimlerin sesi oldu  

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un 
davetlisi olarak New York’ta düzenlenen BM Genel 
Kurul Toplantısı’na katılan Başkan Kadir Topbaş, 

BM Üst Düzey Siyasi Forumu 1’inci Toplantısında, dünya 
çapındaki yerel yönetimlerin ortak sesi olarak devlet 
başkanları, başbakanlar ve bakanlara hitap etti. Başkan 
Kadir Topbaş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katıldığı 
BM Genel Kurulu’nun 68’inci oturumunda, yerel yönetimler 
ana gruplarının sürdürülebilir kentler konusundaki 
raporunu sundu. Sürdürülebilir Kentler Özel Oturumu’nun 
sonuçlarını sunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten 
Başkan Topbaş, “Tek ve küresel yeni kalkınma gündemi, 
bütün kıtaları ve ülkeleri etkiliyor.” dedi.

Kalkınma, iyi bir şehirleşmeye bağlı…
Başkan Kadir Topbaş, kalkınmadaki en önemli unsurun, 
kentselle kırsal arasında köprü görevi yüklenen ve iyi 
idare edilen bir şehirleşme olacağını vurgulayarak, “Rio 
Sonuç Belgesi’nde, her düzeyden hükümet ve yasama 
organlarının, sürdürülebilir kalkınma konusuna verdiği 
destek ile yerel ve ulus altı düzeylerde kaydedilen 
ilerlemelerin teyit edildiğini hatırlatmak isteriz. Bunun 

yanında, temel hizmetlerin tedariki ile ekonomik kalkınma 
ve özellikle gençlere iş yaratmak konusunda, ulus altı 
kuruluşların yüklendiği üstün rolün altını çizer, bunların 
yoksulluğun ve hastalıkların azaltılmasının yanında, 
insanların direnç ve sürdürülebilir niteliklerini artırmada 
etkili olduğunu vurgulamak isteriz.” diye konuştu.

Şehirleşme tek başına amaç olmalı...
Başkan Topbaş, şehirleşmenin bölgesel anlamda tek 
başına bir amaç olarak ele alınmasını ve ilgili amaçların 
yanında kentsel hedeflerin de desteklenmesi gerekliliğine 
inandıklarının altını çizerek, şunları söyledi: “Diğer 
hedeflerin de etkinliğini artırmak için yerelleştirme şart. 
2015 Sonrası Kalkınma Gündemi, daha demokratik ve çok 
düzeyli bir uluslararası yönetişim yapısı ile şehir/bölge 
idaresi getirmeli. Finansal çerçeveler ile desteklenen yeni 
kentsel ortaklıklar oluşturmalıdır.” 

BM Genel Kurul Toplantılarında, liderler arası diyalog, 
istihdam yaratımı ve sürdürülebilir yaşam biçimlerinin 
geliştirilmesi için küresel ortaklıklar yapılması 
kararlaştırıldı.

20



Devlet Başkanı’ndan teşekkür, 
Kraliçe’den övgü... 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Birleşmiş Milletler 
68. Kurul Toplantısı’nın ardından pek 
çok ülke lideriyle ikili görüşmelerde 
bulundu. Liberya Devlet Başkanı Ellen 
Johnson Sirleaf ile bir süre sohbet eden 
Başkan Topbaş, ülkelerin kalkınmasının 
yerel yönetimlerden geçtiğini 
söyledi. Liberya Devlet Başkanı ise, 
“Sizin görüşleriniz ve tecrübeleriniz 
bizim için önemli. Bir sene önce 
Liberya’ya geldiğinizde bize üç adet 
çöp kamyonu ve otobüs hediye 
etmiştiniz. Sözünüzde durdunuz. Şimdi 
onları kullanıyoruz. Halkım adına çok 
teşekkür ediyorum. Sizin tecrübeniz ve 
desteğinizle halkımıza daha iyi hizmet 
için çalışıyoruz. Sizi ülkemizde tekrar 
görmek isteriz.” diye konuştu. 

Başkan Kadir Topbaş, Hollanda 
Kraliçesi Zorrequieta Maxima’yla 
görüştü. Kraliçe, Başkan Topbaş’a, 
“Sayın Topbaş sizi çok yakından takip 
ediyoruz. Burada karşılaşmak ne 

büyük mutluluk. İstanbul’a geldim, 
hayran kaldım. Dostluklarımız daha 
yüzyıllar boyunca sürecek.” dedi. 
Bunun üzerine Başkan Topbaş da, 
“Sizi tekrar İstanbul’da görmek isteriz. 
Ortak paydalarda buluşmak en büyük 
temennimiz.” diye konuştu. 

ABD Kongre üyesi Ed Witgield’le de 
bir görüşme yapan Başkan Topbaş, 
daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül ile Dışişleri Bakanlığı’nın yabancı 
heyetlere verdiği kokteyle katıldı. 

Ulaşım yatırımlarına övgü…
Başkan Kadir Topbaş, New York’ta 
HABITAT İcra Direktörü Joan Clos ile 
görüştü. Görüşmede, Joan Clos’a 
İstanbul ulaşımı ve metro inşaatları 
konusunda bilgi veren Başkan Kadir 
Topbaş, İstanbul’un raylı sistem 
haritalarını da İPad üzerinden 
gösterdi. Haritaları uzun uzun 
inceleyen Joan Clos, İstanbul’daki 
ulaşım yatırımlarının ve şuan gelinen 
noktanın hayli etkileyici olduğunu 
söyledi. 
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Marmara Grubu Stratejik ve 
Sosyal Araştırmalar Vakfı 
Akademik Konsey Toplantısı, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katılımıyla yapıldı. Vakfa 
emeği geçenlere ödüllerini 
takdim eden Başkan Topbaş, 
9 yılda 60 milyar TL yatırım 
yaptıkları İstanbul’da metro 
yatırımlarına öncelik 
verdiklerini söyledi.

Başkan Topbaş, 
gelişen İstanbul’u anlattı! 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı 
Akademik Konsey Toplantısı’na katıldı. İstanbul WOW 

Otel’de düzenlenen organizasyonda, vakfa emeği 
geçenlere ödüllerini takdim eden Başkan Topbaş, yapılan 
yatırım ve hizmetlerle dünyanın merkezi haline gelen 
İstanbul’un belediye başkanlığını yürütmekten büyük 
onur duyduğunu söyledi. İstanbul’un tarihi dokusunu ve 
güzelliklerini anlatan Başkan Kadir Topbaş, “İstanbul, bu 
kadar zengin tarihinden dolayı gerçek anlamda barış ve 
hoşgörü kentidir. İstanbul’da, bir ülke özelliğinde zenginlik 
var. Ekonomik anlamda dünyanın odak noktasındadır.” 
dedi. 

İstanbul, dünyanın en modern metro ağına sahip…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’a yapılan ulaşım, 
eğitim, spor, sağlık ve turizm alanındaki yatırımlarla ilgili 
de bilgi vererek, “İstanbul, dünyanın en iyi, en modern 
metrolarına sahip kenti haline geldi. Metro ağı, 
2023 yılında 800 kilometreye ulaşacak. 2014 yılında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım bütçesi 
yüzde 15 artacak. Yatırımlarımızda öz kaynaklara ağırlık 
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verdik. 29 Ekim’de Marmaray’ın 
açılmasıyla şehrin doğu batı aksında 
iki kıta arasında ulaşım büyük oranda 
kolaylaşacak.” diye konuştu. 

Taksim Altgeçidi, doğru bir proje…
Taksim Yayalaştırma Projesi’nin çok 
doğru bir yatırım olduğunu belirten 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Taksim Altgeçidi, dünyaya 
örnek gösterebilecek kadar kaliteli. 
Geçmişte orada metrodan çıkan 
insanlar karıncaların yeryüzüne çıkışı 
gibi yoğunluk oluştururdu. Trafikteki 
araçlar ve insanlar adeta birbiriyle 
yarışmaktaydı. Bugün İstanbul’da 
3 milyona yakın araç var. Yeni yollar 
ve alternatifler geçiş alanları ile 
yayaya daha rahat hareket edecek 
imkanlar sağlamalısınız. Taksim’de 
bu yaptığımız iş doğru, İBB Meclisi ve 
Koruma Kurul’u tarafından da onanmış 
bir projedir. Yüzeyde henüz bir şey 
yapmadık sadece beton döktük. 
Taksim’de yeşillendirme, kısmen 
ağaçlandırma, şehir mobilyaları ve 
zemin kaplaması çalışmaları yapılacak. 

Hatta çevre binalarının cepheleriyle 
ilgili çalışmalar var.” 

Kanal İstanbul, cesur bir yatırım…
Başkan Kadir Topbaş, Kanal İstanbul’un 
hükümetin önemli projeleri arasında 
yer aldığını vurgulayarak, sözlerini 
şöyle tamamladı: “İstanbul Boğazı’ndan 
yılda 60 bin civarında gemi geçiyor. 
Bunun 17-18 bini tanker ve petrol 
taşıyor. İstanbul Boğazı, sit alanı 
olmasına rağmen, açık deniz kabul 
ediliyor. Boğaz’a radarlar için bir takım 
kuleler dikildi. Ancak dümen kilitlendiği 
zaman kuleler de bir şey ifade etmiyor. 
Boğaz’da ciddi sıkıntılar yaşanabilir. 
İstanbul Boğazı’ndan gemi geçişi 
bu kadar tehlike olmasaydı, böyle 
yeni bir kanal açmak gerekmezdi. 
Giderek artan petrol sarfiyatı, gemi 
taşımacılığının devam etmesi gibi 
gelişmeleri düşündüğünüzde İstanbul 
Boğazı’nı kurtarmak adına böyle bir 
adım atmak gerekliydi. Bu, büyük bir 
cesaret gerektiren, gerekli bir yatırım. 
İstanbul’u kurtarmak adına böyle bir 
adım atmak gerekiyor.” 
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Türkiye’nin en büyük yerel 
yönetimler birliği olan Türkiye 
Belediyeler Birliği’nin Eylül ayı 
olağan toplantısı Kadir Topbaş’ın 
başkanlığında yapıldı. Güçlü bir 
yerel topluluğun, demokrasi, 
ekonomi ve kültürel 
kalkınmayı sağladığını 
belirten Başkan Topbaş, 
kalkınmanın yerelden 
başladığını söyledi.

Kalkınma yerelden başlar!

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) Eylül ayı olağan 
toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın katılımıyla yapıldı. Ankara’da 

gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Belediyeler Birliği 
Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ile Türkiye’deki 81 ilin 
belediye başkanları, vekilleri ve belediye meclis üyeleri 
katıldı. 

Yerel topluluk; güçlü demokrasi, güçlü ekonomi…
Başkan Kadir Topbaş, Meclis Oturumu’nda yaptığı 
konuşmada, 4 yıllık süre içerisinde Türkiye Belediyeler 
Birliği Meclisi olarak önemli işlere imza attıklarını söyledi. 
Türkiye’nin ihtiyacı olan çoğulcu, çok sesli, demokratik 
ve örnek bir platform olmayı başarabildiklerini belirten 
Başkan Topbaş, “Hep birlikte ülkemize son derece önemli 
hizmetler vereceğimize tüm kalbimle inanıyorum. 
Küreselleşmeyi yoğun olarak yaşayan dünya, yerelleşmeye 
de bir o kadar muhtaçtır. Yerel yönetimler, yeni ilişkiler 
ve işlevler üretebilen bir kimlik kazanmalıdır. Güçlü yerel 
topluluk; güçlü demokrasi, güçlü ekonomi, kültürel ve 
sosyal kalkınma demektir.” diye konuştu.

Yerel yönetimler arası işbirliği arttı…
Günümüzde katılımcı demokrasi anlayışının ön plana 
çıktığının altını çizen Başkan Topbaş, “Ulusal ve uluslararası 
düzeyde yerel yönetimler arası işbirliği imkanları 
çoğaldı. Kentler için emek harcayan, yerel demokrasinin 
peşinde koşan yöneticiler olarak hedefimiz, bu işbirliğini 
daha da ileri taşımaktır. 68 yılı geride bırakmış olan 
Türkiye Belediyeler Birliği, yerel yönetim anlayışımızın 
zenginleşmesi ve koordinasyonu adına yol haritası 
hazırlayan bir kurum olarak öne çıkmıştır.” dedi.

Kalkınma yerelden başlar…
Başkan Topbaş, TBB’nin Türkiye’de demokratik yerel 
yönetim anlayışının gelişip güçlenmesinde katkısının 
çok büyük olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle 
tamamladı: “Birliğimiz, aynı zamanda belediyelerimizin 
uluslararası yerel yönetim kuruluşlarında temsil edilmesi 
gibi konularda öncü olmuştur. Belediyelerimiz ve 
birliğimiz açısından bu dönemde çok önemli hizmetler 
yaptık. ‘Kalkınma yerelden başlar’ anlayışı ile atılan bu 
adımlar, yerel yönetimlerimizi merkezi hükümet ile 
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daha uyumlu çalışır hale getirdi. Merkezi yönetimlerin 
yetişemediği sorunlara el atan yerel yönetimler, ülkemizin 
kalkınmasında öncü roller üstlendiler. Merkezi idarede 
gösterilen başarı ve dinamizmi yerel yönetimlere 
yansıttık.”

3 ilde 9 belediyeye yardım eli…
Başkan Kadir Topbaş, Suriyeli mültecilere kapılarını açan 
Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa’daki 9 ilçe belediyesine 
Türkiye Belediyeler Birliği adına yardım elini uzattı. Hasta 
nakil aracından iş makinelerine kadar çeşitli araçların 
teslim törenine katılan Başkan Topbaş, “Yerel yönetimler 
olarak bizler tüm insanlara eşit mesafedeyiz. İmkan 
ve kaynaklarımızı mümkün mertebe paylaşmayı, bilgi 
ve deneyimlerimizi aktarmayı hep ön planda tuttuk. 
Suriye’den gelen mültecileri barındıran ilçelerimize destek 
olma adına bazı araç-gereçler takdim edebiliriz diye 
düşündük. Takdimlerimiz küçük olabilir ama yanlarında 
olduğumuzu gösterme adına yardımlarımızın devam 
edeceğini göstermek istedik. Sizlerden gelen talepler 
doğrultusunda bu takdimlerimizi yapıyoruz.” diye konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Çağlayan’daki tarihi Abide-i 
Hürriyet Parkı’nı yeni bir 
görünüme kavuşturdu. Açılış 
törenine katılan Başkan Kadir 
Topbaş, parkın Çağlayan 
Adliyesi’nde görev yapan 
personel ile İstanbullulara 
yeni haliyle hizmet vereceğini 
söyledi. 

Abide-i Hürriyet Parkı yenilendi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden 
düzenlenen Abide-i Hürriyet Parkı, Başkan Kadir 
Topbaş’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış 

töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, başlayan adli yılın açılışını kutladı ve barışçıl 
ve huzur dolu bir Türkiye diledi. Türkiye’nin en büyük 
adliyesinin önündeki Abide-i Hürriyet Parkı’nı yeniden 
düzenleyerek Çağlayan Adliyesi’ne ve vatandaşlara tahsis 
ettiklerini belirten Başkan Topbaş, toplam 17 bin 
650 metrekarelik parka pek çok ağaç ve rengarenk 
çiçekler dikerek güzelleştirdiklerini ve zemin 
düzenlemesini yenilediklerini söyledi.

Tarihi park, İstanbulluların hizmetinde…
“Abide-i Hürriyet Parkı, Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan 
hakim, savcı, çalışan ve burada işi olan vatandaşlarımıza 
bu güzel haliyle hizmet verecek.” diyen Başkan Kadir 
Topbaş, “Adliyenin diğer tarafında da 20 bin metrekarelik 
bir meydan hazırlamıştık. Orası da adliyemize ve 
halkımıza hizmet veriyor. Yenilenen parkın adliyeye ve 
İstanbullulara hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen 
mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı 
da, Abide-i Hürriyet Parkı’nın İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yeniden düzenlenmesinin 
kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Bu tarihi 
park çok güzel bir hale geldi. Böyle tarihi bir mekanın 
bu kadar güzel bir şekilde yeniden düzenlenerek 
açılmasından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’a ve mesai arkadaşlarına çok 
teşekkür ediyoruz.” dedi.
 
549 bin TL’ye mal oldu…
1909 yılında temeli atılan ve 1911 yılında açılan Abide-i 
Hürriyet Parkı’nda Sadrazamlar Mithat Paşa, Mahmut 
Şevket Paşa ve Talat Paşa ile Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın 
anıt mezarları bulunuyor. Toplam 17 bin 650 metrekare 
olan parkın 12 bin metrekaresi yeşil alan, 5 bin 
650 metrekaresi sert zemin ve anıtlardan oluşuyor. 
Yenileme kapsamında 5 adet ahşap kamelya yapılan 
parka, 35 yeni ağaç ve binlerce çiçek dikildi. 11 bin 
200 metrekare yeni çim serilen ve yeni yürüyüş yolları 
eklenen parktaki çalışmalar 549 bin TL’ye mal oldu. 
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Abide-i Hürriyet Parkı yenilendi 

İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür 
Expo 2013 kapsamında 
Sultanahmet Meydanı’nda 
kurulan İpek Yolu Pazarı, 
İstanbulluları farklı kültürlerle 
buluşturdu. Dünyanın çeşitli 
ülkelerinden gelen 
sanatkarların el sanatı 
ürünlerinin yer aldığı pazarı 
ziyaret eden Başkan Topbaş, 
farklı kültürlerin biraraya 
geldiği pazarın insanlar 
arasındaki dostluğu 
pekiştirdiğini söyledi.

Dünyanın tüm renkleri 
Sultanahmet’te... 

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul-
Gyeongju Dünya Kültür Expo 

2013 kapsamında Sultanahmet 
Meydanı’nda açılan İpek Yolu 
Pazarı’nı gezdi. Dünyanın çeşitli 
kültürlerinin el sanatlarının ve 
doğal ürünlerinin yer aldığı 
stantları inceleyen Başkan Topbaş, 
sanatkarlarla bir süre sohbet etti.

Başkan Topbaş’a yoğun ilgi…
Başkan Topbaş, toplam 94 standın 
yer aldığı İpek Yolu Pazarı’nda, 
sanatkarlarla ebru yaptı, geleneksel 
enstrümanları çaldı. Doğal 
ürünlerin tadına bakan ve yerel 
kostümler deneyen Başkan Topbaş’a 
İstanbulluların yanı sıra turistler de 
yoğun ilgi gösterdi. Başkan Topbaş, 
özel bir Güney Kore televizyonuna 
verdiği röportajda; expo ile 

Gyeongju’dan başlayıp, İstanbul 
üzerinden Avrupa’ya uzanan 
tarihi İpek Yolu’nu canlandırmayı 
amaçladıklarını söyledi.

Expo, dünya barışına katkı 
sunacak…
Dost ve kardeş ülke Güney Kore 
ile Türkiye’nin ilişkilerinin hızla 
geliştiğine dikkat çeken Başkan 
Topbaş, “İstanbul-Gyeongju Dünya 
Kültür Expo 2013, iki ülke arasındaki 
ekonomik ve insani ilişkileri daha 
da geliştireceği gibi dünya barışına 
da katkı sunacak. Farklı kültürleri 
biraraya getirdiğimiz İpek Yolu 
Pazarı, dostluğumuzu pekiştiriyor. 
Expo, Güney Kore ile Türkiye 
ilişkilerinin daha da gelişmesinde 
bir başlangıç oluyor. İstanbul’dan 
dünyaya barış ve kardeşliği 
haykırıyoruz.” diye konuştu.
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İstanbul ve Güney Kore’nin 
Gyeongju şehri arasında kültür 
bağı oluşturmak amacıyla 
düzenlenen ve 23 gün boyunca 
kentte kültür şöleni yaşatan 
İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür 
Expo 2013, Ayasofya 
Meydanı’nda düzenlenen 
muhteşem bir törenle sona erdi. 
Expo ile İpek Yolu’nun tekrar 
hayat bulduğunu belirten 
Başkan Kadir Topbaş, turizme, 
ekonomiye ve insani ilişkilere 
de önemli katkılar 
sağlandığını söyledi.

Muhteşem kapanış…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 

yapılan ve Türkiye’de düzenlenen “ilk” kültür exposu 
olan İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013, 

Ayasofya Meydanı’ndan düzenlenen muhteşem bir 
törenle son buldu. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve Gyeongju Valisi Kim Kwan 
Yong’ın yanı sıra pek çok İstanbullunun ve turistin 
katılımıyla gerçekleşen şölende, Türkiye ve Kore 
kültürünü yansıtan halk dansları büyük beğeni topladı.

Bin yıllık İpek Yolu yeniden hayat buldu…
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, 
Asya’nın en doğusu ile İstanbul’u buluşturan kültür 
exposunun, insanlığın ortak lisanı olduğunu ve bin 
yıllık İpek Yolu’nun tekrar başlatılması adına önemli bir 
proje olduğunu söyledi. İstanbul’un, farklı kültürlerin 
birarada barış içinde yaşadığı gerçek anlamda bir 
barış şehri olduğunu vurgulayan Başkan Topbaş, “Yol, 
buluşma ve birliktelik” sloganıyla düzenlenen expoya 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

Expo, dünyaya kültürel bir yansıma sundu…
Küreselleşerek küçülen dünyada insanların birbirine 
daha çok yaklaştığını belirten Başkan Topbaş, “İnsanlar, 
böyle bir süreçte mekanları ve zamanı ne kadar çok 
birlikte kullanırsa, dünya barışına da o kadar fazla katkı 
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sunarlar. Bugün kapanışıyla aslında 
yeni bir başlangıca adıma attığımız 
expo, dünyaya güzel bir kültürel 
yansıma sundu.” dedi. 

Dünya, İstanbul’daki heyecanı ve 
estetiği gördü…
Başkan Kadir Topbaş, Güney Kore 
ile 60 yıl önce başlayan dostluğun, 
expo vesilesiyle daha çok gelişmesini 
arzu ettiklerini belirterek, sözlerini 
şöyle tamamladı: “İstanbullular, 
turistler ve televizyon başındaki 
dünyadaki pek çok insan, bu expo 
ile şehrimizdeki heyecanı ve estetiği 
izledi. İstanbul-Gyeongju Dünya 
Kültür Expo 2013’ün turizme, 
ekonomiye ve insani ilişkilere önemli 
katkılar sunduğuna inanıyorum. 
Güney Korelileri İstanbul’u daha iyi 
tanımaya davet ediyorum, Türkiye’ye 
bekliyoruz. Aynı şekilde ülkemizin 
insanlarının da bu güzel kültürü 
görmeleri için Güney Kore’yi ziyaret 
etmelerini istiyoruz.”

Expo ile dünya kültürü 
zenginleşti…
Gyeongju Valisi Kim Kwan Yong da, 
İstanbul’un tarihi mekanlarına 
23 gün boyunca kültürel zenginlik 
katan expo için Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve Başkan Kadir 
Topbaş’a teşekkür etti. Tarihi İpek 
Yolu üzerinde buluşan İstanbul 
ve Gyeongju şehirlerinin, expo 
ile yeni bir iletişim başlattıklarını 
belirten Yong, “Bu exponun, dünya 
kültürünün zenginleşmesine ve 
insanoğlunun refahının artmasına 
büyük katkı sağladığına inanıyorum. 
İki şehrin kültürel etkinliklerle 
birbirini tanıması, dünya barışına da 
büyük katkı sağlayacak.” diye konuştu.

Türk misafirperverliğini kalbimde 
saklayacağım…
Uluslararası medyanın ilgi gösterdiği 
ve 5 milyona yakın insanın takip 
ettiği expoya, Birleşmiş Milletler ve 
UNESCO’nun da destek vermesinin 

çok önemli olduğunu ifade eden 
Yong, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu 
bir son değil, yeni bir başlangıçtır. 
İstanbul ve Gyeongju, yeni İpek 
Yolu’na öncülük eden tarihi şehirler 
olarak birlikte gelişmeye devam 
edecek. Türkiye ile Güney Kore 
de, bundan sonra siyasi, kültürel 
ve ekonomik olarak daha çok 
işbirliği içinde olacak. İstanbul ile 
kurduğumuz güzel ilişkilerden gurur 
duyuyorum. Türk misafirperverliğini 
uzun zaman kalbimde saklayacağım.”

Başkan Topbaş’a Fahri Hemşehrilik 
Beratı…
Törende, Başkan Kadir Topbaş ile 
Vali Kim Kwan Yong, birbirlerine 
şehirlerinin Fahri Hemşehrilik 
Beratı’nı takdim ettiler. Karşılıklı 
hediyelerin verildiği tören, Başkan 
Topbaş ve Vali Yong’un, İstanbul ve 
Gyeongju şehirleri arasındaki işbirliği 
protokolünü imzalamasıyla son 
buldu. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 2013-2014 
Eğitim ve Öğretim Yılı’nın 
açılışında öğrencilerle buluştu. 
8,5 ay gibi kısa bir sürede 
tamamlanan ve Türkiye’nin en 
büyük imam hatip lisesi 
kampüsü olan Başakşehir 
Mehmet Emin Saraç Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde eğitim 
ve öğretim yılı,  Başkan 
Topbaş’ın katıldığı törenle 
başladı. 

Başkan Topbaş, 
öğrencilerle buluştu

Türkiye’nin en büyük ve en modern imam hatip 
lisesi kampüsü olan Başakşehir Mehmet Emin Saraç 
Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Başakşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal tarafından törenle hizmete açıldı. 
Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, 
Başakşehir Kaymakamı Fatih Kocabaş ve Başakşehir İlçe 
Milli Eğitim Müdürü İsmail Baltacı’nın yanı sıra çok sayıda 
veli ve öğrenci de katıldı. 

Başkan Kadir Topbaş törende yaptığı konuşmada, Hz. 
Mevlana’nın ‘Bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar’ 
sözünü hatırlatarak, “Globalleşen dünyada ülkelerin gücü 
nüfusla değil, yetişmiş insan gücüyle ölçülüyor. Bütün 
çocuklarımız, bebekliklerinden itibaren dünyanın başka 
noktasındaki çocuklarla rekabet halinde yaşıyor. Dünya 
ciddi bir rekabet içinde. Çocuklarımızın bu yarışta geri 
kalmaması gerekiyor.” dedi. 

Türkiye’de binlerce derslik yapıldı…
Başbakan Erdoğan ile birlikte Türkiye’de eğitime 
çok önemli bir bütçe ayrıldığını belirten Başkan 

Topbaş, binlerce yeni dersliğin yapıldığını ve okulların 
yenilendiğini hatırlattı. UCLG Başkanı olarak seyahat ettiği 
ülkelerde Türkiye’ye bakışın çok olumlu hale dönüştüğünü 
gördüğünü ifade eden Topbaş, dünyadaki dost ülkelerin 
Türkiye’den beklentisinin çok yüksek olduğunu ve bunun 
için eğitimin en öncelikli konu olduğunu kaydetti.

Eğitimde en büyük sorumluluk ailede…
Başkan Topbaş, eğitimin aileden başladığını ve ailelerin 
çocuklarının yapmasını istediği güzel davranışları önce 
kendilerinin sergilemesi gerektiğinin önemine dikkat 
çekerek, “Eğer siz okumuyorsanız, çocuğunuza ‘oku’ 
demenin bir anlamı yok. Çocuk sizi okurken görecek ki, o 
da öyle yetişsin. Büyük bir sorumluluğu üzerinde taşıyan 
bir milletin evlatları olarak üzerimizde çok büyük bir 
yük var. Bir cemiyetin bozamadığı bir insanı bir arkadaş 
bozar. Çocuklarımızın çok dikkatli olması gerekiyor.” diye 
konuştu.

Okula ismini veren hocaya hürmet…
İstanbul’da bu yıl ilköğretim ve liselerde 2 milyon 
700 bin öğrenci ile 104 bin öğretmenin ders başı yaptığını 
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dile getiren Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “ İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak ulaşımın yanı sıra 
eğitimde de çok ciddi yatırımlar yaptık. 
Türkiye’nin en büyük ve modern imam 
hatip okulu olan Mehmet Emin Saraç 
Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğretmen 
ve öğrencilerin çabalarıyla anlam 
kazanacak. Okula adını veren Mehmet 
Emin Saraç, 1958-59 ders yılında imam 
hatip lisesinde benim de hocamdı. 
Hocamız, her zaman duasına muhtaç 
olduğumuz çok muhterem bir kişi. 
Allah kendisine sıhhat ve afiyet içinde 
uzun ömürler versin.” 

Böyle modern ve iddialı bir okuldaki 
bütün öğrencilerin tablet bilgisayara 
sahip olmalarını ve derslerini bu 
şekilde takip edebilmeleri gerektiğini 
vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, 
Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Vural’dan bütün öğrencilere tablet 
verilmesi sözünü aldı. 

Yarınlar çocuklarımızın...
Şimdiki neslin modern okullarda çok 
daha başarılı olacağına inandığını 

ifade eden Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Yarınlar sevgili 
çocuklarımızın… Biz, okulumuza 
yaz-kış vapura yetişmek için koşarak, 
yamaç tırmanarak gidiyorduk. 
Şimdi Başakşehir’e metro yaptık. 
Otobüslerimiz son derece modern. 
Hep birlikte ülkemizi daha ileri 
taşımalıyız. İBB ve UCLG Başkanı 
sıfatıyla Birleşmiş Milletler’in bu yılki 
açılış toplantısına davet edildim. 
Bu sizin gururunuz. Sizin adınıza ve 
İstanbul için dünyada konuşuyoruz. 
İstiyoruz ki, bizden sonra da güzel 
nesiller yetişsin ve dünyaya yön 
versin. Böyle güzel bir okuldan 
dünyaya yön verecek nesiller çıkması 
lazım.”

4 spor salonu, 12 laboratuvar…
Başakşehir 2. Etap’ta 60 bin 
metrekarelik kapalı alan üzerine inşa 
edilen 104 derslikli Mehmet Emin 
Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi 
kampüsünde; 4 adet kapalı spor 
salonu, 12 adet laboratuvar, 2 adet 
konferans salonu, 4 adet cep sinema 
ile 308 kapasiteli yurt binası yer alıyor.

Ders yılı başladı, trafikte sorun 
yaşanmadı…
İstanbul’da 2013-2014 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 azami 
sıklıklarla yapıldı. Metrobüs Hattı’nda 
takviye otobüslerle yoğunluğun önüne 
geçildi. Şehir Hatları vapur seferleri de 
artırıldı.  İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin aldığı kararla okulların 
açıldığı gün toplu taşım araçları 6.00-
13.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet 
verdi. İstanbul trafiğinin izlendiği Afet 
Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) 
olumsuzluklara müdahale için birim 
sorumluları hazır bulundu. Ana arterler, 
E-5 ve TEM Otoyollarında olağanüstü bir 
trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Servislerin 
öğrencileri zamanında almaları,  
veliler ve öğrencilerin toplu taşıma 
araçlarını kullanmaları trafik sıkışıklığı 
yaşanmamasında etkili oldu. Trafik 
akışını sağlamak için 1.559 polis, 
800 jandarma personeli ve 1.000 Zabıta 
Memuru görev yaptı.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Taksim 
Yayalaştırma Projesi 
kapsamında sürdürdüğü 
trafiği yeraltına alma 
çalışmaları tamamlandı. 
Tarlabaşı Bulvarı ile Cumhuriyet 
Caddesi’nde trafiği rahatlatan 
tüneller hizmete alındı. 
Çalışmayla Oteller Bölgesi ile 
İstiklal Caddesi’nde yaya erişimi 
kesintisiz hale getirildi. 

Taksim trafiği rahatladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri 

Müdürlüğü tarafından yürütülen Taksim Yayalaştırma 
Projesi kapsamında; birbirinden bağımsız olan Taksim 

Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıt çevresi, metro giriş-çıkışı 
ve Gezi Parkı birleştirilerek, 98 bin m2’lik yayalaştırılmış 
alan oluşturuldu. Tarlabaşı Bulvarı ile Cumhuriyet 
Caddesi’ndeki araç trafiği yer altına alındı. Proje ile Oteller 
Bölgesi ile İstiklal Caddesi’ne erişim kesintisiz olarak 
sağlanmış oldu.

Tarlabaşı Bulvarı - Cumhuriyet Caddesi araç trafiğini 
rahatlatacak tüneller, Tarlabaşı-Harbiye yönünde 
450 metresi kapalı toplam 750 metre; Harbiye-Tarlabaşı 
yönünde ise 300 metresi kapalı toplam 450 metre olarak 
yapıldı. Gidiş-geliş 2 şerit olan tünellerde, ayrıca 
100 metre boyunda 2 şerit otobüs cebi bulunuyor. 
Yaklaşık 4 bin 500 m2’lik otobüs durak alanı bulunan 
altgeçitten meydan ve metroya yaya erişimi merdiven 
haricinde, yürüyen merdiven ve engelli erişimine de uygun 
asansör ile sağlanıyor.

Tünellerde otomatik yangın algılama ve müdahale sistemi, 
zararlı gazların uzaklaştırılmasına yönelik otomatik jetfan 
sistemi ve trafik kontrol merkezi bulunuyor. Yönetim tek bir 
merkezden bilgisayarlı otomasyon sistemiyle denetleniyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kente estetik değer katan 
aydınlatma çalışmalarına bir 
yenisini daha ekledi. Anadolu 
Yakası’nda Kozyatağı ve 
Bostancı arasındaki 
Tuzcuoğlu Köprüsü altında ve 
devamında yeni bir 
aydınlatma ve peyzaj 
çalışması yapıldı. 

Yepyeni aydınlatma çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje 
kapsamında, Kozyatağı - Bostancı arasında bulunan 
Tuzcuoğlu Köprüsü’nde led aydınlatma çalışması yapıldı. 

Özellikle köprüyü geceleri ön plana çıkacak olan çalışma 
ile çalı gruplarının ve sert zeminlerin etrafına 640 metre 
şerit led, mevcut ağaç diplerine ise vurgulayıcı 28 adet led 
projektör yerleştirildi.

Proje kapsamında; yeşil alan içerisinde bulunan 2 adet 
köprü ayağına metal lazer kesim kaplama yapıldı. 
Lazer kesimi ile oluşturulan motiflerin arkasına, hava 
karardığında devreye giren led lambalarla vurgulanan 
motifler yerleştirildi. Mavi, yeşil ve kırmızı olmak üzere 
3 renkten oluşan aydınlatma sisteminde dakikada 9 kez 
renk geçişi sağlanıyor. 

Çalışma yapılan 3 bin 760 metrekarelik alanın 3 bin 
93 metrekaresi yeşil alan, 667 metrekaresi ise sert zemin 
olarak tasarlandı. Çalışmalar kapsamında 6 bin 800 adet 
çalı, 64 adet ağaç, 5 bin 200 adet mevsimlik çiçek kullanıldı. 
Projede sert zemin olarak kırmızı, siyah ve beyaz renkli 
doğal taşlardan oluşan bir tasarım yapıldı. Çalışmada, 
87 ton beyaz podima taşı, 6 ton siyah doğal taş ve 3 ton 
kırmızı taş kullanıldı.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, hayatı 
kolaylaştıran “Akıllı Şehir” 
uygulamalarıyla ICT Summit 
Eurasia - Bilişim Zirvesi’ne 
damga vurdu. Zirveyi ziyaret 
eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
teknolojik altyapısını çok 
beğendini söyledi.

Büyükşehir göz doldurdu!
ICT Summit Eurasia-Bilişim Zirvesi, çok sayıda yerli ve 

yabancı konuğun katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan 

Vekili Göksel Gümüşdağ’ın konuşmacı olarak katıldığı zirvenin 
açılışına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Köksal Tandıroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Bilgi İşlem Daire Başkanı Hakkı Tok, İSKİ Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanı Çetin Çibuk ile İBB şirketlerinin yetkilileri katıldı.

İBB’den teknolojiye büyük yatırımlar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin geniş bir alanda 
kurduğu stantta “Akıllı Şehir” uygulamaları yerli ve yabancı 
ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Fuarda; İstanbulluların hayatını 
kolaylaştıran Cep Trafik, Akıllı Yol Bilgilendirme Sistemi ve 
Akıllı Duraklar gibi projeler tanıtıldı. BELBİM A.Ş. tarafından yıl 
içerisinde aktif olarak hizmete alınacak olan Cep Telefonu ile 
Akbil Uygulaması, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. 

İBB teknolojileri fuara damga vurdu… 
Bilişim Zirvesi kapsamında düzenlenen Akıllı Şehir İstanbul 
Konferansı’na İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
geliştirilen ve ihraç edilen teknolojiler damgasını vurdu. 
Zirvede konuşan İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Hakkı Tok, 
şehir hayatını kolaylaştıran teknolojileri içeren ‘Akıllı Şehir’ 
kavramını İstanbul’un çok yakından takip ettiğini belirterek, 
“Başkan Kadir Topbaş’ın talimatı doğrultusunda IP ve 
telekomünikasyon teknolojilerini kullanmakla kalmayarak, 
üretiyoruz ve geliştiriyoruz.” dedi.
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İSBAK, 16 ülke ve 46 şehre teknoloji ihraç ediyor… 
İSBAK Genel Müdürü Kasım Kutlu da, akıllı şehirlerin ancak 
planlamayla oluşturulabileceğini ifade ederek, çevreye 
duyarlı teknolojiler geliştiren İSBAK’ın yüzde yüz Türk 
mühendisliğinin ürünü olan EDS, ATAK, Global Optimizasyon, 
Tünel Yönetim Sistemleri, Mobil Uygulamalar ve Filo Yönetim 
Sistemleri gibi teknolojiler geliştirdiğini ve bu teknolojileri 
İstanbul dışında 16 ülkede 46 şehre ihraç ettiklerini söyledi.

İSKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Çetin Çibuk ise, İstanbul’a ABD 
ve Avrupa kriterlerinin üzerinde bir kaliteyle içilebilir su 
sağlandığını belirterek, “İSKİ, teknolojiyi kullanarak her gün 
kente sorunsuz bir şekilde kaliteli su ulaştırıyor ve kullanılan 
suyu arıtarak denizin dip akıntısına veriyor.” dedi.

Bakan Çelik’ten İBB’ye tam not…
ICT Summit Eurasia-Bilişim Zirvesi’ni ziyaret eden Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin stantlarını gezerek, teknolojik uygulamalar 
hakkında detaylı bilgi aldı. Geliştirilen teknolojileri çok 
beğendiğini ifade eden Bakan Çelik, “İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, farklı birim ve şirketleriyle, çok iyi bir iş paylaşımı 
ve koordinasyon içinde. Bu durum kurumun başarılı 
çalışmalarından anlaşılıyor. İstanbul’da hem yeraltı hem 
de yerüstü düşünülerek, hayatın güzelliği ve güvenliği için 
teknolojiden en iyi şekilde istifade edildiğine şahit oldum.” 
diye konuştu. 
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin son yıllardaki 
dev yatırımları ile dünyanın 
3’üncü büyük itfaiye teşkilatı 
haline gelen İstanbul İtfaiyesi, 
kuruluşunun 299. yılını çeşitli 
etkinliklerle kutladı. 
Günümüzün modern itfaiyesinin 
atası olarak nitelendirilen 
Tulumbacılar’ın Sultanahmet 
Meydanı’ndaki gösterisi, 
İstanbulluların beğenisini 
kazandı. 

İstanbul İtfaiyesi 299 yaşında
İstanbul İtfaiyesi’nin kuruluşun 299. yıldönümü ve İtfaiye 

Haftası etkinlikleri, Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet 
Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Genel Sekreter 
Yardımcısı Köksal Tandıroğlu ve İtfaiye Daire Başkanı 
Ali Karahan, saygı duruşunda bulunulmasının ardından 
Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Köksal Tandıroğlu, anıt 
şeref defterini imzalayarak şunları yazdı: “Aziz Atatürk, 
kuruluşumuzun 299’uncu yılında İstanbul İtfaiyesi olarak 
sana en içten şükran ve minnet duygularımızı sunuyoruz. 
İtfaiye Teşkilatımız bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da her türlü itfai olayda canla başla mücadele 
etmeye ve halkımızın yanında, yardımında olmaya devam 
edecektir.”

Şehitler dualarla anıldı…
İstanbul İtfaiyesi’nin kuruluşunun 299. yıldönümünün 
kutlandığı İtfaiye Haftası etkinleri çerçevesinde görevleri 
başında hayatlarını kaybeden şehit itfaiyeciler, Edirnekapı 
İtfaiye Şehitliği’nde anıldı. Şehitler için okutulan Mevlid-i 
Şerif ile başlayan anma töreni, dualarla sona erdi.

Szechenyi mezarı başında anıldı...  
İstanbul İtfaiye Teşkilatı’nda 48 yıl görev yapan Kont Odön 
Szechenyi, vefatının 91’inci yıl dönümünde Macaristan 
İstanbul Konsolosu Monika Felfoldi, Başkonsolosun Eşi 
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Dora Kiss Henezi, Ticaret Ateşesi’nin Eşi 
Dora Weisz ile İstanbul İtfaiyesi Destek 
Hizmetleri Müdür Yardımcısı Abdullah 
Akıncı ve Avrupa Yakası Müdür 
Yardımcısı Halil Yılmaz’ın katılımıyla 
Feriköy’deki mezarının başında anıldı.

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 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. 

Etkinlikler kapsamında, İstanbul 
genelinde 350 eğitim ve öğretim 
kurumunda yangın ve kurtarma 

tatbikatları yapıldı. Tatbikatlarda 
öğrencilere, yangın ve yanma bilgisi, 
yangın yerindeki tehlikeler, yangın 
söndürme cihazları ve kullanımı, 
yangın ve afetlerde doğru hareket 
yöntemleri hakkında eğitim verildi. 

Şampiyon Kocasinan Grup Amirliği…
İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, 
itfaiye grup amirlikleri arasında 
Voleybol Turnuvası düzenlendi. 
Turnuvanın final maçında Avrupa 
Yakası Şampiyonu Kocasinan Grup 
Amirliği ile Anadolu Yakası Şampiyonu 
Maltepe Grup Amirliği mücadele 
etti. Kıyasıya geçen yarışlar sonunda 
rakibini 3-0 yenen Kocasinan Grup 
Amirliği, İtfaiye Daire Başkanlığı 
Kupası’nın sahibi oldu. 

Vali Mutlu’ya ziyaret…
Etkinlikler kapsamında, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Köksal Tandıroğlu ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan ile 
beraberindeki heyet, Vali Hüseyin Avni 
Mutlu’yu ziyaret ettiler. Ziyaretten 
memnuniyet duyduğunu belirten Vali 
Mutlu, özverili bir şekilde çalışarak 
görevlerini yerine getiren itfaiye 
teşkilatının İtfaiye Haftası’nı kutladı. 

Yılın itfaiyecileri ödüllendirildi… 
İstanbul İtfaiye Teşkilatı, Topkapı 
Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen 
yemekte biraraya geldi. Programda, 
yıl içinde çeşitli alanlarda ve spor 
müsabakalarında başarı gösteren 
İstanbul İtfaiyesi çalışanlarına ödülleri 
takdim edildi. Macaristan Başkonsolos 
Eşi Dora Kiss Henezi, yılın itfaiye 
personeli seçilen Avrupa Yakası İtfaiye 
Müdürlüğü’nden Cengiz Balcı, Anadolu 
Yakası İtfaiye Müdürlüğü’nden 
Osman Sak, İtfaiye Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’nden Mehmet Şap 
ile Acil Yardım ve Can Kurtarma 
Müdürlüğü’nden Gülüfer Gücüyeter’e 
plaket ve ödüllerini verdi.

37



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbul halkının yaşam 
kalitesini artırmak amacıyla 
sağlık ve sosyal alanlarında 
son 9 yılda pek çok hizmet ve 
yatırımı hayata geçirdi. Sağlık 
hizmetleri ihtiyaç sahiplerinin 
ayağına götürülürken; koruyucu, 
önleyici, tedavi ve rehabilite edici 
hizmetlerle toplum sağlığının 
korunmasına destek verildi. 
Yaşlılar ve engellilerin yaşamlarını 
kolaylaştırmak için çok sayıda 
hizmet ve yatırım yapan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, sosyal 
tesislerinin sayısını da 8 yeni tesis 
yaparak 15’e çıkardı. 

İstanbul’da dev 
sağlık ve sosyal yatırımları…

Son 9 yılda toplum sağlığının korunmasına yönelik 
pek çok proje ile İstanbulluların yaşam kalitesini 
artıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve 

Aile Sağlığı Hizmetlerinde; 22 Sağlık Tarama Merkezi, 
17 Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve 3 Görüntüleme 
Merkezi’ni hizmete açtı. Kadın ve Aile Sağlığı 
Merkezlerinde özellikle meme kanseri başta olmak üzere 
birçok hastalıkta erken teşhis ile binlerce vatandaşın 
yeniden hayata bağlanması sağlandı. 

Birgün değil, hergün kadınların yanında…
1 milyon 618 bin 633 kişiye sağlık taraması hizmeti verildi. 
897 bin 308 meme kanseri risk taraması ile 309 bin 
152 dijital mamografi çekimi yapıldı. 2 bin 46 meme 
kanseri erken evrede tespit edildi. 799 bin rahim ağzı 
kanseri ve 71 bin 598 kolon kanseri taraması hizmeti 
verildi. 1 milyon 219 bin 810 kez kemik erimesi, 500 bin 
171 kişiye kalp-damar hastalıkları, 367 bin 732 anemi 
taraması yapıldı. 22 Sigara Bıraktırma Merkezi’nde 
41 bin 357 seans danışmanlık hizmeti ile sağlık ve hijyen 
uygulamaları, zararlı madde kullanımı, beslenme, çocuk 
gelişimi gibi pek çok konuda 2 milyon 417 bin 532 seans 
sağlık eğitimi verildi. Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde 
457 bin 275 seans danışmanlık hizmeti verildi.  
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Sağlık hizmetleri ihtiyaç sahiplerinin 
ayağına götürdü…
Muayeneden enjeksiyona, yara 
bakımından fizik tedaviye, hasta 
naklinden psikolojik desteğe, ev ve 
kişisel temizlikten hastane ve evde 
refakate kadar tüm sağlık hizmetlerini 
ihtiyaç sahiplerinin ayağına götüren 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kendisine bakamayan ve yardıma 
muhtaç yaşlı, yatalak ve engelli 
vatandaşlara yaşadıkları ortamda 
sağlık hizmeti veriyor. Evde Sağlık 
Hizmetleri’ne başvuru yapan 156 bin 
565 kişiyi adreslerinde ziyaret eden 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
199 bin 476 kez evde doktor 
muayenesi, 477 bin 141 kez yara 
bakımı, serum, açlık-kan şekeri 
ölçümü, sonda, tansiyon ölçme, 
enjeksiyon gibi hemşirelik hizmeti 
verdi. Yatalak ve bağımlı hastalara ev 
ortamlarında 121 bin 670 seans fizik 
tedavi yapıldı. 22 bin 389 kişinin 
hastanede tedavileri gerçekleştirilirken; 
6 bin 402 kez ev temizliği-kişisel bakım 
hizmeti ile 36 bin 104 saat hastanede 

yatan bakacak kimsesi olmayan 
hastaya refakat hizmeti verildi. 
Hastalara 128 bin 590 adet ilaç temini 
ile14 bin 131 kez nakil hizmeti 
sağlandı. 

İBB, ihtiyaç sahibi vatandaşların 
yanında… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 
9 yılda 205 bin 744 ihtiyaç sahibi aileye 
destek oldu. 422 bin 272 kez nakdi, 
24 bin 773 kez ilaç yardımı yaptı. 
881 bin 651 aileye 6 milyon 333 bin 
93 adet alışveriş kuponu ile 6 bin 
321 aileye eşya, 17 bin 113 aileye giyim 
yardımı yapıldı. Günlük 20 bin kişilik 
aşevi ile hizmet verildi. 

Kadına yönelik eğitim ve istihdam 
çalışmalarına başlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, şiddete maruz 
kalmış 1.204 kadına sahip çıktı. Şiddete 
uğrayan kadınlar için İstanbul’un en 
büyük Kadın Konuk Evi hizmete açıldı. 
Kadınlara yardım, destek ve eğitimlerin 
tek çatı altında yürütüldüğü Kadın 
Koordinasyon Merkezi’nin yeni binası 
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hizmete alındı. Her yıl gerçekleştirilen 
Doğu’dan İstanbul’a Kadın Eli Sergisi ile 
atölyelerde üretilen el emeği ürünler, 
halkın beğenisine sunuldu. 

Talep ve şikayetlere çözüm 
üretiliyor…
Vatandaşların dilek, şikayet, soru 
ve sorunlarına çözüm üretmek ve 
hayatlarını kolaylaştırmak için 
365 gün 24 saat anlayışıyla hizmet 
veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Beyazmasa, 153 Çağrı Merkezi ve 
13 farklı noktadaki İletişim Noktaları 
ile İstanbulluların sorularına yanıt 
verdi, çözüm üretti ve belediye 
hizmetleri hakkına bilgilendirme 
yaptı. “Muhtarlarımızı Dinliyoruz, 
Mahallerimizi Konuşuyoruz” toplantıları 
ile muhtarlar eşliğinde 11 bin 
567 İstanbullunun evine misafir oldu. 
@istanbulbld ve @ibbbeyazmasa twitter 
hesaplarıyla İstanbullular bilgilendirildi.  

İstanbul’da engeller kaldırıldı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
engellilerle sosyal yaşam arasındaki 
engelleri kaldırmak için projeleri bir bir 

hayata geçirdi. Hizmete açılan 25 Engelli 
Merkezi ile 112 bin 337 kayıtlı engelli 
sayısına ulaşıldı. Engelli vatandaşlara 
bilgilendirme, bilinçlendirme, 
yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve 
mesleki iyileştirme hizmetleri verildi. 
1.346 engelli vatandaşın iş sahibi olması 
sağlandı. 2 bin 454 kez ağız ve dil 
kaslarında gelişim bozukluğu bulunan 
engelli çocuklara konuşma terapisi ile 
3 bin 706 işitme engelli bireye işaret 
dili eğitimi verildi. 4 bin 716 zihinsel 
engelli bireye özel merkezlerde çeşitli 
branşlarda beceri kazandırıldı.  

Ortez Protez Atölyesi kuruldu…
Küçük Adımlar Erken Eğitimi Projesi 
ile 0-6 yaş arası gelişimsel geriliği olan 
çocukların ailelerine yönelik 
1.502 kişiye eğitim verildi. Engelli 
bireylere 785 bin 308 seans sporla 
rehabilitasyon, 60 bin 551 seans 
fizyoterapi, atla terapi ve hidroterapi 
hizmeti verildi. Sosyal güvencesi 
olmayan 75 bin 417 engelliye; işitme 
cihazı, akülü tekerlekli sandalye, 
tekerlekli sandalye, beyaz baston, 
ortez-protez, hasta altı bezi gibi 

medikal yardımlar yapıldı. Hizmete 
açılan Çiroz Engelliler Yaz Kampı’nda 
33 bin 566 engelli birey ve engelli 
ailelerine yaz tatili yapabilme imkanı 
sağlandı. 

Herkes için erişilebilir İstanbul… 
99 bin 266 engelliye ve 43 bin 
865 engelli yakınına toplu ulaşımda 
ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı. 
İstanbul geneli ana ulaşım yol ağındaki 
kavşaklarda görme ve bedensel 
engelliler için yaya geçitleri düzenlendi. 
Avcılar - Söğütlüçeşme Metrobüs 
Hattı’nda durak üstgeçitlerine 
erişilebilirlik için rampa, yürüyen 
merdiven ve asansörler yapıldı. İskele, 
durak ve istasyonlar engellilere uygun 
hale getirildi. Engellilere uygun konut 
projeleri üretildi. “Erişilebilir Turizm, 
Engelsiz İstanbul” projesi ile müzeler 
engellilerin erişime uygun hale getirildi.  

Yaşlı ve kimsesizlere sahip çıkılıyor…
Türkiye’nin en büyük bakım ve 
huzurevi olan Darülaceze Kayışdağı 
Kampüsü’nde, 1.400 yaşlıya 
hizmet veriliyor. Yaşlıların sosyal 
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hayata adaptasyonları için yılda ortalama 850 sosyal/
kültürel organizasyon yapılıyor. 120 hasta kapasitesi ile 
Türkiye’nin en büyük Alzheimer-Demans bakım ünitesi 
ile yaşlıların alıştıkları sosyal ortamlarından koparılmadan 
yaşayabilecekleri 22 yaşamevi oluşturuldu. Kartal Yakacık’ta 
Beşir Akınal Huzurevi’ni ile Türkiye’nin ilk Sanatçı Yaşam Evi 
açıldı.

Cenaze hizmetleri ücretsiz veriliyor…
İstanbulluların kederli günlerinde acılarını paylaşan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklardaki % 90’ları bulan 
doluluk oranına “iki katlı lahit mezarlık uygulaması” ile 
çözüm üretti. İstanbul genelinde cenaze hizmetleri ücretsiz 
olarak veriliyor. Şehirlerarası cenaze nakil hizmetleri de 
ücretsiz olarak yapılıyor. Kent genelindeki mezarlıklar, 
450 adet güvenlik görevlisi ile herkesin güvenli ve huzurlu 
bir şekilde ziyaret edebildiği mekanlar haline getirildi.

Sokak hayvanları rehabilite edildi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu 
Yakası’nda 3 adet, Avrupa Yakası’nda 2 adet olmak üzere 
5 adet 2 bin hayvan kapasiteli Hayvan Bakımevi hizmete 
açıldı. 96 bin 420 sahipsiz hayvanın muayene ve tedavisi 
ile 68 bin 515 hayvanın aşılaması yapıldı. Eyüp Hasdal 
ve Tuzla Hayvan Barınaklarında özellikle yaşlı, sakat ve 
yavrulu hayvanların bakımı sağlandı. Sultangazi Cebeci’de 
Geçici Hayvan Bakımevi hizmete alındı. 54 bin 202 sahipsiz 
hayvan rehabilite edilirken, 6 bin 412 sahipsiz hayvana yuva 
bulundu. “Vet-İstanbul Projesi” kapsamında toplam 50 bin 
440 hayvana takip amaçlı mikroçip takıldı. 
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Modern kurban satış ve kesim hizmeti…
Kurban Bayramlarında Mobil Kurban Kesim Üniteleri 
kurularak, İstanbulluların kurbanlarını sağlıklı ve düzenli bir 
ortamda kesmeleri sağlandı. Eyüp Alibeyköy’de 35 dönüm 
arazi üzerinde kurban satış ve kesim alanı oluşturuldu. 
Anadolu ve Avrupa Yakalarına Sağlık Kabini, Pansiyonu, 
lokal ve diğer sosyal donatılar olan modern Kurban Satış ve 
Kesim Yerleri kuruldu. 

İstanbulluların sağlıklı beslenmesi için…
İstanbulluların sağlıklı beslenmeleri için pek çok yeniliğe 
imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan 
vatandaşların su ürünlerinden yaş sebze ve meyveye, 
ekmekten suya kadar birçok alanda kesintisiz ve sağlıklı 
hizmet almasını sağladı. Çocukların daha iyi beslenmelerine 
yardımcı olan Altın Çörek üretildi. Ayrıca çölyak, 
fenilketonüri ve otizm hastaları için Glütensiz Nişastalı 
Karışım (GNK) üretilerek, hastalar, yurt dışından yüksek 
fiyatlarla ithal edilen benzer ürünlere bağımlı olmaktan 
kurtarıldı. Şehir estetiğine uygun 577 adet Halk Ekmek 
Büfesi açıldı. Avrupa’nın en büyük taş tabanlı ekmek üretim 
hattı kuruldu. Sağlık denetiminden geçirilmiş 278 bin 
144 ton su ürünü İstanbul halkının tüketimine sunuldu. 

Sosyal tesislerde kaliteli hizmet…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7 adet olan sosyal tesis 
sayısını, 8 yeni tesis yaparak 15’e çıkardı. Miniatürk Parkı, 
Su Köşkü ve Tarihi Moda İskelesi’nde 3 yeni restoran açıldı. 
Yıldız Korusu’ndaki Çadır Köşk, Kır Kahvesi, Küçük Çamlıca 
Köşkleri ve Üsküdar Paşalimanı Restoranı restore edilerek, 
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İstanbulluların hizmetine açıldı. Sosyal 
tesislerde her yıl ortalama 10 milyon 
vatandaş ağırlandı. Sahillerdeki 
yoğun talebi karşılamak amacıyla 
Bakırköy, Suadiye, Caddebostan, Atalar, 
Şaşkınbakkal, Altıntepe, Küçükyalı, 
İdealtepe, Süreyyapaşa, Çatladıkapı, 
Pendik, Yedikule sahillerinde 12 adet 
kafeterya açıldı. 

6 adet tam donanımlı mobil büfeyle, 
İstanbul sahillerinde ve ihtiyaç 
anlarında halka hizmet sunuldu. 
Ramazan ayı boyunca mahalle 
aralarında kurulan sofralarda 
günde 20 bin kişi iftar sofralarında 
buluşturuldu. Avcılar Sahil Pazarı ile 
Büyükçekmece Gece Pazarı yeni bir 
anlayışla bölge halkının hizmetine 
sunuldu. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından başlatılan 
Avrupa’nın en büyük Organik Tarım 
Projesi ile çiftçilere organik tarımla 
ilgili gerekli eğitimler verildi, özel 
sektörle çiftçiler buluşturuldu. 
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu, İstanbulluların ortak 
buluşma noktası olan 
Beyoğlu’nun başarılı belediye 
başkanı Ahmet Misbah 
Demircan. İlçenin dünü, 
bugünü ve yarınını 
konuştuğumuz Başkan 
Demircan, Taksim 
Yayalaştırma Projesi’nin 
İstanbul’un kalbi olan 
Beyoğlu’na artı bir değer 
kattığını söyledi. 

İstanbul’un kalbi: Beyoğlu…

Sayın Başkanım, Beyoğlu’nun çehresi son yıllarda 
ivme kazanan kentsel dönüşüm çalışmaları ile 
değişmeye ve gelişmeye başladı. Bu kapsamda, ilçe 

genelinde yürüttüğünüz projelerden bahseder misiniz?
Beyoğlu’nu aslında iki bölgeye ayırabiliriz. Birincisi tarihi 
binaların bulunduğu, merkezinde İstiklal Caddesi’nin ve 
Tarlabaşı Bulvarı’nın bulunduğu sağlı sollu tarihi binaların 
yer aldığı, bir yandan Cihangir’e Karaköy’e uzanan bu geniş 
coğrafya. Burası Beyoğlu’nun sit bölgesi. Burada kenti 
yenileme çalışmalarını iki ana kulvarda yürüttük ve netice 
aldık. Bir de Beyoğlu’nun sit alanı olmayan, tarihi olmayan 
Kasımpaşa, Hasköy, Sütlüce ve özellikle Okmeydanı bölgesi 
var. Buralar daha çok gecekonduların olduğu bölgeler. 
Buralarda daha farklı bir strateji uyguladık. İlk olarak Beyoğlu 
Belediyesi tarafından hayata geçirilen Koruma Uygulama 
Denetleme Büroları (KUDEB) ile Beyoğlu’ndaki 1’inci sınıftan 
olmayan tarihi binaların boyası badanası, tadilatı, çatı 
aktarması gibi yani binanın ana taşıyıcılarına müdahale 
edilmeden mevcut kullanımını bozmadan onarmayı 
hedefleyen bir düzenleme gerçekleştirdik. 

KUDEB’le birlikte kurduğumuz Kentsel Güzelleştirme 
Müdürlüğü binaları tek tek gezip, insanları davet etti. 
Onlara izin vermekle kalmayıp, ne yapacaklarını da öğretti. 
Bunun yanı sıra eş zamanlı olarak Beyaz Zambak Projesi’ni 
ortaya koyduk. İşletmelerin hijyen noktasında gelişmesini 

sağlayacak çalışmalar yaptık. “İskele bizden, boya sizden” gibi 
kampanyalarla halkımızı işin içine çektik. Beyoğlu, kalitesiz 
mekanlardan, merdiven altı kaçak işletmelerden kurtuldu. 
Beyoğlu’nun gerçek dinamiği bu iki proje üzerinden yürüdü. 

Bir de Tarlabaşı’nda gerçekleştirdiğimiz dönüşüm projesi var. 
Bu proje basit onarımlı olmayacak kadar çok kapsamlı bir 
proje. Tarihi bölgelerinde binaları içten onaracağımız, altlarına 
otopark koyacağımız... Ve o bölgede büyük bir dönüşümü 
başlattıktan sonra geri kalanının domino etkisiyle kendi 
kendine dönüşecek Tarlabaşı Dönüşüm Projesi. Bu proje, 
Tarlabaşı’nın büyük bir dönüşüme uğramasını sağladı ve 
Tarlabaşı’nda büyük bir hareket başladı. İşte bunlar Beyoğlu 
sit bölgesinin iki önemli projesidir.

Kasımpaşa ve Sütlüce’de de dönüşüm projelerini 
yürütüyoruz. Ama bu projelerin en büyüğü ve en kapsamlısı 
Okmeydanı Dönüşüm Projesi’dir. Bu proje kapsamında 
plebisit yapıyoruz, her gün vatandaşlarla görüşüyoruz. 
Vatandaşlarımızın %95’i dönüşümü istiyor; hükümetimize, 
Büyükşehir Belediyemize ve bize inanıyor. Okmeydanı 
Dönüşüm Projesi, dünyanın ve Türkiye’nin en önemli 
yerinde dönüşüm projelerinden biri olacak. İnanılmaz 
caddesiyle belki de cadde perakendeciliğini, AVM’lerden 
sonra geleneğimize uygun cadde ticaretini, Okmeydanı’nda 
canlandıracağız. 
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Başkanım, İstanbulluların ortak 
buluşma noktası olan Taksim 
Meydanı’nın yayalaştırılmasına 
yönelik proje Beyoğlu’na nasıl bir 
kattı sağlayacak?
Bir evin toplantı salonu olmazsa oraya 
gelecek misafiri ağırlayamazsınız. 
Bir şehir olarak düşünürseniz 
meydanlar da bu şehrin toplanma 
alanlarıdır. Taksim Meydanı’na sadece 
yayalaştırma yapılmadı, ayrıca büyük 
bir alan kazandırıldı. Meydan araç 
trafiğinden kurtarıldı ve yayalar için 
bir rahatlama sağlandı. Ben 30 yıldır 
Taksim’de olan bir insan olarak hep 
insanlardan şu sözü duyuyordum: “Şu 
meydan bir düzenlense de rahat rahat 
yürüyebilsek.” Ve hatta turizmcilerin 
hayali de şuydu; İstiklal’den Karaköy’e, 
oradan Sultanahmet’e bir turist aksın. 
İnsanlar oradan yürüyerek çıksınlar… 
Şuan insanlar İstiklal’den Karaköy’e 
kadar yürüyebiliyorlar. Bu aksta kaldırım 
çalışmalarını ve yol düzenlemelerini 
tamamladık. Bir de Şişli’ye doğru 
Cumhuriyet Caddesi’nden geniş 
kaldırımlarla insanlar yürüyebiliyorlar. 

Diğer yanda Atatürk Kültür Merkezi, 
oteller bölgesinin tam ortasında kalan 
bir alanda insanlar böyle bir meydana 
ihtiyaç duyuyorlardı. Bu anlamda Taksim 
Yayalaştırma Projesi’ni çok anlamlı 
buluyorum. Eğer burası İstanbul’un 
kalbiyse, damarlarda tıkanıklıklar vardı. 
Bu projeyle bu tıkanıklığa by-pass 
yapıldı. Dolayısıyla Taksim Meydanı’nın 
bizim için ehemmiyetini vurgulamak 
istiyorum. Bu bölgeye ne kadar çok 
insan gelirse, o kadar fazla istihdam 
artıyor, o kadar fazla ticaret artıyor, o 
kadar fazla insan ağırlıyoruz, o kadar 
fazla Beyoğlu’nun yıldızı parlıyor. 

Başkanım, çok sayıda kültür ve 
sanat etkinliğine ev sahipliği yapan 
Beyoğlu’nun bu potansiyelini daha 
ileriye götürmek için yürüttüğünüz 
çalışmalar hangileri?  
Bizde çok güzel bir söz vardır: 
“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.” 
Mekanları yaşanabilir hale getirdikçe, 
onlar kendi kültürleriyle burada 
değişik faaliyetlerde bulundukça 
burada kültürel ve sanatsal değer 

de artacaktır. Taksim Meydan 
çalışmasının birinci nedeni de 
budur. Beyoğlu’nda farklı diller, 
dinler, tarzlar mevcut. Bu farklılıkları 
birarada tutabilmek başlı başına bir 
sanattır. Sanatçılar son zamanlarda 
Beyoğlu’nda galeriler açmaya başladır. 
Son 10 yılda Beyoğlu tek tip eğlence 
kültüründen kurtularak, her kesimin 
birarada olabilmesi sağlandı. Beyoğlu 
sanatın ve kültürün kalbidir.

Başkanım, İstanbul’un en eski 
yerleşim yerlerinden biri olan 
Beyoğlu’nun bacasız sanayi 
olarak da tanımlanan turizm 
sektöründen daha fazla pay alması 
için yaptığınız ve yapacağınız 
çalışmalar hangileri?
Bugüne kadar yapmış olduğumuz 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Öncelikli olarak Tarlabaşı’nı bitireceğiz. 
Tarlabaşı Projesi tamamlandıktan 
sonra bu konudaki diğer adımları 
atacağız. İlçemizde düzenlenecek 
olan Sahaf Festivali başlayacak 
ve Beyoğlu’nda sahaf kültürünü 
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oturtacağız. Bu tip alanlardaki 
çalışmalarımızla Beyoğlu’na hizmet 
etmeye devam edeceğiz. Ne yapmak 
istediğimize karar verdik ve adım 
adım kararlılıkla ilerledik. 

Başkanım, sosyal belediyecilik 
alanındaki projelerinizden kısaca 
bahseder misiniz? 
Beyoğlu’nda, Sosyal Market veri 
tabanı yoluyla önemli bir çalışma 
yürütüyoruz. 1.000 aileye her ay, 
1.500 aileye 3 ayda bir, 1.500 aileye de 
6 ayda bir olmak üzere toplam 4 bin 
500 ailemize sosyal market aracılığıyla 
destek oluyoruz. Geçen yıl yaklaşık 
12 milyon lira değerinde sosyal 
yardımlarda bulunduk. Bu konuda 
bir başka çalışmamız da, Beyoğlu 
İstihdam Merkezi’dir. Bu merkezimiz 
vasıtasıyla Beyoğlu’nda yaşayan 
işsizlere iş bulmayı amaçlıyoruz. 
İlçemizde kurduğumuz 12 Semt 
Konağı ile de özellikle kadınların 
kendilerini geliştirmesine yönelik 
sosyal içerikli projeler hazırlıyoruz. 

Bu konaklarda doktordan anaokuluna, 
sosyal yardım ünitelerinden 
kütüphane ve internet kafeye kadar 
pek çok hizmet mevcut. Bu semt 
konakları bulundukları bölgede bir 
sosyal kulüp gibi çalışıyor. Kadınlara 
ve aileye yönelik bu çalışma, bizim 
gurur duyduğumuz bir proje. 
İlçemizde kadınlara, çocuklara, 
yaşlılara, engellilere, işsizlere ve ihtiyaç 
sahiplerine yönelik çalışmalarımız 
devam ediyor.

Başkanım, çocukların ve gençlerin 
eğitimi konusunda yürüttüğünüz ve 
planladığınız çalışmalar hangileri?
Beyoğlu halkına hizmet verdiğimiz 
2 tane Gençlik Merkezimiz var. Burada 
üniversiteye hazırlıktan keman 
kursuna, yabancı dil eğitiminden 
yurtdışı seyahatlerine kadar 
programlar veriyoruz. Hatta ilköğretim 
okullarında ve liselerde 19 Mayıs, 
23 Nisan gibi önemli günlere özel 
programlar hazırlatıyoruz. Çocuk 
ve gençlerimizi hem hayatın içine 
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çekmeye hem de onların hayatlarında 
kalıcı izler bırakmaya gayret ediyoruz. 
Beyoğlu’nda şuanda 2 tane kütüphane 
mevcut. Buradan çocuklarımız 
istifade ediyor. Yurtdışına öğrenciler 
gönderiyoruz, okullarımızın bakımlarını 
yapıyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz 
Kefken Kampı ile gençlerimize 
Beyoğlu’nda yapmak istediklerimizi 
gösterme fırsatı buluyoruz. Burada 
çocuklarımız kendilerini geliştirme ve 
kendilerini geleceğe hazırlama fırsatı 
buluyorlar. Kefken Yaz Kampı’ndan 
bu zamana kadar 50 bin gencimiz 
faydalandı. Kamp, gençlerimizin 
gündelik hayatlarında da etkisini 
göstermeye başladı. Bu projeden de 
önemli bir başarı elde ettik. 

Başkanım son olarak ne söylemek 
istersiniz? 
Şunu söylemek isterim ki, İstanbul 
ve İstanbul’un ilçeleri “İstanbul’u ve 
ilçelerini nasıl daha güzel bir yere 
taşırız?” derdinde olan insanların 
yönetiminde. Kentte yaşayanlar, 
rahat ve huzurlu olabilirler. Özellikle 
AK Partili belediyeler için bunu 
söyleyebilirim.

Ahmet Misbah Demircan kimdir? 
1967 yılında Kasımpaşa’da 
doğan Ahmet Misbah Demircan, 
ilköğrenimini Piyalepaşa İlköğretim 
Okulu’nda, ortaöğrenimi de Behçet 
Kemal Çağlar Lisesi’nde tamamladı. 
1992 yılında Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 
Profesyonel iş yaşamına turizm 
sektöründe başlayan ve pek çok 
farklı ülkede iş deneyimini artıran 
Demircan, AK Parti’nin kuruluşuyla 
aktif politikaya adım attı. AK Parti 
Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı olarak 
başladığı siyasi yaşamında, AK 
Parti İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
Genel Merkez Turizm Komisyonu 
Başkan Yardımcılığı görevlerinde de 
bulundu. Gençlik yıllarından itibaren 
sivil toplum kuruluşlarında aktif 
olarak yer aldı. Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve 
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nde 
(TÜRSAB) görevler üstlendi. Belediye 
Başkanlığı’nın yanı sıra Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde 4 yıldan bu yana 
“Liderlik” dersleri veriyor. Evli ve 
3 çocuk babası olan Ahmet Misbah 
Demircan, Arapça ve İngilizce biliyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile Pakistan’ın Pencap Eyaleti 
arasında atık yönetimi 
konusunda işbirliği protokolü 
imzalandı. İmza töreninde 
konuşan Başkan Topbaş, 
Pakistan’a her konuda yardımcı 
olmaya hazır olduklarını söyledi. 

İstanbul, Pakistan’a örnek oluyor 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

Pakistan’ın Pencap Eyaleti Başbakanı Shahbaz Sharif 
ve beraberindeki heyetle biraraya geldi. İstanbul Four 

Seasons’da gerçekleşen görüşmede, İSKİ Genel Müdürü 
Ahmet Demir ile İSTAÇ Genel Müdürü Osman Akgül 
de hazır bulundu. Görüşmede, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi şirketlerinden İSTAÇ’la Pencap Eyaleti’ndeki 
6 şehrin atık yönetimi konusunda projelendirme 
çalışmaları yapmak üzere anlaşma imzalandı. İSKİ ile de 
işbirliği protokolü yapıldı.  

Pakistan’a her konuda yardımcı olmaya hazırız…
Başkan Kadir Topbaş, imza töreninde yaptığı konuşmada, 
daha önce Pencap Eyaleti ile katı atık yönetimi, toplu 
taşıma ve Metrobüs Hattı’na benzer ulaşım sistemi 
kurulması yönünde çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, 
“Sayın Başbakan, iki ülkenin dostluğu ve işbirliği 
konusunda büyük çaba sarf ediyor. Kendilerine ayrıca 
teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
bizler de her konuda Pakistan’a yardımcı olmaya hazırız.” 
dedi. 
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İstanbul, Pakistan’a örnek oluyor 

İstikrarlı ve kararlı yönetim 
anlayışı…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
olduğu dönemde başlattığı hizmet 
anlayışını devam ettirdiklerini 
belirten Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin 
başarısında istikrarlı ve kararlı bir 
yönetim anlayışı var. Başarımızı 
buna borçluyuz. 2004 yılında 
göreve geldiğimde, Avrupa’daki 
meslektaşlarıma Türkiye’nin ve 
İstanbul’un gelecekteki başarılarından 
bahsediyordum. O zamanlar bana çok 
iddialı konuştuğumu söylemişlerdi. 
Ama şimdi gelip bana bu başarıyı 
nasıl yakaladığımızı soruyorlar. Ben 
de onlara Sayın Başbakanımızın ve 
hükümetimizin kararlı ve istikrarlı 
olmaları sebebiyle bu başarıyı 
yakaladığımızı söylüyorum.”

Başbakan Sharif’ten, Metrobüs’e 
övgü…
Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı 
Shahbaz Sharif de, Başkan Topbaş’a 
misafirperverliğinden dolayı teşekkür 
ederek, “Türkiye ve İstanbul’la çok 

özel bir dostluğumuz var. Yaptığımız 
işbirlikleriyle Pakistan daha da 
ileriye gidiyor.” dedi. Pakistan’a 
kurulan ve altyapı ile mühendislik 
hizmetleri İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından verilen 
Metrobüs Sistemi’nden de övgüyle 
bahseden konuk Başbakan, “23 km’lik 
hattımızda günde 120-130 bin yolcu 
taşıyoruz. Pakistan’a tren yollarından 
daha güvenli bir sistem kurduk. Sayın 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
da, Belediye Başkanlığı döneminde 
başlattığı hizmetle İstanbul’un en 
büyük sorunu olan su sorununu 
çözdü. Şimdi de Türkiye Başbakanı 
olarak Türkiye ekonomisini dünya 
da 16’ncı büyük ekonomi seviyesine 
yükseltti. İstikrarlı olmanızın 
sebebi de koalisyon hükümeti 
olmamanızdan kaynaklanıyor.” diye 
konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, imza töreninin 
ardından, kendi kullandığı araçla 
Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı 
Shahbaz Sharif’i Malta Köşkü’nde çay 
içmeye götürdü.
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Birleşmiş Milletler Türkiye 
Mukim Koordinatörü ve 
Milletler Kalkınma Programı 
Türkiye Mukim Temsilcisi 
Kamal Malhotra, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ı ziyaret etti. 
Konuk koordinatör Malhotra, 
gelişen İstanbul’u yakından takip 
ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler, 
İstanbul’u izliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve 
Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi 

Kamal Malhotra’yı Saraçhane Belediye Sarayı’ndaki 
Makamı’nda ağırladı.

Gelişen İstanbul’u yakından takip ediyoruz…
İstanbul’da bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu 
ifade eden BM Türkiye Mukim Koordinatörü Kamal 
Malhotra, BM’nin gelişen İstanbul’u yakından takip ettiğini 
söyledi. BM’nin daha çok birimiyle İstanbul’da yer almasını 
istediklerini belirten Malhotra, Başkan Kadir Topbaş’tan 
BM Sürdürülebilir Kentler Projesi için de destek istedi. 

BM’yi İstanbul’da daha çok görmek isteriz…
Başkan Kadir Topbaş da, Kamal Malhotra’nin ziyaretinden 
mutluluk duyduğunu belirterek, “Yüzyıllardır farklı din ve 
kültürlerin birarada barış içinde yaşadığı İstanbul, doğal 
bir barış şehridir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
Birleşmiş Milletler’in İstanbul’da daha çok birimiyle yer 
almasından mutluluk duyacağız.” dedi. 
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Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Brooklyn kenti Belediye Başkanı 
Marty Markowitz, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’a nezaket 
ziyaretinde bulundu. Türk dostu 
olarak tanınan Başkan 
Markowitz, Brooklyn’in 
Amerika’nın Türk başkenti 
olduğunu belirterek, “Ne 
mutlu Türküm diyene!” dedi.

Başkan Markowitz: 
“Ne mutlu Türküm diyene!”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Brooklyn kenti Belediye Başkanı Marty 
Markowitz’i Saraçhane Belediye Sarayı’ndaki Makamı’nda 

ağırladı. Türk dostu Başkan Markowitz’in, kendilerini ikinci 
kez ziyaret ettiğini ifade eden Başkan Kadir Topbaş, “Bilhassa 
Türkleri seven, Türk dostu olarak bilinen ve sempatik 
tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanmış başarılı bir belediye 
başkanı. 4 ay sonraki seçimlerde yasa gereği görevini 
bırakıyor. Ama bizim dostluğumuz devam edecek. Orada 
Türklerin hamisi olmuşlar, Türklerin her etkinliğine katılmışlar. 
Kendileri görevden ayrılıyor olsa da, bizim dostluğumuz bir 
ömür boyu devam edecek.” dedi.

Brooklyn, Amerika’nın Türk başkenti... 
Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz de, “Benden 
1 ay büyük olan Sayın Başkan Kadir Topbaş’ı ‘ağabey’ olarak 
görüyorum ve bundan dolayı da mutluluk duyuyorum. 
Brooklyn, zaten Amerika’nın Türk başkenti. Misafirperverliği 
için Sayın Başkan’a çok teşekkür ediyorum. Son olarak ‘Ne 
mutlu Türküm diyene!’ diyorum.”  diye konuştu.

Birleşmiş Milletler, 
İstanbul’u izliyor!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
Türkiye İzcilik Federasyonu’nun 
işbirliği ile düzenlenen 2013 Yaz 
İzci Kampı, Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı’dan tam not aldı. 
Kampı ziyaret eden Bakan 
Avcı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin izcilik 
hizmetlerini çok beğendiğini 
belirterek, Başkan Kadir 
Topbaş’a teşekkür etti. 

Bakan Avcı’dan sürpriz ziyaret 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
ve Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliği ile organize 
edilen 2013 Yaz İzci Kampı’nın son dönemi, 9. grup 

izcilerin uğurlanmasıyla başladı. İzciler, Ümraniye Kent 
Ormanı’ndaki kamp alanına yerleştikten sonra çevreyi 
tanımaya çalıştılar. Temel ileri seviye izcilikten telsiz ve 
haberleşmeye, tiyatrodan yüzme, bisiklet ve biniciliğe 
kadar pek çok farklı branşta eğitim alan Yaz İzci Kampı 
izcileri, hem eğlendiler hem de bilgi sahibi oldular.   

İzcilere sürpriz ziyaret…
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Yaz İzci Kampı’na ziyarette 
bulundu. Bakan Avcı’yı, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı 
Hasan Dinçer Subaşı karşıladı. Subaşı, Bakan Avcı’ya kamp 
alanını gezdirdi ve izcilik ile ilgili bilgiler verdi. Okçuluk 
İstasyonu’nda minik izcilerin ok atış eğitimlerini izleyen 
Avcı, ok atışı yaptı. İzcilerle yakından ilgilenen ve sohbet 
eden Bakan Avcı, kampta gerçekleştirilen Wood-Badge 
(Tahta İşaret) kursunu da ziyaret etti. Kursiyerler ile biraraya 
gelen Avcı’ya eski izcilik teşkilatından arda kalan problemler 
ile ilgili bilgi verildi. Avcı da problemlerin kısa sürede 
çözüleceğinin sözünü verdi.

Bakan Avcı’dan Başkan Topbaş’a teşekkür…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin izcilik hizmetlerini 
çok beğendiğini ifade eden Avcı, “Bu konuda Sayın Kadir 
Topbaş’a teşekkür ediyorum. İzcilikteki gelişmeleri ilgiyle 
izliyorum. Oğlum da 15 yıl önce İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi izcisiydi. Bu vesile ile izci kamplarına sık sık 
gidiyorum. İzcilik konusunda elimden gelen her türlü 
desteği vermeye hazırım.” dedi. 

Kampa Kıbrıs’tan misafir…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaz İzci Kampı’nın bir diğer 
misafiri ise Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Dairesi Müdürü Gençay 
Eroğlu oldu. Kıbrıs Gençlik Dairesi izcilerini ziyaret eden 
Eroğlu, kampı gezerek bilgi aldı. Eroğlu, Kıbrıslı izcilerle 
hatıra fotoğrafı çektirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın büyük önem verdiği ve sık sık 
ziyaretlerde bulunduğu Yaz İzci Kamplarını daha önce de 
eski Bakanlar Faruk Nafiz Özak, Hayati Yazıcı ile eski milli 
sporcular Rıdvan Dilmen, Rüştü Reçber, İbrahim Kutluay 
gibi siyaset, spor ve sanat camiasından pek çok isim ziyaret 
etmişti. 
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Bakan Avcı’dan sürpriz ziyaret 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve Meslek 
Eğitimi Kursları (İSMEK), her 
yıl olduğu gibi bu yılda 
İstanbullulardan yoğun ilgi 
görüyor. İSMEK, yeni dönemde 
kent genelindeki 233 kurs 
merkezinde binlerce kursiyere 
toplam 250 branşta, ücretsiz 
sanat ve meslek eğitimi verecek.

İSMEK’ten 250 branşta eğitim

Bugüne kadar 1 milyon 600 binden 
fazla kursiyere eğitim veren ve 
dünyanın en büyük halk 

üniversitesi olarak kabul edilen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek 
Eğitimi Kurslarının (İSMEK), 2013-2014 
Eğitim ve Öğretim Dönemi’ne 
İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. 
Kayıtların ilk 10 gününde İSMEK’ten 
eğitim almak için başvuranların sayısı 
110 bini aştı. İSMEK’e yapılan 
başvurular, İstanbulların eğitim 
tercihlerine ilişkin ilgi çekici verileri de 
ortaya koydu. Başvurularda kadın ve 
erkeklerde en çok yabancı dillerin 
tercih edildiği gözlenirken; erkeklerde 
ikinci sırayı bilişim teknolojileri, 
kadınlarda ise el sanatları aldı. 60 yaş ve 
üstü İstanbulluların tercihi ise bilgisayar 
kursları oldu..
 
250 branşta ücretsiz meslek 
eğitimi…
İSMEK, 2013-2014 Eğitim ve Öğretim 
Dönemi’nde el sanatlarından bilişime, 
çocuk gelişiminden müziğe kadar 

28 alan altındaki 250 branşta, 233 kurs 
merkezinde ücretsiz sanat ve meslek 
eğitimi verecek. Her yıl bünyesine 
yeni branşlar katan İSMEK, çocuk 
beslenmesi, arı yetiştiriciliği, Osmanlıca 
paleografyası gibi pek çok yeni branşta 
da kursiyerler yetiştirecek. 

Bir yenilik daha: Kısa süreli özel 
eğitimler…
Bilişim sektöründe güncel gelişim 
ve ihtiyaçları dikkate alan İSMEK, 
bünyesine eklediği 3D Max, 
İllüstrasyon, Grafik Desen Çizimi 
eğitimleri ile de dikkat çekiyor. Bu yıl 
ayrıca hobi edinmek isteyip de çalışma 
hayatından vakit bulamayanlar da 
İSMEK’te aradığını bulacak. 8 saatlik 
eğitimlerle verilen “Şeker Hamuru 
Yapımı ve Süsleme Teknikleri” ve 
“Kurabiye Hamuru Yapım Teknikleri” 
ile 4 saatlik eğitimle verilen “Çikolata 
Yapımı ve Sunumu”, “Makaron Yapım 
Teknikleri ve Sunumu” ve “Cup Cake-
Muffin Yapımı” İSMEK’in kısa süreli 
eğitimleri olarak kursiyerlerini bekliyor.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen “Erişilebilir Turizm, 
Engelsiz İstanbul” projesi, 
Engelsiz Belediye Ödülü’ne 
layık görüldü. Projenin 
engellilere uygun olarak 
seslendirilen ve işaret diliyle 
anlatılan tanıtım filmi de büyük 
beğeni topladı. 

İBB’ye “Engelsiz Belediye” ödülü
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’nun organizasyonu 

ile İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyumu’nda, 

engellilere yönelik hizmetler ödüllendirildi. Çok 
sayıda üniversite ve kurum yöneticilerinin katıldığı 
sempozyumda, Türkiye’de engellilere yönelik yürütülen 
başarılı bilişim hizmetlerine 7 farklı kategoride ödül verildi.

Müzelerde engeller kalktı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 
ve yerli-yabancı engelli turistlere müzeleri kimsenin 
yardımına ihtiyaç duymadan gezebilme imkanı sunan 
“Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul” projesi, Engelsiz 
Belediye Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş adına, İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı İbrahim Kapaklıkaya aldı. 
 
Tanıtım filmi büyük beğeni topladı…
Törende, ödüle konu olan tanıtım filmi de büyük beğeni 
topladı. Engelli vatandaşların müzelere engelsiz erişimini 
sağlayan projede, tanıtım filmlerinden web sitesine 
kadar her ayrıntı da uzun çalışmalar sonucu engellilere 
uygun olarak gerçekleştirildi. Seslendirilen ve işaret diliyle 
anlatılan müze ve proje dokümanlarına “erisilebilirturizm.
ibb.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor.
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İBB’ye “Engelsiz Belediye” ödülü

İstanbul’un ev sahipliğinde 
yapılan Engelliler Kısa Kulvar 
Türkiye Yüzme Şampiyonası’na 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Spor Kulübü sporcuları damga 
vurdu. Engel tanımayan 
yüzücüler, nefes kesen 
şampiyonada 80 altın, 
67 gümüş ve 35 bronz olmak 
üzere toplam 182 madalya 
alarak takım halinde 
şampiyon oldular.  

Engel tanımadılar, 
182 madalya kazandılar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire 

Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü 
(İSEM), Spor A.Ş. ve Türkiye Engelliler 
Spor Federasyonu Yüzme Şubesi 
işbirliği ile düzenlenen Engelliler Kısa 
Kulvar Türkiye Yüzme Şampiyonası, 
engel tanımayan sporcuların kıyasıya 
mücadelesine sahne oldu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Hidayet 
Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan 
şampiyonada, 22 ilden 26 takım ve 
220 sporcu yarıştı.

Engelli sporcular, mücadeleleri ile 
tribünleri dolduran izleyicilerden 
büyük alkış alırken İstanbul 
Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 
şampiyonaya damga vurdu. 
50 metre, 100 metre ve karışık 

200 metre kategorilerinde Uluslararası 
Paralimpik Komite Yüzme kuralları 
S Grupları yaş kategorilerine göre 
yapılan yarışlarda, 80 altın, 
67 gümüş ve 35 bronz olmak üzere 
toplam 182 madalya alan Büyükşehir 
Belediyesi sporcuları, takım halinde 
Türkiye Şampiyonu oldu. Orhangazi 
Üniversitesi takım halinde Türkiye 
2’ncisi olurken; Isparta Bölge Spor ise 
Türkiye 3’üncüsü oldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Spor Kulübü sporcuları, Türkiye 
Şampiyonluğu’nu havuza atlayarak 
doyasıya kutladılar. Yarışmalar 
sonunda, Avrupa ve dünya barajlarını 
geçen sporcular, milli takım 
listelerine alındı ve yurt dışındaki 
müsabakalarda ülkemizi temsil etme 
hakkı kazandı. 
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, piknik alanları ve 
plajlarda hayata geçirdiği 
projelerle kenti dev bir spor 
alanına dönüştürdü. 
İstanbullular, piknik alanları ve 
plajlarda uzman eğitmenler 
eşliğinde düzenlenen aktiviteler ile 
yaz ayları boyunca hem eğlendiler 
hem de spor yaptılar.

Eğlence ve spor birarada...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor A.Ş. işbirliğinde 
yürütülen proje ile yaz ayları boyunca İstanbul’un plaj ve 

piknik alanlarında çeşitli sportif aktiviteler düzenlendi. Uzman 
eğitmenler eşliğinde yapılan organizasyonlar ile İstanbullular 
hem eğlendiler hem de spor yapma imkanı buldular. 

İstanbul’u dev bir spor alanına dönüştürme hedefiyle 
düzenlenen ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikler, 
İstanbulluları sporla buluşturdu. Plaj ve piknik alanlarında 
oluşturulan özel etkinlik alanlarında, düzenlenen ip atlama 
yarışları, çuval yarışları, halat çekme yarışları, tırmanma duvarı, 
canlı langırt, plaj voleybolu, plaj futbolu, mendil kapmaca, 
yakar top, renkli istop, penaltı yarışları, top sektirme yarışları, 
badminton yarışları, yüzme yarışları ve çeşitli animasyon 
aktiviteleri ile 7’den 70’e herkes spor yaptı.

Etkinliklere katılan vatandaşlara tişört, şapka, voleybol topu, 
basketbol topu, futbol topu gibi çeşitli hediyeler de dağıtıldı. 
Gençleri spora teşvik etmek açısından büyük önem taşıyan, 
günü birlik de olsa İstanbulluları spor heyecanıyla buluşturan 
uygulama ile plaj ve piknik alanları da artık spor yapılan 
mekanlar haline geldi. 
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen Plajın Kralı/Kraliçesi 
Plaj Voleybolu Türkiye 
Şampiyonası, büyük bir 
heyecana sahne oldu. 
İstanbulluların yoğun ilgi 
gösterdiği turnuvada, Selçuk 
Şekerci Plajın Kralı, Norveçli 
Janne Kongshavn Hordvik ise 
Plajın Kraliçesi oldu.

Plajın kral ve kraliçesi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteği ile Türkiye Voleybol 
Federasyonu tarafından 

düzenlenen Plajın Kralı/Kraliçesi 
Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, 
Kadıköy’deki Kalamış Gençlik 
Merkezi’nde yapıldı. Turnuvaya, 
TVF Pro Beach Tour 2013’de en 
yüksek puan alan 16 erkek ve 
8 kadın sporcu katıldı. Bireysel olarak 
düzenlenen ve her sette partner 
değiştirilerek oynanan şampiyonada 
sporcular, bireysel olarak aldıkları 
puanlarla tur atladılar. 

Büyük heyecanın yaşandığı 
turnuvada, Plajın Kralı Selçuk 
Şekerci olurken; Norveçli Janne 
Kongshavn Hordvik Plajın Kraliçesi 
oldu. Turnuvada 2’ncilik erkeklerde  
Volkan Göğtepe, kadınlarda ise Ayşe 
Aydın’ın oldu. Toplam 15 bin TL 
ödülün dağıtıldığı turnuvada, Selçuk 

Şekerci 5 bin TL, Janne Kongshavn 
Hordvik ise 3 bin TL para ödülünün 
sahibi oldu. Türkiye Voleybol 
Federasyonu Başkanı Özkan Mutlugil 
ile KKTC Voleybol Federasyonu 
Başkanı Enver Kaya, kral ve kraliçe 
olan sporculara plaketlerini takdim 
ettiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 
Spor A.Ş. işbirliğinde kurulan plaj 
etkinlikleri alanı, İstanbullulara 
eğlenceli dakikalar yaşattı. 
Organizasyonun düzenlendiği 
merkeze kurulan alanlarda tırmanma 
duvarı yarışları, penaltı atışları, 
sumo güreşi ve basketbol atışları 
gibi çeşitli etkinlikler düzenlenirken; 
yarışmalara katılan vatandaşlara 
tişört, şapka, voleybol topu, 
basketbol topu, futbol topu gibi 
çeşitli hediyeler dağıtıldı. 
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Ulusal ve uluslararası spor 
organizasyonlarının 
değişmez adresi olan 
İstanbul, Genç Kızlar Avrupa 
Sutopu Şampiyonası ile 
Triatlon Yarışları’na ev 
sahipliği yaptı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla düzenlenen 
turnuvalar, Türk ve yabancı 
sporcuların nefes kesen 
mücadelelerine sahne oldu.  

İstanbul’da spor rüzgarı esti…  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen 
Genç Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası, 13 ülkeden 
260 sporcunun katılımıyla Ataköy Yüzme Havuzu’nda 

yapıldı. Turnuvanın final programına; İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Spor İl Müdürü Adnan Kuzu, Avrupa Yüzme 
Birliği (LEN) Yönetim Kurulu Üyesi Aleksander Sostar, LEN 
Sutopu Komitesi Başkanı Gianni Lonzi, LEN Sutopu Genel 
Sekreteri Stephan Bottlık, Türkiye Sutopu Federasyonu 
Başkanı Vedat Akgün ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 

13 ülkeden 260 sporcu mücadele etti…
Genç Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası’nda Türkiye’nin 
yanı sıra Rusya, Macaristan, Hollanda, Büyük Britanya, 
Yunanistan, İtalya, Sırbistan, Slovakya, İspanya, Çek 
Cumhuriyeti, Almanya, Ukrayna Milli Takımları mücadele 
etti.  Şampiyonanın finalinde İspanya’yı 8-5 mağlup 
eden Yunanistan, Avrupa şampiyonu oldu. Nefes kesen 
mücadelelere sahne olan şampiyonada bronz madalya 
Hollanda’nın oldu. Türkiye de, klasman maçında turnuvayı 
11’inci sırada tamamladı. 

Florya’da nefes kesen turnuva…
İstanbul’da bir diğer heyecan ise Triatlon Yarışları’nda 
yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 
Florya Sahili’nde düzenlenen yarışlarda, 9 kategoride 
150 sporcu şampiyonluk için mücadele etti. Halka açık 
olarak gerçekleştirilen İstanbul Triatlonu’nda sporcular 
750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklete bindi ve 
5 kilometre koştu.

Sporcular, 9 kategoride yarıştılar…
Büyük mücadelelere sahne olan yarışlar sonunda; 
+20 Yaş Erkekler Kategorisinde Duygun Yurteri, 
Kadınlar Kategorisinde Bahar Ertürk şampiyonluğa 
ulaştı. +30 Yaş Erkekler Kategorisinde Merdan Çayır 
ile Kadınlar Kategorisinde Neval Yaşar 1’inci olurken; 
+40 Yaş Erkekler Kategorisinde Ateş Berna ile Kadınlar 
Kategorisinde Ayşe Yasemin Yıldırım yarışları ilk sırada 
tamamladılar. +50 Yaş Erkekler Kategorisinde ise Ali 
Kemal Güner ile Kadınlar Kategorisinde Cana Oyman 
şampiyonluğa ulaşırken; +60 Yaş Erkekler Kategorisinde 
Yılmaz Kahraman 1’inci oldu. 
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İstanbul’da spor rüzgarı esti…  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatroları 2013-2014 
Sezonu’nda perdelerini açtı. 
100’üncü yaşını kutlamaya 
hazırlanan Şehir Tiyatroları, 
Ekim ayında 3’ü yeni 
27 oyunu tiyatro severlerle 
buluşturacak.  

Şehir Tiyatroları perdelerini açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 
2013-2014 sezonu repertuarında yer alacak yeni oyunlar 
İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer 

Şahin, İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Savaş 
Barutçu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Sahne Yöneticisi Süeda Çil 
ile Başdramaturg Zuhal Ergen tarafından Malta Köşkü’nde 
düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. 

Şehir Tiyatroları, Ekim ayında, 2012-2013 sezonu 
sonunda özel gösterimlerle seyirciyle buluşan Necip Fazıl 
Kısakürek’in yazdığı, Engin Gürmen’in yönettiği “Para” 

ile Aristophanes’in yazdığı, Kemal Kocatürk’ün yönettiği 
Lysistrata “Kadınlar da Savaşırsa” ve Nazım Hikmet’in 
yazdığı, Yıldırım Fikret Urağ’ın yönettiği “Yolcu” adlı oyunları 
repertuarına kattı. 

Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu Para, paranın belirlediği 
toplumsal yaşamın çürümüşlüğünün bireylere ve bir aileye 
yansıyan yanını ele alırken; insanlık değerlerini tartışmaya 
sunuyor. Oyun, 2-6 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Kerem 
Yılmazer Sahnesi’nde, 18-20 Ekim tarihleri arasında Harbiye 
Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Şehir Tiyatroları’nın yeni müzikli oyunu Lysistrata “Kadınlar 
da Savaşırsa”da, savaşlardan bıkıp usanan kadınların eşlerini 
kaybetmemek için Antik Atina’daki yönetim merkezi 
Akropolis’i işgal etmeleri anlatılıyor. Oyun, 2-6 Ekim tarihleri 
arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, 
18-20 Ekim tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner 
Sahnesi’nde tiyatro severlerle buluşacak.

Yolcu, Kurtuluş Savaşı’nın yoğun biçimde sürdüğü 
günlerde, Anadolu’nun ücra bir köşesindeki tren 
istasyonunda geçen olay örgüsünden oluşuyor. Oyun, 
30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner 
Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. 
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: DERSAADET’TE HAZAN
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine 

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

İLK DÖRT OKURUMUZ; MERT ÇAKMAK, HÜLYA ÖZTÜRKBAŞÇI, KADRİ SOYGÜL, FATİH KOCAKOÇ
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.10.2013 - 31.10.2013

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

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

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE  TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2013 Yılı Üç Ay Süreli Karşılama, Konaklatma, Uğurlama, Mihmandarlık, Rehberlik Ve Şehir İçi Ulaşım Hizmet Alım İşi. 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
14 Adet Prefabrik Garaj Ve Ofis Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2 Adet Vinçli Kamyon Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
3 Kalem Karton, Kağıt Ve Klasör Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Şişli İlçesi 2 Adet Halı Saha Yapım İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Genelinde Kıyıların Ve Denizlerin Temizlenmesi Hizmet Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Bayrampaşa Hali Tahliye Ambarları Ofis Binası Banka Ve Tip Kafeterya İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
13 Adet Prefabrik Gönüllü İtfaiye İstasyonu Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Çatalca İlçesi Subaşı Köyüne Suni Çim Saha Ve Spor Tesisi Yapılması İnşaatı

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İlk Müdahale İtfaiye Aracı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Balmumcu Yeraltı Otoparkının Bakım Ve Onarım İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Arnavutköy, Eski Edirne Asfaltı - Çilingir Yolu Arası Viyadükleri İle Bağlantı Yolları İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2014 Yılı Su Ve Maden Suyu Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
109 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Dar Alan Yangın Söndürme İtfaiye Aracı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Anadolu Yakası Yol Ve Yaya Alanlarında Beton Elemanlarının Yerinde Uygulanarak Geometrik Düzenleme (Utk) 
Bakım Ve Onarım, Yapım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
4 Adet Yolcu Gemisi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Yemek Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2014 Yılı Piliç Ve Piliç Ürünleri Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2014 Yılı Muhtelif İçecek Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2014 Yılı İçerisinde İBB Bünyesinde Çalışan Personelin 0-66 Ay Arası Çocukları İçin Kreş Ve Anaokulu Eğitim Hizmeti Alımı İşi

01.10.2013 09.30  Dış İlişkiler Müdürlüğü 
  

01.10.2013 10.30  Satınalma Müdürlüğü  

01.10.2013 11.30  Satınalma Müdürlüğü  

02.10.2013 10.00  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 
 

02.10.2013 10.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

07.10.2013 10.00  Deniz Hizmetleri Müdürlüğü 
  

07.10.2013 10.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

08.10.2013 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

08.10.2013 10.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

08.10.2013 11.00          Avrupa Yakası Raylı Sistem  
  Müdürlüğü  

10.10.2013 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

10.10.2013 10.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

10.10.2013 11.00  Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 
 

21.10.2013 10.00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 
 

21.10.2013 10.30  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 
 
22.10.2013 10.30  Satınalma Müdürlüğü  

22.10.2013 11.00  Anadolu Yakası Yol Bakım Ve      
  Onarım Müdürlüğü

28.10.2013 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

28.10.2013 10.30  İstanbul Darülaceze Müdürlüğü 
 

30.10.2013 10.00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 
 

30.10.2013 10.30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 
 
30.10.2013 11.00  Eğitim Müdürlüğü 




