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Sevgili
İstanbullular
Dünyanın hayranlıkla izlediği İstanbul’umuzu, geride 
bıraktığımız Kasım ayında hak ettiği yatırım ve hizmetlerle 
buluşturmanın gayreti içinde olduk. 35. Vodafone İstanbul 
Maratonu ve 5. Dünya Lale Zirvesi ile dünyanın gözünün bir 
kez daha İstanbul’a çevrilmesini sağladık. 100 ülkeden 20 
bin sporcunun katıldığı ve Halk Koşusu ile yine yüzbinlerin 
Asya’dan Avrupa’ya geçtiği 35. Vodafone İstanbul Maratonu, 
İstanbul’a yakışan dev bir spor organizasyonu olarak tarihteki 
yerini aldı. 

Lalenin anavatanı İstanbul’da, 5. Dünya Lale Zirvesi’ne 
ev sahipliği yapmış olmak ise bizler için ayrı bir gurur 
kaynağı oldu. “Lale; doğada, tarihte ve sanatta” teması ile 
düzenlediğimiz zirve ile 11 ülkeden 300’e yakın delegeyi 
şehrimizde ağırladık. Zirve kapsamında Emirgan Korusu’nda 
toprakla buluşturduğumuz “Dostluk Lalesi”, İstanbul’dan 
dünyaya barış haykırdığımızın bir simgesi oldu.
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. Bu prensipten hareketle; kent içi ulaşımda 
önemli paya sahip olan İETT’nin filosunu yenilemeye devam 
ediyoruz. Siz değerli İstanbulluların hayatlarını kolaylaştıracak 
olan teknolojik bir yenilik ile toplu ulaşımda “akıllı otobüs” 
uygulamasını başlattık. Bu uygulama ile otobüslerimizde 
ücretsiz internet, artık hizmetinizde.
Gelecek sayıda birbirinden güzel hizmet ve etkinliklerin 
haberleri ile yeniden karşınızda olmak ümidiyle hepinize 
sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.

Saygılarımla





Kadir Topbaş 3’üncü kez İBB Başkan Adayı    

İstanbul 35’inci kez koştu      

Lalenin anavatanı İstanbul’da 5. Dünya Lale Zirvesi   

Dostluk Lalesi İstanbul’da açacak     

İstanbul’da Akıllı Otobüs dönemi     

Bisikletten in bisikletinle otobüs bin    

İETT filosuna 100 yeni otobüs daha     

Bir ulaşım mucizesi: Metrobüs     

Büyükşehir’den İstanbul’a bir eğitim kompleksi daha   

İstanbul’a 1.100 derslik, 143 spor salonu    

İSMEK rekora koşuyor      

2014 bütçesi kabul edildi     

Banliyö hattı, metroya dönüşecek     

Hoşgörü kenti İstanbul      

Demokrasi, kadınlarla gelişiyor     

Birleşmiş Milletler İstanbul’da toplandı    

Dünyanın sanatı İstanbul’da     

Tarihi miras geleceğe taşınıyor     

Dünyanın parlayan yıldızı     

Kültürlerin buluşma noktası: İstanbul    

Avrupa’nın en büyük yaşam, spor ve eğlence merkezi   

Sultanbeyli geleceğe koşuyor 

İstanbul emin ellerde      

Büyükşehir’den Silivri’ye 1 milyar TL yatırım    

Muhteşem spor şöleni 

4

6

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

35

36

37

38

40

42

43

44

45

46

50

54

58

İçindekiler

6

184

24

28 42



AK Parti Genel Başkanı ve 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, 30 Mart 2014’te 
yapılacak yerel seçimlerde 
AK Parti’nin İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Adayının Kadir Topbaş 
olduğunu açıkladı. İstanbul’un 
yanı sıra 20 ilin daha belediye 
başkan adaylarının açıklandığı 
toplantıda Haliç Kongre Merkezi’ni 
dolduran binlerce kişi, Başbakan 
Erdoğan ve Başkan Topbaş’a 
büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Kadir Topbaş 3’üncü kez 
İBB Başkan Adayı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı Bölge Toplantısı’nda 

21 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Salonu 
dolduran İstanbullular, “Dik dur eğilme, İstanbul seninle” 
sloganı ve “Beraber yürüdük biz bu yollarda/ Beraber 
ıslandık yağan yağmurda / Şimdi dinlediğim tüm 
şarkılarda, bana her şey şeyi hatırlatıyor” sözleriyle 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a tezahürat yaptılar.

“İstanbul’a çok eser, çok hizmet kazandırdık...”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un bir şehir 
sıfatıyla o şehir içinde yaşayan insanlarıyla şehri inşa 
eden ve şehrin inşa ettiği güzel sakinleriyle her zaman 
bir kutup yıldızı şehir olduğunu belirterek, “İstanbul 
bu ülkede 81 vilayetin özetidir. İstanbul Türkiye’dir. 
Topyekun Türkiye’yi kucaklayamayan, topyekun 
Türkiye’nin hissiyatını anlamayan da İstanbul’u 
anlayamaz, dinleyemez. Allah’a hamdolsun biz, 
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İstanbul’u anladığımız için Türkiye’yi, 
Türkiye’yi anladığımız için İstanbul’u 
anladık. İstanbul’a çok eser, çok 
hizmet kazandırdık. İstanbul’da 
sürüp giden tahribatı durdurduk. 
İstanbul’da yeniden dirilişin, inşanın, 
imarın kapılarını kontrollü bir şekilde 
araladık.” diye konuştu. 

“İstanbul, şehirlerin annesi...”
İstanbul’a hizmet etmekten gurur 
duyduklarını ifade eden Başbakan 
Erdoğan, “İstanbul’a hizmet etmenin 
aşkı, heyecanı, sevdası içindeyiz. 
Başlattığımız nice proje var, 
İstanbul’da başlayacağımız nice proje 
var. İstanbul’a kazandırdıklarımızdan 
çok daha fazla kazandıracaklarımız 
var. İnşallah İstanbul’u yarınlara 
geleceğe hazırlamaya devam edecek, 
İstanbul’u İstanbul olarak, şehirlerin 
annesi olarak muhafaza etmeyi 
sürdüreceğiz.” dedi.

“İstanbul nice şehirlere, nice 
medeniyetlere öncülük ettiği kadar 

AK Parti’nin ilke ve ideallerini, proje 
ve hedeflerini de şekillendirmiş, 
bize öncülük etmiş, bize istikamet 
çizmiş bir şehirdir.” diyen Başbakan 
Erdoğan, sözlerine şöyle devam 
etti: “İstanbul’un ruhunu, özünü, 
tarihini, kültürünü özümsemeyenler 
İstanbul’a hizmet etme gururunu 
yüklenemezler. İstanbul’un mezar 
taşlarını sökenler, mezar taşlarından 
camilerine, erguvanlarından 
lalelerine, çarşılarından şadırvanlarına, 
simitçilerinden bozacılarına, 
poyrazından lodosuna, kedilerinden 
lüferine kadar her dem anlattığı 
tarihi anlamayanlar, İstanbul’u 
asla anlayamazlar. İstanbul’u asfalt 
yollardan ibaret görenler hiçbir şey 
görmemiştir. İstanbul’u betonlardan 
ibaret görenler, İstanbul’da hiçbir şey 
görmemiştir.”

Kadir Topbaş, 3’üncü kez İBB 
Başkan Adayı... 
İstanbul’la ilgili gösterilen tanıtım 
filminin ardından Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan, “Fazla söze ne hacet. 
Zaten Ziya Paşa güzel söylemiş. ‘Eşek 
ölür kalır semeri, insan ölür kalır 
eseri.’ Eserler ortada. Bunu anlatmak 
da yetmez, vakit müsaade etmez. 
İşte gerek belediyemizin yaptıkları 
gerek yerel yönetimin yaptıkları hepsi 
ortada. Bunlar bir kısmı. Daha burada 
sizlere gösterilemeyen nice eserler 
var. İnşallah kampanya boyunca ilçe 
ilçe bunların hepsi size anlatılacak. 
İstanbul, AK Parti ile güzel. İnşallah 
AK Parti ile İstanbul daha güzel 
olacak. Çünkü İstanbul’da biz 
Türkiye’yi görüyoruz. Onun için 
İstanbul çok önemli. Bu dönemde de 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayımız Kadir Topbaş.” sözleriyle 
Kadir Topbaş’ın adaylığını açıkladı.

Kadir Topbaş’ın özgeçmişinin 
sunulduğu toplantı, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Başkan Kadir Topbaş, 
AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz 
Babuşcu ve İstanbul milletvekillerinin 
birlikte fotoğraf çekimiyle sona erdi. 
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Dünyanın kıtalar arasında 
koşulan ilk ve tek maratonu olan 
Vodafone İstanbul Maratonu’nda 
onbinler Asya’dan Avrupa’ya 
35’inci kez koştu. Altın 
Kategori’de koşulan 
maratonun startı İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş tarafından 
verildi. İstanbul’un marka 
organizasyonu olan İstanbul 
Maratonu, bir kez daha renkli 
görüntülere sahne oldu.

İstanbul 35’inci kez koştu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 

35. Vodafone İstanbul Maratonu, dünyanın en iyi 
maratoncularını bir kez daha İstanbul’da biraraya 

getirdi. Binlerce İstanbullu ile turistin katıldığı maratonda, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı 
sıra İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet 
Müdürü Hüseyin Çapkın ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Bürokratları da yer aldı.

Maratonun startını Başkan Topbaş verdi…
Bu yıl 2’nci kez Altın Kategori’de koşulan ve dünyanın 
en iyi 17 maratonundan biri olan 35. Vodafone İstanbul 
Maratonu’na, 100 ülkeden yaklaşık 20 bin sporcu katıldı. 
Başkan Kadir Topbaş, saat 08.45’te ilk olarak Boğaziçi 
Köprüsü’ne 300 metre mesafeden Maraton Engelliler 
Kategorisi’nin startını verdi. Bu yarışı, saat 09.00’da 
başlayan 15 kilometrelik Profesyonel Maraton takip etti. 
Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun takip ettiği 
maraton, TRT tarafından naklen ekranlara getirilirken pek 
çok dünya televizyonu da bu yayını paylaştı.

İstanbullular tek yürek oldu…
Başkan Kadir Topbaş ve beraberindekiler daha sonra 
bir otobüsle Halk Yürüyüşü’nün yapılacağı Altunizade 
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Köprüsü’ne geçti. Burada katılımcılara 
hitap eden Başkan Kadir Topbaş, 
7’den 77’ye 150 bine yakın İstanbullu 
ve turistin birlikte tek yürek olarak 
Asya’dan Avrupa Kıtası’na geçtiğini 
belirterek, maratona katılan 
vatandaşlara teşekkür etti. İki 
kıta arasındaki tek maraton olma 
özelliğini taşıyan Vodafone İstanbul 
Maratonu’nun 2 yıldır Altın Kategori’de 
koşulduğunu hatırlatan Başkan 
Topbaş, İstanbul Maratonu’nun 
dünyanın en büyük maratonlarından 
biri haline geldiğini söyledi.

“Maraton, geleceğe 
yürüyüşümüzün bir nişanesidir…”
“Bugün iki kıta arasında yürürken, 
aynı zamanda böyle güzel bir sportif 
etkinlikle dünyada adından söz ettiren 
İstanbul’u da geleceğe taşıyoruz.” 
diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “İki kıta arasında yapılması 
nedeniyle benzeri olmayan Vodafone 
İstanbul Maratonu, New York, Londra 
ve Sidney Maratonları gibi dünyada 
sportif aktivite olarak kendinden 
çokça söz ettiren bir etkinliğe dönüştü. 

Halk koşusunda on binlerce kişinin 
birlikte bir hedefe doğru yürümesi 
de geleceğe yürüyüşümüzün bir 
nişanesidir. Böyle güzel bir havada 
gerçekten heyecan verici bu 
maratona katılan bütün sporculara 
başarılar diliyorum. İstanbullulara 
ve halk koşusuna katılacak yabancı 
misafirlerimize de sıhhat ve afiyetler, 
güzel günler diliyorum.”

Vali Mutlu’dan Başkan Topbaş’a 
teşekkür…
Vali Hüseyin Avni Mutlu da, iki 
kıta arasında koşulan maratonun 
dünyada özel bir yeri olduğunu 
belirterek, “Bugün 35’inci kez 
tertip edilen maratonun bir başka 
güzelliği de İstanbullular ile sporu 
buluşturmasıdır. Sizler spora ve 
İstanbul’un sportif aktivitelerine 
sahip çıkmak suretiyle bir güzelliğe 
katkıda bulunuyorsunuz. Sizleri 
yürekten kutluyorum. Başta İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız 
Kadir Topbaş olmak üzere bu güzel 
maratonda emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.
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Başkan Topbaş’a yoğun ilgi…
Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının 
ardından organizasyonun en 
büyük koşusu olan 42 kilometre 
195 metrelik maratonun startını 
verdi. İstanbul Maratonu, 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da farklı bir pazar günü 
geçirmek isteyen İstanbulluların 
ve turistlerin akınına uğradı. 
Boğaziçi Köprüsü’nü yürüyerek 
geçmek isteyen İstanbullular, 
Boğaz’ın eşsiz manzarasını izlediler 
ve hatıra fotoğrafları çektirdiler. 
Katılımcılar, yoğun sevgi gösterisinde 
bulundukları Başkan Kadir Topbaş 
ile köprü üzerinde bol bol fotoğraf 
çektirdiler.

Maraton, her yıl olduğu gibi Boğaz 
Köprüsü gişelerinin gerisinden 
başlayıp, Sultanahmet Meydanı’nda 
sona erdi. Aynı yerde başlayan 10 ve 
15 kilometre yarışları, bu yıl yapılan 
değişiklikle Sultanahmet Meydanı 
yerine, Eminönü’ndeki İstanbul 
Ticaret Üniversitesi önünde sona erdi.

Erkeklerde Kenyalı Kiprotich 1’inci 
oldu…
Boğaziçi Köprüsü’nden başlayıp 
Sultanahmet Meydanı’nda sona eren 
42 kilometre 195 metrelik maratonda, 
Kenya asıllı Fransız atlet Abraham 
Kiprotich 2 saat 12 dakika 28 saniyelik 
derecesiyle ilk sırayı alırken, Etiyopyalı 
Siraj Gena Amda 2.13.19 ile 2’nci, 
aynı ülkeden Deriba Merga Ejigu da 
2.14.43’lük derecesiyle 3’üncü sırayı 
elde etti. Yarışta 30’uncu kilometreden 
sonra ön tarafta kopmalar yaşandı. 
Maratonu ilk sırada bitiren Kiprotich, 
33’üncü kilometreden sonra arayı 
açtı ve rahat bir şekilde maratonu 
kazandı. Türk atletlerden Bekir Karayel, 
2.20.27’lik derecesiyle yarışı 6’ncı 
olarak tamamladı. Fatih Bilgiç 2.20.47 
ile 8’inci, Ercan Muslu ise 2.27.45 ile 
10’uncu oldu. 

Kadınlar Maratonu’na Türk 
sporcular damga vurdu…
Kadınlar Maratonu’nda ise ilk sırayı 
Kenyalı atlet Rebessa Kangogo 
Chesir 2 saat 29 dakika 5 saniyelik 

derecesiyle elde etti. Maratonu ilk 
kez koşan Türk atletlerden Elvan 
Abeylegesse 2.29.30’luk derecesiyle 
2’nci, Sultan Haydar ise 2.29.40’lık 
derecesiyle 3’üncü oldu. Ümmü 
Kiraz 2.34.32 ile 6’ncı, Nilay Esen 
2.43.42 ile 9’uncu, Lütfiye Kaya ise 
3.02.59 ile 10’uncu oldu.

Ödüller, törenle verildi…
35. Vodafone İstanbul Maratonu’nda 
dereceye giren sporculara ödülleri 
Sultanahmet Meydanı’nda 
düzenlenen törenle verildi. 
Dereceye giren sporculara 
ödüllerini, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
yanı sıra İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu, İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Göksel Gümüşdağ, Spor Genel 
Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye 
Atletizm Federasyonu Başkanı 
Fatih Çintimar, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü 
Osman Avcı, Spor A.Ş. Genel 
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Müdürü Alpaslan Baki Ertekin ve Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt takdim etti.

Maraton’da ilk sırada yer alan sporcular 50’şer bin dolar 
alırken, 2’nciler 25’er bin dolar, 3’üncüler de 15’er bin 
dolar para ödülü kazandı. Tekerlekli sandalye yarışında 
ise 1’inciler 5’er bin, 2’nciler 3’er bin ve 3’üncüler de 2’şer 
bin dolar ödül aldılar. İstanbul Maratonu’na ilk kez katılan 
ve kadınlarda 2’nci olan Türk sporcu Elvan Abeylegesse, 
çok iyi koşarak, hedefini gerçekleştirdiğini belirterek, 
“Zor rakiplerime rağmen güzel bir derece aldım. Bu zor 
parkurda 2 saat 30 dakikanın altında koşmak önemliydi. İyi 
bir derece elde ettiğim için mutluyum. Bundan sonra en 
büyük hedefim 2016’da Brezilya’da düzenlenecek Rio de 
Jenairo Olimpiyat Oyunları.” diye konuştu.

Marathon Expo 2013 Fuarı’na büyük ilgi...
35. Vodafone İstanbul Maratonu kapsamında, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda 
Marathon Expo 2013 Fuarı düzenlendi. Fuarın açılış 
törenine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Göksel Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
ve Spor Müdürü Osman Avcı, Spor A.Ş. Genel Müdürü 
Alpaslan Baki Ertekin ve Vodafone Türkiye Pazarlama 
Bölüm Başkanı Lütfullah Kitapçı’nın ile Türkiye Spor 
Yazarları Derneği Başkanı Esat Yılmaer, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Spor Kulübü Başkanı Çağatay Kalkancı, Atletizm 
Federasyonu yetkilileri, sponsor firmaların yöneticileri, 
davetliler ile pek çok basın mensubu katıldı.
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Türkiye’nin en büyük spor fuarı…
Türkiye’nin en büyük spor fuarı olma 
özelliğini taşıyan Kıtalararası İstanbul 
Maratonu Fuarı Marathon Expo 
2013’te, maraton ile ilgili bilgilerin 
yanı sıra sporcu malzemelerinden 
sosyal yardım masalarına kadar, spor 
markalarının, televizyon kanallarının 
ve pek çok organizasyonun stantları 
kuruldu. Dünyaca ünlü atletlerin 
konuk edildiği fuarda, pek çok özel 
sportif aktivite de gerçekleştirildi. 

Fuarda, 35. İstanbul Maratonu’na 
katılacak sporculara, göğüs 
numaraları, zamanlama çipleri ve 
yarış tişörtleri de verildi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü, Kıtalararası 
İstanbul Maratonu Fuarı Marathon 
Expo 2013’te açtığı stantta çeşitli 
etkinlikler ile hediye çekilişleri 
gerçekleştirdi. 
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Lalenin anavatanı İstanbul, 
5. Dünya Lale Zirvesi’ne ev 
sahipliği yaptı. “Lale; doğada, 
tarihte ve sanatta” teması ile 
düzenlenen zirveye, 11 ülkeden 
300’e yakın delege katıldı. 
Zirvenin açılışında konuşan 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Osmanlı 
Bahçelerini İstanbul’da 
yeniden canlandıracaklarını 
söyledi. 

Lalenin anavatanı İstanbul’da 
5. Dünya Lale Zirvesi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği ile Lale 
Vakfı’nın desteği ve Ağaç A.Ş.’nin sponsorluğunda 
düzenlenen 5. Dünya Lale Zirvesi, Haliç Kongre 

Merkezi’nde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, ev sahipliği yaptığı zirvenin 
açılışında yaptığı konuşmada, Yıldız Parkı’nı eski 
haline döndüreceklerini ve kentte Osmanlı Bahçelerini 
yeniden canlandıracaklarını söyledi. İstanbul için 
anlamlı ve duygulu bir zirveye ev sahipliği yapmaktan 
mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Topbaş, 
“Doğanın güzelliklerinden bir olan lale, İstanbul’da çok 
daha fazla kök salmıştır. Osmanlı Dönemi’nde de laleye 
ayrı bir değer verilmiştir. Lale, tarihe iz bırakmış önemli 
bir bitkidir.” diye konuştu.

Lale, anavatanı İstanbul’da…
Osmanlı’da tezhip, seramik ve pek çok hat sanatında 
görülen lalenin İstanbul’da bir dönem etkisini 
kaybettiğinin altını çizen Başkan Topbaş, lalenin bu 
dönemde Hollanda’da önem kazandığını ifade etti. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak laleyi anayurduna 
geri getirmek için pek çok çalışmaya imza attıklarını 

anlatan Başkan Topbaş, “İstanbul’da ‘lale evine dönüyor’ 
adlı bir çalışma başlattık. Hollanda’ya gidip, İstanbul’da 
lale ekimi yapmak istediğimi de anlattım. 2005 yılında 
başlattığımız bu çalışmayla İstanbul’da 600 bin lale 
soğanı açtı. Bugün ise 15-16 milyon lale soğanını 
İstanbul’da açar hale getirdik.” dedi.   

İstanbul çiçek bahçesine döndü…
Zirve açılışında konuşan Türk Kültür Vakfı Bilimsel 
Danışmanı Nurhan Atasoy da, Osmanlı Bahçeleri 
ve Lale hakkında bir konuşma yaptı. Atasoy, 
konuşmasında Başkan Kadir Topbaş’a hitaben, 
“İstanbul’u adeta çiçek bahçesine çevirdiniz. Size çok 
teşekkür ediyorum.” dedi. Atasoy’un konuşmasının 
ardından bir kez daha sahneye çıkan Başkan 
Topbaş, Osmanlı Bahçeleri hakkında yeni bir çalışma 
yürüttüklerinin müjdesini verdi.  

Topkapı Müzesi avlusunda düzenlemeler yaptıklarını 
ve düzenlenen alanların bakımını Müze Müdürlüğü’ne 
bıraktıklarını anlatan Başkan Topbaş, sözlerine 
şöyle devam etti: “Topkapı Sarayı’na zaman zaman 
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gittiğimizde gördük ki, maalesef 
bakım yapılmamış. Düzenlediğimiz 
alanlar kötü bir hale gelmiş. Biz de 
bunu üstlenelim, bize yakışır haline 
Osmanlı Bahçesi haline getirelim 
istedik. Orayı tekrardan Saray 
Bahçesi haline getireceğiz. Yapıp 
bırakmayacağız, devamlı bakımını 
yapacağız. Gelen turistler bahçeye 
hayran kalacak.” 

Osmanlı Bahçeleri yeniden 
canlandırılıyor…
Başkan Kadir Topbaş, zirvenin 
açılışından sonra gazetecilerin 
sorularını da yanıtladı. Yıldız 
Parkı’nın orijinal haline 
dönüştürülmesi ve Topkapı 
Sarayı’ndaki saray bahçelerinin 
düzenlenmesine ilişkin soru üzerine 
Başkan Topbaş şu yanıtı verdi: 
“İstanbulluların şu an kullandığı 
Yıldız Parkı, esasında tamamı değil. 
Geçmişteki orijinalinin 300 dönüm 
kadar bir kısmını kullanmaktayız. 
Bunu 3 etaplı olarak değerlendirdik. 
Özellikle Abdülhamit Dönemi’nde 
yapılmış olan haline getirme üzerine 

bir çalışma var. İlk olarak üzerinde 
durduğumuz; 1’inci Boğaz Köprüsü 
yapılırken şantiye alanı olarak 
kullanılan ve şu an kapalı olan 
70 dönümlük bir arazi var. Orayı 
Yıldız Parkı içerisine aktif olarak 
katmak istiyoruz. Arkasından sera 
bölgesi denilen bir yer var. Orasını 
da kattığımız zaman toplamda 
500 dönümlük bir alan olacak ve 
Yıldız Parkı, orijinal halini alacak. 
Buradaki tüm işçilikler dahil 
ağaçların cinslerine kadar çok 
detaylı kayıtları elimize geçti. 
Bunları değerlendirerek orijinal 
haline getirmeye çalışıyoruz.”

Saray Bahçeleri gün yüzüne 
çıkıyor...
Topkapı Sarayı’nın sadece bir 
takım obje ve değerli eşyaların 
sergilendiği bir müze olmadığını 
ifade eden Başkan Topbaş, sözlerine 
şöyle devam etti: “Topkapı Sarayı’nın 
esasında yapı olarak da bir özelliği 
var. Başlı başına bir eser. Bir de 
yaşam biçimi. Topkapı Sarayı büyük 
avluları, iç avluları ile birlikte bir 

bütün olarak baktığınız zaman 
gerçekten farklı bir değer. Yerli ve 
yabancı turistlerin geldiği büyük 
bahçe. İç bahçe bölümleriyle ilgili 
daha önce düzenleme yaptık. Bir 
takım ilaveleri kaldırdık, boşalttık. 
Gecekondu ve barakalar vardı, yıktık. 
Tanzim ederek Kültür Bakanlığı 
ve Topkapı Müze Müdürlüğü’ne 
bıraktık. Ziyaretim esnasında 
bakımının eksik olduğunu gördüm. 
Park Bahçeler Daire Başkanlığımıza 
bu konuyla ilgili çalışma yapmasını 
hatta yeniden düzenlemekle 
kalmayıp; bundan sonraki bakımı da 
üstlenmemiz gerektiğini söyledim. 
Buraya gelen insanlar, bir saraya 
girdiğini hissetmeli ve güzellik 
insanlara yansımalı. Hatta bahçeye 
de gittiklerinde sadece Kaşıkçı 
Elması değil, sarayın yapısı da, 
bahçenin güzelliği de önemli bir etki 
olmalıdır. İngiliz bahçelerini, kraliyet 
ve saray bahçelerini bilirsiniz. Bizim 
de çok farklı güzelliklerimiz var. 
Saray bahçelerinin unutulmuş, 
bilinmeyen yönlerini tekrar gün 
yüzüne çıkaracağız.”
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5. Dünya Lale Zirvesi’ne ev 
sahipliği yapan İstanbul’dan 
dünyaya dostluk ve barış mesajı 
verildi. Dostluk Lalesi’nin 
soğanları, Emirgan Korusu’nda 
düzenlenen ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ve yabancı konukların da 
katıldığı törenle toprakla 
buluşturuldu. Başkan Topbaş, 
Dostluk Lalesi’nin tüm 
insanların gönlünde bir dostluk 
ve barış çiçeği olarak açmasını 
temenni ettiklerini söyledi.

Dostluk Lalesi 
İstanbul’da açacak!

Lalenin anavatanı İstanbul’da düzenlenen 5. Dünya 
Lale Zirvesi, Emirgan Korusu’nda gerçekleştirilen 
Dostluk Lalesi Dikim Töreni ile renklendi. Törene, 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
yanı sıra Dünya Lale Zirvesi Başkanı Michel Gauthier 
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bürokratları ve zirve 
için İstanbul’a gelen yabancı misafirler katıldı. Başkan 
Kadir Topbaş, konuşmasında, gerçek bir barış kenti olan 
İstanbul’dan dünyaya barışı haykırdıklarını söyledi.

İstanbullular her yıl laleyle buluşuyor…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un geçmişle bağlarını 
güçlendiren ve hafızaları tazeleyen lalenin, zarafetiyle 
insanların aynı güzel duyguları paylaşmasına vesile 
olduğunu ifade ederek, “Laleyi her yıl Emirgan Korusu 
da dahil İstanbul’un her köşesinde İstanbullularla 
buluşturuyoruz. Lale, sanatçıların duygularını da 
geliştiriyor. Bugün dikeceğimiz Dostluk Lalesi’nin tüm 
insanların gönlünde bir dostluk ve barış lalesi olarak 
açmasını temenni ediyorum.” dedi.

Lale; barışa ve hoşgörüye açılan kapı…
Hz. Mevlana’nın “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu 
paylaşanlar anlaşır.” sözünü hatırlatan Başkan Kadir Topbaş, 
“Biz güzelliklerde buluşarak geleceğe yürüyoruz. 5. Dünya 
Lale Zirvesi’nin İstanbul’da yapılmasını çok önemsiyorum 
ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. İlk lale dikmeye 
başladığımız 2005 yılından bugüne doğru baktığımızda 
ne kadar güzel bir iş yaptığımızı daha iyi görüyoruz. 
İstanbulluların kendilerinden bir parça olan laleye 
sahip çıkarak, barışa ve hoşgörüye de kapılarını açtığını 
düşünüyorum. İnsanlar ne kadar ortak değer etrafında 
toplanırsa, hoşgörü o kadar çok gelişir.” diye konuştu.

İstanbul’dan dünyaya barış haykırıyoruz…
“Laleyi sadece bir çiçek olarak değil, aynı zamanda 
dostluğun simgesi olarak görmek gerekir.” diyen Başkan 
Kadir Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Diktiğimiz 
dostluk lalesi dünya insanlarına olan sevgimizin ve 
hoşgörümüzün yansımasıdır. İstanbul’da bu yıl 270 lale 
türüne ulaştık. Ancak hedefimiz Osmanlı Dönemi’ndeki 
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1.588 türün tamamına ulaşabilmek. Böyle büyük bir 
zenginliği yakaladığımızda herhalde duygularımız çok 
daha fazla gelişecek ve anlam taşıyacaktır. Bu da doğa ve 
çevre sevgimizi daha çok geliştirecektir. Barış kenti olan bu 
şehirden tekrar dünyaya barışı haykırıyoruz.”

Aşkın çiçeği lale…
Dünya Lale Zirvesi Başkanı Michel Gauthier da, Dostluk 
Lalesi’nin dikilmesi için İstanbul ve Emirgan Korusu’ndan 
daha güzel bir yer olamayacağını belirterek, “Cemiyetimizin 
resmi çiçeği ve aşkın çiçeği olan laleyi, Emirgan’da 
dikmekten daha güzel bir şey olamazdı. Dileğimiz, bu 
güzel çiçeğin dünyanın bütün bahçelerinde açarak, dostluk 
mesajımızı tüm dünyaya yaymasıdır. Lale Zirvesi’ne katılan 
katılımcılara kendi ülkelerinde lale bahçeleri oluşturmalarını 
tavsiye ediyorum.” dedi.

Başkan Topbaş, Dostluk Lalesi’ni dikti…
Törende konuşmaların ardından Başkan Kadir Topbaş ve 
beraberindekiler Dostluk Lalesi’nin soğanlarını diktiler. 
Başkan Kadir Topbaş, Zirve Başkanı Michel Gauthier ve 
diğer katılımcıları Nisan ayında gerçekleştirilecek olan 
İstanbul Lale Festivali’ne davet etti. Gauthier ile diğer 
misafirler festivale katılma sözü verdi. Daha sonra lale 
üretimine katkı sağlayanlara teşekkür belgesi verildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Beylikdüzü’nde hizmet verecek 
100 adet yeni İETT otobüsünü 
törenle hizmete aldı. Hayatın 
her alanında en ileri 
teknolojiyi kullandıklarını 
belirten Başkan Topbaş, toplu 
ulaşımda “Akıllı Otobüs” 
dönemini başlattıklarının 
müjdesini verdi. 

İstanbul’da 
Akıllı Otobüs dönemi! 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Beylikdüzü’nde düzenlenen 100 Adet Yeni Otobüsün 
Daha Hizmete Alım Töreni’ne katıldı. Törende, İETT Genel 

Müdürü Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcıları Muzaffer 
Hacımustafaoğlu ve Abdurrahman Uçak ile bazı ilçe belediye 
başkanları da yer aldı. 

Başkan Topbaş’tan İstanbullulara müjde…
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, 9,5 yılda 
İstanbul’a 60 milyar lira yatırım yaptıklarını ve yatırımların 
yüzde 55’ini ulaşıma ayırdıklarını belirterek, Beylikdüzü 
Garajı’nda hizmet verecek 100 modern otobüsün 
İstanbullulara hayırlı olmasını diledi. İETT’nin 1.705 yeni 
otobüs alarak, filo yaş ortalamasını 4’e çektiğini, özel halk 
otobüslerinin de yenilenmesiyle kentin 3 bin yeni otobüse 
kavuşacağını ifade eden Başkan Topbaş, İstanbul’da “Akıllı 
Otobüs” dönemini başlattıklarını müjdeledi. 

Otobüslerde kablosuz internet ve hızlı şarj hizmeti…
Yeni otobüslerin 10 tanesinde kablosuz internet hizmeti 
verilmeye başlandığını belirten Başkan Topbaş, “İstanbullulara 
hizmette sınır yok... İstiyoruz ki, yolculuklar keyif olsun, eziyet 
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olmasın. Bunun için her alanda en 
gelişmiş, en ileri teknolojiyi kullanıyoruz. 
Klima, TV, iç ve dış kameralardan sonra 
şimdi de otobüslerimize internet 
getirdik. İlk olarak burada hizmete 
aldığımız otobüslerin 10’unda, 
daha sonra bütün İETT filosunda 
internet keyfini yaşayacaksınız. Ayrıca 
otobüslerimize telefonları çok hızlı 
şarj edecek cihazlar yerleştirdik. Bütün 
telefonları şarj edebilen aparatlar 
getirdik. Şu anda tekli olan şarj, beşli 
olarak monte edilecek. İstanbullular, 
telefonları hızlı bir şekilde otobüs 
seyahatlerinde şarj edilebilecek. Bu 
sayede İstanbullular zaman kazanacak.” 
diye konuştu.

Bakırköy - Beylikdüzü Metro Hattı 
2019’da hizmette…
Başkan Kadir Topbaş, projesi Ulaştırma 
Bakanlığı’nca yapılan Bakırköy - Avcılar - 
Esenyurt - Beylikdüzü - Büyükçekmece 
TÜYAP Metro Hattı’nın 2019 yılında 
hizmete gireceğini ve böylece 
Metrobüs Hattı’ndaki  yoğunluğun 
azalacağını ifade etti. Başkan Topbaş 
sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’un 
her noktasına raylı sistem götürmek için 

çalışmalarımızı yaptık, yatırımlarımız 
hızla devam ediyor. 2019 yılına 
gelindiğinde şehrimiz 400 kilometreyi 
aşan ve çoğu metro olan bir raylı sistem 
ağına kavuşacak. 2004 yılında 400 bin 
olan raylı sistemlerin günlük yolcu 
taşıma kapasitesini, yaptığımız yeni 
yatırımlarla 2 milyonun üzerine çıkardık. 
Bu rakam 2016’da 7 milyona, 2019’da 
11 milyona ulaşacak. Belediye olarak 
yeterince bütçemiz, paramız var. Bütün 
bu ulaşım sistemlerini ancak biz çözeriz. 
Hz. Mevlana’nın dediği gibi ‘Yüreği 
yanmayanın gözü yaşarmaz.’ Sevdamız 
var bu şehre. Bizler ecdadımız gibi her 
alanda bir numara olmak zorundayız. 
Bunun için gece gündüz çalışıyoruz.”

Başkan Topbaş, internet hizmetini 
tanıttı...
Başkan Topbaş, beraberindekilerle 
birlikte kurdele keserek 100 adet 
yeni İETT otobüsünü hizmete aldı. 
Daha sonra hizmete alınan yeni 
otobüslerden birini kullanarak basın 
mensuplarına poz veren Başkan 
Topbaş, Akıllı Otobüslerde başlatılan 
kablosuz internet hizmetinin tanıtımını 
da yaptı. 
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İstanbul’da kent içi ulaşımda 
önemli bir paya sahip olan 
İETT’nin filosuna katılan 110 yeni 
otobüs, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
tarafından hizmete alındı. 
Başkan Topbaş, yeni otobüsler 
ile birlikte ücretsiz internet ve 
hızlı şarj hizmetlerinin 
ardından “Bisiklet Aparatlı 
Otobüs” dönemini 
başlattıklarını müjdeledi. 

Bisikletten in,
bisikletinle otobüse bin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ev 
sahipliğinde Kartal Sahil Meydanı’nda düzenlenen 110 
Adet Yeni Otobüsün Daha Hizmete Alım Töreni’ne Başkan 

Kadir Topbaş’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekilleri Erol 
Kaya, Alev Dedegil ve İsmet Uçma ile İETT Genel Müdürü 
Hayri Baraçlı ve çok sayıda İstanbullu katıldı.

“Bisiklet Aparatlı Otobüs” dönemi…
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, 
hizmete alınan 110 yeni İETT otobüsünün ayrı bir özelliği 
olduğunu belirterek, “Otobüslerimizde artık internet var. 
Bunu tanıtmıştık. İsteyen mobil cihazlarını hızlı şekilde şarj 
da edebiliyor. Bugün hizmete aldığımız otobüslerde ise 
bisiklet aparatı var. Dünyada çok az yerde bu uygulama 
var. Vatandaşlarımız bisikletlerini hızlı ve kolay bir şekilde 
otobüsün önüne yerleştirip, otobüse binip seyahat 
edebilecek.” diye konuştu. 

İstanbul’a 1.705 yeni otobüs…
Göreve geldikleri günden bu yana 9,5 yıl süre içerisinde İstanbul’a 
toplam 60 milyar lira yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan 
Topbaş, ulaşıma ayırdıkları payın da %55 olduğunu söyledi. 2 bin 
451 otobüsün yenilediğini ve İETT filosuna 1.705 yeni araç daha 
kazandırdıklarının altını çizen Başkan Topbaş, bu araçların toplam 
değerlerinin de 930 milyon lira olduğunu belirtti.
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 Bisiklet aparatlı otobüsler sahil 
yollarında…
“İETT filosunun yaş ortalaması 
14,6’dan 5’e düşüyor.” diyen Başkan 
Topbaş, “Araçların tamamı yerli üretim. 
Bugün hizmete aldığımız otobüslerin 
ilk etapta 10 tanesinde bisiklet aparatı 
var. Bu sayıyı 50’ye çıkaracağız. 
Otobüslerimiz Kartal-Kadıköy, 
Küçükçekmece-Eminönü ve Sarıyer-
Kabataş Sahil Yollarındaki hatlarda 
hizmet verecek.” dedi. 

İstanbul için 7 gün 24 saat…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’u 
yeniden şekillendirmek için 7 gün 
24 saat esaslı çalıştıklarını belirterek, 
şöyle konuştu: “Geleceğe birlikte 
yürüyoruz. Türkiye ve İstanbul artık 
eski günlerinde değil, ciddi bir değişim 
var. İstikrarın yakalandığı güven dolu 
bir ülke. İstanbul artık eski İstanbul 
değil. Altyapısından çevre problemine 
kadar pek çok problemi çözdük. 
Büyükşehir olarak başta ulaşım olmak 
üzere pek çok hamle yaptık. Birileri 
‘20 yıldan beri İstanbul’dasınız ne 
yaptınız?’ dese, onun cevabını sizler 
veriyorsunuz.” 

“Bu işi biliyorlarmış…”
“Kartalda yaşayan insanlar için metro 
hayaldi.” diyen Başkan Kadir Topbaş, 
Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük 
metrosunu 3 milyarlık yatırımla hizmete 
sunduklarını söyledi. Başkan Topbaş, kısa 
bir süre önce bir işadamının kendisine 
anlattığı bir olayı da meydanı dolduran 
vatandaşlarla paylaştı: “Birkaç gün önce 
bir işadamı arkadaşım ile onun arkadaşı 
olan muhalif bir işadamı, Taksim’deki 
hizmete yeni aldığımız tünellerden 
geçiyormuş. Tünellerden geçerken 
muhalif işadamı arkadaşıma dönerek, 
‘Adamlara haksızlık etmişiz. Tüneller çok 
güzel oldu. Bu işi biliyorlar.’ demiş.”

Başkan Topbaş, uygulamalı olarak 
tanıttı…
Başkan Topbaş, daha sonra “Biz 
hizmetlerimizi gelecek nesillere 
daha güzel bir İstanbul bırakmak 
için yapıyoruz.” dediği çocuklarla 
birlikte kurdele keserek, 110 yeni İETT 
otobüsünü hizmete aldı. Hizmete 
alınan bisiklet aparatlı otobüslerden 
birinin şoför koltuğuna geçen Başkan 
Topbaş, bisikletin nasıl yerleştirildiğini de 
uygulamalı olarak gösterdi. 

19



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kent içinde hızlı ve konforlu toplu 
ulaşım için İETT’nin otobüs 
filosunu yenilemeye devam 
ediyor. Başkan Kadir Topbaş’ın 
katıldığı törenle konforlu, 
düşük tabanlı ve çevre dostu 
100 yeni otobüs daha hizmete 
alındı. 1.705 İETT otobüsünü 
yenilediklerini belirten Başkan 
Topbaş, bu sayının halk 
otobüsleriyle birlikte 3 bine 
ulaşacağını söyledi.

İETT filosuna 
100 yeni otobüs daha...

Otobüs ve duraklarıyla modern bir yapıya kavuşan 
İETT’nin filosuna konforlu, düşük tabanlı ve çevre 
dostu 100 yeni otobüs daha katıldı. Maltepe 

Garajı’nda düzenlenen hizmete alım töreninde konuşan 
Başkan Kadir Topbaş, “Bugün Maltepe bölgesinde hizmet 
verecek 100 yeni otobüsü daha hizmete alıyoruz. İstanbul 
ulaşımında daha konforlu, daha güvenli hizmet sunma 
adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Son iki yılda 
1.705 İETT otobüsü yenilendi. Tamamen yerli üretim olan 
otobüsler 930 milyon liraya mal oldu. Yenilenen halk 
otobüsleriyle bu sayı 3 bine çıkacak.” dedi. 

Maltepe’ye 2,4 milyar TL yatırım…
İstanbul’un daha yaşanabilir bir kent olması için aralıksız 
çalıştıklarını belirten Başkan Kadir Topbaş, “Ulaşım, dünya 
kentlerinde önemli bir sorun olmaya devam ediyor. 
Biz bugüne kadar İstanbul’a yaptığımız 60 milyar lira 
yatırımın 24,6 milyar lirasını ulaşıma harcadık. Metroya 
yaptığımız yatırım 12,2 milyar lira. Bu şehirde gelecekte 
yaşayan insanların ulaşımda sorun yaşamaması için 
gerekli planları yaptık. Sadece Maltepe’ye 2,4 milyar 
yatırım yaptık. 14 kavşak yaptık. Her noktada izimiz, 

20



eserimiz var. Muhalefetten bazı 
belediyeler ‘Bizim arkamızda devlet 
yok’ diyorlar. Başarı gösteremeyenler 
bahane ortaya koyacaktır. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak kendi 
kasamızdan bu yatırımları yapıyoruz.” 
diye konuştu.

2019’da raylı sistem ağı 400 km’ye 
ulaşacak…
İstanbul’da yatırımlara her alanda 
devam ettiklerine dikkat çeken Başkan 
Topbaş, şunları söyledi: “Metrolar 
için yasa çıktı. ‘Topbaş’a kıyak yasa’ 
dediler, ama bu kıyak ilk önce İzmir’e 
yaradı. Daha sonra Ankara ve İstanbul 
da yararlandı. İstanbul’un ulaşım 
sorununu biz çözeriz, bu işi biliyoruz. 
İstanbul’la ilgili metro ağırlıklı 
bir yatırım programı hazırlayarak 
kamuoyu ile paylaştık. Şehrimizin 
raylı sistem ağı 2019’a kadar 
400 kilometreye ulaşacak.” 

Avrupa’nın en büyük etkinlik alanı 
olacak…
Avrupa’nın en büyük etkinlik alanı 
olacak Maltepe Dolgu Alanı’nda 

çalışmaların tamamlanmak üzere 
olduğunu da belirten Başkan Topbaş, 
projeyi Avrupa’dan bir kentin çok 
beğenerek istediğini ve kendilerinin 
de verdiğini söyledi. Başkan Topbaş, 
Maltepe’de yaşanan sorunları 
yakından takip ettiklerini de ifade 
ederek, Başıbüyük Mahallesi’nde 
yaşanan tapu sorununun çözümü 
için çalışma yürüttüklerini sözlerine 
ekledi.

Başkan Topbaş, şoför koltuğunda…
Başkan Topbaş, konuşmasının 
ardından beraberindekilerle kurdele 
keserek 100 adet yeni otobüsü 
hizmete aldı. Hizmete alınan yeni 
otobüslerden birinin şoför koltuğuna 
geçen Başkan Topbaş, direksiyon 
başında basın mensuplarına poz 
verdi. İstanbulluların kendisine şehrin 
direksiyonunu emanet ettiğini ve 
kamunun parasını en iyi şekilde 
yatırıma dönüştürmek için çalıştıklarını 
belirten Başkan Topbaş, İETT filosunun 
14,6 olan yaş ortalamasını alınan 
modern otobüslerle 5’e indireceklerini 
söyledi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Beylikdüzü 
Organize Sanayi Bölgesi’ni 
ziyaret etti. Beylikdüzü’ne 
kadar uzatılan Metrobüs 
Hattı’nın büyük bir ihtiyacı 
karşıladığını belirten Başkan 
Topbaş, günde 1 milyona 
yakın yolcu taşıyan metrobüs 
ile dünyada örneği olmayan 
bir ulaşım mucizesini 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bir ulaşım mucizesi: Metrobüs
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Bürokratlarıyla birlikte Beylikdüzü 

Organize Sanayi Bölgesi’ne (BOSB) ziyarette bulundu. Sanayi 
bölgesini gezen Başkan Topbaş, BOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Keleşoğlu ve sanayicilerle biraraya geldi. Sanayicilerin 
sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da 
sanayicilerin sıkıntılarının geçmişte ülke ve bölge planlarının 
yapılmamasından kaynaklandığını belirterek, göreve geldikleri 
zaman kurdukları İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel 
Tasarım Merkezi’nde İstanbul’u, Marmara Bölgesi’ni dikkate 
alarak planladıklarını söyledi.

İstanbul’da ulaşım mucizesi gerçekleştirdik…
BOSB’un giriş-çıkışındaki ulaşım sorununun çözülmesi için 
talimat veren Başkan Kadir Topbaş, Beylikdüzü’ne kadar 
uzatılan Metrobüs Hattı’nın büyük bir ihtiyacı karşıladığını 
hatırlatarak, “Metrobüs’ü Beylikdüzü’ne kadar uzatarak, günde 
1 milyona yakın yolcu taşıyan dünyada örneği olmayan bir 
ulaşım mucizesini gerçekleştirdik.” dedi. 

Beylikdüzü’ne metrobüsten sonra metro...
Beylikdüzü halkının daha konforlu, daha güvenli ve daha 
hızlı ulaşım imkanlarına kavuşması için metro yatırımları da 
planladıklarını hatırlatan Başkan Topbaş, “Metrobüs Hattı’ndaki 
talebin çok yoğun olması nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı ile 
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bir mutabakata vardık. İnşallah proje çalışmaları devam eden 
Bakırköy - Avcılar - Esenyurt - Beylikdüzü - Büyükçekmece 
TÜYAP Metro Hattı’nı 2019 yılı içinde açacağız.” diye konuştu.

Başkan Topbaş, İstanbul’a 776 kilometre metro yapmayı 
planladıklarını ve 2019 yılına kadar raylı sistem ağının 400 
kilometreyi aşacağını ifade ederek, “Beylikdüzü’nde araziler 
sanayinin kazandırdığından daha yüksek bir bedele ulaşmasına 
rağmen, burada üretime devam edebileceğiniz kadar edin. 
Talep ettiğinizde dönüşüm de yapabiliriz. Sanayicilerimizin her 
türlü talep ve sorununu çözmek için elimizden gelen hizmeti 
yapmaya hazırız.” dedi.

“İstanbul için 24 saat durmaksızın çalışıyoruz...” 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak dünyadaki gelişmeleri 
çok iyi takip ettiklerini ve pek çok alanda dünyanın en iyi 
hizmetini vermeyi başardıklarını örneklerle anlatan Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Bir işadamı mantığıyla 
hizmetlerimizin vatandaşımıza kazandıracaklarını çok iyi 
hesaplıyoruz. Ekibimizle birlikte bu anlayışla İstanbul için 
24 saat durmaksızın çalışıyoruz.” 

Büyükşehir’den Beylikdüzü’ne büyük yatırımlar...
Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun da, Başkan Kadir 
Topbaş’a teşekkür ederek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Beylikdüzü’nde her alanda çok büyük yatırımlar yaptığını 
söyledi. Başkan Uzun, ilçedeki üç büyük derenin; Haramidere, 
Kavaklıdere ve Gürpınar (Atmaca) Deresi’nin ıslahı ile yapımı 
tamamlanan Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin, 
çevre sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini ifade etti. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
eğitim yatırımlarına bir yenisini 
daha ekledi. “Eğitime destek, 
geleceğe hizmet” anlayışı ile 
Maltepe’de yaptırılan Mahmut 
Bayram İmam Hatip Ortaokulu, 
Başkan Kadir Topbaş’ın 
katıldığı törenle açıldı. Başkan 
Topbaş, bugüne kadar eğitime 
1.100 derslik kazandırdıklarını 
söyledi.

Büyükşehir’den İstanbul’a 
bir eğitim kompleksi daha

KİPTAŞ tarafından yapılan Mahmut Bayram İmam 
Hatip Ortaokulu, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Hüseyin 

Mutlu’nun katıldığı törenle açıldı. Başkan Kadir Topbaş’ın 
hocasının adını taşıyan okulun açılışına, Başkan Topbaş’ın 
İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşları da 
katıldı. Öğrencilerin kapıda çiçeklerle karşıladığı Başkan 
Topbaş’a açılış törenine gelen vatandaşlar da yoğun ilgi 
gösterdi.

Konuşmasına, “Mahmut Bayram hocamızın derslerinde 
beraber olduğum sınıf arkadaşlarım” diye başlayan Başkan 
Topbaş, “Bugün hem İstanbullular hem de kendim için çok 
özel bir gün. Açılışını yaptığımız bu okuldan, geleceğin 
devlet adamlarının yetişmesini temenni ediyorum. 
Diliyoruz ki, devlet adamları, milletvekilleri buradan 
yetişsinler, ülkeye hizmet versinler.” dedi.

Başkan Topbaş’tan Başbakan Erdoğan’a teşekkür…
Başkan Kadir Topbaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 
Milli Eğitim’e vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür 
ederek, kendilerinin de bugüne kadar 1.100 civarında 
derslik yaparak milli eğitime destek verdiklerini hatırlattı. 
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Açılışını yaptıkları Mahmut Bayram 
İmam Hatip Ortaokulu’nun 24 derslikli 
olduğunu ve 3 aylık bir süre içerisinde 
bitirildiğini hatırlatan Başkan Topbaş, 
“Bir gecede 72 parça gemiyi denize 
indiren bir ecdadın evlatları olarak 3 
ay bile çok aslında. Yüreği yanmayanın 
gözü yaşarmaz. Bu ülke layık olduğu 
yere gelmeli. Dünyayı yöneten bir 
imparatorluğun merkezi olan bu 
kenti, her türlü yatırımla geliştirmeye 
çalışıyoruz.” dedi.

Mahmut Bayram Hoca’ya saygı…
Hocası Mahmut Bayram’ı anlatırken 
duygulanan Başkan Topbaş, 
konuşmasına şöyle devam etti: 
“Kendisinden eğitim almaktan 
hep mutluluk duydum. Onun 
teçhizatından geçen pek çok insan 
var. Başbakanımız başta olmak üzere, 
Dışişleri Bakanımız ve diğer pek çok 
insan. O kadar azimli bir insandı ki, 
ders zili çalarken bir ceketinin koluyla 
tahtayı silerdi. Bize bir kelime daha 
verebilmenin heyecanını yaşar, zamanı 
en iyi şekilde kullanırdı. Kendisinden 
hayat öyküleri dinledik. İnsan azminin 
neler yapabileceğini anlattı bize. “

”Mahmut Bayram gibi bir insandan 
eğitim aldıkları için gurur duyduklarını 
ifade eden Başkan Topbaş, “Böyle bir 
insandan eğitim aldığımız için gurur 
duymaktayız. Yapılar, insanlar güzelleşir. 
Eğitim alanları orada feyz sahibi 
insanlarla şekillenir. Eğer eğitimcilerde 
bir feyiz, heyecan varsa; o yetiştirdiklerine 
mutlaka yansır.” diye konuştu.

“Siz, İstanbul’a vefalı oldunuz…”
Vali Hüseyin Mutlu da, eğitime 
katkılarından dolayı Başkan Kadir 
Topbaş’a teşekkür etti. “Siz, hocamızın 
gönlünden geçeni hayata geçirmiş bir 
belediye başkanısınız.” diyen Vali Mutlu 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gayretli, 
eğitimli, hizmet eden bir belediye 
başkanı olarak sizi yürekten kutluyorum. 
Allah razı olsun. Memleketimize sizin gibi 
hayırlı, vefalı öğrenciler inşallah burada 
yetişir. Buradan yetişecek çocuklar da 
sizlerin isimlerini anarak nice açılışlar 
yapsınlar. Bu memleketin huzuruna, 
bereketine katkıda bulunsunlar.”

Başkan Topbaş’ın hayırlı bir hizmete 
vesile olduğunu dile getiren Vali 
Mutlu, “Siz sadece hocanıza vefalı 

olmakla kalmayıp, İstanbul’a da vefalı 
oldunuz. Eğitime verdiğiniz destekten 
dolayı size ve ekibinize çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan 
Topbaş, Vali Mutlu ve Mahmut 
Bayram Hoca’nın öğrencileri kurdele 
keserek Mahmut Bayram İmam 
Hatip Ortaokulu’nun açılışını yaptılar. 
Başkan Topbaş ve Vali Mutlu 
24 derslik, 4 laboratuvar ve kapalı 
spor salonu bulunan okulu gezerek 
öğrencilerle sohbet ettiler. Başkan 
Topbaş, bol bol hatıra fotoğrafı 
çektirdiği öğrencilere nasihatlerde de 
bulundu. 

Başkan Topbaş’tan sürpriz 
ziyaret…
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra Vali 
Mutlu ile beraber Maltepe’de bulunan 
bir taksi durağına ziyarette bulundu. 
Sürpriz ziyaret karşısında mutlu olan 
taksi esnafı, Topbaş ve Mutlu’ya kendi 
yaptıkları aşureden ikram ettiler. 
Taksicilerle bir süre sohbet eden 
Başkan Topbaş, daha sonra taksicilerle 
hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Türkiye’nin ilk özel endüstri meslek 
lisesi olan İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi, Başkan Kadir Topbaş’ın 
katıldığı törenle açıldı. Eğitim 
alanında önemli sorumluluklar 
üstlendiklerinin altını çizen 
Başkan Topbaş, İstanbul’a 
1.100 derslik ile 143 kapalı spor 
salonu kazandırdıklarını 
söyledi.

İstanbul’a 1.100 derslik,
143 kapalı spor salonu...

Türkiye’nin ilk özel endüstri meslek lisesi olan İkitelli 
Organize Sanayi Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi’nin resmi açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Muammer 
Güler ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürü Muammer Yıldız’ın katıldığı törenle yapıldı. Törene 
çok sayıda sanayici ile öğrenci ve veli de katıldı. 

Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu yüzyılda gelişen ve onları izleyen 
ülkeler olacak.” sözünü hatırlatarak, “Türkiye, son yıllarda ciddi 
anlamda gelişti. Dünyanın gıptayla takip ettiği ve başarısının 
sorgulandığı bir ülke haline geldi. Bunu başarmak için bütün 
kamu kurumları, kurumsal taassup göstermeksizin el ele 
vererek çalıştı.” dedi. 

1.100 derslik, 143 kapalı spor salonu…
“Gençlerimizin geleceğini en iyi şekilde hazırlamak için 
Sayın Başbakanımız eğitime çok ciddi bir kaynak ayırdı.” 

diyen Başkan Kadir Topbaş, şöyle konuştu: “Biz de yerel 
yönetimler olarak hükümetimize, eğitime destek veriyoruz. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu şehre 1.100 derslik 
kazandırdık. Halen devam eden okul inşaatlarımız var. 
143 okulumuzun bahçesine kapalı spor salonu yaptık. Şu anda 
60 okulumuzda daha kapalı spor salonu yapmaya başladık. 
Yani eğitim alanında da önemli sorumluluklar üstlendiğimizi 
ifade etmek istiyorum. Çünkü bu okullarda geleceğimizi 
yetiştiriyoruz. Buradan yetişen gençlerimiz ülkemizi hak ettiği 
muasır medeniyet seviyesinin ötesine taşıyacak.”

İkitelli O.S.B., metro ile rahatladı…
İstanbul’un 15 milyona yakın nüfusuyla bir ülke özelliğini 
gösterdiğini belirten Başkan Topbaş, 300 bin kişiye istihdam 
sağlayan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin göreve 
geldiklerinde ciddi ulaşım sorunları yaşadığını söyledi. Yeni 
kavşak ve yollar yaparak bu sorunu büyük ölçüde aştıklarının 
altını çizen Başkan Topbaş, “Bu da yetmedi sanayimiz nefes 
alsın diye buraya metro getirdik. Yeni metro hatlarını da 
planlarımıza işledik.” dedi. 
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“Yarınlar çok daha farklı olacak…”
Elbirliği ile Türkiye’nin geleceğini hazırladıklarını belirten 
Başkan Kadir Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Burada 
eğitim alacak öğrencilerimiz, ülkemizin sanayisindeki 
önemli bir boşluğu dolduracaklar. Bu eğitim modelinin 
ortaya çıkmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. 
Sayılarının artması için işadamlarımıza büyük görevler 
düşüyor. Yarınlar çok daha farklı olacak. Fırsatları ve zamanı 
iyi kullanarak, dünyanın gündemini belirleyen ve model 
olan bir ülkeyi kurmakta hepimizin sorumluluğu var.”

Bakan Güler’den Başkan Topbaş’a teşekkür…
İçişleri Bakanı Muammer Güler de, İkitelli Sanayi Bölgesi’ni 
bir başarı öyküsü olarak gördüğünü belirterek, “İkitelli 
Sanayi Sitesi’nin sorunlarının çözümünde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın çok büyük 
emekleri var. Eğer Kadir Topbaş başkanımız mülkiyet, imar, 
çevre, altyapı ve ulaşım konusunda destek vermeseydi 
bu sanayi bölgesi bugünkü gücüne erişemeyecekti. Sayın 
Başkanım size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye’ye örnek 
bir projeyi hayata geçirdikleri için sanayicilere de teşekkür 
ediyorum.” dedi.
 
Meslek lisesi, memleket meselesi…
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ise, meslek 
lisesinin memleket meselesi olduğunu belirterek, insanın 
bir mesleğinin olmasının önemine dikkat çekti. “Maalesef 
1990’lı yıllarda bu konuda çok büyük yaralar aldık.” diyen 
Bakan Ergün, “Şimdi çok şükür bunu tersine döndürdük ve 
yeni yaklaşımlar getirdik. Organize sanayi bölgeleri meslek 
lisesi kurmaya başladı ve özel lise olarak yönetimlerini 
de kendileri üstlendi. İşte şimdi pırıl pırıl gençler burada 
yetişerek meslek sahibi olacaklar.” diye konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları 
İSMEK’in 2013-2014 Eğitim 
Dönemi, Başkan Kadir Topbaş’ın 
katıldığı görkemli bir törenle 
başladı. İSMEK’in dünyaya 
model olduğunu belirten 
Başkan Topbaş, yeni dönemde 
230 bin öğrenci ile yeni bir 
rekora imza atmayı 
hedeflediklerini söyledi. 

İSMEK rekora koşuyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi 

Kursları İSMEK’in 2013-2014 Eğitim Dönemi, Sinan 
Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen ve İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı 
görkemli bir törenle başladı. Törende, Başkan Topbaş’ın Eşi 
Özleyiş Topbaş’ın yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz 
Babuşçu, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ve bazı 
ilçe belediye başkanları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Bürokratları da yer aldı. Açılış törenine çok sayıda İSMEK 
kursiyeri de katıldı.

Dünyanın en büyük halk üniversitesi…
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, İSMEK 
öğrencilerinin yeni eğitim dönemine ilkokula başlar 
gibi heyecanla başladığına şahit olduğunu belirterek, 
“Burada, tercih ettiğiniz alanlarda meslekler edineceksiniz. 
İSMEK, dünyada yoksulluğun tartışıldığı bir süreçte, kadın 
ayrımcılığının, eşitsizliğin hat safhaya çıktığı bir dünyada, 
yeni bir umut ışığı olarak 1996 yılında Sayın Başbakanımız 
tarafından başlatıldı. Başbakanımıza bu gelecek vizyonu 
için çok teşekkür ediyorum. 3 branşta 165 öğrenci ile 
başlatılan İSMEK, dönemimizde bir halk üniversitesine 
dönüştü.” diye konuştu.
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235 kurs merkezinde 250 branşta 
eğitim…
Bu yıl 230 bin öğrenci ile yeni bir 
rekora imza atılacağını belirten 
Başkan Topbaş, 38 ilçede 235 kurs 
merkezinde 250 branşta eğitim veren 
İSMEK’le gurur duyduğunu söyledi. 
Globalleşen dünyada bir ülkenin 
gücünün, yetişmiş insan gücüyle 
ölçüldüğünü vurgulayan Başkan 
Topbaş, şöyle konuştu: “İSMEK, artık 
eğitimiyle ülke sınırlarını aştı, dünyaya 
model oldu. Türkiye Belediyeler 
Birliği Başkanı olarak ülkemizde 
gittiğim her şehirde ve UCLG Başkanı 
olarak gittiğim her ülkede İSMEK’i 
anlatıyorum. Türkiye’nin yeniden 
ayağa kalktığı bu süreçte hobi olarak 
başlayan bu eğitimler, iş hayatını 
etkileyen örneklere dönüşebiliyor.”

İSMEK, bir dünya markası…
Kursiyerlere ve usta öğreticilere 
“İSMEK, artık bir dünya markası ve 
bu markayı sizler oluşturdunuz.” diye 
hitap eden Başkan Topbaş, sözlerini 

şöyle tamamladı: “Sizin gücünüz 
yanımızda olduktan sonra daha nice 
başarılara imza atarız. İnanıyorum 
ki, bizden sonraki nesiller, gelişen 
İstanbul’da yaşamaktan daha çok 
gurur duyacak. İstanbul’u ve Türkiye’yi 
beraberce geleceğe taşıyoruz. 
Bu eğitim yılında sizlere başarılar 
diliyorum. Mayıs ayında geleneksel 
sergimizde eserlerinizin birbiriyle 
yarışacağı günü bekliyorum.” 

Gelecek nesiller için…
İl Milli Eğitim Müdürü Muammer 
Yıldız da, eğitime yaptığı katkılarından 
dolayı Başkan Kadir Topbaş ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür etti. AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Aziz Babuşçu ise Başkan Kadir 
Topbaş ve ekibinin, İSMEK’i bir dünya 
markası haline dönüştürdüğüne 
dikkat çekerek, “Biz, belediyeciliği 
aynı zamanda sosyal ve kültürel 
belediyecilik olarak gördük. Biz, 
insanlara dokunuruz, daha güvenli 
yerlerde yaşamaları için çalışırız. 

Gelecek nesilleri düşünüyoruz, bunun 
için yatırım yapıyoruz.” dedi. 

Japon kursiyerden Başkan Topbaş’a 
teşekkür…
Törende, Japonya’dan Türkiye’ye 
iğne oyası ve tel kırma öğrenmek 
için geldiğini söyleyen kursiyer 
Kanako Sasaki de, verilen ücretsiz 
eğitimlerden mutluluk duyduğunu 
söyledi. Başkan Kadir Topbaş’a 
teşekkür eden Japon kursiyer, 
“Japonya’da böyle bir eğitim yok, 
keşke olsa. Buradan aldığım eğitimle 
Japonya’da Türk el sanatlarını 
yaygınlaştıracağım.” diye konuştu.

Anadolu Ateşi’nden muhteşem 
gösteri...
Başkan Kadir Topbaş, törenin 
sonunda, İSMEK’e katkılarından dolayı 
İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız 
ile ilçe belediye başkanlarına teşekkür 
plaketi takdim etti. Görkemli tören, 
Anadolu Ateşi’nin muhteşem dans 
gösterisiyle sona erdi. 
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2014 yılı bütçesi 
kabul edildi. Bütçeyi İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 
sunan Başkan Kadir Topbaş, 
2014 sonu itibariyle İstanbul’a 
10 yılda yaptıkları toplam 
yatırımın 68,5 milyar lirayı 
aşacağını söyledi.

2014 bütçesi kabul edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2014 

yılı bütçe sunumunda İBB Meclis Üyeleri’ne hitap etti. Son 
9 yılda İstanbul’da büyük işlere imza attıklarını belirten 

Başkan Topbaş, İstanbul’un dünyanın merkezi olma 
yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Her geçen yıl İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi bütçesini artırdıklarını ifade eden 
Başkan Topbaş, “2014 yılı bütçemiz 9 milyar 100 bin lira. 
Bütçemizden yatırıma 5 milyar 575 milyon lira ayrıldı. Bir 
de konsolide bütçemiz var. Buna İSKİ ve İETT bütçeleri de 
dahil. 2014 konsolide bütçemiz 15 milyar 589 milyon lira.” 
dedi.

Yatırım miktarı 68,5 milyarı bulacak…
İstanbul’da bugüne kadar 60 milyar lira yatırım yaptıklarını 
ifade eden Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Şirketlerimizin 10 milyar 140 milyon lira ciroları var. Bunları 
eklersek bu rakam 25 milyar 730 milyon oluyor. Konsolide 
bütçenin yatırım payı ise 8 milyar 523 milyon oluyor. Yine 
yatırımcı bir bütçe hazırladığımızın göstergesi. Böylece 
2014 sonunda toplam yatırım 68,5 milyarı aşacak.”

Metro kent İstanbul…
Başkan Kadir Topbaş, başlattıkları dev raylı sistem 
hamlesiyle “Metro kent İstanbul” hedeflerine çok 
yaklaştıklarına dikkat çekerek, “En büyük yatırım payını 
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ulaşıma ayırdık. Son 9 yılda ulaşıma 
24,4 milyar lira harcadık. 2014 sonu 
itibarıyla bu rakam 28 milyar lira olacak. 
Ulaşımı rayına oturtuyoruz. Cumhuriyet 
Tarihi’nin rekorlarını kırdık. Trafiğe her 
gün 475 yeni araç ekleniyor. Nüfus 15 
milyonu buldu. Kente gelen turist sayısı 
yaklaşık 
3 kat arttı. Günlük yolculuk sayısı 
11 milyondan 24 milyona çıktı. Bunlara 
rağmen ortalama yolculuk süreleri 
kısaldı. Bu önemli bir başarıdır.” diye 
konuştu.

Aslan payı ulaşımın…
İstanbul’a kazandırdıkları yeşil alan 
ve meydanlarla İstanbul’un çehresini 
adeta yeniden şekillendirdiklerini 
belirten Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İstanbul, daha erişilebilir 
ve daha estetik bir hale geldi. 9 yıl 
içerisinde İstanbul’a 276 adet kavşak 
kazandırdık. 30 tanesinin de inşaatı 
devam ediyor. Kente toplam 433 
kilometre yeni yol kazandırdık. 3 tünel 
yol açtık. Bu tünelleri kullananlar çok 
memnun. 1 saatte gidilen güzergahları 
5 dakikaya indirdik.”

Metrobüs, metroya dönüşüyor…
Başkan Kadir Topbaş, entegre bir 
ulaşım sistemi kurarak tüm ulaşım 
sistemlerini birbirine bağladıklarını 
söyledi. Toplu taşımada tek bilet 
sistemine geçtiklerini ve Metrobüs 
Hattı’nın uzunluğunu 50 kilometreye 
çıkardıklarını anlatan Başkan Topbaş, 
“Metrobüs ile alakalı yoğunluk 
yönünde eleştiriler var. Evet kabul 
ediyoruz. Artık Metrobüs’ün 
metroya dönüşmesi gerekiyor. 
Metrobüs Hattı’nın altından metro 
gidecek şekilde yeni bir düzenle 
yaptık. Metrobüs ile Beylikdüzü - 
Söğütlüçeşme arasını 83 dakikaya 
indirdik. Raylı sistem ağını yaklaşık 3 
kat geliştirdik. 44 kilometrelik hattı 114 
kilometreye çıkardık.” diye konuştu.

11 milyon İstanbullu raylı sistemi 
kullanacak…
Başkan Topbaş, raylı sistem tanıtım 
videosu hazırladıklarında birtakım 
eleştiriler aldıklarını hatırlatarak şu 
açıklamayı yaptı: “Bizler o tanıtım 
videosunda raylı sistemler derken 
biz tüm ray üzerinde olan ulaşım 
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sistemlerini kastettik. İstanbul’da 
devraldığımız 45 km raylı sistemde 
sadece 8 kilometre metro olmasına 
rağmen biz 45 km olarak kabul ettik. 
Yani İstanbul’daki tüm raylı sistemi, 
metro olarak kabul ettik. Yerin altında 
24 saat esaslı çalışıp alın teri döken 
çalışanlarımız var. Onlar bir tarih 
yazıyor. Göreve geldiğimizde 400 bin 
kişi raylı sistem kullanırken, yılsonuna 
gelindiğinde bu rakam 2 milyonlara 
ulaşacak. 2016 yılında 7 milyon, 
2019 yılında ise 11 milyon kişi raylı 
sistem hatlarıyla seyahat edecek.” 

Sultanbeyli ve Bahçeşehir’e metro…
Vatandaşlardan metroya çok büyük 
bir ilginin olduğunu ve Sultanbeyli ile 
Bahçeşehir’deki vatandaşların ısrarla 
metro talep ettiklerini ifade eden 
Başkan Topbaş, şöyle konuştu: “İnşallah 
bu müjdeyi vereceğiz. Sancaktepe’den 
Sultanbeyli’ye 6,5 km’lik metro hattını 
ilave edeceğiz. Ulaştırma Bakanlığımız 
ile görüşmek suretiyle Bahçeşehir’e 
raylı sistemin ulaşmasıyla ilgili de 
çalışmayı tamamlayacağız. 400 

kilometre yapıp, yapamayacağımız 
tartışılırken; böylece 400 kilometrenin 
üzerine çıkacağımızı da deklere etmiş 
olduk. Metro ağı 2019 sonrası 776 
kilometreye kadar ulaşacak. Dünyanın 
en büyük 2’nci metro ağına sahip 
olacağız. İstanbul’un Paris’ten fazla 
metro ağı olacak.” 

İstanbul’da “Akıllı Otobüs” 
dönemi…
Başkan Topbaş, İETT filosunu da 
yenilediklerini belirterek, İETT’yi 
3 bin otobüsle güçlendirdiklerini 
ve 2 bin 500 otobüsü hizmete 
aldıklarını söyledi. “İstanbul’un artık 
akıllı otobüsleri var.” diyen Başkan 
Topbaş, “Böyle ayrıcalıklı kente de 
bu yakışır. Zaten her alanda en 
gelişmiş teknolojiyi kullanıyoruz. 
Otobüslerimizde klima, TV, iç ve dış 
kameralar vardı. Ama ‘halkımıza daha 
fazlasına layık’ dedik. Otobüslerimize 
ücretsiz internet getirdik. Telefonları 
çok hızlı şarj edecek cihazlar 
yerleştirdik. Böylece toplu ulaşıma 
olan ilgiyi artırıyoruz.” dedi.

Boğaz’dan Haliç’e cansuyu…
İstanbul’un kent nüfusu bakımından 
Türkiye’nin en yüksek nüfusa sahip 
şehri olduğunu ifade eden Başkan 
Topbaş, çevre sorunlarının kentlerde 
çıktığını ve bu anlayışla dünya çapında 
yatırımlar yaptıklarını ifade etti.  Başkan 
Topbaş, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Boğaz’dan Haliç’e cansuyu veriyoruz. 
Bu, büyük bir çevre olayıdır. Haliç ve 
çevresi canlandı. Artık Haliç’te balıkları 
görebilirsiniz. Çöpten elektrik üretiyoruz. 
Onlarca arıtma tesisi inşa ettik. Kente 
milyonlarca metrekare yeşil alan 
kazandırdık. Melen Projesi ile İstanbul’a 
su sıkıntısı yaşatmadık. Bu yüzden 
bütçeden çevreye önemli bir pay ayırdık. 
Bu pay yüzde 43’lerde. Bu, 3 milyar 660 
milyon liralık bir tutar anlamına geliyor.”

Atıksuların yüzde 97’si arıtılıyor…
Başkan Topbaş, başta Ayamama 
Deresi olmak üzere kent genelindeki 
derelerin ıslahı yönünde çok önemli 
projelere imza attıklarını vurgulayarak, 
“Sürdürülebilir çevre anlayışıyla 
hareket edip, İstanbul’daki atıksuların 
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yüzde 97’sini arıttık. Proje aşamasında 
olan tesislerimiz var. Onlarla birlikte 
arıtma oranı yüzde 99’u bulacak. 
İstanbul’da farklı kapasitede 35 
atıksu arıtma tesisi var. 18’inin yapımı 
devam ediyor. 7 tane katı atık aktarma 
istasyonumuz var.” diye konuştu.

İstanbul susuz kalmayacak…
Kentin su ihtiyacını karşılamak adına 
Melen Projesi ile İstanbul’a 186 
kilometre mesafeden su getirdiklerini 
ve yine 130 kilometrelik mesafeden 
İSKİ’nin bütçesiyle 2’nci bir hat 
getirdiklerini ifade eden Başkan 
Topbaş, şunları söyledi: “İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak su 
havzalarıyla ilgili çok önemli yatırımlar 
yaptık. Su havzalarında özel mülkiyet 
olan yerlerin kamulaştırılmasıyla ilgili 
yoğun mesai harcadık. Özellikle 
2004 yılına kadar havzalarda 
kamulaştırılan alan 11 milyon 
metrekare iken 2004 yılından bu yana 
kamulaştırılan alanları 23 metrekareye 
çıkardık. Kimse bize buraları 

kamulaştırın demedi. Biz buraya 
yaptığımız harcamaları başka yerlere, 
görünür işlere harcayabilirdik. Ama 
biz dedik ki, su önemli. İstanbul’un su 
havzaları önemli. Bu alanda 1 milyar 
dolarlık bir yatırım yaptık.”

Kentsel dönüşüm hızla devam 
ediyor...
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un 
kentsel dönüşüm projelerine ihtiyacı 
olduğuna vurgu yaparak, kentteki 
değişim ve dönüşüme herkesin destek 
vermesi gerektiğini söyledi. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkardığı 
yasa ile ilçe belediyelerine yetkiler 
verdiğini hatırlatan Başkan Topbaş, 
şöyle devam etti: “Maalesef bazı 
belediyelerde ‘Biz yapacağız ama 
Büyükşehir izin vermiyor.” diyenler 
var. Bu belediyeyi kınıyorum. Kentin 
afet riskini yenilenmesi için fırsat 
olarak kullanabiliriz. Bu yetki zaten 
ilçe belediyelerinde. Biz sadece 
değerlendirme yapar, yol gösteririz. 
Bütçemizden 566 milyon lirayı buna 
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ayırdık. Bu, siyaset üstü olarak devam 
etmeli. Artık evinde oturan, günlük 
yaşamını sürdüren insan korkmadan 
yaşamalı. KİPTAŞ bir taraftan TOKİ bir 
taraftan bu çalışmaları sürdürüyoruz.” 

İstanbul dünyaya örnek bir kent…
İki dönemdir Dünya Belediyeler 
Birliği Başkanlığı’nı devam ettirdiğini 
hatırlatan Başkan Topbaş, üstlendiği 
görev sebebiyle yerel diplomasiyi ön 
plana çıkardıklarını ve dünya çapında 
katıldığı toplantılarda Türkiye’deki 
siyasi parti temsilcilerinden de ciddi 
destek aldıklarını kaydetti. İstanbul’un 
dünya kentlerine artık model 
olduğunu ve bu başarıyı yakalarken 
de merdivenleri elleri ceplerinde 
çıkmadıklarını ifade eden Başkan 
Topbaş, “Kardeş şehir sayısını 38’e 
çıkardık. 19 kentle işbirliği protokolü 
imzaladık. Uluslararası iyi niyet 
protokolü sayımız 16’ya çıktı. Mısır’dan 
Pakistan’a dünya belediyelerine model 
oluyoruz. Bütün bunlar durduk yere 
olmadı.” diye konuştu.

İstanbul’un yıldızı parladı…
Başkan Kadir Topbaş, dünyada 
teknolojiyi en iyi kullanan belediye 
olduklarının altını çizerek, şunları 
söyledi: “Hizmetlerimizi ‘mobil’ 
hale getirdik. Kendi yazılımlarımızı 
üretiyoruz. İstanbul’un adını ilklerle 
anılır hale getirdik. Hep birlikte 
yapmaya da devam edeceğiz. Bu 
yüzden yıllardır dünya bizi konuşuyor, 
projelerimizi izliyor. Zira biz, birlikte 
İstanbul’un yıldızını parlattık. Bu vesile 
ile hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.” 

Rakamlarla 2014 yılı bütçesi…
Yatırım ve hizmetlerin 2014 yılında 
da hız kesmeden devam edeceğini 
ifade eden Başkan Topbaş, 2014 
bütçesine dair şu rakamları paylaştı: 
“2014 yılı gider bütçesi 9,1 milyar lira. 
Gelir bütçesi 8,1 milyar lira. Bu tutarın 
101 milyon lirası vergi gelirleri. 494 
milyon lirası teşebbüs ve mülkiyet 
gelirleri. 140 milyon lirası sermaye 
gelirleri. 7 milyar 328 milyon lirası 
çizelgede gösterilen diğer gelirler 

kaleminden oluşmaktadır. Yani yüzde 
90’ını Maliye Bakanlığı ve iller bankası 
payları oluşturuyor. Gelir - gider 
bütçesi arasındaki denklik ise iç ve dış 
borçlanma yolu ile sağlanıyor. 2014 
bütçesi finansman tablosunda;  732 
milyon lira iç borçlanma, 454 milyon 
lira iç borç geri ödemesi, 1 milyar 
295 milyon lira dış borçlanma, 573 
milyon lira dış borç geri ödemesi 
görülüyor. Bu tablodan anlaşılacağı 
üzere bütçemizde, kullanım ve ödeme 
farklarından oluşan 1 milyar lira 
borçlanma öngörüldü. Borçlanma 
yoluyla elde edilen kaynağın önemli 
bir bölümü raylı sistem ulaşımları için 
kullanılacaktır.”

Konuşmaların ardından bütçe 
oylamasına geçildi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yeni 
yıl bütçesi oybirliğiyle kabul edildi. 
Başkan Topbaş, oylamadan sonra 
tekrar kürsüye çıkarak İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerine 
teşekkür etti.

34



İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul 
Platformu’nun Çengelköy’de 
düzenlediği toplantıya katıldı. 
İstanbul’a yapılan yatırım ve 
hizmetleri anlatan Başkan 
Topbaş, İstanbulluların yakın 
zamanda toplu ulaşım ağlarıyla 
daha hızlı, kaliteli ve güvenli bir 
şekilde seyahat edeceklerini 
söyledi.

Banliyö hattı, 
metroya dönüşecek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, İstanbul Platformu’nda 
kente yapılan yatırım ve hizmetleri 

anlattı. Başkan Topbaş, eski Bakan 
İsmail Müftüoğlu ile Yazar Kadir 
Mısıroğlu’nun da katıldığı toplantıda 
yaptığı konuşmada, dönemlerinde 
İstanbul’a her alanda 60 milyar lirayı 
bulan yatırımlar yaptıklarını belirterek, 
“15 milyonluk nüfusu ve ekonomisi 
ile Avrupa’nın 23 ülkesinden büyük 
olan İstanbul, son yıllarda yaşanan 
gelişmelerle dünyanın parlayan yıldızı 
haline geldi.” dedi. 

Hedef: “Her yerde metro, her yere 
metro…”
“İstanbul’a geçmişle hesap 
edilemeyecek kadar büyük yatırımlar 
yaptık. Şehrin altyapı, su, atıksu ve 
çevre sorunlarını çözdük. Ulaşım 

sorununu çözmek için de büyük 
yatırımlar yaptık.” diyen Başkan 
Topbaş, şunları söyledi: “Seferberlik 
gibi düşünerek İstanbul’un her 
yanının metroya kavuşmasını arzu 
ettik ve sadece raylı sistemlere 
12 milyar lira yatırım yaptık. 2019’da 
raylı sistemleri 400 kilometreye 
çıkaracağız. 2016’da günlük 7 milyon, 
2019’da 11 milyon insan metro 
kullanacak. Dönemimizde ayrıca 
276 kavşak ile 400 kilometrenin 
üzerinde yeni yol yaptık.”

Banliyö hattı, metroya dönüşecek…
Başkan Kadir Topbaş, İETT’nin otobüs 
filosunu yenilediklerini ifade ederek, 
Ulaştırma Bakanlığı’nın Gebze’den 
Çerkezköy’e kadar uzanan banliyö 
hattını modern bir hafif metroya 
dönüştüreceğinin müjdesini de verdi. 

Marmaray’a metroların bağlanması, 
yapımı süren Avrasya Tüneli ve 
3. Köprü’nün de devreye girmesi ile 
İstanbul trafiğinin rahatlayacağının 
altını çizen Başkan Topbaş, 
“İnanıyorum ki, yakın gelecekte 
İstanbullular aracını almadan, toplu 
ulaşım ağıyla daha hızlı, kaliteli ve 
güvenli erişimi tercih edecek.” dedi.

İstanbul sahilleri tertemiz hale 
geldi…
İstanbul’da denizi çok iyi kullanacak 
çalışmalar yaptıklarını da anlatan 
Başkan Topbaş, yeraltında yapılan 
tüneller ile atıksuları, biyolojik arıtma 
tesislerine aktardıklarını söyledi. Bu 
sayede Boğaz’ı ve Marmara sahillerini 
temizlediklerini belirten Başkan 
Topbaş, dere ıslahlarının da 2014’te 
tamamlanacağını sözlerine ekledi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Cem 
Vakfı tarafından düzenlenen 
6. Uluslararası İnanç Önderleri 
Toplantısı’na katıldı. Pek çok 
kültür ve inancın, hoşgörünün 
başkenti olan İstanbul’da 
yüzyıllardır kardeşçe yaşadığını 
belirten Başkan Topbaş, 
toplumlardaki farklılıkların 
zenginlik olduğunu söyledi. 

Hoşgörü kenti İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Cem Vakfı tarafından 
Bostancı Kültür Merkezi’nde 

düzenlenen 6. Uluslararası İnanç 
Önderleri Toplantısı’na katıldı. 
Toplantıda, İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu, Cem Vakfı Başkanı İzzettin 
Doğan ile çok sayıda inanç önderi ve 
vatandaşlar da yer aldı. Başkan Topbaş, 
toplantıda yaptığı konuşmada, 
böylesine güzide bir topluluğa hitap 
etmekten memnuniyet duyduğunu 
söyledi.

Pek çok farklı kültür ve inancın 
barış ve hoşgörünün başkenti olan 
İstanbul’da yüzyıllardır kardeşçe 
yaşadığına dikkat çeken başkan 
Topbaş, “Bugün burada Anadolu’yu 
yurt edinmemizi sağlayan erenlerin 
havasını soluyorum. Hacı Bektaşların, 

Taptuk Emrelerin, Sarı Saltukların 
maneviyat esintisini hissediyorum. 
Toplumlardaki farklılıklar yük değil bir 
zenginliktir. İnanç hakkı da yaşama 
hakkı gibi doğuştan gelen temel 
hürriyetlerdendir.” diye konuştu. 

Başkan Kadir Topbaş, hükümetin, 
Cem Evleri ve Alevi vatandaşların 
haklarının genişletilmesi için hazırlıklar 
yaptığını hatırlatarak, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Biz de İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu konularda her 
türlü desteği vermeye hazırız. Bu, 
bizim görevimizdir. Toplum olarak 
gelişmeye ve bir büyük uzlaşmaya 
doğru önemli adımlar atıyoruz. 
Kerbela matemi yüreklerimizde her 
daim yer tutuyor. Muharrem ayının 
bütün vatandaşlarımıza huzur ve barış 
getirmesini diliyorum.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Yerel 
Yönetimler Sertifika Programı’na 
katıldı. Kadınların son yıllarda 
siyasette daha etkin bir hale 
geldiklerine dikkat çeken 
Başkan Topbaş, aktif siyasetteki 
çalışkanlıkları ve gelecek adına 
attıkları adımlar ile kadınların 
başarıyı getirdiğini söyledi. 

Demokrasi, kadınlarla gelişiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kadın 
ve Demokrasi Derneği ile Marmara Belediyeler Birliği’nin 
desteğiyle kadın siyasetçilere yönelik düzenlenen Yerel 

Yönetimler Temel Eğitim Programlarının sertifika törenine 
katıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde düzenlenen Yerel 
Yönetimler Sertifika Programı’na, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Şahin ile kurs programına katılan ve sertifika 
almaya hak kazanan kadın siyasetçiler katıldı. 

Kadına fırsat veren ülkeler daha başarılı... 
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, 
günümüz dünyasında toplumdaki kadının yerinin daha 
da arttığına dikkat çekerek, “Gelecek adına mücadele 
vermek tüm aile bireylerinin sorumluluğundadır. İleri 
demokrasilerin olduğu ülkelerde kadına verilen fırsatlarla 
birlikte o ülkeler daha başarılı oluyor. Ülkemizde çok önemli 
demokratik gelişmeler yaşadık. İnanıyorum ki, Türkiye’deki 
bu gelişim süreci Türkiye’yi dünyada çok farklı bir yere 
taşıyacaktır. Bu gelişimde katkısı olan başta Başbakanımız 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kabinesine 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Kadınlar siyasette aktif rol alıyor…
Kadınların son yıllarda siyasette daha etkin olduklarını 
belirten Başkan Topbaş, “Ne zaman ki kadınları aktif 
olarak siyasete soktuk, o dönemde başarıları gördük. 

Kadınların çalışkanlığı ve gelecek adına attıkları adımlar 
bizi başarıya götürdü. Türk siyasi hayatında kadınların aktif 
rol almasında çok daha farklı bir şekillenmenin özellikle 
siyasette başarılarını gördük. Kadınları aktif olarak siyasete 
soktuğumuz dönemde başarılı olduk. Türkiye’deki bu 
gelişim süreci gelecekte Türkiye’yi çok daha önemli yerlere 
getireceğinin sinyalidir.” diye konuştu. Konuşmaların 
ardından Başkan Topbaş ve Fatma Şahin kursiyerlere 
sertifikalarını verdiler. 
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Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Teşkilatı ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Birleşmiş Milletler 
Bölgesel İstişare Toplantısı’na 
katıldı. İstanbul’da düzenlenen 
toplantıda konuşan Başkan 
Topbaş, yerel yönetimler 
olarak Bin Yıllık Kalkınma 
Hedefleri’nde aktif rol almak 
ve çözüm ortağı olmak 
istediklerini söyledi. 

Birleşmiş Milletler 
İstanbul’da toplandı

Birleşmiş Milletler İstanbul’da toplandı. T.C. Kalkınma 
Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 

Komisyonu (UNECE) ortaklığında düzenlenen “2015 Sonrası 
Kalkınma Gündemine Yönelik Avrupa ve Orta Asya 
Perspektifi” başlıklı Bölgesel İstişare Toplantısı, İstanbul’da 
yapıldı. Gayrettepe Dedeman Otel’de düzenlenen 
toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın yanı sıra Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Gelecek nesillerin rüyasını konuşmalıyız…
Başkan Kadir Topbaş, açılışta yaptığı konuşmada, 
toplantının İstanbul’da yapılıyor olmasından memnuniyet 
duyduğunu belirterek, “Hz. Mevlana, ‘Bir neslin geleceğini 
bir önceki nesil hazırlar.’ diyor. Bu toplantılarda gelecek 
nesillerin rüyası konuşulmalıdır. Günümüzde global bir 
köye dönüşen dünyamızda yaşayan bütün insanların 
kaderleri birbirine bağlı. Bu nedenle bir ülkenin, bir 
bölgenin kalkınması, dünyaya barışı getiremiyor. Tüm 
insanlığın mutluluğu gerekli. O halde tüm çaba ve 
çalışmalar bu doğrultuda olmalı.” diye konuştu.
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Çözüm arayışlarına destek 
olunmalı…
Dünya genelinde ciddi anlamda bir 
kentleşme ve kent yoğunluğunun 
ortaya çıktığına dikkat çeken Başkan 
Kadir Topbaş, şöyle konuştu: “Gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus 
artışı durağan hale geldi. Dar gelirli 
ve gelişmemiş ülkelerde ise nüfusun 
hızla geliştiğini görüyoruz. Kalkınma 
konusunda ise, bütün bölge ve 
ülkelerde öncelik ve özellikler farklı. 
Dolayısıyla bir bölgede uygulanıp, 
başarılı olmuş bir uygulama diğer 
bölgeler için geçerli olmayabiliyor. 
Kalkınma planlarında ana başlıklar 
ortaya koyulduktan sonra her bölge ve 
ülke için de çözüm arayışlarına destek 
olunması gerekiyor.”

Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri’nde 
aktif rol almak istiyoruz…
“Özellikle biz yerel yönetimler olarak, 
Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri’nde 
aktif rol almak istediğimizi ve çözüm 
ortağı olmak istediğimizi her daim 
dile getirmekteyiz.” diyen Başkan Kadir 
Topbaş sözlerini şöyle tamamladı: 

“Baktığımızda doğal kaynakların 
hızla tükendiği, küresel bir çevresel 
krize doğru gittiğimizi ve her 
alanda bir takım farklılıkların ortaya 
çıktığını görüyoruz. Gezegenimizin 
geleceğinde 0-5 yaş grubuyla ilgili 
yapacağımız her türlü yatırım ve 
gelişme, gezegenin geleceği anlamı 
taşımaktadır.” 

Türkiye, kalkınma işbirliğine destek 
veriyor…
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da, 
toplantının, 2015 Sonrası Kalkınma 
Gündemi’nin belirlenmesi sürecine 
Avrupa ve Orta Asya’nın bakış açısını 
yansıtması bakımından önemli bir fırsat 
olduğunu belirterek, “Bu bölgede gerek 
ülkeler arasında gerekse ülkeler 
içerisinde gelişmişlik düzeyi farklılıkları 
da bulunmaktadır. Farklılıklarımızın, bu 
istişare toplantısının 2015 Sonrası 
Kalkınma Gündemi’nin belirlenmesinde 
sağlayacağı katkıyı zenginleştireceğini 
umuyorum.” dedi. Türkiye’nin 
bölgesinde ve küresel düzeyde, 
toplumsal refahın artırılması ve hayat 
kalitesinin iyileştirilmesi anlayışıyla 

insani yardım ulaştırılmasına ve 
kalkınma işbirliğine büyük önem 
verdiğini ifade eden Bakan Yılmaz, 
küresel kriz ve olumsuz ekonomik 
koşulların yarattığı zorluklara rağmen 
resmi kalkınma yardımı miktarını 
artırdıklarına dikkat çekti. 

Temel unsur, hukukun üstünlüğü…
Kırılgan ve çatışmalardan etkilenen 
ülkelerin Bin Yıllık Kalkınma 
Hedefleri’ne ulaşmada önemli 
sıkıntılar yaşadığının altını çizen Bakan 
Yılmaz, bu bağlamda, etkin hukuki 
yaptırım sisteminin barışçıl bir ortamın 
tesisi açısından kritik önemi olduğunu 
söyledi. Düzgün işleyen demokratik 
rejimin kabulü ve ülkelerin seçilmişler 
eliyle yönetilmesinin de kalkınmanın 
kapsayıcı ve sürdürülebilir kılınması 
açısından önem taşıdığını anlatan 
Bakan Yılmaz, hukukun üstünlüğü ve 
demokrasi ilkelerinin yeni dönemde 
sürdürülebilir kalkınmanın sosyal, 
ekonomik ve çevresel eksenlerine 
eklenmesi ve dördüncü bir eksen 
olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
de sözlerine ekledi.
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Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 
8. Contemporary İstanbul, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katılımıyla açıldı. Sergilenen 
eserleri tek tek inceleyen 
Başkan Topbaş, uluslararası 
kültür-sanat etkinliklerinin 
İstanbul’un tanıtımına büyük 
katkı sağladığını söyledi. 

Dünyanın sanatı İstanbul’da
Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 8. Contemporary 

İstanbul, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde sanatseverlerle 

buluştu. Fuarın İstanbul Kongre Merkezi’ndeki açılışı, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
yapıldı. Uluslararası kültür-sanat etkinliklerinin İstanbul’un 
tanıtımına da büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan 
Kadir Topbaş, açılışın ardından fuarı gezdi. 

Sanat galerileri ve müzelere olan ilgi gurur verici…
Fuarda sergilenen eserleri tek tek inceleyen Başkan 
Topbaş, sanatçılarla da bir süre sohbet etti. Başkan Kadir 
Topbaş, 8’incisi düzenlenen sanat fuarı ile pek çok ülkeden 
sanatçıyı İstanbul’da buluştuklarını söyledi. Pek çok alanda 
olduğu gibi sanatsal açıdan da İstanbul’un artık bir cazibe 
merkezi haline geldiğine dikkat çeken Başkan Topbaş, 
“Sanat galerileri ve müzelerde sergilenen eserleri izlemek 
üzere gelenlerin kuyruk oluşturmasını gururla takip 
ediyoruz.” dedi.
 
Başkan Topbaş, Çocuk Sanat Atölyesi’ni gezdi…
Çocuk Sanat Atölyesi’ni de gezen Başkan Kadir Topbaş, 
“Bu çocuklar geleceğin kuşakları. Erken yaşta bu tür 
girişimlerde bulunmaları çok önemli. Sayın Milli Eğitim 
Bakanlarımıza da birkaç kez duygularımı ifade ettim. 
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Floransa’da ilkokullarda tasarım dersleri 
var. Bizim de resim derslerinin resim ve 
tasarım şeklinde olmasını arzu ettiğimi 
söyledim. Çünkü tasarım demek, hayal 
gücünü geliştirmek demek. Hayaller 
oluşturmayan insanların geleceği 
kurgulaması mümkün değil. Çocuklara 
büyük hayaller kurabilme fırsatları 
vermeliyiz.” diye konuştu.

Çocuk atölyesi ilham verici…
Çocuk Sanat Atölyesi’nin ilham verici 
olduğunu belirten Başkan Topbaş, 
şöyle konuştu: “Okullarda, belediyeler 
ve yerel yönetimler vasıtasıyla haftada 
bir gün bu tarzda böyle bir eğitim 
verilmesi gerekiyor. Buna benzer 
çocuk atölyeleri düşünebiliriz. Yurt 
dışında gezdiğimiz sanat atölyelerinde 
minikler ellerinde kağıt ve kalemlerle 
yerlerde oturuyorlar. O gördükleri 
yerlerde resmediyorlar. Bu nedenle bu 
atölyeden çok etkiledim.” 

İstanbul, sanatın da merkezi…
Son dönemde İstanbul’da sıkça 
sanat fuarları düzenlendiğine dikkat 
çeken Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “İstanbul artık dünyanın 
gıpta ile takip ettiği bir cazibe merkezi 

haline geldi. Özel sektör sanata çok 
ciddi önem vermeye başladı. İstanbul 
artık sanatta da ciddi anlamda 
dünyada hissedilir hale geldi. Yeni 
koleksiyonların İstanbul’a taşınmasını 
gururla takip ediyoruz.” 

650 sanatçı, 3 bin eser…
Ana sponsorluğunu Akbank Private 
Banking’in üstlendiği 8. Contemporary 
İstanbul’da, Balkanlar, Kuzey Afrika ve 
Doğu Akdeniz bölgeleri ile Avrupa ve 
Amerika Kıtalarından seçilen eserler 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 
Fuar, 650 sanatçı, 3 bin eser, 21 ülkeden 
92 çağdaş sanat galerisi ile 70 binden 
fazla ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye’den 
Dirimart, Galerist, Galeri Mana, Galeri 
Nev, Pi Artworks, Rampa, x-ist fuara 
katılan galeriler arasında yer aldı. 

Contemporary İstanbul’un 8’inci 
yılındaki yeniliklerinden biri de “Plug-
in İstanbul Yeni Medya Fuarı” oldu. 
Sanat, tasarım ve teknolojiyi birbirine 
yaklaştırmayı amaçlayan Plug-in 
İstanbul, galerileri, tasarım ve mimari 
stüdyolarını ve bu alanlarda çalışan 
yazılım ve teknoloji firmalarını projenin 
içine çekmeyi hedefliyor.

41



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üç 
büyük medeniyetin izlerini taşıyan 
İstanbul’daki tarihi mirası ihya 
ederek geleceğe taşımaya devam 
ediyor. Bu kapsamda Tekfur 
Sarayı ve Anemas Zindanları’nda 
başlanan restorasyon 
çalışmaları da sürüyor. 
Çalışmaları yerinde inceleyen 
Başkan Topbaş, tarihi yapıların 
binlerce turisti İstanbul’a 
çekeceğini söyledi.

Tarihi miras 
geleceğe taşınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla 
başlatılan Tekfur Sarayı ve Anemas 

Zindanları’ndaki restorasyon çalışmaları 
tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları 
yerinde inceleyen Başkan Topbaş, 
“Anemas (Soylular) Zindanı ve Tekfur 
Sarayı’nda devam eden restorasyon 
çalışmalarımız büyük bir titizlikle 
devam ediyor. İstanbul’daki Osmanlı 
eserlerinin yanı sıra, Bizans eserleri ile 
ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. 
Tekfur Sarayı ve Anemas Zindanları’nın 
restorasyonları çok önemli. Bu eserler, 
İstanbul turizmine doping etkisi 
yapacak.” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yürütülen ve sinema filmleri 
ile dizilerin vazgeçilmez mekanları 
arasında yer alan Tekfur Sarayı ile 
Anemas Zindanları’nda yenileme 

çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı. 
Bizans Dönemi’nin ayakta kalan 
tek saray yapısı olan ve 10-14’üncü 
yüzyıllar arasında yapılmış olduğu 
tahmin edilen Tekfur Sarayı’nın 
2014 yılı içinde turizme kazandırılması 
hedefleniyor. Restorasyon çalışmaları 
hızla süren sarayın iç avlusunun 
etkinlik alanı olarak kullanılması 
planlanıyor.

Soyluların zindanı olarak da ünlenmiş 
olan Anemas Zindanları’nın ise üstüne 
çıkış için panoramik asansörlerin 
yapılması planlandı. Tarihi yapıda 
arkeolojik kazılar sonucu elde edilen 
yeni bulguların değerlendirilmesi 
ile birlikte çalışmalar yeni bir boyut 
kazanacak. Anemas Zindanları’nın kalıcı 
ve geçici sergilerle zenginleştirilmiş 
müze olarak İstanbul’un kültür hayatına 
kazandırılması hedefleniyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Ar-Ge Proje 
Pazarı Ödül Töreni’ne katıldı. 
Başarılı kimyacılara ödüllerini 
veren Başkan Topbaş, son 
yıllardaki ar-ge çalışmalarıyla 
İstanbul’un dünyanın parlayan 
yıldızı haline geldiğini söyledi.

Dünyanın parlayan yıldızı 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 

Birliği’nin (İKMİB) bu yıl 3’üncüsünü 
düzenlediği Ar-Ge Proje Pazarı Ödül 
Töreni’ne katıldı. Törende, İKMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz 
ile sanayi kuruluşlarının temsilcileri, 
üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve 
araştırmacılar da yer aldı. 

Hedef: İstanbul’u “Ar-ge Merkezi” 
yapmak…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da 
bu yıl 3’üncüsü düzenlenen kimya 
ödül töreninin gelenekselleşmesini 
önemsediğini belirterek, Türkiye 
ekonomisi açısından çok önemli 
olan bu sektörün en yoğun üretim 
yerinin İstanbul olduğunu söyledi. 
Hükümetin, orta ve yüksek teknolojili 

ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü 
olma vizyonu olduğunu ifade eden 
Başkan Topbaş, “Biz de bu çerçevede 
İstanbul’u teknolojik ürünlerin ve 
ar-ge merkezlerinin üssü yapmayı 
hedefliyoruz.” dedi. 

Dünyanın parlayan yıldızı İstanbul…
Çevreye duyarlı ve ileri teknoloji ile 
üretim yapan firmaların, İstanbul’un 
tanıtımı ve marka değerinin artması 
açısından çok önemli olduğunun 
altını çizen Başkan Topbaş, şöyle 
konuştu: “Kozmetikten ilaca pek çok 
alanda üretilen katma değeri yüksek 
ürünler, İstanbul’a önemli girdilerin 
yanında prestij de kazandıracaktır. 
Şehrimiz sizler gibi işadamlarımızın ve 
İstanbulluların desteğiyle dünyanın 
parlayan yıldızı haline geldi. Belediye 
Başkanı olarak İstanbul’da ar-ge 

tabanlı kaliteli ürünler sunan kimya 
sektörünün daha çok gelişmesi için 
bundan sonra da ne gerekiyorsa 
yapmaya hazırım. 3. Ar-ge Proje Pazarı 
Ödülleri’nin de sektörün gelişmesine 
önemli katkılar sunacağına inanıyor ve 
ödül alanları tebrik ediyorum.”

Ödüllerini Başkan Topbaş’ın elinden 
aldılar…
Törende konuşmaların ardından 
akademisyen, sanayici, girişimci, 
öğrenci olmak üzere 4 farklı 
kategoride seçilen projelere ödülleri 
Başkan Kadir Topbaş ve diğer protokol 
üyeleri tarafından verildi. 1’incilere 
10 bin TL, 2’ncilere 5 bin TL, 3’üncülere 
ise 3 bin TL ödül verilen gecede, 
ticarileşme potansiyeli bulunan 
150 proje de Haliç Kongre Merkezi’nde 
sergilendi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Sivas 
Platformu ve Sancaktepe 
Belediyesi tarafından Feshane 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
4. Sivas Günleri etkinliklerine 
katıldı. Başkan Topbaş, 
İstanbul’un kültürlerin buluşma 
noktası olduğunu söyledi.

Kültürlerin buluşma noktası: 
İstanbul 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Feshane Kültür Merkezi’nde düzenlenen 4. Sivas 
Günleri’ni ziyaret etti. Sivas ve ilçelerinin yöresel 

tatlarının tanıtıldığı stantları gezen Başkan Kadir Topbaş, 
yöresel tatlardan tadarak yiyeceklerin nasıl hazırlandığı 

konusunda görevlilerinden bilgi aldı. Başkan Topbaş, 
burada yaptığı konuşmada, ”Dünya kültürlerinin buluşma 
noktası olan İstanbul’da Anadolu’nun değişik yerlerinden 
gelen vatandaşlarımızın da yer alması bizler için çok 
önemli.” dedi.

Başkan Topbaş, İstanbul’a Anadolu’nun birçok kentinden 
insanların geldiğini vurgulayarak, “Bu medeniyetler 
beşiği dediğimiz İstanbul’a çok yakışıyor.” dedi. Nüfusu ve 
barındırdığı insan özellikleri bakımından İstanbul’un bir 
ülke özelliği gösterdiğini ifade eden Başkan Kadir Topbaş, 
konuşmasını şöyle tamamladı: “İstanbul, Türkiye’nin 
bir yansıması bir özeti. Hep birlikte Anadolu’yu temsil 
ediyoruz. Önemli olan geçmişi unutmadan geleceğe 
yürümek. Geçmişini unutanların geleceğini başkalarının 
yazdığını biliyoruz. Bu yüzden kentte yaşayanlar köylerde 
yaşayanlarla irtibatını kesmemeli. El ele vererek Türkiye’yi 
geleceğe taşımak zorundayız. Türkiye dünyada yeniden 
etkin bir güç haline getirmek hepimizin en asli görevidir.”

Başkan Topbaş, konuşmasının ardından vatandaşlarla bir 
süre sohbet etti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Maltepe Sahili’ndeki dolgu 
alanını Avrupa’nın en büyük 
yaşam, spor ve eğlence 
merkezine dönüştürüyor. 
Yeşillendirme çalışmalarına 
başlanan dev projenin 2014 yılının 
başında tamamlanması 
hedefleniyor. 

Avrupa’nın en büyük
yaşam, spor ve eğlence merkezi

Avrupa’nın en büyük yaşam, spor 
ve eğlence merkezi olan Maltepe 
Anroşman ve Sahil Düzenleme 

İnşaatında yeşillendirme çalışmaları 
başladı. Ağaç dikim çalışmalarını 
yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Abdurrahman Uçak, alanda dolgu 
çalışmalarının ardından bitkilendirme 
çalışmalarının da başladığın belirterek, 
“Maltepe dolgu alanı etkinlik alanı, 
eğlence alanı ve spor alanı olmak üzere 
3 ayrı adadan oluşuyor. Yeşillendirme 
çalışmaları kapsamında çam, çınar, 
servi, ıhlamur ve manolya gibi yetişkin 
ağaçlar dikiyoruz.” dedi.

İstanbul, Avrupa’nın en büyük 
etkinlik alanına kavuşacak…
Altyapı çalışmaları tamamlanan 
etkinlik alanında, ağaç dikim ve 

çimlendirme de yapılmasıyla projenin 
tamamlanacağını ifade eden Uçak, 
“Çalışmalar yılbaşında tamamlanacak 
ve İstanbul, Avrupa’nın en büyük 
etkinlik alanına kavuşmuş olacak. 
Burada 7’den 77’ye herkese hitap 
eden spor, dinlenme, kültür, eğlence 
ve miting alanları olacak.” diye 
konuştu.

171 futbol sahası büyüklüğünde…
2014 yılının ilk başında tamamlanacak 
olan proje, toplam 1 milyon 200 bin 
metrekare alandan oluşuyor. 400 bin 
metrekaresi sert zemin, 800 bin 
metrekaresi ise yeşil alan olarak 
düzenlenecek olan 171 futbol sahası 
büyüklüğündeki araziye, 19 bin ağaç 
ve bitki dikilecek. Proje bittiğinde 
Maltepe, 1 milyon kişilik miting ve 
aktivite alanına kavuşacak.

Helikopter pisti ile bilim parkı da 
olacak…
Avrupa’nın en büyük yaşam, spor ve 
eğlence merkezi olacak projede; 2 bin 
865 araç otoparkı, 76 otobüs otoparkı, 
255 bin metrekare yaya yolu, 24 bin 
metrekare lale bahçesinin yanı sıra, 
spor ve çocuk oyun alanları, 10 adet 
çeşme, kültür ve aktivite alanında sergi 
mekanları, seyir platformları, 4 bin 
600 kişi kapasiteli amfi tiyatro, piknik 
alanları ile dış mekan spor aletleri 
yer alacak. Atletizm pistinden tenis 
kortlarına, bisiklet parkurlarından kaykay 
pistlerine kadar pek çok spor alanının 
olacağı projede, 3 adet helikopter pisti 
ile bilim parkı da bulunuyor. Özellikle 
çocukların ve gençlerin ilgisini çekecek 
bilim parkı, yanılsama adası, su adası, 
uzay-enerji adası, ses adası ve denge 
adasından oluşacak.
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu İstanbul’un en eski 
yerleşim yerlerinden biri olan 
Sultanbeyli’nin başarılı belediye 
başkanı Hüseyin Keskin. 
Gerçekleştirdikleri projelerle 
Sultanbeyli’yi geleceğe 
taşıdıklarını ifade eden 
İstanbul’un en genç belediye 
başkanı Keskin, ulaşımdan 
çevreye, eğitimden kültüre ve 
sosyal belediyeciliğe kadar pek 
çok hizmeti ilçe halkı ile 
buluşturduklarını söyledi.

Sultanbeyli geleceğe koşuyor!

Başkanım, İstanbul’un en eski yerleşim 
yerlerinden biri olan Sultanbeyli’de halkın 
yaşam kalitesini yükseltmek için hayata 

geçirdiğiniz başlıca projelerinizden bahseder 
misiniz? 
İlçemiz, eski yerleşim yeri ama genç bir belediye. 
Sultanbeyli’nin öncelikli ihtiyaçları vardı. İlk olarak işe bu 
öncelikli ihtiyaçları gidererek başladık. Hizmetlerimizin 
başına insan odaklı yönetim anlayışını koyduk. İlçemize 
görev süremiz boyunca ilgili kurumlarla işbirliği halinde 
çok sayıda proje kazandırdık. İlçemizde çalışmalara 
hizmet kalitesini daha yükseğe taşımak amacıyla kamu 
binalarını yenileyerek başladık. İlçemizdeki neredeyse 
tüm kamu binalarını yeniden inşa ettik. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 
ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açılışı yapılan Sultanbeyli Belediyesi Hizmet Binası, 
mimarisi ve kullanışlı yapısıyla örnek gösterilen kamu 
binalarından biri halini aldı. Bunun dışında Hükümet 
Konağı’nı inşa ettik. Böylece hizmetlerin tek bir çatı 
altında toplanmasını sağladık. Hizmete giren Askerlik 
Şubesi ile gençlerimizin işlemlerini ilçe sınırları içerisinde 
halletmesini sağladık. Sultanbeyli’ye 2 adet Polis Merkezi 
kazandırdık.

Sultanbeyli’nin en büyük projelerinden biri de Gölet 
Projesi’dir. 23 yıldır beklenen ve temel atma töreni 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş 
tarafından gerçekleştirilen proje, tamamlandığında 
Anadolu Yakası’nın en büyük sosyal alanlarından biri 
olacak. Çalışmalar şu anda hızlı bir şekilde devam 
ediyor. Her mahallemize parklar kazandırıyoruz. Yine 
aynı dönemde ilçemizin görünüşünü değiştiren pek 
çok meydanı hayata geçirdik. TEM bağlantı yollarıyla 
Sultanbeyli dünyaya bağlandı. Açılışı Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bağlantı yolları, 
Sultanbeyli’nin yatırımcıların dikkatini çekmesini sağladı. 
Açılış sonrası ilçede alışveriş merkezleri, fabrikalar ve 
konutlar yükselmeye başladı. Eğitimden kültüre, çevre 
düzenlemesinden kamu binalarına, ulaşımdan sosyal 
belediyeciliğe varana kadar şükürler olsun her alanda 
halkımızı hizmetlerle buluşturduk.
 
Başkanım Sultanbeyli’nin ulaşım ağı son dönemde bir 
hayli genişledi. İlçeye kazandırılması planlanan metro 
yatırımları hangileri? Ve bu yatırımlar için neler söylemek 
istersiniz?
Sultanbeyli ulaşım noktasında çok büyük atılımlar yaptı. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz yeni İETT 
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hatları kazandı. Hat sayılarımız ve araç 
sayılarımız hızla arttı. Sefer sayılarımız 
görev süremiz boyunca 3 katına çıktı. 
Ama her zaman şunun bilincindeyiz; 
ulaşımda kesin çözüm metrodur. 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Kadir Topbaş bu 
konuda bize müjdeli haberler verdi. 
Daha önce 2019 yılından sonra 
Sultanbeyli metro çalışmaları arasında 
yer alıyordu. Bu konuda düşüncemizi 
ve Sultanbeyli’nin metroya olan 
ihtiyacını Başkanımız Kadir Topbaş’a 
ilettik. Kendisi Sultanbeyli’de yapılacak 
olan metro projesini öne çekti. Sayın 
Başkanımıza bu konuda gösterdiği 
hassasiyet için çok teşekkür ediyoruz. 
Sultanbeyli’ye iki ayrı metro hattı 
düşünülüyor. Bunlardan biri 
14 kilometrelik Çekmeköy - 
Sancaktepe - Sultanbeyli - Sabiha 
Gökçen Havalimanı Metro Hattı, bir 
diğeri de 17 kilometrelik Kadıköy - 
Ataşehir - Sancaktepe - Sultanbeyli 
Metro Hattı. Bunlar Sultanbeyli’nin 
ulaşımına çok büyük katkı sağlayacak. 
İlçemizde yan yollarda çalışmalar 
yaptık ve yapılan köprülü kavşaklar ilçe 
trafiğini büyük ölçüde rahatlattı. Tüm 

bu projeleri birlikte düşündüğümüzde 
Sultanbeyli tam anlamda ulaşımda 
devrim yaşamış olacak. 

Başkanım, Sultanbeyli’de 
yürüttüğünüz sağlık yatırımları 
nelerdir? 
Sultanbeyli’de öncelikle “Her mahalleye 
bir aile sağlığı merkezi” sözümüzü 
hayata geçirdik. Adil, Mecidiye ve 
Abdurrahmangazi Mahallelerini Aile 
Sağlığı Merkezlerine kavuşturduk. 
Vatandaşlar bu merkezlerde rahatça 
tedavi olabiliyor.  Bunların yanı sıra 
ilçemize en önemli sağlık yatırımımız 
olan devlet hastanesinin sözünü 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, ilçeyi ziyareti sırasında 
vermişti. Sağlık Bakanlığı’nın desteği 
ile devlet hastanesinin yapımına 
başlandı. 400 yataklı, tam donanımlı 
hastane ilçenin tüm sağlık ihtiyacına 
cevap verecek özelliklere sahip olacak 
şekilde tasarlandı. Şu anda yapımı hızla 
devam ediyor. Devlet hastanesinin 
yanı sıra ilçemiz bir de Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi kazanacak. Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezi sağlık alanında 
önemli bir eksiği giderecek. Çalışmaları 

47



başlayan merkez, ağız ve diş tedavisi 
için ilçe dışına giden vatandaşın bu 
zorunluluğunu ortadan kaldıracak. 
İlçemizde bir de Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezimiz bulunuyor. Halkımızın 
beden sağlığı kadar, ruh sağlığı da bizler 
için önemli. İstanbul genelinde açılan 
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden biri 
de artık Sultanbeyli’de. 

Sultanbeyli’de sosyal belediyecilik 
alanında ne gibi çalışmalar 
yürütüyorsunuz?
Beyaz Masa olarak bilinen Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü’nü halkımızın 
hizmetine sunduk. Hükümet Konağı 
karşısındaki binada yer alan birim, yeni 
mekanı ve geniş ekibiyle bu alanda 
daha profesyonel hizmet veriyor. Bunun 
yanında hastalarımız için Hasta Nakil 
Ambulansımız hizmet veriyor. Cenazesi 
olan vatandaşlarımız için acı günlerinde 
bir de misafirlerini ağırlama derdiyle 
uğraşmasınlar diye pide hizmetimiz 
bulunuyor. Kendi fırınlarımızda 
pidemizi hazırlıyor, cenaze sahiplerine 
ve misafirlerine sunuyoruz. Engelli 
ve ihtiyaç sahiplerimiz için ayrı ayrı 
ambulans hizmeti veriyoruz. 

Başkanım, kültür-sanat alanında 
yaptığınız etkinlikler nasıl 
karşılanıyor? İstanbulensis Gençlik 
Merkezi projenizden kısaca bahseder 
misiniz?
İlçemiz yıllarca kültür sanat 
faaliyetlerinden uzak kaldı. Bu 
kapsamda ilk olarak Muhsin Yazıcıoğlu 
ve Sultanbeyli Kültür Merkezlerini 
ilçe halkının hizmetine sunduk. 
Ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu Kültür 
Merkezi’nde 22 bin kitaplı, en son 
teknolojik imkanlarla donatılmış Aydos 
Kütüphanesi de bulunuyor. Çok sayıda 
kültür- sanat etkinliği düzenliyoruz. 
İlçe halkının bu etkinliklere katılımı her 
zaman üst seviyelerde oluyor. Bunun 
yanında haftanın hemen hemen her 
günü çocuk tiyatroları düzenliyoruz. 
İlk defa dönemimizde 30 bin 
çocuğumuzu okullarından aldık, kültür 
merkezlerimizde tiyatroyla buluşturduk. 

Tabi bir de kültür-sanat alanında örnek 
teşkil eden İstanbulensis Şiir Festivalimiz 
var. Bu sene 2’ncisini düzenlediğimiz 
festival ile yurt içinden ve yurt dışından 
çok sayıda şairi şiir severlerle buluşturduk. 
Ayrıca her yıl eğitim-öğretim yılı 
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sonunda Karne Şenliği düzenliyoruz. 
İstanbulensis Gençlik Merkezi, 276 
proje ile yarışarak İstanbul Kalkınma 
Ajansı’ndan tam destek aldı. Merkezde, 
mesleki eğitimlerden drama atölyelerine, 
seminerlerden sağlıklı beslenme ve spor 
aktivitelerine kadar geniş bir yelpazeye 
hitap eden sayısız faaliyet bulunuyor. 
Merkezimizin sunduğu imkanlar ve 
getirdiği yeniliklerle ilçemizdeki gençlere 
yepyeni kapılar açtığına inanıyoruz.  
Bu merkez dışında hizmete açtığımız 
Sultanbeyli Gençlik Merkezi’nde de 
(SUGEM) 400 gencimiz, ücretsiz eğitim 
alıyor. SUGEM ile öğrencilerin okuldaki 
derslerine katkı sunarken; kültür-sanat 
etkinlikleri ile de gençleri sanatla 
buluşturuyoruz. 

Başkanım, geleceğimizin teminatı 
olan gençlerimizin ve çocuklarımızın 
eğitimi noktasında pek çok çalışma 
yürütüyorsunuz. Bu kapsamda 
başlattığınız “Eğitim Yuvada Başlar” 
projenizden bahseder misiniz?
İlçemizde eğitim temel sorunlardan 
bir tanesiydi. Bu nedenle yeni okulların 
açılışına hız verdik. Şimdiye kadar 
11 adet okul açtık. İnşallah dönemimiz 

sonuna kadar 23 yeni okulu ilçemize 
kazandırmış olacağız. Eğitim Yuvada 
Başlar Projesi bildiğiniz üzere Avrupa 
Birliği ve ülkemiz tarafından finanse 
edilip, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yürütülmekte olan bir projeydi ve biz 
projenin ortağıydık. Bu proje ile ilçemiz 
çok şey kazandı diyebilirim. Projenin 
liderliğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
üstlendi. Proje kapsamında ailelerin 
okul öncesi eğitimin önemi hakkında 
bilinçlendirilmesi adına seminerler 
verildi. İlçemizde bulunan iki okulumuza 
yeni anaokulları inşa edildi. İlçemizde 
bulunan diğer anaokullarımıza da lojistik 
destek sağlandı. Bir de okul öncesi 
eğitimi güçlendirmek için ailelere bir 
ay süreyle uzman kişiler tarafından 
eğitimler verildi.

Son olarak Sultanbeylilere ve 
okurlarımıza ne söylemek istersiniz?
Sultanbeyli’mizi yaptığımız yatırımlarla 
iyi bir noktaya taşıma gayretindeyiz. 
Bizim yönetim olarak hedefimiz, ilçe 
sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını Sultanbeyli 
sınırları içinde giderebilecekleri bir ilçe 
kurmak oldu. Öncelikli ihtiyaçlarımızı 
geçtiğimiz süre zarfında hayata geçirdik. 

Bize bülteninizde yer verdiğiniz için 
ayrıca teşekkür ederim.

Hüseyin Keskin kimdir?
1972 yılında Erzincan’da doğan Hüseyin 
Keskin, ortaokul ve liseyi İstanbul’da 
tamamladı, ardından Cumhuriyet 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 
mezun oldu. İstanbul’da uzun süre 
ticaretle uğraşan Keskin, 2002 yılında 
AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim 
Kurulu üyeliği ile siyasete başladı ve bu 
süre içinde Halkla İlişkiler Başkanlığı, 
Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki 
İşler Başkanlığı görevlerini yürüttü. 
4 Mart 2006 yılında yapılan kongrede 
AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’na 
seçildi. Başkanlığı döneminde yapılan 
22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde, 
Sultanbeyli ilçesi yüzde 67’lik oy oranıyla 
İstanbul genelinde birinci oldu ve ilçesi 
adına Sayın Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’dan birincilik ödülü aldı. 
29 Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul 
içinde en yüksek oy oranını alarak 
AK Parti’den belediye başkanı seçildi. 
İstanbul’un en genç Belediye Başkanı 
olan Hüseyin Keskin, evli ve 4 çocuk 
babası.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 
yıllarda yaptığı yatırımlar ile 
İstanbul ve İstanbulluların can ve 
mal güvenliği için 365 gün 24 saat 
çalışan İstanbul İtfaiyesi’nin, her 
türlü itfai olaya uluslararası 
standartların öngördüğü sürede, 
etkin bir şekilde müdahale 
edebilmesini sağladı. 3 asra 
yaklaşan geçmişi ile dünyanın 
en köklü itfaiye teşkilatlarından 
biri olan İstanbul İtfaiyesi, 
modern yeni itfaiye istasyonları 
ve yeni araçlar ile güçlenmeye 
devam ediyor. 

İstanbul emin ellerde...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 asra yaklaşan geçmişi 

ile dünyanın en köklü itfaiye teşkilatlarından biri olan 
İstanbul İtfaiyesi’ni günümüz ihtiyaçları doğrultusunda 

modern yeni itfaiye istasyonları ve yeni araçlar ile 
güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul İtfaiyesi’nin, 
olaylara uluslararası standartların öngördüğü sürede 
müdahale edebilmesi için 2004 yılından bu yana son 
9 yılda modern itfaiye istasyonlarından itfaiye araçlarına, 
cankurtaran hizmetlerinden afet yönetimine kadar pek çok 
yatırım yapıldı.  

95 istasyon, 585 itfaiye aracı…
Kent genelindeki istasyon sayısını 38’den 95’e çıkaran 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Kumburgaz 
İtfaiye İstasyonu, Kartal Yakacık İtfaiye İstasyonu ile Sarıyer 
Maden İtfaiye İstasyonu’nu yılsonuna kadar hizmete 
almayı planladı. Araç sayısı 228 yeni itfaiye aracıyla 585’e 
çıkarılırken; bu sayıyı 700 araca çıkarmak programlandı. 
Son 9 yıllık süreçte personel sayısı da 1.852’den 4 bin 373’e 
çıkarıldı.  

İstanbul İtfaiyesi, 6 dakikada olay yerinde…
Acil durumlara ve doğal afetlere uluslararası standartların 
öngördüğü sürede müdahale etmek için çalışan İstanbul 
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Büyükşehir Belediyesi, yangınlara ortalama varış süresini 
de 6 dakikaya düşürdü. Acil yardım ambulans istasyon 
sayısı 9’dan 25’e çıkarıldı. Son 9 yılda 280 bin 552 acil 
sağlık vakasına müdahale edildi. Yaz aylarında 9 ilçede, 
40 km sahil şeridinde, 32 noktada cankurtaran hizmeti 
veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sayede 
boğulma tehlikesi geçiren 18 bin 93 İstanbullu yeniden 
hayata tutundu. 

3 bin 672 gönüllü itfaiyeci yetiştirildi…
İstanbul İtfaiyesi, yangın, kaza ve doğa olaylarına 
müdahale etmekle kalmayıp 7’den 77’ye İstanbulluların 
yangın, kaza, ilkyardım ve doğal afetler konusunda 
bilinçlenmesini sağlıyor. Son 9 yılda büyük bir ivme 
kazanan eğitim çalışmaları ile 4 milyon 251 bin 802 kişiye 
itfaiye eğitimi, 60 bin 84 kişiye ilkyardım eğitimi ve 56 bin 
119 kişiye ilkyardım semineri verildi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı olan İstanbul İtfaiyesi, bu süre içerisinde 
3 bin 672 itfaiye gönüllüsü yetiştirdi.

Lojistik Destek Merkezi, doğal afetlere hazır…
Doğal afet, kötü hava koşulları ve acil durumları Afet 
Koordinasyon Merkezi’nden koordine eden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en 
büyük Lojistik Destek Merkezi’ni Halkalı’da kurdu. Lojistik 
Destek Merkezi, muhtemel bir afet durumunda 200 bin 
afetzedenin gıda ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye 
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sahip. Doğal afet durumlarında gıda ve haberleşme 
ihtiyacını karşılamak için ‘Mobilize Ekipler’ kuran 
Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalarda kent genelindeki 
evsiz vatandaşlara de sahip çıkıyor. Evsizler soğuk 
havalarda barınma ve beslenmenin yanı sıra sağlık ve 
temizlik hizmeti veriliyor.

İstanbul, AKOM’dan takip ediliyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’u 411 adet trafik 
gözlem kamerası ve 14 özel nitelikli kamera ile AKOM’dan 
takip ediyor. 10 adet Otomatik Meteoroloji İstasyonlarına 
ilave olarak, buzlanmayı 3 saat önceden haber veren 
28 adet Buzlanma Erken Uyarı Sistemi’ni kuran İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, istasyon sayısını 50’ye çıkarmayı 
programladı. 

İstanbul’un telsiz altyapı sorunu çözüldü…
17 Telsiz Röle İstasyonu ve Kulesi yaparak Silivri’den Şile’ye 
telsiz kapsamasını sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
acil duruma yönelik hizmet veren tüm kamu kurumlarının 
bu altyapıyı kullanması ile olağan ve olağanüstü durumlar 
için İstanbul’un telsiz altyapı sorununu çözdü. Taşkın Erken 
Uyarı Sistemi’nin kurulum çalışmaları devam ediyor. 

İBB, depremzedelerin yanında…
Doğal afetlerde yurt içinde ve yurt dışında yardıma 
koşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Van Erciş’te 
yaşanan depremin ilk gününden itibaren bölgeye 
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yardım ekipleri gönderdi. 3 ay boyunca bölgede 10 bin 
kişilik sıcak yemek ve 5 bin adet ekmek üretimi yapıldı. 
Van’dan gelen 1.537 depremzede, Kartal Yakacık Geçici 
Konaklama Merkezi ve Çiroz Engelliler Kampı’nda 
misafir edildi.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
yaşanan sel felaketi sonrası, bölgeye yardım ekibi 
gönderirken; sel felaketine maruz kalanlara nakdi 
yardım yapıldı. Rize ve Edirne’de meydana gelen 
sel felaketleri sonrasında bölgelere yardım ekipleri 
gönderildi. 

Dünyaya yardım eli…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, doğal afet durumlarında 
yurt dışındaki vatandaşlara da yardım elini uzattı. 
Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunamiden 
sonra bölgeye yardım ekibi gönderildi, afetzedelere 
muhtelif malzeme yardımı yapıldı. Pakistan’da farklı 
zamanlarda meydana gelen deprem ve sel sonrası 
bölgeye yardım ekibi gönderildi, afetzedelere muhtelif 
malzeme yardımları yapıldı. Lübnan ve Filistin 
bölgesine nakdi yardım yapılırken; Somali’de meydana 
gelen kuraklık felaketinden etkilenen afetzedelere de 
muhtelif malzeme yardımı yapıldı. 
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İstanbulluların yaşam 
kalitesini yükseltmek için 
aralıksız çalışan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 
2004 yılından bu yana Silivri’ye 
1 milyar 14 milyon 191 bin TL 
yatırım yaptı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle 
ulaşım, altyapı ve çevre 
alanlarında hayata geçirdiği dev 
projeler ile Silivri, kentin yeni 
cazibe merkezlerinden biri haline 
geldi. 

Büyükşehir’den Silivri’ye 
1 milyar TL yatırım 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşım başta olmak 
üzere altyapıdan içmesuyuna, çevreden eğitime, 
spordan sağlık sosyale kadar her alanda ilçe 

yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
İstanbul’un en büyük ilçelerinden Silivri de, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllardaki yatırımları ile 
kentin yeni cazibe merkezlerinden biri oldu. 

Silivri’de konut anlaşıyı yeniden inşa ediliyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe halkının daha 
modern, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için 
planlı bir şekilde konut üretiyor. İnşaatları tamamlanan 
Silivri Kiptaş Konutları 1. ve 2. Etapları, her türlü altyapı, 
üstyapı ve sosyal tesislerle donatıldı. Ayrıca ilçedeki 
tarihi eserlere de sahip çıkılıyor. Tarihi Silivri Ortaköy 
Camii ile Selimpaşa Tarihi Camii’nin restorasyon 
çalışmaları tamamlandı. 

Silivri’ye metro müjdesi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri halkının konforlu, 
güvenli ve hızlı ulaşıma kavuşması için köklü çözümler 
üretmeye devam ediyor. 32,5 km’lik Büyükçekmece 

54



(Tüyap) - Silivri Raylı Sistem Hattı’nı 
2028 yılında hizmete almayı 
hedefleyen İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, 2004’ten bugüne kadar 
ilçede 14,1 kilometre uzunluğunda 
yeni yol inşa etti. D-100 Karayolu’nda 
3 adet yaya üstgeçidi ile Kınalı 
D-100 Kuzey-Güney köprülerinin 
tamamlandığı ilçede, yolların 
bakım ve onarımına 151 milyon 
455 bin TL harcandı. Bunların 
yanı sıra şehirlerarası ulaşımda 
önemli bir görev üstlenen Silivri ve 
Selimpaşa’da transfer merkezleri ile 
cep otogarlarının yapımı planlandı.

Silivri’nin köylerinde artık kardan 
dolayı yollar kapanmıyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Silivri ve köylerinde 763 bin 196  ton 
asfalt serimi yaparken kötü hava 
koşullarıyla mücadele konusunda 
Silivri’nin köylülerini yalnız 
bırakmadı. Köylülerden kiralanan 
traktörlere 36 kar küreme aparatı 

verilerek köy yollarının açık kalması 
sağlandı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Silivri’ye son 
9 yılda toplam 215 milyon 64 bin 
TL’lik ulaşım yatırımı yapıldı.

Silivri’de geleceğin altyapısı inşa 
ediliyor...
Büyükşehir Belediyesi, yaptığı 
altyapı yatırımları ile Silivri ve 
yakın çevresinin altyapı sorununa 
çözüm getiriyor. Bu kapsamda 
Silivri Gümüşyaka Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisi’nde iyileştirme yapıldı. 
Beyciler Köyü Atıksu Arıtma Tesisi, 
Çayırdere Köyü Atıksu Arıtma Tesisi, 
Değirmenköy Atıksu Arıtma Tesisi ve 
Sayalar Köyü Atıksu Arıtma Tesisi’nin 
yapımı ise tüm hızıyla devam ediyor. 
Ayrıca Silivri, Çanta ve Selimpaşa 
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri 
ile Akören Köyü, Çeltik Köyü ve 
Damandıra Köyü Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesislerinin yapımı da 
planlandı. 

İlçede geleceğin altyapısını inşa 
etmeye devam eden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en 
uzun atıksu tünelini Silivri’de yaptı. 
22 kilometre uzunluğundaki tünel 
ile Marmara Denizi ve Silivri sahilleri 
atıksu tehdidinden kurtarıldı. 
Güzelce - Kumburgaz ile Silivri 
Doğu - Selimpaşa sahil şeridini atıksu 
tehdidinden kurtararak, toplanan 
atıksuları Selimpaşa Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne aktaracak 11 bin 723 m 
uzunluğundaki Güzelce - Kumburgaz 
ile Silivri - Selimpaşa Atıksu 
Tünellerinin de inşaatı tamamlandı. 

Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba ve 
Selimpaşa Bölgelerinin atıksularını 
toplayarak Selimpaşa Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne aktaracak 8 bin 675 m 
uzunluğundaki Celaliye - Kamiloba 
Atıksu Tüneli’ni tamamlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar 
Tüneli’nin yapımına da devam 
ediyor. 
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Boğluca Deresi ıslah edildi...
Boğluca Deresi de yeni yatırımlarla tehdit olmaktan 
çıktı. 3 bin 600 metre uzunluğundaki dere ıslah 
çalışmasının 1.950 metrelik kısmında (%55) tüm 
imalatlar tamamlandı. Dere güzergahı üzerine 4 araç 
ve 3 yaya köprüsü inşa edildi. 

Silivri’ye AB standartlarında kaliteli içmesuyu…
Silivri halkı, son yıllarda yapılan yatırımlarla sağlıklı ve 
içilebilir içmesuyuna da kavuşturuldu. İlçe genelinde 
647 bin 650 metre içmesuyu şebekesi ile 73 bin 
479 metre içmesuyu şebekesi isale hattı inşa edilerek, 
Silivri’nin köyleri dahi Avrupa Birliği standartlarında 
kaliteli içmesuyuna kavuşturuldu. 

İstanbul’un çiçeği Silivri köylülerine ürettiriliyor…
İstanbul’un çiçeğini, lalesini ve gülünü ürettirdiği 
Silivri köylülerine ekonomik anlamda da destek veren 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe genelinde 
29 adet parkı hizmete açtı. Yeşil alanlara fitness 
aletleri, çocuk oyun grupları yerleştirildi. 
Gümüşyaka’da Balıkçı Barınağı yapılması planlanan 
ilçede meydan ve caddeler aydınlatılarak, gündüzün 
aydınlığı gecelere taşındı. 

Silivri’nin köylerinde doğalgaz konforu... 
Silivri ve köylerinde 845 bin 540 metre yeni doğalgaz 
hattı döşendi. Abone sayısı 62 bin 558’e çıktı. Bu 
çalışmalar sonucunda doğalgaz konforu, Silivri’nin 
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köylerine kadar ulaştırıldı. Silivri Katı Atık Aktarma 
İstasyonu açılırken;  Silivri Düzenli Depolama Alanı’nın 
yapımı da planlandı. 

Eğitime destek geleceğe hizmet...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivri’de gençlerin 
geleceğine her alanda yatırım yapmaya devam ediyor. 
“Eğitime destek, geleceğe hizmet” anlayışı ile Silivri 1. 
Etap 2. Bölge Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu ile Silivri 2. 
Etap Abdülezel Paşa İlköğretim Okulu inşa edildi. 

İlçedeki İSMEK Kurs Merkezi sayısı 3’e çıkarıldı. Yeni 
bir kurs merkezinin inşa edildiği ilçede, “yaşam boyu 
eğitim” anlayışıyla 21 bin 954 kursiyere eğitim verildi. 
Selimpaşa Bilgi Evi ve Silivri Newcenter Bilgi Evlerinde 
ise 36 bilgisayarla toplam 6 bin 539 kayıtlı üyeye hizmet 
veriliyor. 

Silivri Müjdat Gürsu Stadı ile Silivri Stadı ve Spor 
Tesisleri ilçe halkının hizmetine açıldı. 5 okula kapalı 
spor salonu yapılarak Silivri halkının hizmetine sunuldu. 
Silivri Engelliler Merkezi’nin hizmete açıldığı ilçede 
Danamandra Köyü Halı Sahası ile Fener Köyü Halı 
Sahası’nın yapımı planlandı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
birimleri, iştirak şirketleri ve ilçe 
belediyeleri arasında her yıl 
düzenlenen ve geleneksel bir hale 
gelen spor şöleni, bu yıl da büyük 
bir heyecana sahne oldu. 31’incisi 
düzenlenen Geleneksel Spor 
Şöleni’nde üç farklı branşta 
109 takım mücadele etti. 

Muhteşem spor şöleni…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 

Müdürlüğü ile iştirak şirketlerinden Spor A.Ş. işbirliğinde 
düzenlenen 31. Geleneksel Spor Şöleni, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin birimleri, iştirak şirketleri ve ilçe 
belediyelerinin nefes kesen mücadelelerine sahne oldu. 
Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen 
turnuvada, futbolda 65, voleybolda 18 ve masa tenisinde 
26 takım şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

31. Geleneksel Spor Şöleni’nin final karşılaşmaları 
büyük mücadelelere sahne oldu. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hüseyin Eren, 
İbrahim Kapaklıkaya, Mevlüt Vural, Köksal Tandıroğlu 
ve Ali Altuntaş, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mevlüt 
Bulut, İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanı Muzaffer Saraç, Etüt ve Projeler 
Daire Başkanı Atilla Alkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı, Mezarlıklar Müdürü 
Adem Avcı, Spor A.Ş. Genel Müdürü Alpaslan Baki Ertekin, 
Şehir Hatları Genel Müdürü Süleyman Genç, İETT Genel 
Müdür Yardımcıları Maşuk Mete ve Hasan Özçelik ile 
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Dursun 
ve eski milli futbolcu Hakan Ünsal final karşılaşmalarını 
yerinde takip etti.
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Futbolda İETT…
İETT ile Mezarlıklar Müdürlüğü 
takımlarının karşılaştığı futbol final 
müsabakası, kalabalık bir seyirci 
topluluğu önünde oynandı. Zorlu 
mücadeleyi, uluslararası arenada 
ülkemizi başarıyla temsil eden FIFA 
Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır yönetti. 
İETT Futbol Takımı, karşılaşmayı 
5-2 kazanarak, 31. Geleneksel Spor 
Şöleni Futbol Turnuvası şampiyonu 
oldu. Üçüncülük maçında ise İstaç A.Ş., 
Zabıta Daire Başkanlığı’nı 
12-4 mağlup etti. Karşılaşma sonrası 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
ve Spor Müdürü Osman Avcı, final 
müsabakasını yöneten Cüneyt Çakır’a 
teşekkür plaketi verdi.

Voleybolda İstaç A.Ş…
Voleybol Turnuvası Final 
Müsabakalarında ise İtfaiye Daire 
Başkanlığı ile İstaç A.Ş. takımları 
şampiyonluk için mücadele etti. 
Karşılaşmayı 3-0 kazanan İstaç A.Ş. 

Voleybol Takımı, 31. Geleneksel 
Spor Şöleni Voleybol Turnuvası’nın 
şampiyonu oldu. 3’üncülük maçında 
ise Küçükçekmece Belediyesi ile İETT 
takımları karşılaştı. Küçükçekmece 
Belediyesi’ni 3-1 yenen İETT, turnuvayı 
3’üncü sırada tamamladı. 

Masa Tenisinde İGDAŞ…
Masa Tenisindeki final karşılaşması 
ise İtfaiye Daire Başkanlığı ile İGDAŞ 
takımları arasında oynandı. İtfaiye 
Daire Başkanlığı takımını 3-1 yenen 
İGDAŞ takımı turnuvayı 1’incilikle 
tamamladı. Çekişmeli geçen 
mücadeleler sonunda İETT 3’üncü 
olurken, Zabıta Daire Başkanlığı da 
turnuvayı 4’üncü olarak tamamladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
31. Geleneksel Spor Şöleni final 
müsabakaları sonrasında başarılı olan 
takımlara madalya ve kupaları takdim 
edildi. Spor şöleni, toplu fotoğraf 
çekimi ile son buldu.
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: MARMARAY HAYIRLI OLSUN
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; NEŞE BAŞ, AHMET GENÇKAL, BURHAN AL, GIZEM YÜCE

BULMACA 

ANAHTAR KELİME:

R

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20

1918

17

6

Necat
Bulmak

Hayvani Bir 
Besin Türü

Yerine 
Getirmek

Sanat 
Eserlerini 

Yıkıp Döken, 
Barbar

Amerikan 
Pamuğu

Potasyumun 
Simgesi

Roma 
Rakamıyla Elli

Kısa Zaman

İlave

Otoriter Bir 
Rejim Biçimi

Bir Tür Başlık

‘Elbise’nin 
Ünsüzleri

Savaş Çığlığı

Önlem, 
Hazırlık

Telli Bir Çalgı

Dilemma

Gene, TekrarTrafikte Tam 
Geri Dönüş

Zinhar

Varlıklı Kimse

Arapça’da 
Baba

Anlam Atın Alnındaki 
Beyaz Leke, 

Akıtma

Elektro-
Kardiyografi

Seyrüsefer

Doğu 
Türkistan’da 

Bir Şehir

İngilizce’de 
Sanat

Leke, Eser Ünlem

Çanakkale 
İlçesi

İridyumun 
Simgesi

Bakı

O Yer

Veri Bir Ünlem Adıyaman 
İlçesi

Mastar Eki

Hayati Sıvı

Roma 
Rakamıyla Bin

Hint Soylusu

Bir Soru Eki

Avuç İçi

Sunmak,
Öne Sürmek

İsviçre’de
Bir Nehir

Şikar

Renyumun 
Simgesi

Bir Erkek Adı Engel, Mania Modern

Bir Orta 
Amerika 
Uygarlığı

Bir Ünlem Eski Bir Ünlem

Perukar

Bir Avrupa 
Ülkesi

Dizayn, Taslak

Rütbesiz Asker 
(Tersi)

Nikelin 
Simgesi

Bir Hayvan Adı

Bir Tür Deniz 
Kuşu

Fakat, Lakin Bir Kürk 
Hayvanı

Çok Geniş 
Bir Kap

Beyaz

Erken

Hangi Şey
Emanuel (.......) 

Futbolcu

Üye

Çaput

Araba Işığı

Ortaklık

Karışık Renkli

Bir Tür
Bıçak

Kükürdün 
Simgesi

İstanbul Toplu 
Taşıma İdaresi

Vermek

Bir Sure Adı

Amerikan 
Havacılık ve 
Uzay Dairesi

Ekili Ürün

Taneli Bir 
Meyve

Doğum 
Hemşiresi

Ünlü Bir Batı 
Klasik Müziği 

Bestekârı
3. Tekil Şahıs

Alfabemizin 
Son Harfi

Kaba Baston

Baryumun 
Simgesi

Sarp Geçit Bir Başlık

Arapça’da Ben

Takım, Grup

Kesik’in 
Ünsüzleri

Dişi Olmayan

Bir Kemirgen

Hile

Salak İle (......) 
(Film)

Eski Bir Chat 
Programı

Bir Merak 
Sözü

Feridüddin-i 
(.....)



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.12.2013 - 31.12.2013

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

02.12.2013 10.00  Acil Yardım Ve Cankurtarma Müdürlüğü 

02.12.2013 10.30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

02.12.2013 11.00  Yeşil Alan Ve Tesisler Yapım Müdürlüğü 

02.12.2013 11.30  Deniz Hizmetleri Müdürlüğü  

03.12.2013 09.30  Mezarlıklar Müdürlüğü 

03.12.2013 10.00  Kültür Müdürlüğü  

03.12.2013 10.30  Elektronik Sistemler Müdürlüğü 

03.12.2013 11.00  Yapı İşleri Müdürlüğü  

03.12.2013 11.30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

04.12.2013 09.30  Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

04.12.2013 10.00  Yapı İşleri Müdürlüğü  

04.12.2013 10.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

04.12.2013 11.00  Satınalma Müdürlüğü  

04.12.2013 11.30  Satınalma Müdürlüğü  

05.12.2013 09.30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

05.12.2013 10.00  Sosyal Hizmetler Müdürlüğü  

05.12.2013 10.30  Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

05.12.2013 11.00  İstanbul Darülaceze Müdürlüğü 

05.12.2013 11.30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

05.12.2013 14.00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

06.12.2013 10.00  Halkla İlişkiler Müdürlüğü  

09.12.2013 10.30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

10.12.2013 10.00  Sağlık Ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 

11.12.2013 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

11.12.2013 10.30  Deniz Hizmetleri Müdürlüğü  

11.12.2013 11.00  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 

12.12.2013 10.00  Mesken Müdürlüğü  

12.12.2013 10.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

12.12.2013 11.00  Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

12.12.2013 11.30  Basın Yayın Müdürlüğü  

12.12.2013 14.00  Engelliler Müdürlüğü  

16.12.2013 09.30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

16.12.2013 10.00  Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

16.12.2013 10.30  Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

16.12.2013 11.00  Dış İlişkiler Müdürlüğü  

16.12.2013 11.30  Satınalma Müdürlüğü  

7.12.2013 10.00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

17.12.2013 10.30  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 

17.12.2013 11.00  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 

19.12.2013 10.00  Gençlik Ve Spor Müdürlüğü  

20.12.2013 10.00  Şehir Tiyatroları Müdürlüğü  

20.12.2013 10.30  Gençlik Ve Spor Müdürlüğü  

 23.12.2013 10.00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

23.12.2013 10.30  Bilgi İşlem Müdürlüğü  

 23.12.2013 11.00  Kültür Müdürlüğü  

23.12.2013 11.30  Kültür Müdürlüğü  

24.12.2013 10.00  Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

24.12.2013 11.00  Yapı İşleri Müdürlüğü  

24.12.2013 11.30  Kültür Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Acil Yardım Ve Cankurtarma Müdürlüğü’nün 20(Yirmi) Ambulansının 12(Oniki) Ay Süre İle Acil Müdahale Ve Hasta Nakil Hizmetleri Alım İşi
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Pastane Malzemeleri Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Muhtelif Tesisatlar İçin 2014 Yılı Serbest Piyasadan  Elektrik Enerjisi Temini İşi 
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Yeni Galata Köprüsünün Bakımı-Onarım, Açma-Kapama Hizmetlerinin Yapılması Ve Hidrolik Borulama Sisteminin Yenilenmesi İşi Hizmet Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul Geneli Mezarlıklarında Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Ait Kültürel Mekânların 2014 Yılı İçerisinde İşletilmesinde, Hizmet Personeli, Araç Ve İşletme Giderleri Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Telsiz Sistem Odalarına 2 Kalem Hassas Kontrollü Klima Alımı Ve Kurulumu

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Heybeliada Ve Burgazada’ya At Barınakları Yapılması İle Adalar Geneli Spor Tesislerinin Bakım Onarımı İnşaatı

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Bağcılar Ebubekir Parkı Zemin Altı Otopark Ve Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Pendik Şehir Parkı Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Şişme Çadır 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2 Kalem Yazıcı Ve Terminal Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Unlu Mamüller Ve Pastörize Sütlü Tatlı Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 2014 Yılı Sosyal Yardım Projelerinin Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İBB Muhtelif Binaları İle İskele Binalarına Enerji Hattı Çekilmesi Ve Çevre Aydınlatması Yapılması
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Personel Hizmeti Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Sebze Ve Meyve Alımı (1. Dönem)

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Beyazmasa Gezi Organizasyonları Hizmet Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Akaryakıt Madeniyağ Ve Tank Ve Pompa Otomasyon Sistemlerinin Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
89 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alım İşi 
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
250 Adet Komple Suni Solunum Cihazı Ve 250 Adet Suni Solunum Tüpü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul Genelinde Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması Ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmet Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
600.000 Adet Çocuk Bezi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah. 38 Adet Konut Ada İçi Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul Genelinde Tarihi Alanlarda Bilgilendirme Amaçlı Tabela Ve Mihenk Taşı Yapılması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Sultanbeyli Gölet Civarı Viyadük İnşaatı
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayları İstanbul İhale Ve Duyuru Bülteni Hazırlanması, Basımı Ve Dağıtımı Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Engellilere Yönelik Sporla Rehabilitasyon Hizmet Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı (I. Dönem) Et Ve Et Ürünleri Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İBB Merter, Saraçhane Ve Çevre Binalarının Elektrik, Elektronik Ve Mekanik Sistemlerinin 2014 Yılı Periyodik Bakım Ve Hizmete Hazır Halde Tutulması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı İBB Kültür Kompleksleri Elektrik Ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım Ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Konsolosluk İşleri, Tercüme, Tercümanlık Ve Yurtdışı Refakat Tercümanlığı Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırılması

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

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
3 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Organizasyonu Hizmet Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Sanatçı Ve Teknik Destek Hizmet Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Spor Tesislerinin İşletilmesi Hizmet Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Küçük Araç Bakım Onarım Ve Servis Hizmet İhalesi 
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Sosyal Yardım İstanbulkart Projesi İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs Aylarında İstanbul Genelinde Çeşitli Kültür Merkezlerinde Yapılacak Kültürel-Özel Etkinliklerin Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs Aylarında İstanbul Genelinde Çeşitli Kültür Merkezlerinde Yapılacak Kültürel Etkinliklerin Yürütülmesi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Kültür Merkezleri Ve Şehir Tiyatroları Hizmet Binalarının Giriş Düzenlemeleri Ve Bakım Onarımlarının Yapılması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Çatalca Mezbaha, Padok Alanı, Kafeterya, Mescit Ve Güvenlik Binaları Ve  Çevre Düzenleme İnşaatı

734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs Ayları Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Düzenlenecek Konser Organizasyonları Ve Duyurusu




