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Sevgili
İstanbullular
Gururluyuz, onurluyuz... 30 Mart Yerel Seçimlerinde 
iltifatınıza bir kez daha nail olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Sandık başında verdiğiniz oylar ile her şeyin en iyisini ve en 
güzelini hak eden İstanbul ve siz değerli İstanbullular için 
yaptıklarımızı değerlendirilip onadınız. Oylarınızı, geride 
bıraktığımız on yıl içinde harcadığımız gayreti, sarf ettiğimiz 
emeği, kat ettiğimiz yolu gördüğünüzün, daha da önemlisi 
aynı hizmetten bir beş yıl daha yararlanmak istediğinizin en 
büyük kanıtı olarak görüyoruz.

Bize verdiğiniz bu yetkiyi, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 
siyasi taassup göstermeksizin, “herkese ve her yere hizmet” 
anlayışını yerine getirmek üzere kullanacağımızdan hiç 
şüpheniz olmasın. Çünkü biz, oyunu almış olalım ya da 
olmayalım tüm İstanbullulara hizmet vermeyi, her bir 
bireyin yaşamaktan onur ve gurur duyacağı bir kenti 
oluşturma yolunda emin adımlarla büyük hedeflere 
ilerliyoruz. “Daha yapacak çok işimiz var” ilkesiyle iş 
üretmeyi sürdüreceğimiz önümüzdeki beş yıl içinde, 
bugüne kadar yaptıklarımızı bir üst noktaya taşıyan 
projeler oluşturmaya; tüm ilçelerimizi, beldelerimizi, 
köylerimizi bu şehre yaraşır bir hale getirmek için var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sahip olduğumuz 
ve taşımaktan her daim gurur duyacağımız “üçüncü 
kez seçilen ilk Başkan” unvanının hakkını verebilmek 
için yeniden ve hep birlikte yola çıkıyoruz... Yoğun bir 
dönemden çıkıp yeni bir döneme başlıyoruz. Ve biliyoruz ki; 
“Daha yapacak çok işimiz var!”

Baharla birlikte tabiat yeniden uyanıyor, İstanbul 
bir kez daha lalesiyle buluşuyor. Bu yıl 9’uncusunu 
düzenleyeceğimiz Lale Festivali kapsamında İstanbul’u 
rengarenk lalelerle adeta bir gelin gibi süsledik. Sizler için 
şehrin dört bir köşesinde çeşitli etkinlikler düzenledik. 
Festival kapsamında düzenleyeceğimiz etkinliklerde 
buluşmak ümidiyle hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu 
günler diliyorum.
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İstanbul ve İstanbullular lalesiyle 
yeniden buluşuyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 
dokuzuncusunu düzenleyeceği 
İstanbul Lale Festivali 
kapsamında Emirgan Korusu 
ve Göztepe 60. Yıl Parkı çeşitli 
etkinliklere sahne olacak. 
30 Nisan’a kadar devam edecek 
festival kapsamında, bu bahar da 
İstanbul’un dört bir köşesinde 
milyonlarca lale açacak. 

İstanbul lalesiyle buluşuyor!
Adını bir devre vermiş, doğu kültür ve mitolojilerinde 

özgün bir yere sahip olan lale, ait olduğu 
topraklarda bir kez daha açıyor. Orta Asya’dan 

Anadolu’ya, kilimlerden tablolara, bahçelerden parklara 
kadar Türk kültürünün önemli bir sembolü olan lale, 
İstanbul ve İstanbullularla yeniden buluşuyor. Bu yıl 
dokuzuncusu yapılacak İstanbul Lale Festivali, “İstanbul 
Lalesiyle Buluşuyor!” sloganıyla 2005 yılında başladı. 
Sekiz yılda; sergileri, sempozyumları, canlı performansları, 
gösterileri, ödül törenleri ile renkli festivaller yapıldı. 

Lale, İstanbul halkıyla bir daha ve yeniden 
kucaklaşıyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncu 
kez düzenlenecek İstanbul Lale Festivali kapsamında 
yapılacak birbirinden renkli etkinlikler ile İstanbullular, 
eski dostları lalelerle bir kez daha hasret giderecek. 
Festival boyunca yerli müzik grupları, canlı konserlerle 
İstanbullulara keyifli anlar yaşatacak. Ebru sanatçıları 
sergileyecekleri canlı performanslarla sanatseverlerle 
buluşacak, fotoğraf ve resim sergileri açılacak. Kısaca 
İstanbullular bahara renkli ve canlı bir merhaba diyecek.
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Lalelerin güzelliği, notaların ahengiyle birleşecek…
Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak 
9. İstanbul Lale Festivali, gün boyunca süren 
konserlerden yayılan notaların ahengiyle bir başka 
güzel olacak. İstanbullular yerli müzik gruplarının 
vereceği konserlerle baharın enerji veren havasını 
keyifli soluyacak. Festivale katılan müzik grupları, 
etkinliklere neşe ve eğlence katacak.

Geleneksel sanatımız ebru, lale olup açacak…
9. İstanbul Lale Festivali’nde sanata ve sanatçılara özel 
bir yer ayrıldı. Geleneksel sanatlarımız içinde özgün bir 
yeri olan ebru, festival süresince ayrı noktalarda canlı 
performansla gündeme gelecek. Böylece geleneksel 
ebru sanatı festivalde bir kez daha canlanacak. 

KKM festivalde…
İhtiyaç sahibi ailelerin sorunlarına çözüm üretmenin 
yanısıra sosyo-kültürel çalışmalarla da kadınlara destek 
olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın 
Koordinasyon Merkezi de festivale Lale Temalı Ürünler 
Sergisi ile katılacak. Sergide ana teması lale olan ve 
hünerli ellerin, kristal ve ipek kumaşlarla olan 
dansından ortaya çıkan ürünler, İstanbul ve lale 
aşıklarının beğenisine sunulacak. 
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Lale Heykelleri, Emirgan Korusu ve 
Göztepe 60. Yıl Parkı’nda…
Göz alıcı renkleri ve güzelliğiyle 
İstanbul’un bir parçası olan lale, 
sanatçıların yorumlarında hayat 
buldu. Birbirinden güzel lale 
heykelleri, festival kapsamında 
Emirgan Korusu ve Göztepe 60. Yıl 
Parkı’nda düzenlenecek sergide 
İstanbullularla buluşacak. Yine 
Emirgan Korusu ve Göztepe 60. Yıl 
Parkı’nda İSMEK imzalı lale temalı 
ürünlerin satışının yapılabileceği satış 
noktaları da bulunacak.

İsmail Acar Resim Sergisi…
İsmail Acar’ın eserlerinden oluşan 
resim sergisi, 9. İstanbul Lale Festivali 
kapsamında Emirgan Korusu’nda 
6-27 Nisan tarihleri arasında 
sanatseverlerle buluşacak. İsmail 
Acar’ın “lale” temalı resim sergisi, 
lalenin İstanbul’la buluşmasını konu 
alıyor. İstanbul’a ait mimari formlarla 
birlikte lale, kendi estetik formunu 
izleyiciye farklı renk, desen ve 
harmoni zenginliğinde sunuluyor. 

Sergi, sanatçının kaligrafiyle mimariyi, 
mimariyle de laleyi aynı düzlemde 
birleştirdiği bir tür görsel illüzyona 
dönüşüyor.

Kutsal Kelam’ın Taneleri…
Tezhip sanatına çağdaş bir yaklaşım 
getiren sanatçı Münevver Üçer’in 
Kutsal Kelam’ın Taneleri Tezhip Sergisi 
7-13 Nisan tarihleri arasında Taksim 
Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde 
sanatseverlerin karşısına çıkacak.

İstanbul’un en güzel lale fotoğra�arı 
seçilecek…
İstanbul Lale Festivali kapsamında, 
her yıl olduğu gibi bu yıl da 
İstanbul’un en güzel laleleri 
belirlenecek. İstanbul’un parklarında, 
bahçelerinde, korularında ve 
köşklerinde açan en güzel lale 
fotoğrafları, En Güzel Lale Fotoğraf 
Yarışması ile gözler önüne serilecek. 
En güzel lale fotoğraflarının 
ödüllendirileceği organizasyonda, 
sergilenmeye layık görülen eserler de 
sanatseverlerle buluşacak.
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İstanbul’un Lale Bahçeleri…
9. İstanbul Lale Festivali kapsamında, 
bu yıl da sokaklar, parklar, bahçeler ve 
meydanlar lale ile renkleniyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti 
laleler ile adeta bir gelin gibi süsledi. 
İstanbul’un dört bir köşesindeki koru 
ve parklarda milyonlarca lale dikildi.

• Gülhane Parkı - 68 farklı türde  
  1 milyon 316 bin lale
• Emirgan Korusu -  211 farklı türde 
  2 milyon 308 bin lale 
• Yıldız Korusu - 50 farklı türde 
   830 bin lale  
• Soğanlı Bitkiler Parkı - 56 farklı türde 
   500 bin lale 
• Beykoz Korusu - 16 farklı türde 
   250 bin lale 
• Göztepe 60. Yıl Parkı - 150 farklı türde 
   1 milyon 800 bin lale 
• Büyük Çamlıca Korusu - 18 farklı türde 
   500 bin lale 
• Küçük Çamlıca Korusu - 15 farklı türde 
   610 bin lale 
• Fethipaşa Korusu - 21 farklı türde 
  200 bin lale 
• Hıdiv Çubuklu Korusu - 23 farklı türde 
   450 bin lale 
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Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 
İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 
“Daha yapacak çok işimiz var” 
konulu basın toplantısı ile son 
10 yılda İstanbul’da yapılan, yapımı 
devam eden ve planlanan 
yatırımlar tanıtıldı. Raylı 
sistemlerden yol ve kavşaklara, 
meydan düzenlemelerinden 
dere ıslahlarına, kültür-sanattan 
turizme ve sağlık-sosyale kadar 
İstanbul’a son 10 yılda 
1.448 proje kazandırdıklarını 
belirten Başkan Topbaş, 
İstanbul’u dünya ile 
yarıştırdıklarını söyledi. 

Daha yapacak çok işimiz var!
Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı 

tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
“Daha yapacak çok işimiz var” konulu basın toplantısı 

ile İstanbul’da yapılan, yapımı devam yatırımlar ile yeni 
projeler tanıtıldı. Törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz 
Babuşçu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları, 
Meclis Üyesi Adayları, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

“İstanbul’u dünya ile yarıştırıyoruz…”
Salonu dolduran binlerce İstanbullunun; “İstanbul seninle 
gurur duyuyor” tezahüratları eşliğinde kürsüye çıkan 
Başkan Kadir Topbaş, “İstanbul’da yaptıklarımız ortada, 
devam eden çalışmalarımız biliniyor. Bugüne kadar 
başlıklar halinde bile 1.448 projeyi hayata geçirdik. 
205 projeye devam ediyoruz. 538 proje de planlama ve 
ihale aşamasında. Bu projeleri açtığımızda belki 10 binden 
fazla iş ortaya çıkıyor. Biz burada projeleri yarıştıracak 
değiliz. Bu şehirde 18-28 proje konuşulamaz. Dünyanın 
merkezinde bulunan İstanbul, hayallerle, laflarla geleceğe 
taşınamaz. Biz tutarlı bir finans yönetimi ve bütüncül bir 
yaklaşımla çalışarak İstanbul’u dünya ile yarıştırıyoruz.” dedi.
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 “Proje ve hizmet bizim işimiz…”
İstanbul’un 2071 yılına kadar sağlıklı 
içmesuyuna sahip olduğunu, şehrin 
her noktasında kullanılan doğalgaz 
sebebiyle havasının tertemiz olduğunu 
ifade eden Başkan Topbaş, Paris’te 
hava kirliliği nedeniyle şu anda 
araçların 2-3 günde bir trafiğe 
çıkmasının tartışıldığını hatırlattı. 
İstanbul için 2019 yılına gelindiğinde 
430 kilometre, nihai olarak da 
776 kilometre raylı sistem hedeflerinin 
olduğunu vurgulayan Başkan Topbaş, 
“Boğaz’ı, Haliç’i ve dereleri kurtarılmış 
bir İstanbul hedefimiz var. İstanbul’da 
bilişim teknolojisini en iyi kullanan 
belediyeyiz. İstanbul’da New York ile 
yarışan itfaiye var. İstanbul’un dünyaya 
örnek olacak kendi ürettiği tramvayları 
ve dar gelirli vatandaşlara yönelik 
10 bin konut hedefi var. İstanbul’un 
Marmaray’ı, Avrasya Tüneli, 3. Köprüsü 
ve 3. Havalimanı var. İstanbul’u 
kıskanılacak bir şehir haline getirmenin 
heyecanı içindeyiz. Bunun için kaynak 
ve imkanımız var. Daha yapacak çok 
işimiz var.” diye konuştu.

İstanbul’un Kadir Abisi var…
“Bizler engeli koşuya alışığız, engel 
tanımıyoruz” diyen Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İnsanlarımızın gözlerine 
baktığımızda sevgiyi, güveni ve 
geleceğe güvenle bakışı görmekteyiz. 
Ve adımız çıktı bir kere; Nereye gitsek 
‘Kadir Abi’ diyorlar. Artık İstanbul’un 
Kadir Abi’si var. Sevdanız varsa bu 
hizmetler ortaya çıkar. İstanbul’da bir 
yönetim anlayışı olduğu için bu 
hizmetler ortaya çıkıyor. İstanbul’un 
Kadir Abisi olarak tabi ki büyük 
sorumluluğum da var. Bana 
güvendiğiniz için hepinize teşekkür 
ediyorum.”

“Ne aldatan, ne aldanan 
olacağız…”
Proje adamı oluğunu ve bütün 
projelerini tek tek anlatmasının 
mümkün olmadığını dile getiren 
Başkan Topbaş, şunları söyledi: 
“Geceleri gündüz yaptık ve 24 saat 
esaslı çalıştık. 3,5 milyar insanı temsil 
eden UCLG’nin başına ikinci kez 
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seçilmemin gücünü de sizlerden aldığımı belirtmek 
isterim. Biz sözü namus bildik, yapamayacağımız hiçbir 
şeyi söylemedik. Çünkü hiçbir şey gizli kalmıyor. Bir gün 
ortaya çıktığında onur ve gururunuz varsa mahcubiyet 
duyarsınız. Biz 10 yıldan beri bu şehirde görev yapıyoruz. 
Zaman zaman hatalarımız da oldu. Gerekli dersleri aldık. 
Ne aldatan ne aldanan olmama konusunda hassasiyet 
gösterdik.” 

“Boğaz’ı Marmaray’la, Haliç’i metroyla geçtik…”
İstanbul’da dünyaya model olan projeler ortaya 
koyduklarının altını çizen Başkan Topbaş, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Modellerimiz dünyada yankı buldu ve 
belediyemizin kasasına kaynak oluşturdu. Boğaz’ı 
Marmaray ile Haliç’i metro ile geçtik. İmkansız denilen 
işleri başardık. Hz. Mevlana’nın dediği gibi; ‘Yüreği 
yanmayanın gözü yaşarmaz.’ Belediyecilik bizim işimiz, 
yönetim bizim işimiz. Bu millet tüp ve margarin 
kuyruklarını, hava kirliliğini, su bidonu kuyruklarını hep 
yaşadı. Şimdi çıkıp; ‘20 yıldır İstanbul’da ne yaptılar ki’ 
diyorlar. Musluğunuzdan içilebilir kalitede su akıyorsa, 
işte o biziz. İstanbul’un tamamı doğalgaz kullanıyorsa 
işte o biziz. Çiçek bahçesine çevrilmiş bir İstanbul varsa 
işte o biziz. Nereye baksanız bizi görürsünüz. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak bir proje denizi değil, bir 
proje okyanusuyuz. Bizde binlerce proje var. İstanbul’u 
yapısı çok farklı, projeye doymaz İstanbul. Biz de 
İstanbul’a hizmet etmeye doymayız.” diye konuştu.
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Dünyanın en hızlı metro inşaatı 
İstanbul’da…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul 
ulaşımında ağırlıklı olarak metro 
yatırımı yaptıklarını ve İstanbul’u metro 
ağlarıyla ördüklerini vurgulayarak, 
şunları söyledi: “Metro konusunda bizi 
devletlerle kıyaslıyorlar. Şu anda New 
York ve Londra’da bile metro yönetimi 
belediyede değil. Paris’te, Şangay’da, 
Yeni Delhi’de metroları devlet yapıyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
dünyada bu kadar büyük metro 
yatırımları yapan tek belediyeyiz. 
38 ayda tamamlanacak Üsküdar - 
Ümraniye - Çekmeköy Metrosu’nu 
dikkate aldığımızda dünyada bu kadar 
hızlı metro yatırımı yapan devlet dahi 
yok. İstanbul ve Türkiye’de hangi siyasi 
görüşe sahip olursa olsun, insanlarımız 
‘Kadir Topbaş söylüyorsa yapar’ diyor. 
Bu çok kolay kazanılabilecek bir duygu 
değil. İnşallah gelecekte İstanbul’da 
raylı sistemleri kuran başkan olarak 
anılmak istiyorum.” 
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Dünyanın en büyük içmesuyu 
tedarik barajı olacak olan Melen 
Barajı’nın temeli, Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı 
görkemli bir törenle atıldı. 
Kuraklığa rağmen yedi tepeli 
kentte su sıkıntısı 
yaşanmayacağına dikkat 
çeken Başkan Topbaş, Melen 
Barajı’nın İstanbul’un su 
kaynağını iki katına 
çıkaracağını söyledi.

Kesintisiz su keyfine 
kalıcı çözüm!

Melen Barajı Temel Atma Töreni, Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu ile İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve çok sayıda 

milletvekili, belediye başkanı ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Bürokratlarının katılımıyla Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda yapıldı. İstanbulluların da yoğun ilgi 
gösterdiği törende konuşan Başkan Kadir Topbaş’ın 
sözleri sık sık ‘İstanbul seninle gurur duyuyor.’ ve ‘İstanbul 
aşığı Kadir Başkan.’ tezahüratlarıyla kesildi. 

Dünyanın en büyüğü…
“Bugün sizlerle bir tarihe tanıklık ediyoruz. Gelecek 
kuşaklar adına bir tarih düşüyoruz.” diyen Başkan Kadir 
Topbaş, “Bugün İstanbul’un su kaynağını iki katına 
çıkartacak dünyanın en büyük içmesuyu tedarik 
barajının temeli atıyoruz. Gelecek kuşakların bizi hayırla 
yad edeceğine inanıyorum. Çünkü su hayattır.” dedi.

Haliç’te hayat yeniden başladı…
Sağlıklı suya erişimin dünyanın pek çok şehrinde sorun 
haline geldiğine ve Afrika’da 0-5 yaş arasındaki 
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çocukların sağlıklı suya erişemediği için ölüm oranının 
yüzde 55 olduğuna dikkat çeken Başkan Topbaş, 
“İstanbul’un dününde neler yaşandığını sunumlarda 
görürken bile utandık. Kader gibi görülen susuzluk Sayın 
Başbakanımızın göreve gelmesiyle değişti. Bitti, tükendi, 
çare bulunamaz denen dönemde, ciddi anlamda su ve 
çevre yatırımları yapıldı. Biz de aynı vizyona paralel 
olarak su ve çevre yatırımlarını sürdürdük. Haliç’e 
İstanbul Boğazı’ndan açtığımız dev tünelle günde 
265 bin metreküplük temiz ve oksijenli suyu akıtıyoruz. 
Haliç’te hayat yeniden başladı, balık tutulur, su sporları 
yapılır hale geldi. Altın Boynuz’un yok olması İstanbul’un 
bir parçasının yok olması demekti, engelledik.” diye 
konuştu.

“İstanbul’da su sıkıntısı olmayacak…”
Göreve geldiklerinde yağış olduğunda günde 5-6 bin sel 
baskını ihbarı aldıklarını, şimdi en yoğun yağışlarda bile 
küçük baskınlar yaşandığını, su baskınlarını neredeyse 
tamamen ortadan kaldırdıklarını anlatan Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptığımız yatırımlarla 
İstanbul’u kendine getirdik. Sıkıntıları bitirdik. Denizler, 
dereler temizlendi. İstanbul, bir dokunuşla bu güzel 
günlerine kavuştu. Türkiye’de 80 yılın en kurak yılını 
yaşamamıza ve barajlardaki doluluk oranının yüzde 
30’larda olmasına rağmen; İstanbul’un su sıkıntısı yok 
diyebiliyoruz. 15 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da, yaz 
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aylarında günlük 3 milyon metreküplük kullanıma 
rağmen İstanbul’da su sıkıntısı olmayacak inşallah.” 

“Karıncalar gibi çalışıyoruz…”
Başkan Kadir Topbaş, geleceği düşünerek, 2004 yılından 
bu yana barajların mutlak koruma alanlarındaki 
24 milyon metrekareyi kamulaştırdıklarını; İstanbul’a dev 
ileri biyolojik arıtma tesisleri yaptıklarını, biyolojik 
arıtmaları köylere kadar götürdüklerini ifade ederek, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Bütün derelerimizi ıslah ettik, 
yılsonunda İstanbul’da ıslah edilmemiş dere kalmayacak. 
Üsküdar’dan Eminönü’ne uzanan 2 dev çelik su 
borusunu yeniledik. Boğaz’ın altından dev bir tünelle 
Melen Suyu’nu Avrupa Yakası’na taşıdık. Biz yaparız. Bu 
millete hizmet etmenin erdemini yakaladık ve dev 
eserler ortaya çıkartmak için karıncalar gibi çalışıyoruz. 
Mesai arkadaşlarıma, hükümetimize ve bize bu yetkiyi 
veren İstanbullulara özellikle teşekkür ediyorum.”

“İstanbul’un su, atıksu ve çevre sorunlarını aştık…”
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da, törende 
yaptığı konuşmada, geçmişte İstanbul’un çok ciddi su ve 
çevre sorunları yaşadığını hatırlatarak, 1994’te 
başlattıkları çalışmalarla İstanbul’un su, atıksu ve çevre 
sorunlarını aştıklarını söyledi. KKTC’ye bile su 
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götürdüklerini ve Alaköprü Barajı’nın da açılışını 
yapacaklarını müjdeleyen Bakan Eroğlu, “Kıbrıs bizim için 
çok önemli, canımız. 7 Mart 2014 saat 13.00’te açılışı 
yapıyoruz inşallah” dedi.

Melen Barajı, 2016’da hizmete girecek…
Melen Barajı’nın İstanbul’un su sorununu 2071 yılına 
kadar çözeceğini ifade eden Bakan Eroğlu, müteahhitten 
barajın 7 Aralık 2016 saat 13.59’da bitirilmesini istedi. 
Melen Barajı’nın dünyanın sayılı içme suyu barajlarından 
biri olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, “Melen Barajı, 
yılda 1 milyar metreküp su temin edecek. Neredeyse tek 
başına İstanbul’un yıllık su ihtiyacını karşılayacak.” diye 
konuştu.

Melen Barajı’nın temeli canlı bağlantıda atıldı…
Törende konuşmaların ardından Başkan Kadir Topbaş, 
Bakan Veysel Eroğlu’na Beykoz’daki su tünelinin orta 
noktasından çıkartılan taşlardan yapılan bir tespih 
hediye etti. Başkan Topbaş ve Bakan Eroğlu, daha sonra 
Düzce’nin Kocaali ilçesi Ortaköy beldesindeki Melen 
Barajı şantiyesine canlı bağlantı yaparak temel atma 
törenini gerçekleştirdiler.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
yedi tepeli kentten ilham alarak 
tasarladığı ve ürettiği ilk yerli 
tramvay, 4. Uluslararası Demiryolu 
Hafif Raylı Sistemler Altyapı ve 
Lojiktik Fuarı’nda görücüye çıktı. 
Fuarın girişinde sergilenen 
tramvayı tanıtan Başkan Kadir 
Topbaş, yılsonuna kadar 
toplamda 18 adet yerli tramvayı 
İstanbulluların kullanımına 
sunacaklarını söyledi.

%100 İstanbullu 
tramvaya yoğun ilgi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Ulaşım A.Ş. 
tarafından tasarlanan ve üretilen İstanbul’un ilk yerli 
tramvayı, 4. Uluslararası Demiryolu Hafif Raylı Sistemler 

Altyapı ve Lojiktik Fuarı’nda (Eurasia Rail 2014)
görücüye çıktı. Fuar girişinde sergilenen %100 İstanbullu 
tramvayı TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ile 
birlikte gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, yerli tramvayın çok başarılı bir proje olduğunu ve 
araçta uçak teknolojisine yakın, çok ileri bir teknoloji 
kullanıldığını söyledi.

Yerli tramvay Almanya yolcusu…
Yerli tramvayın bir mühendislik harikası olduğunun altını 
çizen Başkan Topbaş, “Projemiz şu anda Almanya yolcusu, 
orada fuara katılacak. Bu vagonların bir tanesindeki kablo 
uzunluğu 30 kilometre ve 10 bin ayrı noktadan bağlantı 
yapıldı. Bir noktada yanlış bağlansa sistem çalışmaz. Yani 
bunu sadece bir vagon olarak görmeyelim. Çok ileri 
teknolojiye sahip özel bir yapı var. Hafif metro özellikli bir 
vagon, sadece tramvay olarak görmemek lazım. 
Arkadaşlarımız gerçekten çok güzel bir çalışma yaparak bir 
mühendislik harikasını ortaya koydular. Yerli olması, 
tasarımının tamamen bize ait olması, bizim markamız 
olması nedeniyle seri üretebiliyoruz.” diye konuştu.
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18 adet tramvay projesi hazırlandı…
İstanbul olarak teknolojide önemli bir noktaya geldiklerine 
dikkat çeken Başkan Topbaş, 18 adet tramvay projesi 
başlattıklarını, bunun 2 tanesinin raylara indiğini ve 
16 tanesin de 3 hafta aralıklarla devreye gireceğini söyledi. 
“Ulaşım A.Ş. şirketimiz, yurtdışında kendi alanında 
danışmanlık hizmetleri de veriyor.” diyen Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle Medine-i 
Münevvere’deki metro projelerini hazırlıyor. TCDD Genel 
Müdürümüz Süleyman Karaman Bey’in belediyemizdeki 
döneminde başlaması nedeniyle, bu projede kendisinin de 
önemli katkıları var. Sayın Genel Müdürümüzden Gebze-
Çerkezköy arasındaki banliyö hattının bir metro, hızlı tren 
hattı gibi kaliteli bir şekilde hizmet vermesini de talep ettik.” 

Sirkeci-Halkalı Hattı 2015’te bitecek…
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da, belediyelerin 
raylı sistemlere önem vermesiyle Türkiye’de artık raylı 
sistem sektörü oluştuğunu belirterek, “Dünyada raylı sistem 
alanında biz de varız diyebileceğimiz bir noktaya geldik. 
Bunun için Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’a ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.” dedi. Sirkeci-
Halkalı Hattı’nın yenilme çalışmalarının devam ettiğini ve 
sistemin 2015 yılında biteceğini de ifade eden Karaman, 
“Halkalı’dan Gebze’ye kadar raylı sistemlerimiz Marmaray 
ve yüksek hızlı trenle birleşecek. Artık Ankara-İstanbul 
güzergahında Marmaray ile birlikte Avrupa’ya doğru 
sistemlerimiz çalışmaya başlayacak.” diye konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
ilçelere yaptığı yatırımları hız 
kesmeden sürdürüyor. Avcılar 
Ispartakule - Bahçeşehir 
Bağlantı Yolu ile Avcılar 
Tahtakale Köprüsü ve Kavşak 
Düzenlemesinin temel atma 
töreni, Başkan Kadir Topbaş’ın 
katılımıyla yapıldı. Banliyö 
hattının Ispartakule’ye gelmesi 
için çalışmaların devam ettiğini 
belirten Başkan Topbaş, 
Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro 
Hattı’nın da Halkalı ve 
Ispartakule’ye kadar 
uzatılacağını müjdeledi.

Avcılar’ın ulaşımı 
yeni yollarla rahatlıyor

Avcılar Ispartakule - Bahçeşehir Bağlantı Yolu ile 
Avcılar Tahtakale Köprüsü ve Kavşak Düzenlemesi’nin 
temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla yapıldı. Vatandaşların 
yoğun katılım gösterdiği törende İstanbul Milletvekilleri 
Burhan Kuzu, Feyzullah Kıyıklık ve Ünal Kaçır, İBB Meclisi 
AK Parti Grup Başkan Vekili Ergün Turan, İmar Komisyonu 
Başkanı Sefer Kocabaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin 
Eren ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. 

Avcılar’a 650 milyon lira yatırım…
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, Avcılar’a 10 yılda 
yaklaşık 650 milyon lira yatırım yaptıklarını belirterek, yeni 
yatırımlarla ilçede ulaşımın daha da rahatlayacağını söyledi. 
2,5 ayda tamamlanacak olan 4,5 kilometrelik Avcılar 
Ispartakule - Bahçeşehir Bağlantı Yolu’nun 4,5 milyon TL’ye 
mal olacağını belirten Başkan Topbaş, trafiğe güven 
getirecek olan Avcılar Tahtakale Köprüsü ve Kavşak 
Düzenlemesinin de 1 milyon TL’ye mal olacağını söyledi. 

“Daha yapacak çok işimiz var…”
“İnsanı yaşat ki, devlet yaşatsın” anlayışı ile İstanbul’a hizmet 
etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Topbaş, 
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“Evinizde musluğu açtığınızda su 
geliyorsa, doğalgazı kullanıyorsanız, 
dereler ve denizler ıslah edilmişse bu, 
biziz. Metrolara ve Marmaray’a 
biniyorsanız bu, bizi hatırlatır. Bir bardak 
suya muhtaç İstanbul’dan, 60 milyar 
yatırım yapılan bir İstanbul’a geldik. 
Daha yapacak çok işimiz var. Bizim 
derdimiz var. Müjdelenmiş bu şehir 
geçmişte olduğu gibi dünyanın takip 
ettiği bir şehre dönüşmelidir. Bu konuda 
en büyük gücümüz, milletimizden 
aldığımız destektir. Önümüzdeki dönem 
inşallah Avcılar bugünden çok daha 
güzel ve farklı olacak.” diye konuştu.

“Avcılar, raylı sistemle İstanbul’a 
bağlanacak…”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
dünyada böylesi büyük metro yatırımları 
yapan tek belediye olduğunun altını 
çizen Başkan Kadir Topbaş, şöyle 
konuştu: “Gelecek dönem de yatırımlar 
hız kesmeyecek. Banliyö hattının 
Ispartakule’ye gelmesi için çalışmalar 
devam ediyor. Ayrıca Mecidiyeköy - 
Mahmutbey Metro Hattı, Halkalı ve 
Ispartakule’ye uzayacak. Bakırköy - 
Avcılar - Esenyurt - Beylikdüzü - 
Büyükçekmece Tüyap Metro Hattı ise 
2017’de tamamlanacak ve Üsküdar’a 

44,5 dakikada, Ümraniye’ye 58 dakikada 
gidebileceksiniz.” 

Törende, TEM’in yanyollarını rahatlatacak 
bir yol çalışması ile kavşak çalışmasının 
temelini attıklarını dile getiren Başkan 
Topbaş, “İnşallah bu çalışmalar kısa 
sürede bitecek ve hem TEM’in 
yoğunluğu ortadan kalkacak, hem de 
Isparkakule - Bahçeşehir arasındaki yol 
7 kilometreden 800 metreye düşecek.” 
dedi.
 
Tahtakale Mahallesi’nin planları 
hazırlanıyor…
Avcılar’ın Tahtakale Mahallesi’nin imar 
sorununu çözmek için seçimden hemen 
sonra çalışma başlatacaklarını da 
müjdeleyen Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Tahtakale Mahallesi’ni 
Çevre Şehircilik Bakanlığı rezerv alan ilan 
etti. Buranın planları yapılacak. Burada 
size nasıl bir imar gerekiyorsa inşallah 
önümüzdeki dönem bizim desteğimizle 
ilçe belediyesi yapacak. 10 yıldır kimseyi 
mağdur etmedik, kimseyi yerinden 
etmedik. Bizler sizin adınıza görev 
yapıyoruz. ‘Sizi buradan edecekler’ 
sözlerine asla inanmayın. Biz sizin 
hakkınızı korumak için buradayız. 
Kimsenin hakkını heder etmeyiz.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Sultanbeyli’nin 25 yıldır yolunu 
gözlediği Gölet Projesi’ni hayata 
geçirdi. Sultanbeyli Gölet Çevre 
Düzenlemesi, Su Oyunları 
Gösteri Merkezi, Spor ve 
Sosyal Tesisleri, Başkan Kadir 
Topbaş’ın katıldığı görkemli 
bir törenle hizmete açıldı. 
200 bin m2’lik bir alanda pek çok 
farklı fonksiyonları olan bir gölet 
alanı ortaya çıkardıklarını 
belirten Başkan Topbaş, 
Sultanbeyli’ye metro ve tapu 
müjdeleri de verdi.

25 yıllık hayal gerçek oldu
Sultanbeyli Gölet Çevre Düzenlemesi, Su Oyunları 

Gösteri Merkezi, Spor ve Sosyal Tesisleri, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

katıldığı törenle İstanbulluların hizmetine açıldı. Fatih 
Mahallesi’nde düzenlenen törene, Sultanbeyli Belediye 
Başkanı Hüseyin Keskin ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Bürokratları ile muhtarlar, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ve yaklaşık 50 bin vatandaş katıldı.

Sultanbeyli’de yaşam kalitesi yükseliyor…
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, ortaya 
koydukları projelerle Sultanbeyli’nin yaşam kalitesini 
yükselttiklerini belirterek, “Sultanbeyli, konumu itibariyle 
geleceğe çok daha farklı bakıyor. TEM Otoyolu üzerinde 
bulunuyor ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na çok yakın. 
İnşallah planlı, düzenli, geleceği çok daha farklı olan bir 
Sultanbeyli’yi ortaya çıkaracağız.” dedi.

Gölet’e ücretsiz otobüs seferleri olacak…
Sultanbeyli’nin 25 yıllık hayali olan Gölet Parkı projesini 
hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Topbaş, 
“Toplamda 200 bin metrekareyi kapsayan bir proje. Çok 
farklı fonksiyonları da içeren bir proje. Sultanbeyli’nin 
nefes alacağı bir yer. Çocuklar spor yapacak, hanımlar 
buluşacak oturacak, beyefendiler gelip çayını kahvesini 
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içecek. Nasıl bir haldeydi bu vadi, şu 
anda ne hale geldi siz gördünüz. 
Toplamda 31 milyon lira yatırım 
yaptık. Buraya yetişkin ağaçlar diktik. 
Ayrıca belirli saatlerde Gölet’in 
içindeki İBB Sosyal Tesisleri’nden karşı 
tarafa ring otobüs seferleri konulacak. 
Bu otobüsler tamamen ücretsiz 
olacak.” diye konuştu.

Sultanbeyli Metrosu 2019 öncesi 
tamamlanacak…
Sultanbeyli’ye metro müjdesi de veren 
Başkan Topbaş, 2019 sonrası 
planladıkları metro hattının yeni 
planlama ile 2019 yılına kadar 
bitirileceğini söyledi. “İstanbul’da en 
ağırlıklı yatırımlarımız ulaşım ile ilgili” 
diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Otobüsleri yeniledik. 
Klimalı, konforlu otobüsleri hizmete 
aldık. Sultanbeyli’de trafiği merkezde 
yer altına aldık, trafiği rahatlattık. 
Sultanbeyli Merkez Camii’nin etrafında 
altı otopark, üstü meydan ve cami 
projesini de yapacağız. Sultanbeyli de 
metro istiyor. 400 kilometre raylı 
sistem şu anda 430 kilometreye çıktı. 
Bunun 6,5 kilometresi buradaki 

ilaveden dolayı oluyor. Madenler’den, 
Samandıra’dan merkeze gelecek 
metroyu, 2019 yılına yetiştireceğiz. 
Sultanbeyli’ye geldiğinizde burada bir 
metro olabileceğini düşünebilir 
miydiniz? İstanbul’un istediğiniz 
noktalarına hatta Marmaray’la hızlı 
trene oradan istediğiniz yere 
gidebileceksiniz. Biz, proje adamıyız. 
Derdimiz, sevdamız insanımıza hizmet 
etmek.”

Sultanbeyli’de tapu sorunu 
çözülüyor…
Sultanbeyli’de tapu sorununun da 
çözüleceğini ifade eden Başkan 
Topbaş, kısa süre içinde vatandaşlara 
tapularının dağıtılacağını söyledi. Bu 
konuda Ankara’da kendilerinin de 
katıldıkları çalışmalar yapıldığını, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
konu ile özel olarak ilgilendiğini 
belirten Başkan Topbaş, “Yakın bir 
tarihte tapularınızı alacaksınız 
inşallah. Çok ciddi fedakarlıklar yaptı 
devletimiz. Başka firmalarla takaslar 
yaparak, buradaki arazileri aldı ve size 
halkımıza tapuları vermek üzere bir 
karar çıktı.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Fikirtepe’yi deprem riskinden 
uzak, modern bir yerleşim bölgesi 
haline getiriyor. Fikirtepe’deki 
yıkımlar, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı İdris Güllüce ile 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katıldığı törenle başlatıldı. 
Yeni yapıların temelini atan 
Başkan Topbaş, Kadıköy’e 
dünyanın gıpta ile bakacağı bir 
meydan kazandıracaklarının 
müjdesini de verdi.

Fikirtepe’de ilk temel atıldı! 
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Yıkım ve Temel 

Atma Töreni, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce 
ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş’ın katılımıyla yapıldı. Kadıköy Salı Pazarı’nda 
düzenlenen törende coşkulu bir kalabalığa hitap eden 
Başkan Kadir Topbaş, Fikirtepe’nin imar sorununu 
çözdüklerini ve başladıkları projeyi bitireceklerini söyledi.

Fikirtepe, modern bir yerleşim alanı olacak…
“Bugün en az Fikirtepeliler kadar heyecanlıyım. Birileri 
‘yapamaz’ dediler. Ama biz başladığımız işi bitiririz” diyen 
Başkan Topbaş, “Çünkü biz sözü namus bilir, yere 
düşürmeyiz. Söz ağzımızdan bir defa çıktığı zaman onun 
esiri oluruz. Böyle bir kültürün insanlarıyız. İnşallah 
Fikirtepe, sosyal donatı alanları, otoparkları ve çevresiyle 
İstanbul’un modern yerleşim alanlarından biri olacak.” 
dedi. 

Başkan Topbaş, Fikirtepelileri güvenilir firmalarla 
çalışmaları konusunda uyararak, “2009’da Fikirtepe’nin 
imar planlarını yaptık. Öyle bir imar düzenlemesi yapalım 
ki, halkımız kendisi kararını versin. Hiçbir yere 
vermediğimiz yoğunluğu buraya verdik. Lütfen güvenilir, 
düzgün firmalarla yola çıkın, yetki sizde.” diye konuştu.
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Kadıköy’de dev yatırımlar sürüyor…
Fikirtepe’de ruhsatları Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın verdiğini, 
avan projeler ve bütün alt 
çalışmalarının İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapıldığını 
ifade eden Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Milletimizin 
barınma ihtiyacını karşılamanın 
gururunu yaşıyoruz. İnşallah 
buradaki başka mahalleler de 
dönüşüme katılmak isteyecek. 
Kentsel dönüşümde yetki ilçe 
belediyelerinde. Kadıköy’de neden 
dönüşüm için adım atmadılar? 
Bunun hesabını seçimde 
soracağınıza inanıyorum. Kadıköy’ün 
makus talihi değişsin.”

Başkan Kadir Topbaş, Kuşdili 
Çayırı’nın planlarını değiştirdiklerini, 
altı yeraltı otoparkı olacak alanın 
üstünü yeşil alan olarak 
düzenleyeceklerini belirterek, şunları 
söyledi: “Hasanpaşa’da Gazhane 
Projesi’nin ihalesi yapıldı. İnşallah 
400 gün sonra kurdeleyi beraber 

keseriz. Yeni bir konsept içinde kültür 
ve sanat aktivitelerinin olacağı bir 
tesis ortaya çıkaracağız. Öte yandan, 
biyolojik ömrünü tamamlayan 
Göztepe Parkı’nda da yaptığımız 
çalışmaları biliyorsunuz. İmrenilecek, 
muhteşem bir park ortaya çıkarttık.”

Kadıköy’e dünyaya parmak 
ısırtacak meydan projesi…
Kadıköy Meydan Projesi’ni de hayata 
geçireceklerinin müjdesini veren 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Bambaşka imrenilecek 
bir proje olacak. Bir takım 
spekülasyonlarla sosyal medyada 
karalamaya çalışıyorlar. Kadıköy’e 
yakışacak, dünyaya parmak ısırtacak 
çok güzel bir meydan projesi 
yapacağız. Biz hizmeti, insanın 
olduğu her yere yapıyoruz, ilçe ayrımı 
yapmıyoruz. Sadece Kadıköy’e 
1 milyar 709 milyon lira yatırım 
yaptık. Bizi ihmal ediyorlar 
diyemezler. Artık ezber bozulsun, 
kader değişsin istiyoruz. Bir başka 
altın dönem başlasın.”

Bakan İdris Güllüce ve Başkan Kadir 
Topbaş, konuşmaların ardından butona 
basarak Fikirtepe’deki yıkımı ve ardından 
temel atma törenini başlattılar. 
Müteahhit firmanın temsilcisinden 
konutların 24 ayda bitirilmesi sözünü 
alan Başkan Topbaş, ev sahibi olacak 
vatandaşlara da, “İnşallah Sayın 
Bakanımızla birlikte 2 sene sonra 
balkonunuzda çay içmeye geleceğiz.” 
dedi.

Kadıköy Meydanı yayalaştırılıyor...
Kadıköy Meydan Projesi ile 
230 bin metrekarelik Kadıköy sahili, 
metro istasyonu, Haldun Taner Tiyatrosu, 
vapur iskeleleri, Rıhtım Caddesi ve 
Haydarpaşa arasındaki 60 bin 
metrekarelik alan yayalaştırılacak. Rıhtım 
Caddesi’nde trafik yer altına alınacak. 
Böylece trafik rahatlayacak; meydandaki 
döşemeler yenilenecek, kıyı düzenlemesi 
yapılacak. Meydanda bisiklet yolu, 
restoran ve büfe yer alacak. Mevcut 
ağaçlar korunarak, yeni ağaçlar dikilecek. 
Meydandaki başöğretmen Atatürk Anıtı 
çevresi düzenlenerek, yeşillendirilecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, dar gelirli 
vatandaşlar için söz verdiği ve 
toplamda 10 bin konuttan 
oluşacak sosyal projeyi tanıttı. 
Projenin ilk etabında 
Hadımköy’de inşa edilecek 
1.472 konut, 9 bin 600 TL 
peşinat ve 655 TL’den başlayan 
taksitlerle satışa sunuldu. 

Söz verdik, yapıyoruz!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dar 

gelirli vatandaşlar için söz verdiği 10 bin konutluk 
sosyal konut projesini başlattı. Projenin Hadımköy’deki 

1.472 konutluk ilk etabının tanıtımı ve satışı Saraçhane 
Belediye Sarayı’nda düzenlenen törenle yapıldı. Konut 
sahibi olmak isteyen çok sayıda vatandaşın katıldığı 
törende, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı ile 
İstanbul Büyükşehir Belediye Bürokratları da yer aldı. 

Sosyal konutlar, İstanbul’a hayırlı olsun…
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, dar 
gelirli vatandaşlara yönelik olarak başlattıkları 
10 bin konutluk sosyal konut projesinin ilk etabı olarak 
Hadımköy’de başlattıkları 1.472 konutun İstanbul’a 
hayırlı olmasını diledi. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet 
Yıldırım’a sosyal konutlara ağırlık verilmesi için talimat 
verdiğini vurgulayan Başkan Topbaş, “İnsanların 
doğuştan gelen barınma hakkını yok sayamazsınız. Bu 
tarz sosyal konut projeleri, İstanbullulara daha medeni 
yaşam alanları sunma ve kaçak yapılaşmanın önüne 
geçme imkanı oluyor. İstiyoruz ki, İstanbul dünya 
şehirleri arasında hak ettiği yere gelsin. KİPTAŞ bugüne 
kadar bu amaçla toplam 60 bin 749 konut yaptı, 
54 bin 596’sını teslim etti. 1.464 adet de eğitim binası 
inşa etti.” diye konuştu.

24



“Vatandaşların heyecanına ortak 
oluyorum…”
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
ağırlıklı hedefimiz, dar gelirli 
vatandaşlara yönelik konut yaparak 
onların hayır duasını almak.” diyen 
Başkan Topbaş, şunları söyledi: 
“İstanbul’da iş yapmaktan temel atma 
ve konutların anahtar teslimi 
törenlerine dahi fırsat bulamıyoruz. 
Kura çekim törenlerinde ev sahibi 
olan vatandaşların heyecanına ortak 
olmanın mutluluğunu yaşıyorum.” 

“Hadımköy’deki arazi askeri alan 
değil…”
Hadımköy’deki 84 bin metrekarelik 
konut alanının KİPTAŞ tarafından 
satın alındığını ve iddia edildiği gibi 
askeri alan olmadığının altını çizen 
Başkan Topbaş, şunları söyledi: 
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya 
KİPTAŞ olarak bugüne kadar askeri 

alandan yer alıp, konut yapmadık. 
Sadece yol geçirmek için bazı askeri 
alanları aldık. Hadımköy’deki bu arazi 
imarlı ve şahıslardan bedelleri 
ödenerek satın alınan yerlerdir. Asla 
askeri bölge değildir. Toplumumuzda 
maalesef hayallerini ve aklından 
geçen her şeyi gerçekmiş gibi 
konuşanlar var.” 

Konutlar, kura çekimiyle 
satılacak…
Hadımköy 3. Etap projesi kapsamında 
1.472 sosyal konut yapacaklarını, her 
bir blokta otoparkları olan projede 
okul, cami, yeşil alan gibi sosyal 
donatı alanlarının da bulunduğunu 
anlatan Başkan Topbaş, 9 bin 600 lira 
peşinat ve 655 liradan başlayan 
taksitlerle 120 aya kadar ödeme 
imkanı sunulan konutların 2+1 olarak 
inşa edileceğini ve maliyetine çok 
dikkat edilen dairelerin kura 

çekimiyle 96 bin liradan satışa 
sunulacağını söyledi.

Sahte yıkım tebligatlarına 
aldanmayın…
“Bizim evlerinizi yıkacağımız 
hikayesini söyleyenlere aldanmayın. 
10 yılda kimin evini yıktık, kimi 
mağdur ettik?” diyen Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Son 
günlerde sahte Başkan Kadir Topbaş 
imzasıyla sahte tebligatlar 
yapılabileceği ihbarını aldık. Sakın 
inanmayın. Biz burada hizmetkarız. 
Kimi evinden edip, sonra 3-5 kuruş 
erzak yardımına muhtaç 
bırakabiliriz? Evlere, ‘buraları 
boşaltın, yıkım var’ tebligatlarını 
gönderecekleri duyumunu aldım. 
Nasıl böyle bir şeyler yapabilirler? Bu 
insanlık onuruna yakışır mı? Dürüst 
insanı aldatmak kolaydır. Allah 
şerlerinden korusun.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Güngören 
ilçesine yapılan yatırım ve 
hizmetlerin tanıtım, temel atma 
ve toplu açılış törenine katıldı. 
İlçenin kültür merkezi, 
otopark, spor salonu ve İSMEK 
bulunan bir meydana 
kavuştuğunu belirten Başkan 
Topbaş, 2017 yılında hizmete 
girecek olan Bakırköy - Kirazlı - 
Bağcılar Metro Hattı ile 
Güngören’in metroyla 
buluşacağını söyledi. 

Güngören meydanına kavuştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Güngören ilçesine yaptığı 

yatırım ve hizmetlerin tanıtım, temel atma ve toplu açılış 
töreni, Başkan Kadir Topbaş’ın katılımıyla yapıldı. Marmara 

Caddesi’ndeki Güngören Parkı’nda düzenlenen tören alanını 
dolduran vatandaşlar Başkan Kadir Topbaş’ı sevgi gösterileriyle 
karşıladılar. Törende, İstanbul Milletvekilleri Ömer Dinçer ve 
Ünal Kaçır ile Ulaştırma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yahya Baş, 
Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, İBB Meclisi 
AK Parti Grup Başkan Vekili Ergün Turan ve İBB Meclisi İmar 
Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş da yer aldı.

Güngören’e 329 milyon lira yatırım…
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, Marmara Caddesi 
Güngören Parkı, Haznedar Zeminaltı Otopark Üzeri Parkı, 
Merter Fatih Caddesi Zeminaltı Kat Otoparkı, Merter Kasım 
Sokak Zeminaltı Kat Otoparkı, Eşref Bitlis Yaya Üstgeçidi, Ali 
Rıza Gürcan Caddesi ve Mete Sokak ile Güngören 
Belediyesi’nin çok sayıdaki hizmetinin açılışını yaptıklarını 
belirterek, yatırımların ilçeye hayırlı olmasını diledi. Mareşal 
Çakmak Parkı ile Güngören Spor Kompleksi’nin de temelini 
atacaklarını ifade eden Başkan Topbaş, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak Güngören’e 329 milyon lira yatırım 
yaptıklarını söyledi.
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Güngören’e 16 bin m2’lik kent parkı…
Başkan Topbaş, göreve geldiğinde Güngören’de nefes 
alınabilecek bir alan olmadığını, kamulaştırmalar yaparak ve 
50 milyon lira harcayarak Eski Magrus Fabrikası’nın alanında 
16 bin metrekarelik Güngören Kent Parkı yaptıklarını ifade 
etti. Daha önce olumsuz koşullar nedeniyle şikayet konusu 
olan bu alanda meydan, kültür merkezi, otopark, İSMEK binası 
ve spor alanları yaptıklarını da belirten Başkan Topbaş, 
“Güngören’in daha mükemmel hale gelmesi için bu önemli 
yatırımı açarak tarihe iz düşüyoruz. Bugün 800 araçlık 
otoparkı, pazar yeri ve yapılacak cami ile çok güzel hizmet 
alacağınız bir mekan ortaya çıktı. ” dedi.

“Daima millet, daima hizmet…”
“Biz daima millet, daima hizmet” dedik, bu anlayışla yola çıktık 
diyen Başkan Topbaş, şunları söyledi: “Bir başkası bu 
hizmetleri yapsaydı, bugün başka şeyler konuşurduk. Biz 
İstanbul’a hizmeti bir ayrıcalık olarak gördük. ‘Her yerde 
metro, her yere metro’ dedik. 420 kilometreyi aşkın metro 
sistemini 2019 yılına kadar tamamlamayı öngördük. Pek çok 
projemiz var. 2017’de devreye girecek Bakırköy - Kirazlı - 
Bağcılar Metro Hattı buradan geçecek. Güngören, metroyla 
buluşacak. Bunlar hayal dahi edilemezdi.”

Başkan Kadir Topbaş, daha sonra beraberindekilerle birlikte 
kurdele keserek, yatırımların toplu açılışını yaptı. Meydanın 
altındaki otoparkı basın mensuplarına tanıtan Başkan Topbaş, 
otoparktaki otomatik park sistemini gazetecilere uygulamalı 
olarak gösterdi. Başkan Topbaş, bu sistemi mahalle aralarında 
kuracakları otoparklarda da uygulayacaklarını kaydetti. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Sultangazi’de inşa 
edilen Ahmet Yesevi Kültür Merkezi, 
Başkan Kadir Topbaş’ın katıldığı 
törenle hizmete açıldı. İstanbul’a 
yeni bir kültür merkezi daha 
kazandırmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade eden Başkan 
Topbaş, Sultangazi’de 
hayvanların doğal ortamında 
yaşayacağı hayvanat bahçesi 
projesini hayata geçireceklerinin 
müjdesini verdi. 

Sultangazi’ye
dev kültür merkezi 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Sultangazi’de inşa edilen Ahmet Yesevi Kültür 
Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Çok sayıda 

vatandaşın katıldığı törende, Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay ile İstanbul Milletvekili İbrahim 
Yiğit de yer aldı. Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
“Verdiğiniz destek ve muhabbet bize çok daha fazla 
mesuliyet veriyor. Gücümüze güç katıyorsunuz. Daha 
çok çalışmamız gerektiğini hissediyoruz. Sultangazi’nin 
yaşam alanlarını geliştirmek adına Cahit Altunay 
kardeşimizle el ele verdik. Önümüzdeki dönemde 
inşallah hizmetin ardı arkası kesilmeyecek.” dedi.

Sultangazi’ye 690 milyon TL yatırım…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 32 milyon liraya mal 
ettikleri Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nin, toplantı salonları, 
5 sinema salonu, buz pisti ve 2 kütüphanesi ile çok modern 
ve çok güzel tasarımlı bir eser olduğunu anlatan Başkan 
Topbaş, ilçeye bugüne kadar 690 milyon 277 bin lira yatırım 
yaptıklarını söyledi. İçmesuyu ve altyapı problemlerini 
çözdüklerini, İstanbul’un her noktasına doğalgaz 
götürdüklerini ifade eden Başkan Topbaş, “Şimdi ‘her yerde 
metro, her yere metro’ diyoruz. Edirnekapı - Habipler 
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Tramvay Hattı’nı, Vezneciler - Habipler arasında metro 
hattına dönüştüreceğimizin müjdesini de vermek 
istiyorum.” diye konuştu. 

3. Havalimanı; iş, aş ve istihdam demek…
Sultangazi’ye meydan düzenlemesi, otopark ve kapalı pazar 
yeri gibi pek hizmet götürdüklerini hatırlatan Başkan Topbaş, 
şunları söyledi: “Sizler buraya yerleştiğinizde metronun 
geleceğini hayal edebilir miydiniz? Metro buradan 
Arnavutköy ve 3. Havalimanı’na gidecek. Sultangazi’nin 
komşusu Arnavutköy’e yapılacak 3. Havalimanı, bölge için iş, 
aş ve istihdam demek. Hizmetlerimizin rüzgarına başkalarının 
hayalleri bile yetişemez. İnşallah Sultangazi’nin yarını 
bugünden çok daha güzel olacak.” 

Sultangazi’ye hayvanat bahçesi sözü…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin planlarında olan ve 
projesini hazırladıkları hayvanat bahçesi için kamulaştırma 
sıkıntısı yaşadıklarını, ancak sıkıntıları aşıp projeyi 
yapacaklarını müjdeleyen Başkan Topbaş, “Bir hayvan sever 
olarak hayvanlara doğal ortamlı bir hayvanat bahçesi 
yapacağız. Hayvanlar doğal ortamında yaşayacak, izlemek 
isteyenler muhafazalı şekilde burayı gezebilecek. Bunun 
tersine gönlümü razı olmaz.” dedi.
 
Çok amaçlı kültür merkezi…
İstanbul’daki en modern kültür merkezlerinden biri olarak 
hizmete açılan Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde 673 kişi 
kapasiteli oditoryum, 3 adet çok amaçlı salon, kütüphane, 
fuaye ve iş atölyeleri, çocuk kütüphanesi, 346 kişi kapasiteli 
sinema salonu, 300 metrekarelik buz pisti, iş atölyeleri, 
halk oyunları salonları, yeme-içme alanı, bilardo salonu, 
çocuk oyun alanı, 2 teras, 53 araçlık kapalı otopark ve 
2 bin 500 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Çekmeköy’e 
yapılan yatırım ve hizmetlerin 
tanıtım, temel atma ve toplu açılış 
törenine katıldı. Yapımı devam 
eden Üsküdar - Çekmeköy - 
Taşdelen Metro Hattı’nın 
2015’te tamamlanacağını 
belirten Başkan Topbaş, 
Taşdelen’e 55 bin m2’lik bir kent 
meydanı yapacaklarını da 
müjdeledi. 

Çekmeköy 
yatırımlarla gelişiyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Çekmeköy ilçesine 
yaptığı yatırım ve hizmetlerin tanıtım, temel atma ve toplu 
açılış töreni, Başkan Kadir Topbaş’ın katılımıyla yapıldı. 

Çekmeköy Meydanı’nda düzenlenen törende, Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Bürokratları ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu. 
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, açılışını yaptıkları 
Alemdağ Sosyal ve Kültür Merkezi, Çekmeköy Meydanı ve 
Nişantepe Parkı’nın Çekmeköy’e hayırlı olmasını diledi.

Raylı sistem çalışmaları hız kesmeden sürüyor…
Çekmeköy’ün kendi yönetim anlayışları ile farklı bir konuma 
geldiğini kaydeden Başkan Topbaş, “Çamur deryası içinde 
olan, sokaklardan çıkılmayan bir Çekmeköy, bugün çok 
daha farklı bir noktada. Çekmeköy’de çalışmalarımız devam 
ediyor, yatırımlarımız sürüyor. İstanbul’da ‘her yerde metro, 
her yere metro’ dedik. Bununla ilgili projelerimizi bitirdik. 
Hangi ilçede, hangi mahallede metro olacak biliniyor. İhale 
aşamasına gelenler var, inşaatları devam edenler var. 
Üsküdar - Ümraniye - Sancaktepe - Çekmeköy Metro Hattı 
için 38 ay gibi bir hedef koyduk. Bu bir rekor. Dünyada bu 
ölçekte metroları devlet yapar.” diye konuştu.
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Çekmeköy metro ile dünyaya 
açılacak…
“Dünyada bu ölçekte metro ağları 
oluşturan bir başka belediye yok.” diyen 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Metro hattımız 2015 yılında 
tamamlanacak ve daha sonra 
Alemdağ’a kadar gidecek. Alemdağ’a 
gittiğinde Şile’den gelenlerin aktarma 
ile İstanbul’a ulaşımları kolaylaşacak. 
Çekmeköy’e metro gelmesi demek; 
sadece sizin Taksim’e, Kartal’a gitmeniz 
demek değil. Marmaray’la, herhangi bir 
aktarma istasyonuyla hızlı trene 
ulaşmanız demek, Ankara’ya hatta 
Uzakdoğu’ya, Londra’ya gitmeniz 
demek. Yani metro ile dünyaya 
erişebileceksiniz. Medeniyet bu, hizmet 
bu.” dedi.

Çekmeköy’e 445 milyon TL yatırım…
Başkan Kadir Topbaş, metronun yanı 
sıra Taşdelen Meydanı’nın planlamasını 
yaptıklarını ve orada 55 bin m2’lik bir 
kent meydanı oluşturacaklarını da ifade 
ederek, “İnsanların buluştuğu, biraraya 

geldiği, eğlencelerin düzenleneceği bir 
meydana da kavuşmuş olacaksınız. 
Çekmeköy’e 445 milyon 71 bin lira 
yatırım yaptık. Metrolar gelince bu 
daha da artacak. Hizmette hiç ayrım 
yapmıyoruz. Çünkü biz hizmeti insana, 
vatana, millete yapıyoruz. Ardı arkası 
kesilmeyen yatırımlar yapıyoruz. Daha 
çok hizmet yapacağız.” diye konuştu.

Çekmeköy çok daha güzel olacak…
Çekmeköy’ün yapılan yatırımlarla çok 
daha güzel olacağını ifade eden 
Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Bugün burada açılışını 
yaptığımız kültür merkezi size hizmet 
verecek. Çekmeköy’ün daha fazla 
kültür merkezine ihtiyacı var. 
Çekmeköy Nikah Salonu’nun temelini 
atıyoruz. Taşdelen’e yakın bir yerde, 
Çekmeköy’e yakışır güzel bir nikah 
salonu yapıyoruz. Bu nikah salonu ile 
artık başka ilçelere gitme ihtiyacı 
duymayacaksınız. Sizin ihtiyaçlarınızı 
karşılayacak, insanlarımızı oradan 
mutluluğa yolcu edeceğiz.” 

“İstanbul dünyada bir numara 
olacak”
Yaptıkları yatırımlarla İstanbul’un 
dünyadaki rekabet gücünü artırdıklarını 
belirten Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “İstanbul’a 10 yılda 60 milyar 
lira yatırım yaptık. Bu yılki yatırım 
bütçemiz 8,5 milyar lira. Bu, şehrin hem 
gelişmesi demek hem de aş, iş, 
istihdam demek. Ziyaretimize gelen 
Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı 
Sayın Fiona Woolf, İstanbul’un finans 
merkezi olması çalışmalarını yakından 
takip ettiklerini ve Londra Finans 
Merkezi ile bağlantı kurmak istediklerini 
söyledi. İstanbul, 19. yüzyılda dünyanın 
finans merkeziydi. Biz, İstanbul’u yine 
aynı konuma getirerek dünyada etkin 
kılmaya çalışıyoruz. Dünyadaki tüm 
trafik kontrol merkezlerini izliyoruz, 
takip ediyoruz. Şu anda İstanbul Trafik 
Kontrol Merkezi, dünyada bir numara. 
Çünkü biz her şeyde bir numara olmak 
zorundayız. Geçmişte böyleydi bu ülke. 
Kaybettiklerimizi telefi etmek için çok 
çalışmamız gerekiyor.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Tuzla’yı 
turizm merkezine dönüştürecek 
olan Viaport Marin Projesi’nin 
tanıtım toplantısına katıldı.  Proje 
tamamlandığında Tuzla’ya 
25 milyon turist geleceğini 
belirten Başkan Topbaş, 
Viaport Marin’e denizaltı tren 
ve akvaryum projelerinin 
ekleneceğini de söyledi.

Tuzla için dev bir proje! 
İstanbul’un önemli bir aktivite merkezi olarak Tuzla’da 

inşa edilecek Viaport Marin Projesi, Çırağan Kempinski 
Hotel’de düzenlenen toplantı ile basın mensuplarına 

tanıtıldı. Toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, “İstanbul bir iddia kenti. İstanbul’u 
dünyanın model aldığı bir şehir yapmak üzere 
adımlarımızı atıyoruz. Tuzla’da inşa edilecek projeye, yeni 
bir denizaltı treni ve akvaryumu da eklenecek.” dedi. 

25 milyon ziyaretçi Tuzla’ya gelecek…
Marina projesi tamamlandığında Tuzla’nın yılda 
25 milyon ziyaretçi çeken önemli bir destinasyon 
merkezi haline geleceğini belirten Başkan Topbaş, “Tuzla 
Marina sadece İstanbul için değil, yurt dışından gelmek 
istenecek bir proje. 29 yıllık yap-işlet-devret usulüyle 
yapılacak bir proje. Yeni ilaveler ile daha da gelişecek. 
Biraz önce masada bir projeden bahsettim üstlenici 
firmaya; Burada bir tren düşünelim ama bu deniz altı 
treni olsun. Denize dalsın, alttaki batıkları görsün, sonra 
yüzeye çıksın. Hatta denizin altında bir de akvaryum 
yapın. Bu dünyada belki de ilk kez yapılacak bir proje 
olur. Buradan denizin altındaki batıklar görünsün, 
balıklar izlensin. Böylece oraya bir hareketlilik getiririz.” 
diye konuştu. 
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İstanbul’un nabzı Tuzla’da atacak…
“Kentin en uç noktası olarak görülen Tuzla, yeniden 
gündeme geliyor.” diyen Başkan Topbaş, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Metro ve havarayın dışında bir de 
nostaljik cadde tramvayı projemiz var. Buraya farklı bir 
hava katacak. Böylece İstanbul, Vialand’dan sonra yeni bir 
merkez daha kazanıyor. İnanıyorum ki, İstanbul’un nabzı 
Tuzla’da atacak. 1 yıl sonra açacağımız bu proje ve diğer 
ilçelerde de ortaya çıkaracağımız yeni projelerle birlikte 
İstanbul, dünyanın konuştuğu, bahsettiği bir kent olacak.”

Her ilçeye farklı bir tema…
Başkan Topbaş, Türkiye’nin artık farklı iklim ve coğrafi 
özellikleriyle bir kıta, İstanbul’un da ülke konumuna 
geldiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: “Böyle 
bir şehirde tüm ilçelerimize yeni fonksiyonlar, farklı 
temalar yükleyelim istiyoruz. Tabi ki çevreyi dikkate alarak, 
bazı alanlar konusunda hassasiyetleri gözeterek. Daha 
sonra açıklayacağım çok farklı projelerle İstanbul 
dünyadaki rekabet gücünü artıracak ve etkin bir kent 
olacak. Arzumuz; yeni projelerle bu şehirde yaşayan 
insanlar gurur duysunlar ve başka şehirlere imrenmesinler, 
yurt dışından buraya gelsinler.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Şile 
ilçesine yapılan yatırım ve 
hizmetlerin toplu açılış ve temel 
atma törenine katıldı. Şile’ye son 
10 yılda 750 milyon lira 
yatırım yaptıklarını belirten 
Başkan Topbaş, köylerdeki 
doğal ürünlerin 
değerlendirilmesinden eski 
yapıların ihya edilmesine, 
otobüs terminalinden modern 
köy evlerine kadar pek çok 
projenin müjdesini verdi.

Şile’yi  ihya edecek projeler!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şile ilçesine yaptığı 

yatırım ve hizmetlerin toplu açılış ve temel atma töreni, 
Başkan Kadir Topbaş’ın katılımıyla Şile Belediyesi 

Meydanı’nda yapıldı. Coşkulu vatandaşların meydanı 
doldurduğu törende, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu 
ile İstanbul Milletvekili Bilal Macit ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Bürokratları da yer aldı.

Şile’ye 750 milyon TL yatırım…
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, Şile’ye 
10 yılda 750 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, 
açılışını ve temel atmalarını yaptıkları yatırımların toplam 
maliyetinin de 180 milyon lirayı bulduğunu söyledi. İlçeye 
yol, su, doğalgaz, ileri biyolojik arıtma, park ve spor alanları 
inşa ettiklerini ifade eden Başkan Topbaş, “Şile Yolu’nu nasıl 
yaptığımızı, bu yol üzerindeki kavşak ve altgeçitleri 
görüyorsunuz. Şile’ye yaptığımız yatırımlar saymakla 
bitmez.” dedi.

“Yerel yönetimler olmasaydı Şile’nin köylerine kadar su, 
doğalgaz, altyapı, sıcak asfalt, spor ve park alanları ile fırın 
ve çeşmeler gelir miydi?” diyen Başkan Topbaş, “Geçmişte 
İstanbul ve Şile’nin pek çok medeni ihtiyaçtan yoksundu. 
Şile’de bütün altyapıyı yeniledik, köylere kadar su ve 
doğalgaz götürdük. Şile’de yaşayanlar çamurlu su 
kullanıyordu. Pis sular açıktan akıyordu. Derin deşarj hattı 
ve kolektörler yaptık ve hepsini topladık.” diye konuştu. 
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İstanbul, Şile’nin doğal ürünlerini 
tanıyacak…
Köy tarımının ve doğal ürünlerinin 
desteklenmesi konusunda bir 
çalışmaları olduğunu, bu kapsamda 
Köy Ürünleri Satış Merkezleri Projesi’ni 
başlatacaklarını ifade eden Başkan 
Topbaş, şöyle konuştu: “Köylerde 
üretilen ürünler, İstanbullularla 
buluşacak. Köylülerimiz ürünlerini 
paraya dönüştürmüş olacak. Şile’nin 
merkezindeki bir Tarihi Değirmeni de 
aslına uygun şekilde ihya edeceğiz. Taş 
fırın yaparak doğal un, ekmek üretelim. 
İstanbullu akın akın gelsin; süt, 
yumurta, peynir, yoğurt gibi doğal 
ürünlerle kahvaltı ve alışveriş yapsınlar. 
Şile’de böyle güzel bir hizmet alanı 
oluşturalım istiyoruz.”

Eski yapılara İBB’den proje desteği…
Şile’nin köylerinde olduğu gibi 
İstanbul’un da pek çok köyünde eski 
yapılar olduğunu ve buraların tescilli 
yapılar olması nedeniyle çivi çakmanın 
yasak olduğunu belirten Başkan 
Topbaş, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
olarak 10 ile 20 bin lira değerindeki 
proje desteğini biz vereceğiz. Burada 

Şile Belediye Başkanımız kredi bulma 
işini takip edecek. Kültürel 
değerlerimizin eski köy evlerini 
yaşatacağız” dedi.

Şile’ye otobüs terminali yapılacak…
Şile’nin otoban üzerinde olduğunu ve 
yapılan 3. Köprü’nün de yakından 
geçeceğini dile getiren Başkan Topbaş, 
otobandan Ağva’ya yirmi dakikada, 
Havalimanı’na iki saatte 
gidilebileceğini söyledi. İlçeye otoban 
üzerinde modern bir otobüs terminali 
yapacaklarının müjdesini veren Başkan 
Topbaş, ilçeye katlı otoparklar 
yapacaklarını ve Şile Sahili’nde de bir 
dolgu ve rekreasyon alanı ile 
mükemmel bir kıyı düzenlemesi 
yapacaklarını sözlerine ekledi. 

Her ilçeye kreş, her köye köy evi…
Başkan Topbaş, Alemdağ’a uzanan 
metronun da Şile’yi İstanbul’a daha da 
yaklaştıracağına dikkat çekerek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Köylerimize 
düğün, kına ve kermes gibi buluşma 
noktası olacak köy evleri yapacağız. 
Ayrıca İstanbul’un her noktasında 
olduğu gibi Şile’de de spor salonları 

yapıyoruz, camilerimizin yapım ve 
tamiratlarına destek veriyoruz. Öte 
yandan, yarınlarımız olan çocuklarımız 
için kreşler hazırlayacağız. İstanbul’daki 
bütün ilçelerde en az üç tane, 
nüfusuna göre beş, altı hatta on tane 
de olabilir. Ayrıca doğuştan işitme 
engelli çocuklar için Kadın ve Aile 
Bakanlığımız ile birlikte İstanbul’un 
değişik noktalarında rehabilitasyon ve 
eğitim merkezleri yapacağız.”

“Hayvan barınakları yapıyoruz…”
Şile, Sarıyer, Beykoz ve Çatalca’nın en 
büyük dertlerinden birinin sokak 
hayvanları olduğunu ifade eden Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Sarıyer’de 700 bin metrekarelik bir 
alanda 20 bin hayvanlık bir barınak 
yaptık. Şu anda bitmek üzere. Her türlü 
operasyon yapacağımız bir merkez 
oldu. Pendik’te de 600 bin metrekarelik 
bir alanda 15 bin hayvanlık bir barınak 
daha yapacağız. Yer tedarikini yaptık. 
Bu işleri ilçe belediyelerinden alıyoruz. 
Bu hayvanların doğal ortamlarında 
yaşamlarını sağlayacak tesisler 
oluşturuyoruz. Çünkü o hayvanlar, 
hayat zincirinin bir parçası.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Pendik’e yaptığı yatırım ve 
hizmetlerin toplu açılış ve tanıtımı, 
Başkan Kadir Topbaş’ın katıldığı 
törenle yapıldı. Pendik’e 
1,5 milyar liradan fazla yatırım 
yaptıklarını belirten Başkan 
Topbaş, yapılacak 15 metro 
istasyonu ile Pendik’in, metro 
yatırımlarından en çok 
faydalanan ilçelerden biri 
olacağını söyledi. 

Pendik’e 
mahalle mahalle metro!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Pendik ilçesine yapılan yatırım ve hizmetlerin toplu 
açılış ve tanıtım törenine katıldı. Pendik Kurtköy Spor 

Kompleksi önünde düzenlenen törene, İstanbul 
Milletvekili Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı Salih 
Kenan Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye 
Bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Kadir 
Topbaş, törende yaptığı konuşmada, açılışını yaptıkları 
Pendik Kurtköy Spor Kompleksi, Botaş Boru Hattı 
Parkları, Pendik Sahil Parkı, 2 adet halı saha ile çok sayıda 
prestij cadde ve sokak çalışmalarının Pendik’e hayırlı 
olmasını diledi. 

“Hizmet kervanını gece gündüz demeden sürdürüyoruz”
25 yıl önce çürümeye terk edilmiş olan bir tesisi İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak Pendik’te yaşayanların 
hizmetine sunduklarını belirten Başkan Topbaş, “Burada 
bir hizmet farkı ortaya çıkıyor. Hizmet kervanını gece 
gündüz demeden sürdürüyoruz. İstanbul’u dünyada 
lider yapma azmini ortaya koyuyoruz. Milletimizle 
beraber geleceğe yürüyoruz. İstanbul ve Pendik’te yarın 
dünden çok daha farklı olacak. Bunun gayreti 
içerisindeyiz.” dedi.
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Pendik Sahili’nde ikinci etap 
çalışmaları başlıyor…
Pendik Sahili ile ilgili birinci etap 
çalışmalarının tamamlandığına dikkat 
çeken Başkan Topbaş, “Yaptığımız 
yatırım ve hizmetler için temel atma 
merasimi yapmadık. Açılışlara bile 
fırsat bulamıyoruz. Pendik’e 
yaptığımız 1 milyar 539 milyon liralık 
yatırım, Türkiye’deki pek çok 
büyükşehir belediyesinin ve il 
belediyelerin bütçesinden büyük. 
Pendik Sahili’nin ikinci etap 
çalışmaları da devam edecek. 
Halkımız Pendik Sahili’nde buluşacak. 
Bu alanlar şehirleşme anlamında 
önemli. Bu hizmetimizi sürdüreceğiz. 
İstanbul’da ulaşım ile ilgili çok ciddi 
yatırımlarımız var. Metro ağırlıklı 
yatırımlar yapmaktayız. Bu yeni 
dönemde inşallah daha çok kapalı 
otoparklar ağırlıklı olmak üzere; 
metrolar yapan, bölge parkları yapan 
bir belediye olarak İstanbul’da güzel 
işler ortaya çıkaracağız.” diye konuştu. 
 
Pendik’te her mahalleye metro…
Başkan Topbaş, Pendik’e metro 
müjdeleri vererek, ilçenin 

metrolardan en çok istifade eden 
ilçelerden bir tanesi olacağını söyledi. 
“Pendik’e 15 tane metro istasyonu 
geliyor. Pendik’in neresinde 
oturursanız oturun, yarım saatlik 
yürüme mesafesinde metroya 
erişebileceksiniz.” diyen Başkan 
Topbaş, bu istasyonları da şöyle 
sıraladı: “Yeşilbağlar, Pendik, 
Tavşantepe, Kaynarca, Çamçeşme, 
Kavakpınar, Orhangazi, Esenyalı, 
Fevzi Çakmak, Güllübağlar, Yaylalar, 
Şehri Sülüntepe, Kurtköy Sabiha 
Gökçen, Yeni Şehir ve Çamlık. Bu 
mahalleler metrodan istifade ediyor 
olacak. Pendik’te 15 istasyon, bir 
tarih bu. Hayal dahi edilemezdi.”

“Daha yapacak çok işimiz var…”
Kadıköy - Kartal Metro Hattı’nda da 
çalışmaların devam ettiğini belirten 
Başkan Topbaş, şunları söyledi: 
“Pendik Kaynarca istikametinde 
Tuzla’ya kadar gidecek. Diğeri de 
Ümraniye - Çekmeköy üzerinden 
Sabiha Gökçen’e kadar devam 
edecek bir metro hattı. İsterseniz 
Taksim’e, isterseniz hızlı trenle 
Ankara’ya isterseniz Londra’ya, 

isterseniz Uzak Doğu’ya 
gidebileceksiniz. Artık daha çok 
otobüs istiyoruz demeyeceksiniz. 
Modern kaliteli bir hizmet bu. İki gün 
sis oldu, Marmaray’ı ilk kez 
kullananlar şaşırmışlar. ‘Ne müthiş bir 
olay’ demişler. Teknoloji olarak 
dünyanın bir numarası. Bu yakışır 
İstanbul’a. Daha yapacak çok işimiz 
var.” 

“İstanbul’u spor kenti haline 
getiriyoruz…”
İstanbul’u spor kenti haline getirme 
hedefiyle çalışmalarını sürdüklerini 
ifade eden Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Kurtköy Spor 
Kompleksimiz hayırlı olsun. 
Büyükşehir olarak İstanbul’da 
27 spor tesisi kurduk. Bu tesislerde 
nice sporcular yetişecek, göğsümüzü 
kabartacak. Spor alanlarımızdan 
7 milyon İstanbullu istifade ediyor. 
Okullarımıza 144 spor salonu yaptık, 
60 tane daha yapıyoruz. Daha da 
yapacağız inşallah. İstanbul’da sporu 
bir yaşam tarzı haline getirmek 
istiyoruz. Sporun hayatınızın bir 
parçası olmasını diliyorum.”

37



İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, kent içi 
trafiği rahatlatacak ‘ApartPark’ 
projesinin müjdesini verdi. 
Planlara işlenen 100 bin 
araçlık otopark projesinin 
dışında her sokağa yapılması 
planlanan ApartParklar ile 
hem park sorunu çözülecek 
hem de sokaklar temiz bir 
görünüme kavuşacak.

İstanbul’a “ApartPark” müjdesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da yapılması 

planlanan 100 bin araç kapasiteli otopark projesinin 
ardından yeni bir otopark sistemi çalışmasına başladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
müjdesini verdiği ‘ApartPark’ sistemi ile her sokakta 
apartman görünümünde katlı asansörlü otopark sistemi 
hayata geçirilecek.

ApartPark, Türkiye’de ilk olacak…
ApartPark Otopark Projesi’nin dünyaya örnek olacağını 
ifade eden Başkan Kadir Topbaş, şu bilgileri verdi: 
“Otopark projelerinin yanı sıra sokaklardaki yoğunluğu 
azaltmak için yeni bir park metodu geliştiriyoruz. 
Türkiye’de ilk defa uygulayacağız. Dar sokak aralarında, 
sokağın orta noktalarında, 400 metrekarenin altında 
olmamak üzere, birkaç binayı gönül rızası ile satın alarak, 
oraya otopark binası yapmak istiyoruz. Bu otoparklar 
asansör veya elektronik sistemle katlı yerleştirim 
yapabilecek ve böylece yerden tasarruf edilecek.” 

2019’da hizmete girecek…
Başkan Topbaş, ApartParkların dışarıdan bakıldığında 
normal apartman görünümünde olacağını belirterek, 
“Bu otopark, o sokakta yaşayan insanların hakkı olacak. 
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İstanbul’a “ApartPark” müjdesi

Sokakta yaşayan insanlar oraya 
araçlarını çekecek ve sokaklar temiz 
bir görünüme kavuşacak. Kent yapısı, 
sokak genişlikleri yeterli değil. Artık 
sokaklarda, evin önünü kapatan bu 
ilkel görüntüleri çözmek istiyoruz. 
Yeni dönemde bunu İstanbul’un 
tamamında uygulamaya koymayı 
planlıyoruz. 2019’a kadar böyle bir 
hizmeti uygulayarak sıkıntıları 
ortadan kaldırmak istiyoruz.” diye 
konuştu.

ApartParklar sokak sakinlerinin 
olacak…
ApartParklar’ı hisse sistemiyle 
yapmayı düşündüklerini kaydeden 
Başkan Topbaş, şunları söyledi: 
“Sokakta yaşayanların hissesi olacak. 
Otopark hissesi devre mülk gibi, 
sokakta ev satın alan kişiye 
devredilebilecek. Bu proje ile sokak 
aralarında trafik sıkıntısı çözülmüş 
olacak. Böyle bir düzenleme kenti de 
rahatlatacak. İstanbul’un sokaklarda 
sorunun çözmüş bir başkan olmak 
istiyorum.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Artvin’in 
düşman işgalinden kurtuluşunun 
93. yıldönümünü hemşehrileriyle 
birlikte kutladı. Savaşta 
dedesinin de şehit olduğunu 
hatırlatan Başkan Topbaş, bir 
Artvinli heyecanıyla İstanbul’a 
hizmet etmekten gurur 
duyduğunu söyledi.

Başkan Kadir Topbaş 
Artvinli hemşehrileriyle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
memleketi Artvin’in Kurtuluşunun 93. Yıldönümü 
Kutlamaları kapsamında Artvin dernek ve vakıflarının 

Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlediği törene katıldı. 
Başkan Topbaş, tören alanına gelişinde hemşerilerinin 
sevgi seliyle karşılandı. Gecede konuşan Başkan Topbaş, 
“Bu güzel akşamda ecdadımızı hayırla yad ediyoruz. 
Rahmetli anam yaşadığı anıları anlatırdı. Rahmetli dedem 
savaşta şehit olmuş. Ama hamdolsun şehit ve gazilerimizin 
yaptığı destansı mücadelesi sonucunda özgürlüğü 
yaşıyoruz.” dedi.

“Artvinli olmaktan gurur duyuyorum…”
Her daim Artvinli olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan 
Başkan Topbaş, “Buradan Artvin’e selam olsun. İlk nefesimi 
Artvin’de aldım. Bu nefes bana hizmet kapılarını açtı. 
Avrupa’nın 23 ülkesinden büyük şehrinde 10 yıldır gururla 
başkanlık yapıyorum. Sizlerin de İstanbul’da yaşamaktan 
gurur duyduğuna inanıyorum. Artvinli çalışkandır, 
sözünün eridir. O zor coğrafya bize heyecan vermiş. 
Geceleri gündüz yapmış, çalışmışız.” diye konuştu.

“Artvinli heyecanıyla hizmet veriyorum…”
“Geleneklerimizi ve geleneksel yiyeceklerimizi de 
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unutmadım.” diyen Başkan Topbaş, yaşadığı anıları da şöyle 
anlattı: “Rahmetli babam, annemi her yaz Artvin’e gönderirdi; 
geleneklerimizi unutmayalım diye. Gece ay ışığında arpa 
yolduğumuzu hatırlıyorum. Yusufeli’nden, köyden elma 
getirttiriyorum. Bir taraftan taş peynir, cevizli kete, kuymak, 
çorba ne varsa bunları yiyorum. Bizim damarlarımızda bu 
doğal yiyecekler var. Biz hakikisiyle yetiştik. Artvinlilerin geceyi 
gündüz yapan çalışkanlığı ve heyecanıyla İstanbul’da iki 
dönemdir çok güzel hizmetler verdik. Önümüzdeki dönem 
de ardı arkası kesilmeyecek. Kasamızda paramız var, 
deneyimimizle bu şehri önümüzdeki dönem de buluşturmak 
istiyorum.”

Trabzon’dan Artvin’e deniz uçağı…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını da ileten Başkan 
Topbaş, kısa süre önce Artvin’e gittiğini, şehir merkezi ile 
ilçeleri gezerek işadamları ve oda başkanlarıyla buluştuğunu 
söyledi. Karadeniz Otoyolu kapsamında yapılan Artvin 
Tüneli’nin birleşmesine 200 metre kaldığını müjdeleyen 
Topbaş, Trabzon’dan Artvin’e deniz uçağı konulması için bir 
işadamı ile görüşerek olur aldığını da ifade etti.

“Sorunları sevgi ve hoşgörüyle çözeceğiz…”
Artvin’e yapılan yollar ve viyadüklerin de çok güzel 
olduğunu anlatan Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Dünyanın hızla değiştiği bir dönemde sevgi ve 
hoşgörüyle çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Birbirimizi 
seven, hoşgörü sahibi insanlar olduğumuzda önümüzde 
hiçbir sorun duramaz.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Feshane’de 
düzenlenen Trabzon Tanıtım 
Günleri etkinliğine katıldı. 
Trabzonlular tarafından büyük 
bir coşku ile karşılanan Başkan 
Topbaş, “Burası artık size dar 
geliyor. Yenikapı’da 1 milyon 
250 bin kişilik yeni bir meydan 
oluşturuyoruz. Orada rahatça 
horon tepersiniz” dedi.

Başkan Topbaş Trabzonlularla
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

Trabzon’un Kurtuluşunun 96. Yıldönümü Kutlamaları 
kapsamında İstanbul’da faaliyet gösteren Trabzon 

Dernekleri Federasyonu tarafından İstanbul Feshane 
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
Trabzon Tanıtım Günleri’ne katıldı. Başkan Topbaş’a 
vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.

“İstanbul’un her noktasına hizmet götürüyoruz…”
Törende birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Kadir 
Topbaş, İstanbul’da siyaset gözetmeden, ayırt etmeksizin 
her yere hizmet götürdüklerini söyledi. Trabzonlulara 
memleketlerini sık sık ziyaret etmelerini öneren Başkan 
Kadir Topbaş, “Çocuklarınızı da oralara götürün. 
Memleketinizle bağlarınızı koparmayın.” dedi. 

“Yenikapı Meydanı’nda rahat rahat horon tepersiniz”
Feshane’yi tıklım tıklım dolduran Trabzonlulara; “Burası artık 
size dar geliyor.” diyen Başkan Topbaş, “Yenikapı’da denize 
dolgu yaparak 1 milyon 250 bin kişilik bir meydan ortaya 
çıkardık. Artık horonlarınızı bu meydanda rahatça 
tepebilirsiniz. Ürünlerinizi sergilersiniz. Günlerinizi 
kutlarsınız. Çocuklarınızın oynayabileceği park alanlarıyla, 
sosyal alanlarıyla çok yönlü bir meydan olan bu yerde çok 
daha rahat günlerinizi kutlarsınız.” diye konuştu. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Erzurum’un Kurtuluşunun 
96. Yıldönümü Kutlamaları 
kapsamında yapılan etkinliğine 
katıldı. İstanbul’da yaklaşık 
400 bin Erzurumlu vatandaşın 
yaşadığını ifade eden Başkan 
Topbaş, kenti geleceğe 
taşımak için el ele vermek 
gerektiğini söyledi. 

İstanbul için el ele…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Erzurum’un 
Kurtuluşunun 96. Yıldönümü 

Kutlamaları kapsamında Erzurumlular 
Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı 
tarafından Bostancı Gösteri 
Merkezi’nde düzenlenen törene 
katıldı. Törende Çevre ve Şehircilik 
Bakanı İdris Güllüce ile İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu’nun yanı sıra, 
milletvekilleri ve belediye başkanları 
da yer aldı. Salonu dolduran 
Erzurumlulardan büyük ilgi gören 
Başkan Kadir Topbaş’ın konuşması sık 
sık; “İstanbul seninle gurur duyuyor” 
tezahüratlarıyla kesildi.

“Erzurum’un düşman işgalinden 
kurtuluşunda dedesi şehit olmuş biri 
olarak bugünün benim için ne kadar 

anlamlı olduğunu anlatamam.” diyen 
Başkan Topbaş, “Bu topraklar için 
kanını, canını veren şehitlerimizi ve 
gazilerimizi rahmetle anıyorum. 
Katledilen analarımızı, bacılarımızı, 
dedelerimizi de insanlarımızı da 
hayırla yad ediyorum.” dedi.

Dünyaya yön veren ve tarihinde hiç 
sömürgeci olmamış bir ecdadın 
evlatları olarak, kol kola girerek 
yeniden adımızdan söz 
ettirebileceğini belirten Başkan 
Topbaş, “Dadaşlar diyarı Erzurum’un 
güzel insanları, vatana ve millete karşı 
derin sevgisi olan Anadolu’nun güzel 
insanları… Anadolu’nun değişik 
yerlerinden gelen insanlarımızın 
oluşturduğu, 15 milyon nüfusuyla 
Avrupa’nın 23 ülkesinden büyük 

İstanbul’a hizmet etmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Elele 
verdiğimizde dünyada ezber bozan 
bir milletin evlatları olarak yarınları 
sen ben demeden birlikte inşa etmek 
zorundayız.” diye konuştu.

Türkiye’nin özeti olan İstanbul’da 
400 bin civarında Erzurumlunun 
yaşadığını ifade eden Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: 
“Değerlerimizi yitirmememiz 
gerekiyor. Köklerimizin olduğu 
yerlerle bağları koparmamalıyız. 
Çünkü geçmişini unutanların tarihini 
başkaları yazıyor. Bu buluşmalar bizi 
birbirimize yaklaştıran ve birbirimizin 
farkında olmamızı sağlayan önemli 
organizasyonlar. Bu töreni tertip eden 
ekibi kutluyorum.” 
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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
99. yıldönümü, tüm yurtta 
olduğu gibi İstanbul’da da 
törenlerle kutlandı. Edirnekapı 
Şehitliği’nde düzenlenen 
törende, kara, deniz, hava ve 
polis şehitleri saygıyla anıldı. 

Şehitler saygıyla anıldı
Çanakkale Zaferi’nin 99. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma 

Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen 
törende, kara, deniz, hava ve polis şehitleri anıldı. Tören,  

              İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 23. Motorize Piyade Komutanı 
Tümgeneral Mehmet Faruk Şengül, İstanbul Emniyet Müdürü 
Selami Altınok, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve 
Yetimleri Derneği Başkanı Gönül Alpaydın ve diğer 
kuruluşların şehitlikteki anıta çelenk koymalarıyla başladı.

Törende daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler 
için saygı duruşunda bulunuldu. Bir manga askerin saygı atışı 
yapmasından sonra İstiklal Marşı okundu. Vali Hüseyin Avni 
Mutlu, tören sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu 
cennet vatanı bize bırakan, Anadolu topraklarına kan veren, 
can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle 
anıyoruz. Bu yurdun nasıl müdafaa edildiğini ve nasıl 
korunduğunu düşünerek hareket etmemiz gerektiğini daha 
derin bir şekilde hissetmeliyiz. En büyük zenginliğimiz birlik 
ve beraberliğimiz, hürriyet ve istiklalimizdir. Bedeli de 
şehitlerimizin kanıdır, canıdır.”

Vali Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ile beraberindekiler, daha sonra kara, 
deniz, hava ve polis şehitliğini gezerek şehitlerin mezarları 
başına karanfiller bıraktılar ve dua ettiler.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 18 Mart 
Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
99. Yıldönümünde şehit ve gazi 
aileleriyle Topkapı Sosyal 
Tesisleri’nde biraraya geldi. 
İstanbul’un müjdelenmiş, 
emanet edilmiş bir şehir 
olduğunu belirten Başkan 
Topbaş, “İstanbul’un Kadir 
Abisi” olarak kentin geleceğini 
hazırladığını söyledi.

Müjdelenmiş şehir: İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, şehit ve gazi yakınlarıyla 
Topkapı Sosyal Tesisleri’nde yemekte 

buluştu. Anayasa Komisyonu Başkanı ve 
İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ile 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Bürokratlarının da yer aldığı yemekte 
konuşan Başkan Kadir Topbaş, “Burası 
cennet vatan, altı da cennet, üstü de… 
Bir şehit torunu olarak rahmetli 
babaannemden bunun acısını çok 
dinledim. Ama hep bu gururla yaşadım. 
Alparslan’dan Fatih’e ve aziz Atatürk’e 
kadar bu topraklar için savaşmış, şehit 
olmuş ecdadımızla Allah bizleri 
cennette buluştursun.” dedi. 

Türkiye yeniden şahlanıyor…
UCLG Başkanı olarak gittiği dünyanın 
her yerinde ecdadımızın büyüklüğünü 
gördüğünü ifade eden Başkan Topbaş, 
“Hamdolsun ecdadımız sömürgeci 
olmamış, gittiği her yere medeniyet 
götürmüş. Türkiye bugün de geçmişteki 

şahlanışına dönüyor. Batıya özenen 
değil, özenilen ülke olmaya, yeniden 
ayağa kalkmaya başladık. Bin yılık tarihi 
olan ve medeniyetler kuran bir neslin 
evlatları olarak dünyadaki insanlara 
uygulanan sıkıntılar ve zulüm karşısında 
ona müdahale eden bir anlayışa sahibiz. 
Türkiye ezber bozuyor. Türkiye’deki 
istikrar bu nedenle birileri tarafından 
hoş karşılanmayabilir.” diye konuştu.

Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz…
“Ecdadımız kanıyla bu toprakları 
sulayarak bize vatan yapmış. Bugün 
18 Mart nedeniyle şehitlerimizi anıyoruz 
ama şehitliğin ne olduğunu ve 
derecesini hiç unutmuyoruz.” diyen 
Başkan Topbaş, şöyle konuştu: “Onun 
için bu toprakların altı da üstü de 
cennettir diyoruz. Ölümlü dünya, kimin 
nerede nasıl öleceği bilinmez. Ama bu 
mertebeler herkese nasip olmaz. Böyle 
bir şerefi taşıyorsunuz. Bayrağımız 
dalgalanıyorsa ve bağımsız bir ülkeysek 

şehitlerimizin ve gazilerimizin 
sayesindedir.” 

“İstanbul’un Kadir Abisi olarak hizmet 
ediyorum…”
Başkan Topbaş, şehit ve gazi yakınlarının 
Topkapı’daki Panoramik Müze’yi 
mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye 
ederek, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Müjdelenmiş, emanet edilmiş bir 
şehirde yaşıyoruz. Bize düşen bu şehre 
hizmetkar olmak ve dünyanın tekrar 
etkilendiği bir şehir haline getirmek. Bu 
şehre hizmet etmenin ne demek 
olduğunu ve bunun karşılığının ne 
olduğunun farkındayız. İstanbul’un 
‘Kadir Abisi’ olarak bu sorumluluğu 
hissediyorum ve herkese aynı ilgiyi 
göstermeye özen gösteriyorum. 
İstanbul’un geleceğini hazırlamak için 
çok 24 saat esaslı çalışıyoruz. Daha çok 
çalışacağız. Davetimize icabet ederek 
bizi onurlandırdığınız için teşekkür 
ediyorum.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul 
Roman Buluşması etkinliğine 
katıldı. Roman vatandaşların 
büyük sevgi gösterisiyle 
karşılanan Başkan Topbaş, 
Romanların sıkıntılarını 
çözmek adına pek çok proje 
hazırladıklarını söyledi.

Romanlardan Başkan Topbaş’a
büyük sevgi gösterisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
İstanbul Roman Dernekleri 
Federasyonu işbirliği ile Sinan Erdem 

Spor Salonu’nda düzenlenen İstanbul 
Roman Buluşması, Başkan Kadir 
Topbaş’ın katılımıyla yapıldı. Roman 
vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
etkinliğe,  İstanbul Milletvekili Tülay 
Kaynarca ile İstanbul Roman 
Federasyonları Başkanı Adnan Demirez 
ve Roman Dernekleri Başkanları katıldı. 
Romder Mehter Takımı, Kobra Murat, 
Grup Kali, Serkan Çağrıcı, Tarık Mengüç 
ve Kibariye gibi ünlü sanatçıların sahne 
aldığı organizasyonda roman 
vatandaşlar doyasıya eğlendi.

“Farklılıklarımız bizim 
zenginliğimizdir…”
Roman vatandaşların büyük sevgi 
gösterileriyle karşılanan Başkan Topbaş, 
konuşmasına: “Can dostlarım, Roman 

kardeşlerim. Hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.” diyerek başladı. Roman 
vatandaşların müziğiyle, dansıyla, örf ve 
adetleriyle çok büyük bir zenginliği 
ortaya koyduğunu belirten Başkan 
Topbaş, “Böyle bir farklılığı ve zenginliği 
olan roman vatandaşlarımız maalesef 
dünyanın pek çok yerinde zulümler 
yaşadı. Biz biliyoruz ki, yaratılanı 
yaratandan ötürü sevmeliyiz. Biz, pek çok 
rengiyle 76 milyonluk bir ülkeyiz. 
Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Bu 
topraklarda doğudan batıya, kuzeyden 
güneye büyük bir millet olmanın 
gururunu yaşamaktayız.” diye konuştu. 

“Roman vatandaşların eksikleri 
tamamlanacak…
Başkan Topbaş, Kasımpaşa’da 
Romanlarla iç içe büyüdüğünü ve 
Romanları çok iyi tanıdığını ifade ederek, 
dünyaya bu hoşgörüyü ve sevgiyi 

haykırmak için bu organizasyonu 
düzenlediklerini söyledi. Ülkenin 
yarınlarını hazırlarken ayrım yapmadan 
herkesin hak ettiğini verme konusunda 
gayret gösterdiklerini belirten Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: 
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
seçim sonrası çok daha farklı bir 
çalışmayı federasyon ve derneklerimizle 
birlikte yapacağız. Özellikle eğitim ve iş 
başta olmak üzere birçok çalışmamız 
olacak. Sizin sevginiz ve sıcaklığınız bize 
güç katmakta. Bu anlayışla İstanbul’a 
yaptığımız hizmetlerde özellikle Roman 
vatandaşlarımızın istifade edeceği 
barınma başta olmak üzere her alanda 
eksiklikleri önümüzdeki dönemde 
düzeltmeyi kendimize bir görev kabul 
ettik. Gönüller imar edilmeden, şehirler 
gelişmez. Biz önce gönülleri kazanmayı 
şiar edindik. Bu anlayışla sizlerle kol kola 
girerek geleceğe yürüyeceğiz.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 65 yaş 
üzeri vatandaşlara ücretsiz 
toplu ulaşım müjdesi verdi. 
Başkan Topbaş, vatandaşların 
nüfus cüzdanlarını göstererek 
tüm toplu taşıma araçlarından 
ücretsiz istifade edebileceklerini 
söyledi.

65 yaş ve üzeri 
vatandaşlara müjde! 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Esenyurt’ta katıldığı programda Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı tarafından hazırlanan Ücretsiz veya İndirimli 

Seyahat Kartları Yönetmeliği’ni İstanbul’da uygulamaya 
başladıklarının müjdesini verdi. Başkan Topbaş, 65 yaş ve 
üzeri vatandaşların nüfus cüzdanlarını göstererek tüm 
toplu taşıma araçlarından ücretsiz istifade edebileceklerini 
söyledi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, İstanbul’da toplu ulaşım 
hizmeti veren İETT Otobüsleri, İstanbul Otobüs A.Ş. 
Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metro, Tramvay ve 
Füniküler Hatları, TCDD Hatları, İstanbul Şehir Hatları, 
Dentur ve Turyol Hatları  ile Mavi Tur Hatlarında çalışan 
tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz olarak seyahat 
edebilecek.

İstanbul’da yaklaşık olarak 700 bin civarında 65 yaş ve 
üzerindeki vatandaş bu uygulamadan yararlanacak. 
Vatandaşların, ücretsiz seyahat kartlarını alıncaya kadar, 
nüfus cüzdanlarını göstermeleri yeterli olacak. 
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Silivri Boğluca Deresi’nin ıslah 
çalışmaları kapsamında inşa 
edilen köprü hizmete açıldı. 
Boğluca Deresi Köprüsü ile 
Hacı Pervane ve Burhan 
Soyaslan Caddeleri birbirine 
bağlandı. 

Boğluca Deresi Köprüsü 
hizmete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçelere yaptığı 
yatırımları hız kesmeden sürdürüyor. Yapılan alt yapı 
çalışmalarıyla tehdit olmaktan çıkarılan ve ıslah 

edilen Silivri Boğluca Deresi üzerine köprü inşa edildi. 
Islah edilen dere üzerinden Hacı Pervane Caddesi ile 
Burhan Soyaslan Caddelerini birbirine bağlayan 
Boğluca Deresi Köprüsü, ilçe halkının hizmetine 
sunuldu. 

Boğluca Deresi Köprüsü ile hem bölgedeki trafik 
yoğunluğu azaltılmış oldu hem de araç trafiğinden 
kurtarılan tarihi köprünün korunması sağlandı. Köprü 
üzerinde 2x2 araç yolu, tarihi köprü tarafında bulunan 
12,5 metre genişliğinde seyir terası ile E-5 tarafında 
5 metre tretuar bulunuyor. Köprünün deniz tarafında, 
tarihi köprüyü de kapsayan yeni düzenlemeler ise 
Anıtlar Kurulu’nun görüşüyle hazırlanacak proje 
sonrasında yapılacak. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Sarıyer Derbent Mahallesi’nde 
yaklaşık 50 yıldır yaşanan mülkiyet 
sorununu kentsel dönüşümle 
çözüme kavuşturdu. Derbent 
Mahallesi sakinleri düzenlenen 
törenle tapularına kavuştular.

Derbent’te  tapu sevinci!

Sarıyer’de yaklaşık 50 yıldır mülkiyet problemi yaşayan 
Derbent Mahallesi’nde tapu sevinci yaşandı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Yerinde 

Kentsel Dönüşüm” projesi kapsamında Derbentliler 
düzenlenen törenle tapularına kavuştular. Derbent 
Hatemoğlu İlköğretim Okulu’nun bahçesinde yapılan törene, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Selamet 
ve AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Sedat Özsoy, Sarıyer 
Kaymakamı Ömer Karaman, eski Milletvekili Canan Kalsın, 

Sarıyer İlçe Tapu Müdürü Orhan Bostancı ile muhtarlar, sivil 
toplum kuruluşları ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.

“Çok daha büyük projelerle geliyoruz…”
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Ahmet Selamet, Derbent Mahallesi’nde yapılan yerinde 
dönüşümü çok önemsediklerini belirterek, “Herkesin mutlu 
olduğu, tapularına kavuştuğu bir proje. Sizlerin hakkını 
hukukunu ancak biz koruruz. Tüm tapularına kavuşan 
vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Geri kalan hak 
sahipleri de tapularını bugünden itibaren alabilirler.” dedi. 

Derbentlilerden Başkan Topbaş’a teşekkür…
Halayların çekildiği ve büyük coşkunun yaşandığı törende, 
tapularına kavuşan vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’a ve AK Parti Sarıyer Belediye Başkan 
Adayı Sedat Özsoy’a teşekkür ettiler. İlk etapta temsili olarak 
hazırlanan 19 tapu hak sahiplerine teslim edildi. Mutluluklarını 
ifade eden Derbent Mahallesi sakinleri, “Yıllardır bu günü 
bekledik. Her gün bizi buradan gönderecekler korkusuyla 
yaşadık. Ancak bugün kendi yerlerimizin sahibi olduk. Emeği 
geçen herkesten Allah razı olsun.” diye konuştular.
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Kaliteli hizmetin ve uygun 
fiyatların birarada sunulduğu 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Tesisleri, başarısını 
ödüllerle taçlandırmaya devam 
ediyor. Yedi tepeli kentin dört 
bir noktasında hizmet veren 
Sosyal Tesisler, son olarak 
“En Yeşilaycı Sosyal Mekan” 
ödülünün sahibi oldu.

Sosyal Tesisler’e bir ödül daha!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri, Türkiye 

Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen Yeşilay’ın En’leri 
Zümrüdüanka Ödül Gecesi’nde “En Yeşilaycı Sosyal 

Mekan” ödülüne layık görüldü. Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda düzenlenen törene, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İl Emniyet Müdürü Selami 
Altınok ile siyaset, sanat ve iş camiasının pek çok önemli 
ismi katıldı.

Bağımlılıklarla mücadelede Yeşilay’ın yanında olan kişi, 
kurum ve kuruluşların ödüllendirildiği organizasyonda “En 
Yeşilaycı Sosyal Mekan” ödülünü almak için sahneye davet 
edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı 
Erman Tuncer, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ve belediye çalışanları adına bu güzel ödüle çok 
teşekkür ediyoruz. Yeşilay’ın sadece alkol değil diğer kötü 
alışkanlıklara karşı yaptığı mücadele her türlü takdire 
değerdir. Emine Erdoğan’ın da konuşmasında ısrarla 
vurguladığı gibi Yeşilay’ın bundan sonra teknoloji 
bağımlılığı konusunu da içine alan mücadele yapmasını 
bekliyoruz.” diye konuştu. 
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İGDAŞ, En Havalı Kareler Fotoğraf 
Yarışması’nı bu yıl “Çarşı Pazar 
İstanbul” teması ile düzenliyor. 
Profesyonel ve amatör 
fotoğraf tutkunlarının 
katılabileceği yarışma ile pek 
çok medeniyete ev sahipliği 
yapmış İstanbul’un çarşı ve 
pazarlarındaki tarihi doku 
gözler önüne serilecek.

Çarşı Pazar İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
İGDAŞ’ın geleneksel hale gelen En “Havalı” Kareler 
2014 Fotoğraf Yarışması, “Çarşı Pazar İstanbul” temasıyla 

bu yıl 4’üncü kez düzenleniyor. Katılımın ücretsiz olduğu 
yarışma başvuruları, 19 Mayıs 2014 tarihine kadar 
yapılacak. İstanbul’un bir kent olarak temsil ettiği değer 
ve kavramlarla iç içe geçen çarşı ve pazarlarının 

barındırdığı zenginliği gözler önüne seren fotoğraf 
kareleri, www.enhavalikareler.com adresinden online 
olarak alınıyor. 

Dünyanın en önemli metropollerinden biri…
İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, her yıl daha fazla 
katılımın olduğu yarışmanın bu yıl 4’üncüsüne imza 
attıklarını belirterek, “Yarışmamızda bu yıl ‘Çarşı Pazar 
İstanbul’ temasını belirledik. Çünkü binlerce yıla uzanan 
tarihinde büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan 
İstanbul, günümüzde dünyanın en önemli metropolleri 
arasında yer alıyor.” dedi.

Sonuçlar 27 Mayıs’ta açıklanacak…
En Havalı Kareler 2014 Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları, 
jüri değerlendirmesinin ardından 27 Mayıs 2014 tarihinde 
İGDAŞ’ın resmi internet sitesinden duyurulacak. 
Yarışmanın birincisine 6 bin TL, ikincisine 4 bin TL, 
üçüncüsüne 2 bin 500 TL ödül verilecek. İGDAŞ Özel 
Ödülü’nü kazanan yarışmacı 2 bin 500 TL, mansiyon 
kazanan 3 kişi de her bir eseri için 500’er TL ödül 
kazanacak. Ayrıca sergilenmeye değer bulunan eserler 
Haziran ayı boyunca sergide yer alacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kadın Koordinasyon Merkezi 
bünyesinde bulunan Geri 
Dönüşüm Atölyesi’nde, 
kullanım ömürleri dolan pek 
çok eşya yeniden hayat buluyor. 
Merkez bünyesinde faaliyet 
gösteren dört atölyede yapılan 
çalışmalarla elde edilen ürünler, 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 

Dönüşümle gelen yenilik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi 
bünyesinde bulunan Geri Dönüşüm Atölyesi’nde, artık 
kullanılamaz durumda olan pek çok eşya, günümüzün “kullan 

at” anlayışına inat tamamen başka bir forma kavuşturularak, 
yeniden kullanılabilir hale getiriliyor. “Çöp yoktur, 
dönüştürülmeyi bekleyen atık malzeme vardır” anlayışıyla 
hareket edilen atölyede, üretici düşünce ve maharetli eller 

sayesinde, çöpler sanat eserlerine dönüştürülüyor. 

Atölyede; yoğurt kovasından tabure, tavadan ayna, tost 
makinesinden rahle, kek kalıbından abajur ya da kırık 
camlardan, çöp poşetlerinden çiçekler yapılıyor. Elde edilen 
ürünler, merkezin düzenlediği çeşitli etkinliklerde sergileniyor. 
Gönüllülere de açık olan atölyede, isteyen herkes atölye 
çalışmalarına katılarak hem el becerilerini geliştirebiliyor hem 
de tüketim ve doğa dengesi konusunda duyarlılık kazanıyor.
 
Kadın Koordinasyon Merkezi bünyesinde bulunan Mefruşat 
Atölyesi’nde de benzer çalışmalar yapılıyor. Elde edilen 
mefruşat ürünleri, sosyal yardımlar için yılsonunda çeşitli 
etkinliklerde sergileniyor. Çalışmalar kapsamında ihtiyaç 
sahibi ailelere ve çocuk yuvalarına belirlenen ihtiyaçları 
ölçüsünde ev tekstili üretimi yapılıyor. Kadın Koordinasyon 
Merkezi’nin bir diğer birimi olan Giysi Atölyesi de veren ile 
alan arasında adeta köprü oluyor. Merkeze gelen giysiler, 
gerekli işlemlerden geçirilerek, ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırılıyor. Mobilya Atölyesi’nde ise hayırseverler tarafından 
bağışlanan eşyalar, beyaz eşya, elektronik eşya ve mobilya 
olarak türlerine göre ayrıştırılıyor, gerekli tamirat ve bakım 
işlemlerinin ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 
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2 yeni Belnet Evi daha 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
ücretsiz internet hizmeti sunulan 
Belnet İnternet ve Bilgi Erişim 
Merkezleri’ni İstanbul’un her 
noktasına yaymaya devam ediyor. 
Yoğun talep ve ilgiyi karşılamak 
amacıyla Beyoğlu’nda 2 yeni 
merkez daha hizmete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 
hizmet veren Belnet İnternet ve Bilgi Erişim 

Merkezleri’nin iki yeni şubesi Beyoğlu’nda açıldı. Beyoğlu 
Belnet Şubelerinde oluşan yoğunluğu azaltmak, 
kullanıcıların daha az zaman kaybederek daha rahat bir 
şekilde şubelerden yararlanmalarını sağlamak için 
Aynalıkavak ve Fetihtepe Belnet Evleri ilçe halkının 
kullanımına sunuldu. 

165 bin üyeye hizmet…
Tuzla’dan Silivri’ye kadar 67 şubede ücretsiz internet 
hizmeti sunan merkezler, 7’den 77’ye herkesin bilişim 
ve internetin imkanlarından ücretsiz faydalanabildiği; 
internetin zararlı tüm öğelerinden uzak bir teknoloji 
ve kültür ortamı olarak hizmet veriyor. Ücretsiz üyelik 
sistemi ile çalışan ve yaklaşık 165 bin üyeye hizmet 
veren Belnet şubelerinin müdavimlerini çoğunlukla 
çocuklar ve gençler oluşturuyor. Son teknoloji ürünü 
ekran ve lazer yazıcılarla donatılan merkezler, 
çocuklara ve gençlere ödevlerini, projelerini, 
tezlerini hazırlayabilecekleri güvenli bir ortam 
sunuyor.
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Sporun vazgeçilmez adresi 
İstanbul, Engelliler Yüzme 
Şampiyonası ile Kurumlar 
Arası Masa Tenisi Turnuvası’na 
ev sahipliği yaptı. Şampiyona 
sonunda derece alan engel 
tanımayan sporcular, Bedensel 
Engelliler Türkiye Şampiyonası’na 
katılma hakkı kazandılar.

İstanbul’da spor rüzgarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen Engelliler Yüzme Şampiyonası 
nefes kesen mücadelelere sahne oldu. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi’nde yapılan 
şampiyonada, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve 
İstanbul Engelli Yüzme Kulüpleri ile Hamza Yerlikaya Spor 
Kompleksi, Hasan Doğan Spor Kompleksi ve Yeşilpınar 
Yüzme Havuzu tesislerinde eğitim gören 170 bedensel 
engelli sporcu yarıştı. 

Sporcular engel tanımadılar…
Sporcuların kıyasıya mücadelelerine sahne olan şampiyona 
sonunda başarılı sporcular ödüllendirildi. Ödül alan ve 
dereceye giren sporcular, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor 
Kulübü tarafından çıkartılan lisansları ile Bedensel Engelliler 
Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandılar. 

Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecekler…
Sporcuların yarışlarda gösterdikleri performans, 
olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil edecek engel 
tanımayan sporcuların yetiştiğini bir kez daha gözler önüne 
serdi. Şampiyonaya katılan sporcular, engelli olmanın spor 
yapmaya engel olmadığına; engellerin beden de değil 
zihinlerde olmaması gerektiğini vurgulayarak, bütün 
engellilerin spor yapmaları gerektiğinin altını çizdiler.
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Masada çekişmeli turnuva…
İstanbul’da spor organizasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İGDAŞ, 
Anadolu Motor ve Bilgi Hastanesi’nden yaklaşık 
50 sporcunun katıldığı Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası 
renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvalar, başlangıcından 
bitimine kadar takımlarını destekleyen sporsever 
seyircilerin coşkulu ve yoğun desteği eşliğinde yapıldı. 

İGDAŞ 1’inci oldu…
Çekişmeli geçen turnuvada, İGDAŞ Takımı birinci olurken; 
Anadolu Motor Takımı ikinci ve Bilgi Hastanesi Takımı 
üçüncü oldu. Heyecanlı geçen müsabakalar, katılımcı 
personelin stres atıp motivasyonlarını artırmanın yanı sıra 
takım ruhuyla birlik ve beraberlik duygularını da pekiştirdi. 

Büyükşehir, sporcunun yanında…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplumun tüm kesimine 
spor ruhunu yaymak için desteklediği spor 
organizasyonları, etkinlikleri ve yatırımları ile sporu ve 
sporcuyu kucaklamaya devam ediyor. Spor tesislerini 
engellilerin erişimi için yenileyen Büyükşehir Belediyesi, 
sporculara malzeme desteği de sağlıyor. Yıl boyunca 
düzenlenen spor organizasyonları ile engelli vatandaşların 
sosyalleşmesi sağlanıyor.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, “Sınavdır Geçer” 
konferansları ile üniversite 
sınavlarına hazırlanan 
gençleri motive ediyor. Uzman 
rehberler eşliğinde yapılan 
sunumlar ile öğrencilerin sınav 
stresinden uzaklaşmaları 
sağlanıyor.

Gençlere motivasyon desteği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Okan 
Üniversitesi işbirliğiyle “Sınavdır Geçer” konferansları 

düzenlendi. Sınava girecek gençlere yönelik olarak 
düzenlenen konferanslarda, Bahçelievler, Bakırköy, 
Güngören, Esenler, Zeytinburnu, Beyoğlu, Ümraniye, 
Ataşehir, Fatih ve Şişli’de binlerce gence uzman rehber 
desteği verildi.

Okan Üniversitesi’nden Servet Gülsün Şirin’in yaptığı 
sunumlarda, üniversite sınavı ile hiçbir zaman öğrencilerin 
kişiliğinin ve zekasının ölçülemeyeceği, sınavın öğrencileri 
daha akıllı ya da daha zeki yapmayacağı üzerinde duruldu. 
Öğrencilerin kendilerine; “Neden üniversite okumak 
istiyorum? Hangi okulu, hangi üniversitede okumak 
istiyorum?” gibi soruları sormasının öneminden bahsedildi. 
Öğrencileri, kendilerine sınır koymamaya davet eden Şirin, 
sahip olunan yeteneklerin keşfedilip, yönlendirildiğinde 
performansın da beraberinde geldiğini söyledi. 

Öğrencilerin geleceklerini yönlendirmelerine ve kendilerine 
en uygun kariyer planını yapmalarına yardımcı olmak 
hedefiyle düzenlenen konferanslarda, zorlu sınav maratonu 
sürecindeki üniversite adayı öğrenciler; üniversite, sınav, 
gelecek, meslek ve yaşam tercihleri konularında akıllarına 
takılan ve merak ettikleri tüm sorulara yanıt buldular. 
Konferans bitiminde düzenlenen çekilişle öğrencilere çeşitli 
hediyeler dağıtıldı. 
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İstanbul’un Fethi, 
kutu oyununda…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
şirketlerinden Kültür A.Ş. 
tarafından hazırlanan 
“1453 İstanbul’un Fethi Tarihi 
Stratejik Aile Kutu Oyunu”, 
CNR Kitap Fuarı’nda görücüye 
çıktı. Tarihin içinden bir rol alan 
oyuncular, İstanbul’un yeni Fatih’i 
olmak için mücadele ediyor.  

İstanbul’un Fethi, dünyada ilk kez bir kutu oyununa konu 
oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden 
Kültür A.Ş. tarafından hazırlanan 1453 İstanbul’un Fethi 

Tarihi Stratejik Aile Kutu Oyunu, CNR Kitap Fuarı’nda 
görücüye çıktı. Kurgu ve tasarımı grafik tasarımcı ve çizer 
Ahmet Ercan’a ait olan oyun, oyuncuya tarihin içinden 
bir rol vererek, İstanbul’un Fethi’nin nasıl gerçekleştiğini 
anlamasını sağlıyor. Ortalama 45 dakika süren oyun 
boyunca oyuncular, fetihte tarihi rolü olan isimleri, saldırı 
ve savunma amaçlı kullanılan silahları, cepheleri ve hücum 
taktiklerini öğreniyor.
 
İstanbul, böyle fetih görmedi…
1453 yılına yapılan bu heyecan verici yolculukta; oyunculara 
top, mancınık, kule, lağımcı ve kadırgadan oluşan piyonlar 
eşlik ediyor. Öncelikle her oyuncu rengini belirliyor ve 
kendine ait piyon, sancak ve kartları alıyor. Oyuna başlama 
önceliği ise oyuncular arasında yaşı en küçük olana ait. 
Oyuncular, amacı oyun alanına sancak dikmek olan oyunda, 
güç karşılaşmaları yaparak ve saldırı hakkı kazanarak 
Yedikule, Belgrad Kapı, Topkapı, Edirnekapı, Tekfur Sarayı, 
Eğri Kapı, Balat, Sarayburnu ve Samatya cephelerine sancak 
dikip, şehri düşürmeye çalışıyor. En çok sancağı diken 
oyuncu, oyunu kazanarak, İstanbul’un yeni Fatih’i oluyor. 
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İstanbul Meslek Edindirme 
Kursları İSMEK kursiyerleri, 
kübizm akımına öncülük eden 
sanatçıların eserlerini kırkyama 
tekniğine uyarladı. 106 kırkyama 
eserden oluşan “Kübizm Bakışıyla 
Kırkyama” sergisi, sanat 
severlerden tam not aldı. 

Picasso’nun kırkyamaları

Dünyanın en büyük halk üniversitesi olarak tabir edilen 
İSMEK’te eğitim alan kursiyerlerin Kübizm akımının 
ünlü eserlerini kırkyama tekniği ile yeniden 

yorumladıkları “Kübizm Bakışıyla Kırkyama” sergisi, Marmara 
Üniversitesi Sultanahmet Kampüsü’ndeki Sergi Salonu’nda 

sanatseverlerle buluştu. Açılışa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Eğitim Müdürü Mehmet Doğan, İSMEK Genel Koordinatörü 
Güven Çalışkan ve İSMEK yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan İBB Eğitim Müdürü Mehmet Doğan, 
Anadolu insanının yıllardır kırkyama tekniğini uyguladığını 
ifade ederek, “Annelerimizin tasarruf amaçlı yaptığı işler, 
aslında bizde kırkyama batıda ise ‘patckwork’ olarak bilinen el 
sanatının bir uygulamasıydı. Bu eserler, modern resim sanatını 
etkileyen önemli bir akım olan kübizmden esinlenerek vücut 
bulmuş kırkyama çalışmalarıdır. Emeği geçen kursiyerlerimizi 
kutluyorum. İSMEK, bütün sanatlara sahip çıkarak, eğitim 
veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin verdiği bu hizmet, 
hem sanat hem de İstanbullular için büyük önem taşıyor.” dedi. 

Kübizm Bakışıyla Kırkyama Sergisi’nde, nesneleri bozup 
parçalayarak onları her açıdan ele alan Pablo Picasso, Joan 
Miro, Maide Arel, Georges Braque, Stephanine Clair, Juan Gris, 
Tomas C. Fedro, Samantha Clair, Augute Herbin, Kazimir 
Malevich gibi kübizm akımını temsil eden pek çok önemli 
sanatçının ünlü tablolarından uyarlanarak hazırlanan toplam 
106 kırkyama eser yer aldı. 
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2’si yeni 41 oyun
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatroları, tiyatro severleri 
Nisan ayında 2’si yeni 41 oyunla 
buluşturuyor. “Çin Kahvesi” adlı 
oyun ile “Harikalar Mutfağı” 
adlı çocuk oyunu, 100’üncü 
yılını kutlayan Şehir 
Tiyatroları’nın repertuarına 
katılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni ve 
dopdolu bir repertuarla 100’üncü yılını kutluyor.
Nisan ayında, Ira Lewis’in yazdığı Can Doğan’ın yönettiği 

“Çin Kahvesi” adlı oyun ile Haluk Işık ve Ege Işık’ın yazdığı 
Arda Aydın’ın yönettiği “Harikalar Mutfağı” adlı çocuk oyunu 
Şehir Tiyatroları’nın repertuarına katılıyor. 

New York’tan bir hikaye…
Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu Çin Kahvesi, New York’ta 
yaşayan ve orta yaş bunalımıyla boğuşan Harry ve Jake’in 
hikayesini anlatıyor. Her iki adamın da yarım kalan hayalleri, 
kurtulamadıkları geçmişleri vardır. İkisi de hayata karşı 
öfkeli ve huzursuzdur. İçlerinden biri bu döngüyü kıracak ve 
arkadaşının hayatını çalmak pahasına da olsa özgür 
içselliğine kavuşacaktır. Aziz Sarvan ve Can Başak’ın rol 
aldığı oyun, 9-13 Nisan tarihleri arasında Kadıköy Haldun 
Taner Sahnesi’nde tiyatro severlerin karşısına çıkacak.

Gümüşkepçe’nin harikalar mutfağı…
Şehir Tiyatroları’nın diğer yeni oyunu Harikalar Mutfağı’nda 
ise Papatya Sokağı’nda çalışan iki aşçı olan Gümüşkepçe ve 
Kırıkçatal’ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun 
önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe ve fare 
Kazmadiş’tir. İsmet Şahin, Nilay Bağ, Gözde İpek Köse, Güzin 
Alkan ve Ertan Kılıç’ın rol aldığı oyun, Üsküdar Musahipzade 
Celal Sahnesi’nde minik tiyatro severlerin karşısına çıkacak. 

Şehir Tiyatroları, Nisan ayında ayrıca 30. Çocuk Şenliği’ni de 
kutlamaya hazırlanıyor. Şehir Tiyatroları’nın 10 sahnesinde 
23-27 Nisan tarihleri arasında bütün çocuk oyunları ve 
gösterileri seyirciyle ücretsiz buluşacak.
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI:  İSTANBULDA BAHAR ZAMANI
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; MURAT SEL, ŞERİF YÜZBAŞIOĞLU, ABDULLAH ÖZDEMİR, SEVİLAY ŞAHİN

BULMACA 

ANAHTAR KELİME:
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Bir Sebze
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Bir Nehir

Türk Malı

Hayati Sıvı 
(Tersi)

Bir Ünlem

Çoban

Şiir Yazan

İnce ve Dar 
KayıkŞifalı Bir Btiki

Bir Okul Türü

TayyareKaba Baston
Başkentimiz Roma 

Rakamıyla Elli

Bir İşaret 
Sözcüğü

Telefon Açma 
Sözcüğü

Türkçe’de Bir 
Sonek Hedefi Bulma Uygar

Hangi Şey 
(Tersi)Bir Ünlü Harf

Ankara 
Otogarı

Bir İğrenme 
Ünlemi

ABD

Akide

Leke (Tersi)

Adale

Rusça’da Evet

Ab Sıcaklık

Bir Sayı Bilgin

Bir Tür Kayık

İz, Kalıntı

Risk

Bir Edebi 
Sanat
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Bir Tür Kumaş

Numara

Eski Bir Kavim

Doğum 
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ZeybekKent
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Dönüş
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Oğuz ‘....’ 
(Yazar)
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Kavimle İlgiliDersaadet

Bir Nota

Diğer (Tersi)

Onay SözcüğüÇoğul Eki 
(Tersi)

Arpaça’da Bir 
Harf

Eşek Sesi

Parça (Eski)

Halk Dilinde 
‘Anahtar’

Bir Çeşit Hat 
Yazısı

Muğla İlçesi

Baba

Amaç

Bir Soru 
Ünlemi

Roma 
Rakamıyla Bin

Bir ÜnlemTürkçe’nin 10. 
Harfi

Gerçek, Doğru

Türkçe’nin 15. 
Harfi

Potasyum’un 
Simgesi

Çare

Bir İlimiz

Kuzu SesiKakımABD Başkanı

İlişik

Leke, Hile

Karbon’un 
Simgesi

Sadece,  Yalnız

Az KarşıtıŞart Eki

Sodyum’un 
Simgesi

Geri, ArtBayağı

Hayvan 
Barınağı

Bor’un 
Simgesi

Bir Nota

İspanyolca’da 
Evet

İnmekten Emir

Karedeniz 
Teknesi

Trenyolu

Bir Haber 
Ajansı



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.04.2014 - 30.04.2014

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

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

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE  TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Kutlu Doğum Haftası Etkinliği Hizmet Alımı İşi

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
İBB Lojistik Destek Merkezi Çevre Düzenlemesi İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
1.000 Ton Termoplastik Sprey Beyaz Boya

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul Geneli Cadde Ve Yeşil Alanlarda Operatör Ve Şoför Çalıştırılması Hizmet Alım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Belediyemiz Fiber Optik Haberleşme Hatlarının Belirlenen Hizmet Seviye Taahhüdü Çerçevesinde Bakım Ve Onarımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Avcılar Belediye Ek Hizmet Binası İle Arıtma Tesisi Arası Peyzaj Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Silivri Mezarlığı Hizmet Ve Gasilhane Binası İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
6 Kalem Hazır Trafik İşaret Ve Sembolleri Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Koruma Uygulama Laboratuvar Cihazı Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İBB Hizmet Teknelerinin Bakım Ve Onarımı İçin Malzeme Alımı (37 Kalem)

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Başakşehir Kurum Arşivi İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
500.000 Kg Köpek Maması, 10.000 Kg Kedi Maması, 2.000 Kg Kedi Maması Konservesi İle 1.000 Litre Uht Süt Alımı İşi

 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
İstanbul Sosyal Darüşşifahaneleri-Dezavantajlı Grupların Rehabilitasyon Modellerinin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Spor Malzemeleri Ve Kürek Takımı Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Spor Eğitmenleri Eşliğinde Piknik Alanlarında Ve Plajlarda Sağlıklı Ve Bilinçli Spor Yapma Organizasyonu Hizmet Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı İstanbul Plajlarında Cankurtaran Hizmetleri Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
7 Kalem İş Güvenliği Melbusatı Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Çekmeköy, Kirazlıdere Mahallesi Halid Bin Velid Camii’nin Tamamlama İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Avrupa Yakası 1. Bölge Ana Arter Yollar Üzerine Kenar, Şerit Çizgileri Vb. Yatay Trafik İşaretlerinin Yapılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Avrupa Yakası 2. Bölge Ana Arter Yollar Üzerine Kenar, Şerit Çizgileri Vb. Yatay Trafik İşaretlerinin Yapılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Anadolu Yakası 1. Bölge Ana Arter Yollar Üzerine Kenar, Şerit Çizgileri Vb. Yatay Trafik İşaretlerinin Yapılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Anadolu Yakası 2. Bölge Ana Arter Yollar Üzerine Kenar, Şerit Çizgileri Vb. Yatay Trafik İşaretlerinin Yapılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Avrupa Yakası 1. Bölge Ana Arter Yollar Üzerine Yaya Geçidi, Ok, Sembol Vb. Yatay Trafik İşaretlerinin Yapılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Avrupa Yakası 2. Bölge Ana Arter Yollar Üzerine Yaya Geçidi, Ok, Sembol Vb. Yatay Trafik İşaretlerinin Yapılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Avrupa Yakası 3. Bölge Ana Arter Yollar Üzerine Yaya Geçidi, Ok, Sembol Vb. Yatay Trafik İşaretlerinin Yapılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Anadolu Yakası 1. Bölge Ana Arter Yollar Üzerine Yaya Geçidi, Ok, Sembol Vb. Yatay Tarfik İşaretlerinin Yapılması Yapım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı Anadolu Yakası 2. Bölge Ana Arter Yollar Üzerine Yaya Geçidi, Ok, Sembol Vb. Yatay Trafik İşaretlerinin Yapılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Şile İlçesi, Bıçkıdere Ve Oruçoğlu Köylerine Halı Saha Yapım İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı İçin Karşılama, Konaklatma, Uğurlama, Mihmandarlık, Rehberlik Ve Şehir İçi Ulaşım Hizmet Alım İşi. 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 İstanbul Geneli Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların, Geçitlerin Süpürülmesi, Yıkanması Ve Çıkan Teressubatların Taşınması Hizmeti

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Katı Atık Projesi Kapsamındaki Tesislerin Teknik Çalışmaları, Bakım, Onarımla Yeni Sıhhi Depolama Sahalarının Yapımları Ve Mevcut Sıhhi Depolama Sahalarına Gelen Atıkların, Bertarafı Ve Geri Kazanımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Tabut

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Sultanbeyli, Fatih Mahallesi Semt Konağı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Asya Yakası Hekimbaşı, Aydınlı, Küçükbakkalköy Ve Şile Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi Ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genelinde Çeşitli Birimlerinde Kurulu Bulunan Muhtelif Tip Ve Güçteki Jeneratörlerin Periyodik Bakım Onarımının Yapılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
Vezneciler Darülfünun Altgeçidi Yenilenmesi İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Avrupa Yakası Baruthane Ve Yenibosna Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi Ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Avrupa Yakası Halkalı Ve Silivri Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi Ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
İstanbul İl Genelindeki Mezarlıklarda Ağaçların Budanması Ve Kuruyan Ağaçların Kesilmesi İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü        
2014 Yılı 36.İstanbul Maratonu Organizasyonu Hizmet Alımı İşi

02.04.2014 10.00  Kültür Müdürlüğü  

03.04.2014 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

03.04.2014 10.30  Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

07.04.2014 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

07.04.2014 10.30  Avrupa Yakası Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 

07.04.2014 11.00  Elektronik Sistemler Müdürlüğü 

08.04.2014 10.00  Yapı İşleri Müdürlüğü  

08.04.2014 10.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

08.04.2014 11.00  Satınalma Müdürlüğü  

10.04.2014 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

10.04.2014 10.30  Deniz Hizmetleri Müdürlüğü  

10.04.2014 11.00  Yapı İşleri Müdürlüğü  

10.04.2014 11.30  Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 

14.04.2014 09.30  Engelliler Müdürlüğü  

14.04.2014 10.00  Gençlik Ve Spor Müdürlüğü  

14.04.2014 10.30  İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

14.04.2014 11.00  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 

14.04.2014 11.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

15.04.2014 10.00  Trafik Müdürlüğü  

15.04.2014 10.30  Trafik Müdürlüğü  

15.04.2014 11.00  Trafik Müdürlüğü  

15.04.2014 11.30  Trafik Müdürlüğü  

16.04.2014 09.30  Trafik Müdürlüğü  

16.04.2014 10.00  Trafik Müdürlüğü  

16.04.2014 10.30  Trafik Müdürlüğü  

16.04.2014 11.00  Trafik Müdürlüğü  

16.04.2014 11.30  Trafik Müdürlüğü  

17.04.2014 10.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

21.04.2014 09.30  Dış İlişkiler Müdürlüğü  

21.04.2014 10.00  Atık Yönetimi Müdürlüğü  

21.04.2014 10.30  Atık Yönetimi Müdürlüğü  

21.04.2014 11.00  Satınalma Müdürlüğü  

21.04.2014 11.30  Yapı İşleri Müdürlüğü  

22.04.2014 10.00  Atık Yönetimi Müdürlüğü  

22.04.2014 10.30  Yeşil Alan Ve Tesisler Yapım Müdürlüğü 

22.04.2014 11.00  Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

24.04.2014 10.00  Atık Yönetimi Müdürlüğü  

24.04.2014 10.30  Atık Yönetimi Müdürlüğü  

28.04.2014 10.00  Mezarlıklar Müdürlüğü  

28.04.2014 10.30  Gençlik Ve Spor Müdürlüğü 




