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%100 Temiz Marmara

Sevgili
İstanbullular
Dünya kenti İstanbul’umuzun marka değerini artırmaya
yönelik yatırım ve hizmetlerimize hız kesmeden devam
ediyoruz. Geride bıraktığımız Nisan ayında “%100 temiz
Marmara Denizi” için en büyük çevre yatırımlarından birini
daha hayata geçirdik. Günde yaklaşık 400 bin m3 atıksuyu
son teknolojiyle arıtarak Marmara sahillerinin kirlenmesini
önleyecek olan Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma
Tesisi’ni Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
katıldığı törenle hizmete açtık. Böylece “Marmara’ya
%100 biyolojik arıtma” hedefine bir adım daha yaklaştık.
İstanbul ve İstanbullular, baharın tüm renkleriyle
yaşanmaya başladığı Nisan ayında kültürümüzün
simgelerinden biri olan lale ile bir kez daha buluştu.
Zamanı geldi ve parklarımız, bahçelerimiz, korularımız,
bütün kent lale ile büyülü bir atmosfere büründü. Bu yıl
9’uncusunu gerçekleştirdiğimiz İstanbul Lale Festivali
kapsamında kentin dört bir yanında çok sayıda etkinliğe
ev sahipliği yaptık. “İstanbul Lalesiyle Buluşuyor” sloganı
ile evine dönen lalenin adeta bir gelin gibi süslediği
İstanbul’da yaşamanın benim için ayrı bir mutluluk
kaynağı olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim.
İstanbul’u hak ettiği yatırım ve hizmetlerle buluşturmaya
devam edeceğimizden şüpheniz olmasın. İstanbul ve
siz değerli İstanbullular her şeyin en güzeline ve en
iyisine layıksınız. Bu düşünce ve duygularla siz değerli
hemşehrilerimi Nisan ayından haberlerin yer aldığı
bültenimizle baş başa bırakırken hepinize sağlıklı, mutlu
ve huzur dolu günler diliyorum.
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Marmara Denizi için
%100 biyolojik arıtma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
yüzde 100 temiz Marmara Denizi
için en büyük çevre
yatırımlarından birini daha
hayata geçirdi. Günde yaklaşık
400 bin metreküp atıksuyu son
teknolojiyle arıtarak Marmara
sahillerinin kirlenmesini
önleyecek olan Ambarlı İleri
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi,
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş tarafından
hizmete açıldı.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “Marmara’ya
%100 biyolojik arıtma” hedefiyle inşa edilen Ambarlı
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Törende
konuşan Başkan Kadir Topbaş, çevre koruma yatırımları
kapsamında inşa edilen tesis ile Marmara Denizi’nin
yıllar sonra eski temiz günlerine yeniden kavuşacağını
belirterek, “5 ilçede toplam 438 kilometrekarelik bir
havzaya hizmet edecek olan Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu
Arıtma Tesisi’nde, günlük 400 bin metreküp atıksu
arıtılarak, sanayide ve bahçe kullanımında kullanılacak
seviyeye getirilecek.” dedi.
Seçimlerden hemen sonra bir açılışta daha
İstanbullularla birlikte olmaktan büyük mutluluk
duyduğunu ifade eden Başkan Topbaş, “Bize güven
duydunuz. İstanbul’a üçüncü dönemde de hizmet etme
gururuna sebep oldunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Sayın Başbakanımızın 1994 yılında başlattığı
yerel yönetim vizyonunu büyük bir kararlılıkla
sürdürüyoruz.” dedi.

Dünyanın görülmesi gereken ilk şehri;
İstanbul…
Ulaşımdan altyapıya, çevreden
sağlığa kadar her alanda gurur
duyulan bir İstanbul’u şekillendirmek
için yetki istediklerini dile getiren
Başkan Topbaş, “Hamdolsun
yaptığımız hizmetlerle yüzümüz ak,
alnımız açık. Yaptığımız projeler
dünyaya örnek oluyor. Dünya
İstanbul’u takip ediyor. Dünya
Seyahat Acentelerinin anketinde,
İstanbul en çok görülmesi gereken
şehirler arasında Paris’i geride
bırakarak birinci oldu. Bin yıllık tarihi
olan bir millet olarak bize yakışan her
alanda birinci olmak; daha ileri
gitmek, geleceğe yürümek. Böyle bir
hizmet anlayışı ile görev yapıyoruz.”
diye konuştu.
İstanbul, Paris ve New York’tan daha
temiz...
“Birileri çevre lafı yapabilir, güzel
sözlerle çevreci kesilebilir. Ama
olay, ortaya iş koymaktır; proje

geliştirmektir.” diyen Başkan
Topbaş, şunları söyledi: “Sayın
Başbakanımızdan önce dereler
açık kanal kabul edilmişti. Sanayi
başta olmak üzere atıksular derelere
bırakılmıştı ve denizler kirlenmeye
devam ediyordu. Başbakanımızın
Haliç’te başlattığı dünyanın en önemli
çevre projesi gibi biz de aynı şekilde
çevre ağırlıklı yatırımlar yapıyoruz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak
yatırımlarımızın yüzde 35’i çevre ile
ilgili. Hamdolsun İstanbul’un havası
Avrupa standartlarının üstünde. Yakın
zaman önce Paris’te hava kirliliği
sebebiyle araçlarda tek çift plaka
uygulamasına geçildi. İstanbul’un
suyu içilebilir standartların da
üzerinde. Temizlik açısından
New York’tan temiz. Bunların hepsi
Başbakanımızın başlattığı çalışmaların
devamıdır.”
Tesis, 1 milyar liraya mal oldu…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un en
büyük çevre tesislerinden biri olan

Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma
Tesisi’nin, gerçek anlamda bir çevre
projesi olduğunu belirterek, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bu havza Haliç’e
benzer bir projedir. Sadece bir arıtma
tesisi değil; yüzlerce kilometrelik
atıksu şebekeleri, kolektörler, dev
tünellerle başarıldı. 30 kilometreden
gelen atıksular burada arıtılıyor.
Bu havzaya yaptığımız yatırım
toplamda 1 milyar lira civarında.
İSKİ 1994 öncesinde çek karnesi
alamıyordu. 2014 yılı itibariyle İSKİ
yatırım programına 1,9 milyar liralık
bir yatırım bütçesi koyduk. Burada
ana muhalefet grubu buna ret verdi.
Çevre projesine, çevre yatırımlarına
ret verdi. Aziz İstanbullular, siz zaten
bu siyasi partiye İstanbul’da ret
verdiniz, kırmızı kart gösterdiniz.”
İstanbul’daki atıksuların yüzde 97’si
arıtılıyor…
Günlük 400 bin metreküplük atıksuyu
arıtacak olan tesisin, gelecekte
1 milyon metreküpe kadar
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kapasitesini artırabileceğini ifade eden Başkan Topbaş,
sözlerini şöyle tamamladı: “4 milyon insanın atıksuları
burada çok kaliteli bahçe sulama seviyesine getirilecek.
Bir sevdamız var ve kendimize hedefler koyduk. ‘Artık
Marmara Denizi’ne bir damla atıksu gitmesin’ dedik. 1994
yılı öncesi İstanbul’daki atıksu miktarı 800 bin metreküp
iken; ancak yüzde 8’ine müdahale ediliyordu ve biyolojik
arıtma yoktu. Şu anda 3 milyon 184 bin metreküp atıksu
karşılığında bunun yüzde 97’sini arıtmadan geçiriyoruz.
Bunların yüzde 40’ı ileri biyolojik arıtma tesisi. Köylere
varana kadar biyolojik arıtma tesisleri ile İstanbul’u
buluşturduk. Yapımı devam eden ileri biyolojik arıtma
tesisleri var. Daha birçok biten proje var. Bunların
açılışını önümüzdeki günlerde yapacağız. Yaşanabilir bir
çevre adına farklı bir İstanbul ve Türkiye dediniz. Biz de
ekibimizle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz.”
1 milyon 600 bin İstanbullunun atıksuları arıtılacak…
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Avcılar,
Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy
ilçelerinde yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusun atıksuları
arıtılacak. Tesiste arıtılan atıksuların bir kısmı çevre
sulama ve sanayide yeniden kullanılabilir hale getiriliyor.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, kendi
enerjisini üretebilen teknolojiye de sahip. Enerji üretilen
Kojenerasyon Tesisi ile Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu
Arıtma Tesisi’nin enerji ihtiyacının bir kısmı karşılanacak.
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İstanbul lalesiyle buluştu
İstanbul ve İstanbullular, şehrin
simgelerinden biri olan lale ile bir
kez daha buluştu. 9. İstanbul Lale
Festivali, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
katıldığı coşkulu bir törenle
başladı. Vatandaşların büyük
sevgi gösterisiyle karşılanan ve
dakikalarca alkışlanan Başkan
Topbaş, İstanbul’a hizmet
etmekten gurur duyduğunu
söyledi.
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İstanbul Lale Festivali, Emirgan Korusu’nda İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı
törenle başladı. Laleyi 9 yıllık çalışmaları neticesinde
evine döndürdüklerini belirten Başkan Kadir Topbaş,
“9. İstanbul Lale Festivali’nde 20 milyon lale, İstanbulluları
selamladı. İstanbulluların yüzüne güldü.” dedi. Türkiye’nin
artık lale soğanı ithal etmek yerine ihraç eden bir ülke
haline dönüştüğünü ifade eden Başkan Topbaş, İstanbul’da
festival kapsamında yapılan lale dikiminin maliyetinin
yaklaşık 5 milyon lira olduğunu söyledi.
“İstanbul’a hizmet etmek onur verici…”
“Lalenin ve bu festivalin reklam değeri, ölçülemeyecek
kadar çok” diyen Başkan Topbaş, “Bugün en büyük teşekkür
sizlere, İstanbullulara. Destek verdiniz, uygun gördünüz,
hiçbir kula bugüne kadar nasip olmayan 3 dönem
başkanlığı bana tevdi ettiniz. O kadar büyük bir hassasiyet
ve sorumluluk yüklediniz ki, çalışmalarımıza 24 saat az
gelecek neredeyse. Zaman makinesi olsa ve zamanı
kırparak çoğaltabilsek. Bana ve partime destek veren tüm
yurttaşlarıma, hatta oy verememiş olsa da gönlü, İstanbul
sevdasıyla kavrulan insanlarımıza hizmet etmek bizim en
büyük onurumuzdur.” diye konuştu.

Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının
ardından eşi Özleyiş Topbaş ile lalenin
taç yapraklarıyla renklendirilen doğal
pastayı kesti ve vatandaşlara ikram etti.
Bir süre vatandaşların yeni dönem
başkanlığı için tebriklerini kabul eden
Başkan Topbaş, kendisine sevgi
gösterisinde bulunan vatandaşlarla
hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Dünya, İstanbul’a hayran kalacak…
Başkan Topbaş, daha sonra İsmail Acar
tarafından festival kapsamında
hazırlanan Lale Sergisi’nin açılışına
katıldı. Emirgan Korusu’ndaki Lale
Vakfı’nda yer alan sergide konuşan
Başkan Topbaş, şehirlerin,
medeniyetlerin yeşerdiği ve dünyaya
yansıtıldığı yerler olduğunu söyledi.
Kentlerin bu özellikleriyle dünya
tarafından da algılandıklarını dile
getiren Başkan Topbaş, 8 bin 500 yıllık
tarihiyle adeta tarihin çeyiz sandığı olan
İstanbul’u tekrar dünyayı etkilediği
günlerine taşımak istediklerini ifade etti.
Lale; edebiyatta, tarihte, inançta…
Şehirlerde günlük yaşamın yanı sıra,
insanların estetik duygularını

geliştirecek alanlarda da çalışmalar
yapılması gerektiğini belirten Başkan
Topbaş, şunları söyledi: “İstanbul’da bu
olgunun oluştuğunu gördüğümü
ifade etmek istiyorum. Artık
İstanbullular sadece kendi yaşamlarını
değil; kentin tümüyle ilişki
kurduklarını, kente sahip çıkmaya
başladıklarını gördüğüm için
memnuniyetimi ifade etmek
istiyorum. Lale bizden bir parça. Her
dönem bunu ifade ettik.
Edebiyatımıza, mistik hayatımıza,
inanç dünyamıza kadar tarihte
oldukça önemli bir yer tutmuş bir
kavramdır. Bu güzelliğin İstanbul’da
yaşaması açısından 2005 yılında bir
başlangıç yaptık ve bugün gelinen
nokta gerçekten gurur verici bir
boyuta ulaştı.”
Başkan Kadir Topbaş, konuşmaların
ardından eşi Özleyiş Topbaş ve Sanatçı
İsmail Acar’la birlikte serginin açılışını
gerçekleştirdi. Eşiyle birlikte sergiyi
gezen Başkan Topbaş’a, İstanbul Lale
Vakfı’nın yöneticileri ile İstanbul
Büyükşehir Belediye Bürokratları da
eşlik etti.
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Lale, İstanbul halkıyla yeniden kucaklaştı…
Adını bir devre vermiş, doğu kültür ve mitolojilerinde
özgün bir yere sahip olan lale, ait olduğu topraklarda bir
kez daha açtı. Orta Asya’dan Anadolu’ya, kilimlerden
tablolara, bahçelerden parklara kadar Türk kültürünün
önemli bir sembolü olan lale, İstanbul ve İstanbullularla
yeniden buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
bu yıl 9’uncu kez düzenlenen İstanbul Lale Festivali
kapsamında yapılan birbirinden renkli etkinliklerde
İstanbullular, eski dostları lalelerle bir kez daha hasret
giderdi.
9. İstanbul Lale Festivali, birbirinden renkli etkinliklere ev
sahipliği yaptı. Festival kapsamında yerli müzik grupları,
canlı konserlerle İstanbullulara keyifli anlar yaşatttı. Ebru
sanatçıları sergiledikleri canlı performanslarla
sanatseverlerle buluştu. Festivale katılan müzik grupları,
etkinliklere neşe ve eğlence kattı. Fotoğraf ve resim sergileri
İstanbulluların beğenisine sunuldu. İstanbullular bahara
renkli ve canlı bir merhaba dedi.
Geleneksel sanatımız ebru, lale olup açtı…
Lale Festivali’nde sanata ve sanatçılara özel bir yer ayrıldı.
Geleneksel sanatlarımız içinde özgün bir yeri olan ebru,
festival süresince ayrı noktalarda canlı performanslarla
gündeme geldi. Böylece geleneksel ebru sanatı festivalde
bir kez daha canlandı.
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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 katıldı. Sergide ana teması lale olan ve
hünerli ellerin, kristal ve ipek kumaşlarla olan
dansından ortaya çıkan ürünler, İstanbul ve lale
aşıklarının beğenisine sunuldu.
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 düzenlenen
sergide İstanbullularla buluştu. Yine Emirgan Korusu ve
Göztepe 60. Yıl Parkı’nda İSMEK imzalı lale temalı
ürünlerin satışı da yapıldı.
Lale temalı Resim Sergisi de açıldı…
İsmail Acar’ın eserlerinden oluşan resim sergisi, 9. İstanbul
Lale Festivali kapsamında Emirgan Korusu’nda
sanatseverlerle buluştu. İsmail Acar’ın “lale” temalı resim
sergisi, lalenin İstanbul’la buluşmasını konu aldı.
İstanbul’a ait mimari formlarla birlikte lale, kendi estetik
formunu izleyiciye farklı renk, desen ve harmoni
zenginliğinde sunuldu. Sergi, sanatçının kaligrafiyle

12

mimariyi, mimariyle de laleyi aynı düzlemde birleştirdiği
bir tür görsel illüzyona dönüştü.
Kutsal Kelam’ın Taneleri…
Tezhip sanatına çağdaş bir yaklaşım getiren sanatçı
Münevver Üçer’in Kutsal Kelam’ın Taneleri Tezhip Sergisi
de Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin
karşısına çıktı.
İstanbul’un Lale Bahçeleri…
9. İstanbul Lale Festivali kapsamında, bu yıl da sokaklar,
parklar, bahçeler ve meydanlar lale ile renklendi.
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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Yedi tepeli kentte
Lale Kupası heyecanı
İstanbul, 2. İstanbul Lale Kupası
ITF Uluslararası Kadın Tenis
Turnuvası’na başarıyla ev
sahipliği yaptı. Göztepe 60. Yıl
Parkı’nda düzenlenen turnuva,
dünyanın farklı ülkelerinden
gelen yabancı ve yerli
tenisçilerin nefes kesen
mücadelesine sahne oldu.
Teklerde ve çiftlerde
şampiyonluğa ulaşan Çek
tenisçiler turnuvaya damga
vurdu.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor A.Ş. ve
Türkiye Tenis Federasyonu işbirliği ile düzenlenen
2. İstanbul Lale Kupası ITF Uluslararası Kadın Tenis
Turnuvası, Göztepe 60. Yıl Parkı içerisindeki Gülbahçesi
Spor Tesisleri’nde yapıldı. Turnuva, eleme turlarından final
karşılaşmalarına kadar büyük bir çekişme içinde geçti.
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen yabancı ve yerli
tenisçilerin mücadele ettiği turnuvaya, İstanbullular da
yoğun ilgi gösterdi. Turnuvanın final karşılaşmaları ilgiyle
takip edildi. Final karşılaşmalarını takip edenler arasında;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdür
Vekili Ayhan Kep, Spor A.Ş. Genel Müdürü Alpaslan Baki
Ertekin, Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan
Akgül ile çok sayıda federasyon ve belediye temsilcisi de
vardı.
Tekler şampiyonu Çek tenisçi Allertova oldu…
Tenisçiler, turnuvada dünya sıralamasındaki yerlerini
yükseltmek için kıyasıya mücadele ettiler. 50 bin dolar

ödüllü turnuvanın tekler finali sporseverlerin büyük
ilgisini çekti. Turnuvada 5 numaralı seri başı olarak katılan
Yuliya Beygelzimer ile Çek sporcu Denisa Allertova
arasında oynanan final maçı büyük heyecana sahne oldu.
Allertova, rakibi Beygelzimer’i yenerek, İstanbul Lale
Kupası’nda mutlu sona ulaşan isim oldu.
Final maçı kıyasıya mücadeleye sahne oldu…
2. İstanbul Lale Kupası’nın çiftler finalinde ise 1 numaralı
seri başları Michaella Krajicek - Aleksandra Krunic ile Petra
Krejsova - Tereza Smitkova ikilisi şampiyonluk için
mücadele etti. İlk seti 1-6’lık skorla 1 numaralı seri başı çift
Krajicek - Krunic aldı. Ancak Çek ikili Krejsova - Smitkova,
ikinci seti 7-6 kazandı. Şampiyonluğu belirleyecek olan
üçüncü sette büyük çekişme yaşandı. Son seti 11-9
kazanan Çek sporcular Krejsova - Smitkova, çiftlerde
kupayı kazanan isimler oldular.
Dünyanın gözü İstanbul’daydı…
Bu yıl 2’ncisi düzenlenen İstanbul Lale Kupası ITF
Uluslararası Kadın Tenis Turnuvası ile dünya spor medyası
ve tenis severlerinin gözü İstanbul’da oldu. Turnuva, ulusal
ve uluslararası spor organizasyonlarıyla bir spor kenti olan
İstanbul’un tanıtımına da büyük katkı sağladı.
Kadıköy’ün en büyük parkı olan Göztepe 60. Yıl Parkı, su
gösteri havuzları, biyolojik havuzları ve onlarca farklı türde
binlerce gülün oluşturduğu gül bahçesi ile turnuvaya
katılan sporcuları ve izleyicileri adeta büyüledi.
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Yarı maraton coşkusu
İstanbul, büyük bir spor
organizasyonuna daha başarıyla
ev sahipliği yaptı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi iştirak
şirketlerinden Spor A.Ş.
tarafından düzenlenen
Vodafone İstanbul Yarı
Maratonu’nda binlerce
İstanbullu koştu. Maraton
sonunda erkeklerde Etiyopyalı
Fetene Alemu Regasa, kadınlarda
ise Türk sporcu Bahar Doğan
maratonun kazanan isimleri oldu.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor A.Ş.
tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu,
renkli görüntülere sahne oldu. Eyüp ile Yenikapı
arasındaki 21,1 kilometrelik parkurda koşulan Yarı
Maraton ile 10 Kilometre Yarışlarına yerli ve yabancı
yaklaşık 5 bin atlet katıldı.
Erkeklerde ilk 3 sıra Etiyopyalı sporcuların…
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu Erkekler Kategorisi’nde,
Etiyopyalı sporculardan Fetene Alemu Regasa 1.05.20’lik
derecesiyle 1’inci olurken, Sulti Gure Timbre 1.05.47’lik
derecesiyle 2’nci, Kefyalew Deja Burise ise 1.06.03’lük
derecesiyle 3’üncü oldu.
Kadınlarda, Türk sporcu Bahar Doğan şampiyon oldu…
Yarı Maraton Kadınlar Kategorisi’nde ise Türk sporculardan
Bahar Doğan 1.16.33’lük derecesiyle şampiyon oldu.
Mehtap Sızmaz 1.17.20’lik derecesi ile 2’nci olurken,
ABD’den Berger Stephanie Lynn de 1.24.33’lük derecesiyle
3’üncü oldu. 10 Kilometre Yarışında ise Ömer Aslan 1’inci,
Mehmet Boztepe 2’nci ve Ahmet Tek 3’üncü oldu.

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi…
Yarışlarda dereceye giren sporcular, madalya ve kupalarını
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel
Gümüşdağ, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Gökhan Öğüt,
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü
Alpaslan Baki Ertekin’in elinden aldılar.
Yarışa, Tarihi Yarımada ev sahipliği yaptı…
Atletizm sevenlerin büyük ilgi gösterdiği Vodafone
İstanbul Yarı Maratonu’na, Tarihi Yarımada başarıyla ev
sahipliği yaptı. Balat’taki eski Galata Köprüsü önünde
başlayan maratonda atletler, Haliç boyunca devam ederek
Eyüp Devlet Hastanesi’nin önünden dönüp Eminönü
tarafına geçtiler.
Başlangıç noktasından tekrar geçen sporcular, Kadir Has
Üniversitesi’nin önüne gelirken, burada 10 kilometrede
yarışanlar dönüş yaptı ve yarı maraton koşucuları
Eminönü’nden geçerek Kennedy Caddesi boyunca
ilerlediler ve Kumkapı Balık Hali önünden dönüş yaptılar.
Sporcular yine aynı güzergahı takip ederek Balat’taki bitiş
noktasına koşuyu tamamladılar.
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Teşekkürler İstanbul!

30

3’üncü kez İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı seçilerek,
mazbatasını alan Kadir Topbaş,
Saraçhane Belediye Sarayı’na
gelişinde büyük bir coşkuyla
karşılandı. Seçimlerin
ülkemize, milletimize ve
İstanbul’a hayırlı olmasını
dileyen Başkan Topbaş, kentte
hizmet dolu şeffaf bir dönem
başlattıklarını söyledi.

Mart Yerel Seçimlerinde geçerli oyların %48’ni
alarak üçüncü kez İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığına seçilen Kadir Topbaş,
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde düzenlenen törenle
mazbatasını aldı. Törene, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz
Babuşcu ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda
vatandaş da katıldı. Mazbatasını İstanbul İl Seçim Kurulu
Başkanı Hayriye Gül’ün elinden alan Başkan Kadir
Topbaş’a salonda bulunanlar büyük sevgi gösterisinde
bulundu.
“3 dönemin Fatih’i Kadir abi…”
Başkan Topbaş’ın konuşması sık sık “3 dönemin Fatih’i Kadir
abi” tezahüratlarıyla kesildi. Kendisine gurur verici bir yetki
verildiğini belirten Başkan Topbaş, “İlk mazbatayı aldığım
günden daha heyecanlıyım. Gece ve gündüz demeden
çalışan herkese teşekkür ediyorum. Bir noktada güven
tazeleme olarak görmekteyim. İstanbullular yaptığımız
hizmetleri takdir etti ve kendi geleceklerini emanet ederek
bize olan güvenlerini tazelediler.” diye konuştu.
“Geleceğe birlikte yürüyeceğiz…”
İstanbul’un Türkiye’yi taşıyan, dünyayla yarışan bir şehir
olduğuna dikkat çeken Başkan Topbaş, sözlerini şöyle
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tamamladı: “Bu yarışta İstanbul’un hep önde olmasını
arzu ettik. Beraberce; tüm seçilmiş olan belediye
başkanları, meclis üyeleri, siyasi partilerimizin ve
partimizin ağırlıklı desteği ile bu hizmeti sunacağız.
Seçimler geride kaldı, meydanlardaki konuşmalar
geride kaldı. Artık bundan sonra gelecek var. Geleceğe
birlikte yürüyeceğiz. İstanbullulara ve milletimize hayırlı
olsun.”
Başkan Topbaş, coşkuyla karşılandı…
30 Mart Yerel Seçimlerinde bir kez daha İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildikten sonra
mazbatasını alan Kadir Topbaş, Saraçhane Belediye
Sarayı’na gelişinde mesai arkadaşları ve İstanbullular
tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Belediye binasının
önünü dolduran heyecanlı kalabalık, Türk Bayrakları ve
tezahüratlarla Başkan Kadir Topbaş’a destek verdi.
İstanbul’un abisi Kadir Topbaş…
Konuşması sık sık “İstanbul’un abisi Kadir Topbaş”
tezahüratlarıyla kesilen Başkan Kadir Topbaş,
“Heyecanınıza teşekkür ediyorum. Bir yerel seçimi
geride bıraktık. Bir demokratik yarış yaşandı ve
milletimiz milli iradesini sandığa yansıttı. Sonuçta
milletimiz, ülkemiz ve İstanbul kazandı. Bütün
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İstanbullulara teşekkür ediyorum.”
diye konuştu.
Başkan Topbaş: “Kazanan millet
oldu…”
“Bugüne kadar hiçbir kula nasip
olmamış. Şahsımı üçüncü kez başkan
olarak seçmeleri dolayısıyla
İstanbullulara teşekkür ediyorum.”
diyen Başkan Topbaş, siyasette
kazanma kelimesini hiçbir zaman
kullanmadığını, kendisine millet adına
bir yetki verildiğini söyledi.
Mazbatasını aldıktan sonra ilk olarak
Fatih Sultan Mehmet Han’ın Fatih
Cami’ndeki türbesini ziyaret ettiğini
ifade eden Başkan Topbaş, “Galibiyet
Allah’ındır, kazanan milletimizdir” dedi.
Dünya İstanbul’u konuşuyor…
2004 yılında göreve başladıklarında
“Nasıl başardınız?” diye sorulan bir
İstanbul oluşturmak istediklerini
anımsatan Başkan Topbaş, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Hamdolsun, bugün
dünya İstanbul’u konuşuyor. Böyle
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bir şehirde beraberce 5 yıl daha
hizmet vereceğiz. Bir takım oyunlar
oynandı, Türkiye’nin istikrarı
sorgulandı. Milletimiz bu oyunu
sandıkta bozdu. Bundan sonra tüm
siyasi partilere bir görev düşüyor;
milletimizi iyi anlamaları,
beklentilerini iyi okumaları ve aynı
duyguları paylaşmanız gerekiyor.
Yoksa sonuç alamazsınız, Türkiye’de
iktidara sahip olamazsınız.
Milletimiz istikrarın devamına karar
verdi. İnanıyorum ki, bundan tüm
siyasiler kendilerine düşen dersleri
çıkarmışlardır.”
İstanbul’un geleceğini birlikte
hazırlayacağız…
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı
olarak “Dünyanın gelişmiş
ülkelerinde yaşanmayan bu kavga ve
gürültüye değer miydi?” diye
sorduğunu dile getiren Başkan
Topbaş, şunları söyledi: “Herkesin
milletimizin kararına saygı duyması
gerekir. Türkiye’de yeni bir süreç

başladı. Tüm seçilen belediye
başkanlarımıza ve meclis üyelerimize
teşekkür ediyorum. İstanbul’un
geleceğini birlikte hazırlayacağız.
Biz, 77 milyon nüfusla büyük bir
aileyiz. Kol kola girdiğimiz zaman
Çanakkale destanları yazmış bir
milletiz. Evlatlarımızın yarınlarını
beraberce hazırlayacağız. Bin yıllık
tarihi olan büyük bir milletin evlatları
olarak kısır çekişmeleri bir tarafa
bırakarak, yarınları birlikte kurmak
zorundayız. Bize düşen görev,
dünyada ezber bozmak ve
mazlumların yanında olmak.”
Başkan Topbaş’tan mesai
arkadaşlarına teşekkür…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin Genel
Sekreteri ile yardımcılarından,
memur ve işçilere kadar bütün mesai
arkadaşlarına ve seçimlerde çalışan
partililere teşekkür ederek,
“İstanbul’da hizmet veren ve
projelerimizi hayata geçirmek için
gece gündüz çalışan hatta başka

siyasi partilere konuşma alanları
bırakmayan değerli kardeşlerime
teşekkür ediyorum. AK Parti’mize,
Genel Başkanımıza, İstanbul İl
Başkanlığımıza ve kendi ailesini
ihmal ederek yarınları şekillendirmek
adına görev yapan genç ve kadın
kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Büyük bir başarıya imza
attınız. Önümüzdeki 5 yılda yine
sizlerin katkılarıyla İstanbul’u
dünyanın gıpta ettiği ve takip ettiği
bir şehir halinde tutmaya devam
edeceğiz.” diye konuştu.
“İşimiz, bu millete hizmetkar
olmak…”
“İnsanı yaşat ki, devlet yücelsin”
anlayışıyla hizmet verdiklerini ifade
eden Başkan Topbaş, “İstanbul’da
evlerde su, doğalgaz varsa, o biziz.
Tertemiz bir İstanbul varsa, o biziz.
Çöpten elektrik ve kompost gübre
üretiliyorsa, o biziz. Metrolar ve
Marmaray varsa; yeşil alanlar, laleler
ve diğer çiçeklerle adeta bir cennet
bahçesine dönüşmüş bir İstanbul

varsa, o biziz. Bizim adımız hizmet,
bizim işimiz bu millete hizmetkar
olmak.” dedi. Sosyal medyada
paylaşılan bir anketten de söz eden
Başkan Topbaş, bütün dünyadaki
kentleri gezen turistler arasında
yapılan araştırmada en beğenilen
şehrin İstanbul olduğunu söyledi.
İstanbul’da hizmet dolu şeffaf bir
dönem başlıyor…
“Türkiye’nin ve İstanbul’un yarınları
bugünden çok daha farklı olacak.”
diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle
tamamladı: “İnanıyorum ki, üçüncü
5 yılın sonunda sizlere arz-ı veda
ederken, hizmetlerimizi gururla
anlatma fırsatımız olacak.
İstanbul’da vatandaşlarımızla daha
çok birarada olacağımız açık ve
şeffaf bir dönemi başlatıyoruz.
Kavgalar ve gürültüleri geride
bırakarak, yeni tertemiz bir sayfa
açıyoruz. Bu sıcak karşılamanızdan
dolayı sizlere teşekkür ediyorum.
Seçimler İstanbul’a, ülkemize ve
dünyaya hayırlı olsun.”

21

İstanbul’da
“şeffaf planlama” dönemi

İ
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Belediye
Meclisi’nin 7’nci dönem ilk
toplantısına başkanlık yaptı.
Vatandaşların bilgilendirildiği
şeffaf bir dönem
başlatacaklarını belirten
Başkan Topbaş, her ilçede imar
planlarının yapılacağı ofisler
kuracaklarını açıkladı.
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stanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 7’nci Seçim
Dönemi’nin ilk toplantısı, Başkan Kadir Topbaş’ın
başkanlığında yapıldı. Yeni üyelerin katılımıyla
Saraçhane Belediye Sarayı’nda düzenlenen toplantıda
konuşan Başkan Topbaş, imar planları ile ilgili önemli
açıklamalarda bulundu. İstanbul’da parsel bazında
kişilere menfaat sağlayan bir dönem olmayacağını
belirten Başkan Topbaş, “Kamu menfaati söz konusu ise
kentin turizmini, sağlık ve eğitimini etkileyecek talepler
varsa bunların değerlendirilmesini doğru buluyoruz.
İstanbul’un bazı bölgelerinde 1/1000’lik imar planı
eksiklikleri ve 1/5000’lik planlara itirazlar var. Bunları bu
dönemde süratle tamamlarken, bir hassasiyeti ifade
etmek istiyorum; kapalı kapılar ardında yapılan planlar
istemiyoruz.” dedi.
“Şeffaf yönetim süreci başlıyor…”
İmar değişikliklerinde, vatandaşların rahatlıkla bilgi
alabileceği ve tüm süreçleri yakından takip edebileceği
ofisler oluşturacaklarını ifade eden Başkan Topbaş,
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe
belediyelerinin, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı,

vatandaşların da rahatlıkla bilgi
alabileceği plan ofisleri oluşturacağız.
Geçmişte olduğu gibi askı ve itiraz
sürelerini kaçıranların kendi kaderiyle
baş başa kalmasını istemiyoruz. Her
bölgede bu çalışmaları yapacak olan
ofisler kuracağız. Böylece halk kendi
arazisiyle ilgili gelişmeleri ve planları
oradan takip edebilecek. Kendisine
bu ofislerde detaylı izahlar verilecek.
Böylece daha şeffaf bir yönetim
sürecini de başlatacağımızı
düşünüyorum.” diye konuştu.
İstanbul’da eşit ve kaliteli hizmet…
İl Genel Meclisi’nin lağvedilmesiyle
İstanbul’un artık tek meclisten
yönetileceğini hatırlatan Başkan
Topbaş, şöyle konuştu: “Tüm
İstanbullulara eşit mesafede
hizmetler ortaya koymaya devam
edeceğiz. AB’nin öngördüğü
yerel yönetim kriterlerine uygun
bir yönetim ortaya koyacağız.
İstanbul’da yapılan her çalışma,
Türkiye ve dünyaya örnek oluyor.

Bugün ilk toplantısı yaptığımız
İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi ile 5 yıl sonunda gurur
duyacağımız kararlara imza atmayı
arzu ediyorum. Hoşgörünün hakim
olduğu, eleştiriye açık, yapıcı bir
meclis oluşturacağımıza yürekten
inanıyorum.”
“İstanbulluların ihtiyaçlarını
karşılamak için çalışacağız…”
Başkan Kadir Topbaş, başka ülkelerin
şehirlerine imrenmeyen bir şehir
oluşturacaklarını belirterek,
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Siyasi
partiler, demokrasinin vazgeçilmez
unsurlarıdır. Ama yerelde seçimden
sonraki siyasetin, siyasi
mülahazaların ötesine geçerek
hizmet anlayışı ön planda olan bir
yönetimi ortaya koymak zorundayız.
Ayrım yapmaksızın tüm
yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını
karşılamak için çalışacağız. Yapılan
doğru işleri takdir ederek,
birlikteliğimizi ortaya koyarsak

ülkemizin geleceği de o ölçekte iyi
olacaktır.”
Projeler bir bir hayata geçirilecek…
“Şehrimiz, geçtiğimiz 10 yılda olduğu
gibi bu dönemde de uluslararası
ilişkilerde aktif roller oynayacaktır.”
diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle
tamamladı: “İstanbulluların tercihiyle
buradayız. Vatandaşlarımızın
sorunlarını çözmek adına bize yetki
verdiler. Beklentilerinin çok yüksek
olduğunu bildiğimiz bu insanlara en iyi
şekilde hizmet etmek zorundayız.
Meclis üyelerimiz çalışmalarda ne kadar
aktif olursa o kadar büyük başarılara
imza atarız, geleceği birlikte
şekillendiririz. Bu dönemin başarılarla
dolu, seçim sathında söylediğimiz
projelerin hayata geçirildiği bir dönem
olmasını istiyoruz. Bu projelerle ilgili
zamanla meclis üyelerimizi
bilgilendireceğiz. Projeleri medyadan
önce sizlerle paylaşarak daha sonra
medyamıza yansıtacağımız bir dönemi
başlatıyoruz.”
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Başkan Topbaş’tan
Beyoğlu’na ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
Beyoğlu’nda vatandaşlarla
biraraya geldi. Beyoğlu
Belediyesi’ni de ziyaret eden
Başkan Topbaş, İstanbul’a
hizmet etmekten gurur
duyduğunu söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
mazbatasını altıktan sonra ilk ziyaretini bir dönem belediye
başkanlığı yaptığı Beyoğlu ilçesine yaptı. İstiklal Caddesi’nde
vatandaşlar ve öğrencilerle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı
çektiren Başkan Kadir Topbaş, daha sonra Beyoğlu
Belediyesi’ne geçti. Beyoğlu Belediye Başkanlığına yeniden
seçilen Ahmet Misbah Demircan tarafından kapıda karşılanan
Başkan Kadir Topbaş, vatandaşların kararını sandıkta verdiğini
söyledi. Kendisi gibi göreve üçüncü kez seçilen Demircan’ı
tebrik eden Başkan Topbaş, tüm ilçe belediyelerini ziyaret
edeceğini ifade etti.
İstanbul’a hizmet etmekten onur duyduğunu ifade eden
Başkan Topbaş, “Bu seçimde vatandaşlar bizleri farklı bir
sonuçla bu makamlara layık gördüler. Bir takım çevreler
insanları etkilemeye çalıştılar. Ama vatandaşlar adeta bir
kuyumcu hassasiyetiyle kararlarını verdi. İstanbul’a hizmet
etmek büyük bir ayrıcalıktır. Hem İstanbul’a hem de Dünya
Belediyeler Birliği’ne başkanlık yaparak, tüm dünya
belediyelerine hizmet etme heyecanını yaşıyoruz. 2019’a
kadar Türkiye’de katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışı
geliştireceğiz. Yerelde siyaseti değil, hizmeti ön plana
çıkaracağız.” diye konuştu.
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Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da,
ziyaretinden dolayı Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür ederek,
“İlk ziyaretinizi Beyoğlu’na yaparak bizleri büyük şeref
verdiniz. Yeni döneminizin hayırlara vesile olmasını temenni
ediyorum.” dedi. Başkan Kadir Topbaş, ziyaret anısına Ahmet
Misbah Demircan’a İstanbul Laleleri isimli bir kitap hediye etti.

İstanbul daha güzel olacak

İ
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, ilçe
belediyelerine yaptığı ziyaretlerini
sürdürüyor. Son olarak Fatih
Belediyesi’ni ziyaret eden
Başkan Topbaş, İstanbul’un
yarınlarının çok daha güzel
olacağını söyledi.

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
mazbatasını aldıktan sonra yaptığı belediye ziyaretlerine
devam ediyor. Fatih Belediyesi’ni ziyaret eden Başkan
Topbaş, Fatih Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen
Mustafa Demir ve belediye çalışanları tarafından kapıda
karşılandı. Demir’i tebrik eden Başkan Topbaş, “İstanbul’un
geleceğini ilçe belediyeleriyle ve meclis üyelerimizle
birlikte tanzim edeceğiz.” dedi.
Son 10 yılda İstanbul’a dev yatırımlar yaptıklarına dikkat
çeken Başkan Kadir Topbaş, “Yerel seçimle İstanbullular
bize olan güvenini tazeledi ve üçüncü kez yetki verdi.
Seçimler geride kaldı, bize oy versin vermesin bütün
vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.
Devlete, vatana ve milletimize hizmet etmenin ne anlama
geldiğini bilenlerdeniz. İstanbul’da üçüncü kez belediye
başkanı seçilmem de şahsıma ayrı bir sorumluluk
yüklüyor.” diye konuştu.
“İstanbul’un geleceğinde çok daha farklı güzellikler
olacak.” diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı:
“Söz konusu İstanbul ve Türkiye olunca gerisi teferruattır.
Bu şehirde 15 milyonluk büyük bir aile olarak geleceğe
birlikte yürümenin gururunu yaşamalıyız. İstanbul’un ve
Fatih’in yarınları bugünden çok daha güzel olacak.”
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İstanbul’a “çevreci”yeni projeler
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin
“2013 Yılı Faaliyet Raporu”nu,
Belediye Meclisi’ne sundu.
Başkan Topbaş, İstanbul’a dev
kent parkları kazandıracaklarını
ve Boğaziçi Sahili’nde
yapacakları balık tutma ve
yürüyüş alanları ile araç ve
yaya trafiğini rahatlatacaklarını
açıkladı.

2

013 Faaliyet Raporu’nu Belediye Meclisi’ne sunan
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
İstanbul’da yeni bölge parkları ortaya çıkarma
çalışmalarını sürdüklerini belirterek, “Yaptığımız
koordinasyon toplantısında Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün
bulunduğu 1 milyon 200 bin metrekareye yakın alanın bir
bölge parkı olması için projelendirme çalışması yapılmasını
kararlaştırdık. Bu yeşil alan halka açılacak, imara değil.
Hizmet birimleri dışında 3 boyutlu yapılar olmayacak.
Halkın gelip istifade ettiği ve buluştuğu ciddi bir yeşil alan
ortaya çıkacak. Bunun rantına baksanız; rakamlarla
hesaplanamaz, paha biçilemez ölçekte. Yanında ormanlar
olan bu arazinin kent parkı olarak hizmete girmesini
istiyoruz.” dedi.
İstanbul, dev kent parklarına kavuşacak…
Çırpıcı Çayırı’nda yaptıkları 500 bin metrekarelik kent
parkının gelecekte Veliefendi Hipodromu alanının da
katılmasıyla 1 milyon metrekareye çıkacağını ifade eden
Başkan Topbaş, “Parkın bir bölümü tamamlandı. Meclis
üyelerimizin özellikle görmesini tavsiye ediyorum. Bu kent
parklarını çok önemsiyorum. Buralar, halkın biraraya geldiği
demokrasi alanlarıdır. İnsanlarımızın birbirini görerek
kanıksadığı ve bu toplumun bireyleri olduğunu
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hissettirecek, bizi biz yapan değerleri hissettirecek
alanlardır.” diye konuştu.
Maltepe ve Yenikapı Sahilleri yeşilleniyor…
Başkan Kadir Topbaş, Maltepe Sahili’nde temalı olan, spor
ve kültür alanında pek çok önemli aktiviteleri içerecek kano
ve yelken yarışları dahi yapılabilecek önemli bir aktivite
alanı yaptıklarını ve Yenikapı Sahili’ndeki dolgu alanının da
aynı şekilde örnek bir yeşil alan olacağını belirterek, şunları
söyledi: “Yenikapı Sahili’ne dolgu alanı yapmamızın en
önemli nedenlerinden biri parkın altınındaki alanın bir
bölümünde ileri biyolojik arıtma tesisi yapacak olmamızdır.
2,5 milyon insanın atıksularını ileri biyolojik şekilde arıtacak
bu tesisin üstünde park, meydan ve aktivite alanları ortaya
çıkıyor.”
Hayvanat bahçesi projesi, dünyaya örnek olacak…
Maltepe’de yapacakları bir başka dev bölge parkının yanı
sıra Kağıthane Cendere’de de 1 milyon 660 bin metrekarelik
devasa büyüklükte aktif bir yeşil alan ortaya çıkaracaklarını
anlatan Başkan Topbaş, burada eskiden var olan bir tren
hattını da aslına uygun olarak ihya edeceklerini söyledi.
Osmanlı Dönemi’nde Alibeyköy Kömür Ocağı’na çalışan
trenin güzergahının belirlendiğini, bu hattı orijinal şekliyle

çalışır hale getireceklerini dile getiren
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Orada nostaljik ve turistik bir
tren hattı ortaya çıkaracağız. Hat,
orman içinden geçerken de bir
hayvanat bahçesinden geçer gibi olsun
istiyoruz. Bir şartla hayvanat bahçesine
evet diyeceğiz; insanlar kafeste,
hayvanlar serbest olacak. Hayvanları
izleyecek olan insanların kabinli
araçlarla gezdiği, hayvanların doğal
ortamında dolaşabildiği doğal bir
hayvanat bahçesi sistemini, İstanbul’un
bir model olarak ortaya koyması
gerektiğini düşünüyorum.”
İstanbul Boğazı’na balık tutma
alanları yapılıyor…
İstanbul Boğazı başta olmak üzere olta
balıkçılığının yapıldığı sahillerde
yayaların yürümesini zorlaştıran
problemleri çözecek bir projeyi
başlattıklarını da belirten Başkan
Topbaş, olta balıkçılığının yapıldığı
sahillerde balık tutma ve yaya yürüyüş
alanı yapacaklarını açıkladı. Bunlardan
bir tanesini Emirgan’da başlattıklarını

ifade eden Başkan Topbaş, “Balık tutma
alanı mevcut zeminden 30-40 santim
daha düşük ve sahile doğru olacak.
Balık tutanların oltaları kesinlikle
yayaları rahatsız etmeyecek. Sabancı
Müzesi’ne gelen araçların trafiği
etkilememsi için yola İETT ve diğer
otobüslere cepler yapacağız. Taksiciler
de burayı kullanarak yolcu indirip,
bindirirken trafik akışını etkilemeyecek.
Yürüyüş alanını da genişleterek, bisiklet
yolu da yapacağız. İstanbul Boğazı’nın
diğer sahillerinde de benzeri çalışmalar
yapacağız.” diye konuştu.
İBB Spor, belediye bünyesinden
ayrılacak…
Başkan Kadir Topbaş, konuşmasında,
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor
Futbol Takımı’nı, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Spor Kulübü bünyesinden
çıkartacaklarını da açıkladı. Takımın
kendi dönemlerinde büyük başarı
göstererek Süper Lig’de de bir süre
oynadığını hatırlatan Başkan Topbaş,
“Biz takımımıza ‘Süper Lig’e neden
çıktınız?’ diyemezdik. Şimdi de başarıyla

1’inci Lig’de şampiyon olmak üzereler
ve Süper Lig’e geri geliyorlar. Biz, futbol
takımımızı belediyemizin dışına
çıkartarak profesyonel bir spor kulübü
olarak devam etmesini sağlayacak
adımları atıyoruz.” dedi.
“İstanbul Büyükşehir Belediye Spor,
sadece amatör sporcu yetiştiren,
amatör ruhla çalışan bir spor kulübü
olarak devam edecek.” diyen Başkan
Topbaş, “Belediye Spor Futbol Kulübü
ise profesyonel olarak devam edecek.
‘Bu takımı İstanbul spor olarak devam
ettirebilir miyiz?’ diye inceliyoruz.
Arzumuz bu, yapamazsak Başakşehir’de
yaptığımız stadyumunda Başakşehir
Spor Kulübü adıyla Süper Lig’de top
koşturabilirler.” diye konuştu.
Toplantıda, AK Parti Grubu adına Semra
Yaşar, CHP Gurubu adına Gökhan
Zeybek söz alarak faaliyet raporu
hakkında görüşlerini belirttiler. Yapılan
oylamada, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin 2013 Yılı Faaliyet Raporu
137 kabul, 82 ret oyuyla onaylandı.
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İETT 2013’te
462 milyon yolcu taşıdı
İETT’nin 2013 Yılı Faaliyet Raporu,
İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi tarafından oy çokluğu ile
kabul edildi. 2013 yılında
5 milyon 379 bin sefer ile
170 milyon kilometre yol kat
ederek 462 milyon yolcuya
toplu taşıma hizmeti
sunduklarını belirten İETT
Genel Müdürü Hayri Baraçlı,
İstanbulluların konforlu, hızlı
ve güvenilir toplu taşıma
imkanına kavuşması için
çalıştıklarını söyledi.
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İ

ETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, İETT’nin 2013 Yılı Faaliyet
Raporu’nu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sundu.
Ulaşım hizmetini çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen
düşük emisyonlu araçlarla verdiklerini, alternatif enerji
kaynaklarını daha fazla kullanarak etkinlik ve verimliliği
artırma yoluna gittiklerini belirten Hayri Baraçlı, “Toplam
7 bin 235 personeliyle dev bir kurum olan İETT, yolcularını
maksimum seviyede memnun etmeye çalışırken, bunu da
minimum maliyetlerle sağlamayı hedefliyor.” dedi.
700 hatta 462 milyon yolcu…
2013 yılında 3 bin 59 otobüsten oluşan filoyla 700 hatta,
5 milyon 379 bin sefer yaptıklarını ve 170 milyon kilometre
yol kat ederek 462 milyon yolcu taşıdıklarını ifade eden
Baraçlı, Özel Halk Otobüslerini de dahil edince toplam
6 bin 146 otobüsle 1,2 milyar yolcu taşıdıklarını ve
İstanbul’daki toplu taşımacılığın yüzde 33’ünün İETT eliyle
gerçekleştirildiğini kaydetti.
İstanbul’da akıllı otobüs dönemi başladı…
2013 yılında 2 milyar 71 milyon 669 bin liralık bütçelerini
yüzde 90 oranında gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Baraçlı,
şöyle konuştu: “Akıllı teknoloji ve bilişim sistemlerine giderek

daha fazla yatırım yapıyoruz. Yeni
aldığımız 1.705 yeni otobüsten sonra
964 yeni İETT şoförü daha alarak,
İstanbul’un nitelikli şoför ihtiyacını
gidermeye çalıştık. 2013 yılında akıllı
otobüs dönemini başlatarak
yolcularımıza üç yeni hizmeti daha
sağladık. Artık otobüslerimizde ücretsiz
internet, cep telefonları için hızlı şarj
yapabilen şarj aparatları ve bisiklet
kullanan vatandaşlarımız için dünyada
çok az ülkede uygulanan bisiklet
aparatları bulunuyor. Ayrıca akıllı
telefonlar için geliştirdiğimiz Mobil İETT
Uygulaması ile İstanbul genelindeki
duraklarımızın tamamını akıllı durak
haline getirdik.”
2013 yılında 59 yeni hat açıldı…
Baraçlı, hayata geçirdikleri sesli ve
görüntülü bilgilendirme yapan araç içi
anons sistemleri, elektronik kart ile
sağlanan yolculuk analizleri ve yapılan
hat-durak optimizasyonlarının yolcuların
seyahat konforunu büyük ölçüde
artırdığını dile getirerek, “24 saat
hareketliliğin yaşandığı, ticaret, kültür ve
sanat hayatının yoğun olduğu
İstanbul’da İETT’nin açtığı özel hatlar da

giderek daha fazla talep görüyor. Sadece
geçen yıl 59 yeni hat açtık. Açtığımız bu
hatlardan bazıları İstanbul’un iki yakasını
denizaltından birbirine bağlayan
Marmaray’ın diğer toplu ulaşım
araçlarıyla entegrasyonunu sağlamak
amacıyla açılan besleme hatlardır. Tüm
bu olumlu gelişmeler İETT’nin dev bir
fabrika gibi durmaksızın çalıştığını
gösteriyor.” diye konuştu.
Metrobüs’te bekleme ve seyahat
süresi azalıyor…
52 kilometrelik Söğütlüçeşme Beylikdüzü Metrobüs Hattı’nda
535 araçla, günde 8 bin 906 sefer
yaparak, yaklaşık 800 bin yolcu
taşıdıklarını belirten Baraçlı, şunları
söyledi: “Metobüsün ve İstanbul’daki tüm
otobüs hatlarının verimliliğini artırmak
için TÜBİTAK ile 24 ay sürecek bir
protokol imzaladık. Bu proje ile metrobüs
ve tüm otobüs hatlarımızı yeniden
optimize ediyoruz. Yolcularımızın
duraklarda bekleme ve seyahat süresini
azaltan örnek bir model olacağına
inandığımız projenin nihai hedefine
ulaşması halinde, İETT’nin
sorumluluğunda olan tüm ulaşım

sistemini, giderek artan yolculuk talebini
karşılayacak nitelikte konforlu, hızlı,
güvenilir, ve entegre hale getirmiş
olacağız.”
Hedef; Türkiye ve Avrupa
Mükemmellik Ödülü…
Hizmet kalitesini artırmanın, güvenli
yolculuk sağlamanın ve bunu
sürdürülebilir hale getirmenin İETT’nin
en temel sorumlulukları olduğunu
aktaran Baraçlı, kalite ve verimliliğin
artırılması için de İETT’nin performansını
etkileyen Entegre Yönetim Sistemi,
EFQM, Benchmarking, 5S, ERP, Kaizen ve
Kurumsal Karne gibi model, araç ve
tekniklerle yönetim süreçlerini etkin hale
getirmeye çalıştıklarını söyledi. İETT
olarak pek çok kalite belgesi aldıklarını
belirten Baraçlı, “Bu yılki hedefimiz,
Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün sahibi
olabilmek. 2015 yılı için ise hedefimiz,
Avrupa Mükemmellik Ödülü. 365 gün
24 saat fedakarca çalışarak İstanbul’a
hizmet eden şoförlerimiz olmak üzere
7 bini aşkın çalışanımıza, bize her türlü
çalışmalarımızda destek veren
Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’a
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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İETT’den bir ilk daha

İ
İETT, güneş enerjili ilk elektrik
üretim tesisini İkitelli Motor
Yenileme Fabrikası’nda kurdu.
Güneş enerjisinden elektrik
üreten tesis ile hem enerji
verimliliği sağlanması hem de
iklim değişikliği ile mücadeleye
katkıda bulunulması
hedefleniyor.
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ETT, güneş enerjisinden elektrik üreten ilk güneş enerjili
elektrik üretim tesisini Küçükçekmece’deki İkitelli Motor
Yenileme Fabrikası’nda kurdu. Şebeke elektriğine entegre
olan yani üretim fazlası elektriği aküler yardımıyla
depolamak yerine şebekeye geri ileten sistemde, anlık
elektrik tüketim ihtiyacı önce güneş enerjisinden,
yetmediği durumlarda ise şebekeden karşılanıyor. İhtiyacın
üzerinde elektrik üretilmesi halinde ise üretilen fazla
elektrik şebekeye veriliyor. Sistem, kimyasal bileşen içeren
aküler kullanılmadığı için çevreye zarar vermiyor.
Güneş ışığını doğrudan elektriğe çeviren toplam 42 adet PV
güneş pilinden oluşan sistem, İETT Motor Yenileme
Fabrikası’nın elektrik ihtiyacının yüzde 2,67’sini karşılamaya
başladı. Enerji maliyetlerindeki kazanım ile kendi yatırım
maliyetini 4-5 yılda amorti etmesi beklenen tesis, ilk etapta
haftada 270 kWh, yılda ise 14.000 kWh üretim yapacak.
İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, projenin diğer kamu
kurumlarına örnek olacağını belirterek, “Bu projeyi tüm
garajlarımızda ve hizmet binalarımızda yaygınlaştırmayı
hedefliyoruz. Bu sayede hem enerjide verimliliği yakalamak
hem de iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmak
hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız.” dedi.

Anadolu Sokakları
İstanbul’da hayat buluyor
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Feshane’de
düzenlenen Giresun Tanıtım
Günleri etkinliğine katıldı.
Gelenek ve görenekleri
yaşatan organizasyonlara
destek verdiklerini belirten
Başkan Topbaş, Maltepe’de
5 milyon 400 bin m2’lik dev bir
alanda “Anadolu Sokakları”
çalışmasını yürüttüklerini
söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Giresun Federasyonu tarafından İstanbul Feshane
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen
8. Giresun Günleri’ne katıldı. Başkan Kadir Topbaş, yoğun
ilgiden dolayı bu tür programlar için Feshane’nin artık
yetersiz kaldığını belirterek, bu tür organizasyonların
Yenikapı’da daha büyük bir alanda yapılması için
çalışmalar başlattıklarını söyledi.

güzelliğini yaşatmak istiyoruz. Çocuklarımızın geçmişini
bilmesi adına yapılan bu organizasyonları ve Anadolu
Sokağı çalışmamızı önemsiyoruz.” diye konuştu. Daha
sonra stantları gezen ve yöresel tatların tadına bakan
Başkan Topbaş, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Sokakları İstanbul’da…
Gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması için Maltepe’de
de 5 milyon 400 bin m2’lik büyük bir alanda “Anadolu
Sokakları” çalışmasını yürüttüklerini de ifade eden Başkan
Topbaş, “Bu sokaklardan her biri Anadolu’nun bir yöresini
gösterecek. O sokağa girdiğinizde adeta o bölgeyi
yansıtan her şeyi bulabileceksiniz. Her şeyiyle özgün
olacak ve 100 yıl öncesinin mimarisiyle orada bunu
yaşatmak istiyoruz. Türkiye, kıta zenginliğini gösteren bir
ülke. Ciddi bir mozaik derinliği var. Bu çalışmamızla
birlikte bizi biz yapan değerlerimizi bir yere toplayıp,
yakınlığımızı dostluğumuzu bir aile ferdi olmanın
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İstanbul için çay vakti
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Feshane’de
yapılan Rize Tanıtım Günleri’ne
katıldı. “İstanbul için çay vakti”
sloganıyla düzenlenen
etkinlikte 10 bin kişilik
mıhlama yapımına da yardım
eden Başkan Topbaş, değerleri
yaşatmak ve geleceğe taşımak
sorumluluğu ile bu tür
organizasyonlara destek
verdiklerini söyledi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Rize
Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul Feshane
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Rize
Tanıtım Günleri’ne katıldı. “İstanbul için çay vakti” sloganıyla
yapılan etkinliğe, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Davut Kavranoğlu, AK Parti Milletvekilleri Nusret
Bayraktar ve Metin Külünk, İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu, Rize Valisi Nurullah Çakır, Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Rize
Belediye Başkanı Reşat Kasap ve Rize Dernekleri
Federasyonu Başkanı Celal Erdoğan ile çok sayıda vatandaş
katıldı.
“Değerlerimizi geleceğe taşıyoruz…”
Başkan Kadir Topbaş, açılışta yaptığı konuşmada,
Türkiye’nin bir kıta özelliği gösterdiğini ve her yerinin
kendine has özellikleri olduğunu ifade ederek, “Bu değerleri
yitirmemek adına Türkiye’nin bir aynası ve mozaiği olarak,
İstanbul’da buluşmak farklı bir anlam taşıyor. Sizlerle
biraraya gelmek ve aynı atmosferi paylaşmak gerçekten
gurur verici. Ayrıca geçmişten geleceğe uzanan
değerlerimizi yaşatmak ve geleceğe taşımak sorumluluğu
ile biraraya gelmek çok önemli. Gelişirken ve dünyayla
entegre olurken, bizi biz yapan değerlerle birlikte gelecek

günlerin gururunu yaşamaktayız.
Rize’mizin de kendine özgü tatları ve
insani değerleri var.” dedi.
İstanbul, gıpta ile izleniyor…
Yöresel değerleri gelecek kuşaklara
aktarmanın önemine dikkat çeken
Başkan Topbaş, “Geçmişini unutanların
geleceğini başkaları yazar. İstanbul ve
Türkiye, dünya tarafından gıpta ile
izleniyor. Şehirlerimizin tarihten gelen
güzelliklerini asla unutmayacağız ve
gelecek kuşaklara aktaracağız. Dernek
federasyonları ve sivil toplum
kuruluşları önemli bir sorumluluk
taşıyor. Yerel yöneticiler başta olmak
üzere bu fırsatları ortaya koymak
zorundayız. Burada böyle bir
organizasyona ev sahipliği yapmaktan
gurur duyuyorum.” diye konuştu.
10 bin kişilik mıhlama…
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra
stantları gezerek, yöresel lezzetlerden
tattı. Etkinlikte 10 bin kişilik mıhlamanın
yapılışına da katılan Başkan Topbaş,
vatandaşlara ve basın mensuplarına
mıhlamadan ikram etti.
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Sosyal konutlar
sahiplerini buldu

İ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
şirketlerinden KİPTAŞ tarafından
başlatılan 10 bin konutluk sosyal
konut projesinin ilk etabı olan
Hadımköy 3. Etap Konutları için
kura çekilişi yapıldı. Başkan
Topbaş, İstanbul’daki ihtiyacı
karşılamak için daha çok
sosyal konut üreteceklerini
müjdeledi.

34

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
talimatıyla başlatılan 10 Bin Konutluk Sosyal Konut
Projesi’nin ilk etabı olan 1.544 dairelik Hadımköy 3. Etap
Konutları için kura çekilişi, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde
yapıldı. Başkan Kadir Topbaş, katılımın çok yüksek olduğu
salona girişinde alkışlarla karşılandı. Törende konuşan
Başkan Topbaş, dar gelirli konut edinme umudu adına
solonu dolduran vatandaşların duyduğu heyecanı
yakından hissettiğini belirterek, 2005 yılında ilkini
gerçekleştirdikleri sosyal konut projelerinin kura çekim
töreninde vatandaşların döktüğü sevinç gözyaşlarını asla
unutmadığını söyledi.
İstanbulluların yaşam kalitesi yükselecek…
15 milyonluk nüfusuyla Avrupa’nın 23 ülkesinden daha
büyük İstanbul’da, çok ciddi sosyal konut ihtiyacı olduğunu
görerek, 10 bin konutluk yeni bir projeyi başlattıklarını
ifade eden Başkan Topbaş, “Sayın Başbakanımızın kurduğu
KİPTAŞ şirketimizle bu konuda çare olmak için çalışıyoruz.
Gönlümüz istiyor ki, insanlarımız kira öder gibi şartlarla
konut edinme imkanı bulsun. Sağlıklı bir yaşam imkanı
sunan, sürdürülebilir gelişme gösteren bir şehir ortaya
çıkarmak için gece gündüz çalıştık. Altyapıdan ulaşıma,
çevreden, sağlığa kadar her alanda nelerin değiştiğine

yaşayarak şahit oluyorsunuz.
Çocuklarımızın başka şehirlere ve
ülkelere özenmemesi adına bundan
sonra projelerimizi bir bir ortaya
koyacağız.” diye konuştu.
Başkan Topbaş, dar gelirli insanlara
hizmet vermek adına kurulan KİPTAŞ’ın
bugüne kadar 60 bine yakın konut
yaptığını, kaynak edinmek için rezidans
tarzı konutlar da inşa eden şirketin, asli
görevinin konut hayali dahi
kuramayacak insanların ev ihtiyacını
karşılamak olduğunu kaydetti.
Sosyal konutların devamı gelecek…
Sosyal konut projesinin ilk etabı olan
Hadımköy 3. Etap Konutları’na 80 bine
yakın insanın müracaat etmesinin çok
önemli olduğunu vurgulayan Başkan
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu
Sayın Başbakanımıza ilettim. Dar gelirli
vatandaşlarımızın konut ihtiyacını
gidermek için daha fazla çalışma kararı
aldık. 80 bine yakın müracaatın
olduğunu görünce gerçekten çok
duygulandım. Bu bize karşı olan
güveni gösteriyor. Genel Müdürüme

talimat verdim; 10 binlik konutun
ardından yeni konutlar üretmek için.
Değişik yerlerde bu tarzlar alanlar
üzerinde çalışmalarımız sürecek. Çok
lüks konutlar yapmak yerine orta
ölçekte vatandaşlarımızın daha rahat
sahip olabileceği evler yapmak
zorundayız.”
Müracaatlarda dar gelirlilik esas…
Başkan Kadir Topbaş, Hadımköy’deki
konutlara yakın yere metro
yapacaklarını da müjdeleyerek,
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu
konutlara müracaatta, dar gelirlilik
esas. Özellikle ifade etmek istiyorum ki,
kimseye bir ayrıcalık yok. Adaletsizliğe
asla müsamaha etmeyiz. Bu hassasiyeti
özellikle gösterdiğimi ve takipçisi
olduğumu söylemek istiyorum. Bu
kentte yaşayan hiçbir insanımızın
gözyaşına rıza gösteremeyiz. Biz,
mutluluk için gelecek için varız.
Kardeşiniz, ağabeyiniz olarak
buradayım. Sizin emanetçiniz olarak
buradayım. Arzum; görevim bittiği
zaman hayırla yad edilen bir insan
olmak.”

Hadımköy, modern yaşam merkezi
olacak…
Hadımköy Konutları’nın sosyal donatı
alanları, okulu, camisi, çarşısı ve yeşil
alanlarıyla modern bir yerleşim alanı
olacağının altını çizen Başkan Topbaş,
sözlerini şöyle tamamladı: “KİPTAŞ,
bu konutları kar gayesiyle değil,
sadece hizmet gayesiyle inşa ediyor.
Bizim paraya ihtiyacımız yok,
kasamızda paramız var. İnşallah her
birinizi konut sahibi yapmayı Rabbim
bana nasip etsin. Şimdiden konut
sahibi olacak vatandaşlarımıza hayırlı
olsun. 18 ay içinde tamamlanacak
konutların tesliminde gecikme
olduğu takdirde vatandaşlara KİPTAŞ
ödeme yapacak. Haksızlık,
adaletsizlik asla olmayacak.”
Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının
adından butona basarak, noter
huzurunda yapılan kura çekilişini
başlattı. Beşiktaş 23. Noteri Nihat
Beyan’ın kontrolünde yapılan kurada
ev sahibi olan vatandaşların
gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.
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İstanbul’a
27 milyar dolar yatırım!
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’da
görev yapan başkonsoloslarla
biraraya geldi. Türkiye’nin
demokratik bir yerel seçimi
geride bıraktığını ifade eden
Başkan Topbaş, İstanbul’da
son 10 yılda 27 milyar dolar
yatırım yaptıklarını, bu yılki
yatırım miktarının ise
4 milyar dolar olduğunu söyledi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
İstanbul’da görev yapan başkonsoloslarla Emirgan
Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te biraraya geldi. Kahvaltılı
toplantıda, yerel seçimleri değerlendiren, yatırımlar ve
şehrin dört bir yanını güzelleştiren laleler hakkında
bilgiler veren Başkan Kadir Topbaş, “Vatandaşlarımızın
istikrarın bozulmaması adına gösterdikleri çaba, dünya
siyasi tarihine geçecek bir sonuçtur.” dedi.
Altı ayda bir başkonsoloslarla toplantılar yaptıklarını,
yılda bir kez de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak
Ankara’da görev yapan büyükelçilerle buluştuklarını
hatırlatan Başkan Kadir Topbaş, yerel seçimlerin ve siyasi
partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğuna
dikkat çekti.
“Demokrasiyi halk oluşturur…”
Başkan Topbaş, 30 Mart Yerel Seçimlerini iki açıdan
değerlendirmek gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
“Seçimlerde muhalefetler başta olmak üzere pek çok

çevre, özgürce fikirlerini beyan ettiler.
Fikirlere müdahale edilmedi. Ülkemiz
demokrasisinin ne kadar şeffaf ve açık
olduğunun ortada olduğunu
görüyoruz. Diğer taraftan
vatandaşlarımızın bu seçimleri çok
önemsediğini gördüm. Türkiye’nin
geleceğini ve istikrarını önemseyen
vatandaşlarımız, kararlarını buna göre
verdiler. 12 yıldan beri Türkiye
Cumhuriyetimizin ekonomideki
başarısının sekteye uğramaması,
toplumsal barış ve mutabakatın
sağlanması adına bu karar çok
önemliydi. Demokrasiyi yönetimler
getirmez; halk belirler, halk oluşturur.
Çünkü en önemli karar mekanizması
olarak oylarıyla yönlendirme yaparlar.”
“İstanbul’a hizmet etmek gurur
verici…”
Ortaya konulmak istenen
manipülasyonlara rağmen seçimlerde
kendisinin de mensubu olduğu iktidar

partisinin büyük bir başarı elde
ettiğinin altını çizen Başkan Topbaş,
seçim sonrasında ekonomik istikrarın
güçlendiğini, kurlardaki farkların
giderek azalmaya başladığını,
yatırımcıların yeniden Türkiye’yi tercih
ettiğini söyledi. Başkan Topbaş,
dünyada artık geçmiş yüzyıllardaki
ideolojik kavgaların geride kaldığı bir
dönemin yaşandığını ve böyle bir
ortamda İstanbul’da üçüncü kez
başkanlık yapmanın kendisine gurur
verdiğini belirterek, bunun büyük
sorumluluklar yüklediğini de sözlerine
ekledi.
İstanbul’a 27 milyar dolar yatırım…
Son 10 yılda 27 milyar dolar yatırım
yaptıkları İstanbul’da bu yıl 4 milyar doların
üzerinde yatırım yapacaklarını
vurgulayan Başkan Topbaş, sözlerini
şöyle tamamladı: “Yaptığımız ve devam
ettiğimiz dev yatırımlara rağmen
bütçemizde paramız var. Hatta metrolar

dahil devletin yapması gereken pek çok
büyük yatırımı belediye olarak kendi
kaynaklarımızı kullanarak
gerçekleştiriyoruz. Dünyanın gıptayla
takip ettiğini bildiğim İstanbul,
önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapılacak
yatırım ve hizmetlerle dünyada çok
daha farklı yerlere taşınacak.”
Öğrencilerden Başkan Topbaş’a
sevgi gösterisi...
Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi
Büyükelçi Kenan İpek ve diğer
konsoloslar, Başkan Kadir Topbaş’a yeni
döneminin hayırlı olması temennisinde
bulunarak, başarılar dilediler. Başkan
Topbaş, daha sonra konsoloslarla
birlikte Emirgan Korusu’nu gezerek,
İstanbul’un simgesi haline gelen laleleri
tanıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Kadir Topbaş, Emirgan
Korusu’nu gezen ve kendisine “Kadir
Abi” diye seslenen bir grup öğrenci ile
hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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İstanbul’da 23 Nisan coşkusu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı adına yakışır
etkinliklerle kutladı. Etkinlikler
çerçevesinde İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, makamını
Kocamustafapaşa İlkokulu
öğrencisi Zeynep Uymuşlar’a
bıraktı. Çocuk Meclisi’ne de
katılan Başkan Topbaş, güzel
yarınlar için çalıştıklarını
söyledi.
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C

umhuriyetin kurucusu Atatürk’ün Türk çocuklarına
bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan, tüm
Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da coşku ve
heyecanla kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu,
Fatih’teki Kocamustafapaşa İlkokulu 4’üncü sınıf
öğrencisi Zeynep Uymuşlar’a bıraktı.
Başkan koltuğuna Zeynep Uymuşlar oturdu…
Başkan Kadir Topbaş, koltuğa oturan Zeynep Uymuşlar’a;
“Başkan olmayı hiç hayal ettin mi?” diye sorması üzerine
Uymuşlar da, “Ben aslında Milli Eğitim Bakanı olmayı
düşünmüştüm. Başkan olmayı da memnuniyetle
karşıladım. Bu anlamlı günde sizlerin yanında
bulunmaktan gurur duyuyorum. İstanbul’a yaptığınız
hizmetleri mutlulukla izliyorum.” dedi.
Uymuşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı kutlayarak, “Elbette Sayın Başkanımızın takdir
ettiğim çalışmaları var ama benim de aklımdan geçen
projelerim var. Bunlar yeşil alanların, parkların
çoğaltılması, bisiklet yollarının artırılması ve evcil

hayvanlar için parkların artırılması” diye konuştu.
Başkan Kadir Topbaş, tatlı ikramında bulunduğu
Kocamustafapaşa İlkokulu’ndan gelen öğrencilere, mini
tablet ile değişik kitaplar hediye etti.
Başkan Topbaş: “Bizler, sizlerin yarınlarınızı hazırlıyoruz”
İBB Çocuk Meclisi de etkinlikler kapsamında Meclis
Salonu’nda özel oturum gerçekleştirdi. Çocuk Meclisi’ne
Semagül Çakır başkanlık etti. Çocuk Meclisi’nde üyelere
hitap eden Başkan Kadir Topbaş, çocuklara arkadaş
seçimi konusunda uyarılarda bulundu.
Çocuklara kitap okumalarını da tavsiye eden Başkan
Topbaş, “Bizler, sizlerin yarınlarınızı hazırlıyoruz.
Hedefimiz, bu ülkede yaşamaktan gurur duymanız.
Sizin de en yakın dostunuz kitap olmalı. Geleceğe
hazırlanmaktasınız. Bizler de sizin geleceğinizi takip
ediyoruz. Çocuk Meclisi’nin komisyonları var. Buralarda
aktif rol oynayarak, çalışmalarınızla bizlere katkı
sunabilirsiniz.” diye konuştu.
İBB Çocuk Meclisi’ne katılan çocuklar arasında yapılan
çekilişle 10 kişiye bisiklet hediye edildi. Çocuk Meclisi
üyeleri daha sonra Vialand Eğlence Merkezi’ne giderek,
gönüllerince eğlendiler.
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İstanbul’da
“ücretsiz internet” dönemi
Hayatın her alanında en ileri
teknolojiyi kullanan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, kentin pek
çok noktasında ücretsiz internet
dönemini başlattı. İstanbullular,
meydanlardan korulara,
otogarlardan iskeleye kadar
farklı yerlerde ücretsiz internet
hizmetinden yararlanmaya
başladı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan
uygulama ile İstanbul’un pek çok noktasında ücretsiz
kablosuz internet hizmeti verilmeye başlandı.
İstanbullular, artık meydanlar ile park, otogar, iskele ve
sosyal tesisler gibi farklı noktalarda internet hizmetinden
yararlanabiliyor.
Ücretsiz internet hizmetinden faydalanmak için cep
telefonu numarası ile sisteme giriş yapmak gerekiyor.
Alınan SMS şifresiyle ücretsiz internet kullanımı mümkün
oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, meydanlar,
parklar, sahiller, caddeler, üniversiteler ve hastaneler
ile sosyal tesisler, spor tesisleri ve kültür merkezleri
başta olmak üzere, şehir genelinde ücretsiz internet
hizmeti vermek için altyapı çalışmalarına aralıksız devam
ediyor.
Ücretsiz İnternet Hizmeti Verilen Noktalar
Aksaray Meydanı
Bakırköy Meydanı
Beşiktaş Meydanı
Beyazıt Meydanı
Beylikdüzü Meydanı
Eminönü Meydanı
Eyüp Meydanı
Kadıköy Meydanı
Kartal Meydanı
Mecidiyeköy Meydanı ve Cevahir Önü
Sultanahmet Meydanı
Sultanbeyli Meydanı
Şirinevler Meydanı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi (Galatasaray Lisesi)
Üsküdar Meydanı
Emirgan Korusu
Hıdiv Kasrı Korusu
Saraçhane Parkı
Galata Kulesi ve Yakın Çevresi
Pierre Lotti Tepesi
Dragos Sosyal Tesisler Çevresi
Miniatürk/İBB Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi
Bayrampaşa Otogar
Alibeyköy Cep Otogarı
Anadolu Hisarı İskelesi
Avcılar İBB İletişim Noktası
Sarıyer İBB İletişim Noktası
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İGDAŞ’tan online abonelik
Türkiye’nin lider doğalgaz
dağıtım şirketi İGDAŞ,
abonelerinin hayatını
kolaylaştıran uygulamalarla
hizmet vermeye devam ediyor.
İGDAŞ, müşterilerine online
olarak abonelik ve sözleşme
işlemlerini yapma imkanı
sunuyor.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden
İGDAŞ, abonelerinin hayatını kolaylaştıran
uygulamalarla sektörde yine bir adım öne çıkıyor.
Yüzde yüz müşteri memnuniyeti prensibi ile çalışan
İGDAŞ, doğalgaz kullanıcılarına abone merkezlerine
gitmeden online olarak abonelik ve sözleşme işlemlerini
yapma fırsatı sunuyor. İGDAŞ aboneleri, zaman
harcamadan, yorulmadan abonelik ve sözleşme
işlemlerini internet şubesi aracılığıyla online olarak
yapabiliyor.
Uygulama ile genelde taşınma gibi durumlarda
gerçekleştirilen sözleşme fesih işlemleri de kolayca ve
güvenilir bir şekilde yapılabiliyor. İGDAŞ’ın 2009 yılında
başlattığı bu uygulamadan bugüne kadar 400 bin abone
yararlandı. Abonelik ve sözleşme işlemlerinin yüzde 13’ü
internet üzerinden yapıldı. Bu oranın her yıl arttığı
gözlemleniyor. Abonelerine daha iyi hizmet sunabilmek
için çalışan İGDAŞ, yüzde 95 olan müşteri memnuniyet
oranını, yüzde yüze taşımayı hedefliyor.

41

İstanbul’da modern ilaçlama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü,
İstanbulluların sağlığı için dünya
standartlarında hizmet vermeye
devam ediyor. İnsan sağlığını
tehdit eden zararlı
hayvanlarla, bilimsel
yöntemlerle mücadele ediliyor.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sağlık ve
Hıfzıssıhha Müdürlüğü, İstanbullulara daha iyi, yaşanılır
ve sağlıklı bir yaşam sağlamak amacıyla koruyucu
önlemler alan modern ve donanımlı ilaçlama araçlarıyla
hizmet veriyor. İstanbul genelinde 4’ü Avrupa Yakası’nda,
2’si Anadolu Yakası’nda olmak üzere toplamda 6 birimle
vektörlerle mücadele ve ilaçlama çalışmaları aralıksız
olarak devam ediyor.
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Bilimsel yöntemlerle ilaçlama hizmeti…
İstanbulluların sağlığını tehdit eden vektörlere karşı
konusunda uzman ekiplerle, bilimsel yöntemler
kullanılarak mücadele ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü
tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı
tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar, çalışmalarda
kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal yöntemler
kullanılıyor. Yürütülen çalışmalar; sivrisinek, karasinek
ve kene mücadelesi, şehirsel alanlarda kemirgen ve
hamamböceği mücadelesi, açık kamusal alanlardaki
diğer vektörlerle mücadele çalışmalarını kapsıyor.
Modern araçlar imdada yetişiyor…
İBB İlaçlama Birimi Ekiplerinin erişemediği sulak,
çamurlu ve sazlık arazi bölgesinde vektör kontrolünü
sağlamak ve gerekli uygulamaları yapmak amacıyla,
birçok teknik fonksiyon içeren modern ve tam
donanımlı özel araçlarla hizmet veriliyor. Bu araçlar
sayesinde sulak, çamurlu ve sazlık bölgelere kolaylıkla
ulaşılıyor ve ilaçlama yapılıyor. Sağlık ve Hıfzıssıhha
Müdürlüğü, bireysel müracaatların yanı sıra ALO 153
numaralı Çağrı Merkezi ya da saglikilaclama@ibb.gov.tr
adresine yapılan ihbar ve şikayetleri değerlendiriyor.

İBB Trafik’e Paris’ten ödül!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İstanbulluların hayatı
kolaylaştıran ulaşım teknolojileri
ile uluslararası düzeyde nitelikli
bir ödülün daha sahibi oldu.
İBB Trafik Uygulaması, Paris’te
düzenlenen Transport
Research Arena 2014
Konferansı’nda, sürücü ve
yolcuların en etkin şekilde
yönlendirildiği sistemler
dalında 1’incilik ödülünü aldı.

A

vrupa Komisyonu, Avrupa Yol Otoriteleri Konferansı
(CEDR) ve ulaşım alanında faaliyet gösteren Avrupa
Teknoloji Platformlarının işbirliği ile düzenlenen
Transport Research Arena 2014 Konferansı, Paris’te yapıldı.
Konferansta, çevre ve enerji, sanayi ve rekabet, lojistik,
hareketlilik sistemleri, güvenlik, altyapılar, sosyo-ekonomik
politika araştırma ve ulaşım araçları, gemi teknolojileri gibi
temel konular tartışıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama
Müdürlüğü’nden Abdulbasid Doğru da, sürdürülebilir
ulaşım için inovasyona katkı sağlayarak rekabetçi, etkin,
temiz, güvenli ve akıllı ulaşım sistemlerinin konuşulduğu
organizasyonda bir sunum yaptı.Transport Research Arena
2014 Konferansı’na İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
“İBB Trafik” ve “İstanbulkart” uygulamaları damga vurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik ve yol durumu
hakkında bilgi ve iletişim teknolojisi kullanılarak, sürücü ve
yolcuların en etkin şekilde yönlendirildiği sistemleri
başaran belediyeler konusunda İBB Trafik programı ile 1’inci
oldu. Konferans katılımcıları, şehir içi tüm ulaşım sistemleri
ile entegre halinde çalışan İstanbulkart uygulamasına da
yoğun ilgi gösterdi.
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Anadolu Yakası’nın
yeni cazibe merkezi
İstanbul Bülteni’nin bu ayki
konuğu, son yıllarda büyük bir
kabuk değişimi geçirerek Anadolu
Yakası’nın yeni cazibe merkezi
haline gelen Ümraniye’nin başarılı
Belediye Başkanı Hasan Can.
Başkan Can ile Ümraniye’nin
dününü, bugününü ve yarınını
konuştuk.

S

ayın Başkanım, son yıllarda büyük bir gelişim
gösteren, ticaret ve finans merkezi olma yolunda
emin adımlarla ilerleyen Ümraniye’de halkın yaşam
kalitesini yükselten yatırımlarınızdan bahseder misiniz?
Özellikle ulaşım alanında ciddi yatırımlar yapılan ilçede,
inşaatı devam eden Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Sancaktepe Metro Hattı bu gelişime nasıl bir katkı
sağlayacak?
Belediyeciliği iki önemli yönüyle ele alıyoruz. Bunlardan biri
klasik belediyecilik hizmetleri, diğeri de sosyal belediyecilik
hizmetleri. Klasik hizmetlerde, 40 yılda yapılamayan hizmetleri
10 yıla sığdırarak rekorlara imza attık. Klasik belediyecilik
hizmetleri alanında yaptığımız çalışmalarla Ümraniye kabuk
değiştirerek, İstanbul’un yeni cazibe merkezi haline geldi.
10 yılda imar alanında büyük atılımlar gerçekleştirdik. Bu süre
zarfında Nazım İmar Planlarını ivedilikle çıkardık. Buradaki boş
arazilerin ya da üzerinde alt yapıdan yoksun çarpık
kentleşmeye yol açan konut sahiplerinin, yeni imar planına
uygun bir şekilde yeniden yapılanma çalışmalarına katılmalarını
sağladık. Arsa sahipleriyle biraraya gelerek, sosyal donatıları
tam olan pek çok büyük konut projesini hayata geçirdik.
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Ümraniye’mizin daha modern ve çağdaş bir görünüme
kavuşması için, cadde ve sokaklarımızı yeniledik,
modernize ettik. Altyapı ve çevre düzenlemeleri alanında
yaptığımız çalışmalar sonucu Ümraniye, toprak yolları ile
değil; modern görünümlü asfalt yolları ile göz dolduruyor.
Ümraniye Belediyesi olarak ilçemizdeki trafik sorununu da
en az indirmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Küçüksu
Yonca Yaprağı’nı yaptık. Bununla birlikte Kazım Karabekir,
İnkılap ve bu bölgedeki mahalleleri kapsayacak TEM
Bağlantı Yolu’nu yaparak, trafik akışını rahatlattık. Diğer
yandan İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından
Tepeüstü Kavşak çalışmaları tamamlandı. Bu sayede
Tepeüstü’ndeki trafik sorunu da çözülmüş oldu. Bu
projede desteklerini esirgemeyen İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Mimar Kadir Topbaş
Beyefendiye bir kez daha teşekkür ediyorum. Bununla
birlikte Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaptırılacak
olan metronun Ümraniye’deki ulaşım sorununu büyük
ölçüde rahatlatacağına inanıyoruz. Her durakta yer altı
otoparkı olduğundan, bu durumun bölgedeki trafik
yoğunluğuna da azaltacağı muhakkak...

Tarihsel süreçte ormanları ve yeşil doğasıyla bilinen
Ümraniye’de çevre konusunda yaptığınız yatırımlar
hangileri, bu alanda hayata geçirmeyi planladığınız yeni
projeleriniz var mı?
Görevde bulunduğumuz süre zarfında Ümraniye’nin modern
yüzünü oluşturan yeşil alanların artırılması için gayret sarf
ettik. Bizden önceki dönemlerde 40 yılda 120 park
yapılmışken; biz 2004’ten bu yana10 yıllık sürede
Ümraniye’deki park sayısını 250’ye ulaştırdık. Ümraniye’nin
çeşitli noktalarında bulunan yeşil alanların modern bakım ve
yenilenmesini gerçekleştirerek vatandaşlarımızın kullanımına
açtık. Yine Küçüksu Caddesi üzerinde Ümraniyeliler için büyük
bir sosyal donatı ve mesire alanı çalışması başlattık. Bu
çalışmalar doğrultusunda, Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından belediyemize tahsis edilen Hacegan Ormanı’nı
360 bin metrekarelik Ümraniye Mesire Alanı olarak hizmete
açtık. Mesire alanında; otopark, şölen alanı, yürüyüş alanı ve
ulaşım yolu bulunuyor. Alan içi yolların tamamını modernize
ederek, 7 ahşap köprü ve 8 çeşme oluşturduğumuz bu alana
500 civarında ağaç diktik. Her yaş grubuna ait çocuklar için
uygun ekipmanlar kurduk. Ormana ait doğal güzellikleri de
proje kapsamında değerlendirirken, 7 takım açık hava spor
ünitesini de alana yerleştirdik. Ayrıca 20 türden 120 ağacın yer
alacağı 4 bin 185 metrekarelik Meyve Bahçesi projesiyle,
vatandaşları doğanın güzellikleriyle buluşturacağız.
Sosyal belediyecilik alanındaki projelerinizden kısaca
bahseder misiniz?
Klasik belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı
doğrultusunda, Ümraniyelilerin sosyal yaşam kalitesini
yükseltmeye gayret ettik. Yardıma muhtaç yoksul
vatandaşlarımıza yardımda bulunduk. Halil İbrahim Aşevi
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Sofrası ile 550 kişilik yemeği günde
2 kez ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın
evlerine ulaştırıyoruz. Ayrıca Güden
Soyak Kültür Merkezi’ni engelli
kardeşlerimizin hizmetine sunduk.
Engellilerin sosyal aktivite
yapabilecekleri bir alan oluşturduk.
“Engelleri birlikte aşıyoruz” sloganıyla,
dört engelli aracımızla engelli
vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz.
Bunun yanı sıra engelli
vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye
yardımında bulunduk. Belediyemizin
Yaşlı Hizmet Birimi adı altında bir birim
kurduk. Ümraniye sınırları içerisinde
yaşayan zor şartlarda yaşamlarını
sürdürmeye çalışan yaşlılarımızı,
hayata tutundurmak ve yaşam
kalitesinin artırmak adına hizmet
gören bu birim, büyüklerimizin kişisel
bakımlarından, ev temizliğine kadar
tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
Sosyal yardım projelerimiz kapsamında
eşi olmayan, çocuklarına hem analık
hem babalık yapan veya eşi
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çalışamayacak durumda olduğu için
geçim mücadelesini sırtlanmış olan
hanımların kendi ürettikleri el emeği
ürünleri satışa sunabilecekleri Hanımeli
Çarşısı’nı hizmete açtık. Hanımlar,
ürettikleri ürünleri çarşıda satışa
sunuyor. Ekonomik sıkıntı yaşayan
vatandaşlarımızın alışveriş
yapabileceği, gıda ve ihtiyaç
malzemelerinin alabileceği Sosyal
Market’i hizmete açtık. Vatandaşlar,
Sosyal Destek Kartı ile gıda ve temel
ihtiyaç malzemelerini alabiliyorlar.
Başkanım, gençlerimizin ve
çocuklarımızın eğitimi noktasında
yatırımlarınız ve projelerinizden söz
eder misiniz?
Eğitim alanında çok önemli hizmetler
yaptık. Ümraniye’ye 3 okul kazandırdık,
yeni okullar için de arsa bağışladık.
10 yıl boyunca ilçede bulunan okulların
bakım, yapım ve onarımlarını ücretsiz
olarak karşıladık. Maddi durumu iyi
olmayan öğrencilere kılık, kıyafet ve
kırtasiye yardımı yaptık. Binlerce

öğrenciye kırtasiye ve çanta
yardımında bulunduk. 10 yılda 30 adet
Bilgi Evi’ni hizmete açtık. Gözetmenler
eşliğinde derslerine çalışıp, kitap
okuyan çocuk ve gençlerimiz nezih bir
ortamda bilgiye ulaşmanın ayrıcalığını
taşıyor. Ümraniye’mize kazandırdığımız
Trafik Çocuk Eğitim Parkı’nda
çocuklarımız için sınıflarda nazari
eğitim, çevre dostu akülü araçlarla
uygulamalı eğitim, trafik ışıklarından,
rampalardan, kavşaklardan, yaya
geçitlerinden, tabelalardan tutun da
bir trafikte karşılaşılabilecek akaryakıt
istasyonu, polis noktası ve tren yolu
kurduk. Çocuklarımız aynı zamanda,
tenis, basketbol ve voleybol sahası
olarak kullanılabilen çok amaçlı spor
alanı ve buz pisti bulunan parkımızda
eğlenceli vakit geçiriyorlar.
Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile her yıl ortaklaşa düzenlediğimiz
Geleneksel Ümraniye Spor Oyunlarının
6’ncısını gerçekleştiriyoruz. Oyunlara,
ilçemizdeki 80 okuldan 7 bin 750’ye

yakın öğrenci katılıyor. Futboldan masa
tenisine, satrançtan atletizme ve
hentbola kadar pek çok branşta
müsabakalar düzenliyoruz. Bununla
birlikte her yıl yaz aylarında
düzenlediğimiz Yaz Spor Okulu ile
çocuklara alternatif bir yaz tatili imkanı
sağlıyoruz. Ümraniye Belediyesi olarak
Ümraniyelilere hitap edecek pek çok
alanda Kişisel Gelişim Kursları veriyoruz.
Bu kurslarda; müzikten yabancı dile,
bilgisayardan autocad’a kadar birçok
branşta hizmet sunuyoruz.
Kültür-sanat alanındaki
etkinlikleriniz nasıl karşılanıyor? Bu
alanda hayata geçirmeyi
planladığınız yeni çalışmalar var mı?
Kültürel ve sanatsal hizmetlerde
Anadolu Yakası’nda çığır açtık. Hiç
kültür merkezi bulunmayan ilçemize,
göreve geldiğimiz 2004 yılından
itibaren kültür merkezleri inşa etmeye
başladık. İlk olarak Dudullu Necip Fazıl
Kültür ve Eğitim Merkezi’ni hizmete
açtık. 10 yıl içerisinde bu sayıyı 17’ye
tamamladık. Kültür merkezlerinde

sinemadan tiyatroya, şiir dinletilerinden
konserlere, panellerden
sempozyumlara kadar yüzlerce etkinliği
her yaştan Ümraniyelilerin beğenisine
sunuyoruz. Etkinliklerden hayli
memnun kalan Ümraniyeliler, kültür
merkezlerinin ikinci adresleri olduğunu
söylüyorlar. İnşallah daha güzel işler
yapmayı düşünüyoruz. Bunlardan ilki,
içerdiği kongre merkezi ve kütüphane
ile Ümraniye’nin kültürel hayatına
zenginlik katacak olan İleri Bilimler
Araştırma Merkezi projemiz. Ayrıca
Anadolu Yakası’nın ihtiyaç duyduğu
uluslararası standartlarda bir kongre
merkezi projemiz var; Ümraniye Kongre
Merkezi.
Başkanım son olarak, okurlarımıza
ve Ümraniyelilere ne söylemek
istersiniz?
Ümraniye çok özel bir ilçe, nüfusu ve
sosyal yapısı ile adeta küçük bir İstanbul
gibi. Belediye Başkanı olarak Ümraniye
gibi bir ilçeye hizmet vermek benim için
mutluluk kaynağı. Üçüncü dönemimde
bizlere destek vererek bu makama layık

gören ilçe sakinlerimize layık olmaya
çalışıyoruz. İlçemizi daha mutlu, daha
huzurlu, daha çağdaş ve yaşanılır
kılabilmek için var gücümüzle çaba
gösteriyoruz. Yoruluyoruz ama insanların
hizmetlerimiz karşılığında mutlu olması
bütün yorgunluğumuzu gideriyor.
Hasan Can kimdir?
1953 yılında Balıkesir’de doğan
Hasan Can, 1961 yılından bu yana
Ümraniye’de ikamet ediyor. İstanbul
Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun
olduktan sonra Ankara Laborant
Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yapan
Hasan Can, aynı yıllarda ikinci üniversite
olarak ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğrenim
gördü. Gençlik yıllarından itibaren aktif
siyaset içinde yer alan Can, Refah Partisi
Ümraniye İlçe Başkanlığı ve İstanbul İl
Başkan Yardımcılığı görevlerinde
bulundu. AK Parti İstanbul Teşkilatı’nda
Tanıtım ve Medyayla İlişkilerden
Sorumlu Kurucu İl Başkan Yardımcısı
olarak da görev yapan Hasan Can, evli
ve iki çocuk babasıdır.
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Lahor’a teknik destek...
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Pakistan’ın
Pencap Eyaleti Başbakan
Danışmanı Khawaja Ahmed
Hassan ile biraraya geldi.
İstanbul ile Lahor’un kardeş
şehir olduğunu belirten Başkan
Topbaş, Lahor’la bilgi ve
deneyimleri paylaşmaya
devam edeceklerini söyledi.
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D

ost ve kardeş ülke Pakistan’ın Pencap Eyaleti Başbakan
Danışmanı ve Lahor Ulaşım Şirketi - Lahor Atık
Yönetimi Şirketi Genel Müdürü Khawaja Ahmed
Hassan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı
ziyaret etti. Hassan, üçüncü kez İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı seçilen Kadir Topbaş’ı tebrik etti ve başarılarının
devamını diledi.
Başkan Kadir Topbaş, görüşmenin ardından yaptığı
açıklamada, Ulaşım A.Ş.’nin danışmanlığını yaptığı Lahor
Metrobüs Hattı’nın 2013 yılında açılışını yaptıklarını
hatırlatarak, Lahor’a katı atık, sinyalizasyon ile park ve bahçe
düzenlemesi konularında teknik destek vermeye devam
ettiklerini söyledi.
1975 yılından bu yana Lahor ile İstanbul’un kardeş şehir
olduklarını belirten Başkan Topbaş, “İstanbul Büyükşehir
Belediyesi olarak bilgi ve deneyimlerimizi pek çok dünya
kentinde olduğu gibi Lahor’la da paylaşmaya devam
edeceğiz. İnanıyorum ki, bu desteklerimiz kardeşliğimizi daha
da yukarıya taşıyacaktır.” diye konuştu.

Romanya Temsilciler Meclisi
Başkanı’nın ziyareti

Romanya Temsilciler Meclisi
Başkanı Valeriu Ştefan Zgonea,
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaret etti.
Görüşmede, İstanbul ile
Romanya arasındaki ikili
ilişkiler değerlendirildi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Valeriu Ştefan
Zgonea ve beraberindeki heyeti Saraçhane’deki
Başkanlık Makamı’nda ağırladı. Başkan Topbaş,
görüşmeden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şeref
Defteri’ni imzalayan Başkan Zgonea’yı kapıda karşıladı.
Başkan Topbaş, İstanbul ile Romanya arasındaki ikili
ilişkiler ve yerel diplomasinin konuşulduğu görüşmede,
karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının önemine dikkat
çekti. Başkan Topbaş, karşılıklı hediyeleşme ve toplu
fotoğraf çekiminin ardından konuklarını araçlarına kadar
yolcu etti.
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Sağlık için yürüdüler...
Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, Florya’da
düzenlenen “Belediyelerimiz ile
Yürüyoruz” temalı halk sağlığı
yürüyüşüne katıldılar.
İstanbul’a pek çok spor tesisi
kazandırdıklarına dikkat çeken
Başkan Topbaş, 60 okulun
bahçesinde 60 spor salonunun
daha yapımına devam
ettiklerini söyledi.
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014 Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı kapsamında
81 ilde düzenlenen “Sağlıklı Kentler İçin Sağlığa
Yürüyoruz” etkinliği İstanbul’dan başladı. Sağlık
Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile
Florya Sahili’nde düzenlenen “Belediyelerimiz ile
Yürüyoruz” temalı halk sağlığı yürüyüşüne, Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz
Babuşcu ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda
vatandaş katıldı. Yürüyüşte, İBB Darülaceze Müdürlüğü
sakinleri ve İSEM’de rehabilitasyon gören engelli
vatandaşlar da yer aldı.
Parklar ve bisiklet yolları artacak…
Başkan Kadir Topbaş, kentlerde yaşayan vatandaşların
yeterince sağlıklı beslenmediklerini ve spor
yapmadıklarını belirterek, “İstanbul’da bu dönem halkın
daha sağlıklı bir yaşam sürdürmesi adına büyük ölçekte
yeşil alanlar, bölge parkları üretme çalışmaları yapıyoruz.
İstanbul’da planladığımız toplamda 1.050 kilometrelik
bisiklet yolu çalışmamız var. Az bir kısmını yapmıştık. Bu
dönemde bu bisiklet yollarına ağırlık vereceğiz.” dedi.

60 okula daha 60 spor salonu …
Sahillerdeki ve parklardaki spor
alanlarının dışında İstanbul’un
52 noktasında büyük ölçekte spor
merkezleri olduğunu belirten Başkan
Topbaş, “Her gün binlerce İstanbullu
buralarda spor yapıyor. Bu spor
tesislerinde amatör sporcular yetişiyor.
Okullara yaptığımız 138 spor
merkezinden vatandaşlarımız da
istifade edebiliyor. Okullara yönelik
60 spor merkezinin inşaatına da
devam ediyoruz.” diye konuştu.
Sağlıklı yaşam için günde yarım
saat…
Bakan Mehmet Müezzinoğlu da,
günde 3 öğün yemek yiyen
insanoğlunun yediklerini yakmak gibi
bir sorumluluğu olduğuna dikkat
çekerek, “Yaşam kültürümüz masa
başı. Hareketin sınırlandığı bir yaşama
dönüştü. O nedenle kendimize
öğünler için ayırdığımız 1-1,5 saatlik
bir zaman eder. Kendisine değer
veren, sağlığına önem veren her
vatandaşımızın 24 saatin yarım saatini,

yani 50’de 1 gibi bir zamanı
kendilerine ayırmalarını istiyoruz.”
dedi.
“Günde yarım saat yürüyebilir,
koşabilir, yüzebilir, bisiklete binebiliriz.”
diyen Müezzinoğlu, sözlerini şöyle
tamamladı: “Nerede yürüyeceğiz?
Nerede koşacağız?’ gibi bahanelerin
arkasına kimse sığınmamalı. Ayaküstü
de olsa fastfood beslenmeyi
yapıyorsak, kendimize verdiğimiz
değer gereği hareketli bir yaşam için
mutlaka sabah ilk işimiz, iyi bir kahvaltı
ve yaklaşık yarım saatlik bir hareket
saati ayırabilmek olmalı. Bu
sevdiklerimiz için de kendimiz için de
önemli.”
10 kişiye bisiklet hediye edildi…
Florya Sahili’nde 3 kilometre süren
sağlık yürüyüşü, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri’nin
yanındaki plajda sona erdi. Yürüyüşün
sonunda etkinliğe katılanlar arasında
yapılan çekilişle 10 kişiye bisiklet
hediye edildi.
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Engelleri yüzerek aştılar
İstanbul’un ev sahipliğinde
yapılan Bedensel Engelliler
Türkiye Yüzme Şampiyonası’na
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor
Kulübü sporcuları damga vurdu.
Engel tanımayan yüzücüler,
nefes kesen şampiyonada
madalyaları toplayarak takım
halinde şampiyon oldular.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürlüğü ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
işbirliği ile düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye
Yüzme Şampiyonası, engel tanımayan sporcuların
kıyasıya mücadelesine sahne oldu. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi’nde yapılan
şampiyonada, 25 ilden gelen 35 takımda toplam
250 sporcu yarıştı.
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İBB Spor turnuvaya damga vurdu…
Serbest, kelebek, kurbağa, sırtüstü ve bayrak
kategorilerinde yapılan yarışlarda, İstanbul Büyükşehir
Belediye Spor Kulübü Engelliler Takımı, 153 sporcu ile
mücadele etti. Seyircilerden büyük alkış alan
şampiyonada, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor
Bedensel Engelliler Yüzme Takımı madalyaları toplayarak
turnuvaya damga vurdu. Nefes kesen mücadeleler
sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Bedensel
Engelliler Yüzme Takımı 1’inci olurken; Eskişehir Osman
Gazi Üniversitesi Takımı 2’nci ve Adana Atlas Engelliler
Spor Kulübü Takımı 3’üncü oldu.
Cebeci Spor Kompleksi’ne tam not…
Şampiyona, sporcuların bireysel becerilerinin artırılması,
kuvvetlenmesi, yüzme tekniklerinin geliştirilmesi
açısından önemli katkılar sağladı. Sporcular,
sergiledikleri performans ve gösterdikleri gelişimle
Hollanda’da yapılacak olan Engelliler Şampiyonası’na bir
adım daha yaklaştılar. Engelli sporcular için her türlü
imkana sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci
Spor Kompleksi de sporculardan ve seyircilerden tam
not aldı.

Doyasıya eğlendiler

İ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
200 engelli ve ailelerini Balık
Tutma Şenliği’nde biraraya
getirdi. İstanbul Boğazı’nın
güzel manzarasına karşı olta
atan engelliler ve aileleri keyifli
bir gün yaşadılar.

stanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelliler
Müdürlüğü (İSEM), İstanbul’da yaşayan engelli bireyleri
Galata Köprüsü’nde düzenlenen Balık Tutma Şenliği’nde
buluşturdu. Evlerinden Alo 153 Ücretsiz Ulaşım Servisi ile
alınan 200 engelli vatandaş ve aileleri, İstanbul Boğazı’nın
güzel manzarasına karşı olta attılar.
İSEM engellilerin yanında…
İSEM Müdürü Bekir Köksal, “200 engelli ve ailesi balık tutma
şenliğimize katıldı. Amacımız engellilerimizin herkes gibi
hayatın farklı zevklerini tatmalarını ve sosyalleşmelerini
sağlamak. Biz zaten yıl boyunca engellilerimize yönelik
sürekli etkinlikler düzenliyoruz. Şimdi engellilerimiz Haliç’te
balık tutuyorlar. Tuttukları balıkları da evlerinde pişirip
yiyecekler.” dedi.
Balık tutmanın keyfini yaşadılar…
Engelli bireylerin sosyalleşmesi ve bağımsız olarak
yaşamaları için sosyal organizasyonlar düzenleyen İSEM,
engelli vatandaşlar ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı.
Engelli vatandaşlar, balık tutmanın keyfini doyasıya
yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.
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Servet Tazegül’den
bir büyük başarı daha!
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor
sporcusu Servet Tazegül, Avrupa
Tekvando Şampiyonası’nda
fırtına gibi esti. Milli tekvandocu
zorlu geçen mücadeleler
sonunda “altın vuruş” ile
Avrupa Şampiyonu olmayı
başardı.

A

vrupa Tekvando Şampiyonası,
47 ülkeden 363 sporcunun
katılımıyla Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’deki Serhedçi Spor Merkezi’nde
yapıldı. Turnuvada, erkekler 68 kiloda
tatamiye çıkan Olimpiyat, Dünya ve
Avrupa Şampiyonu Servet Tazegül,
çekişmeli geçen ilk maçında Bulgar
Vladimir Dalakliev’i 8-7 mağlup etti.
Sporcu, ikinci karşılaşmada İspanyol
Daniel Barrera’yı da 8-7 yenerek, yarı
finale çıktı.
Milli sporcu Tazegül, Avrupa
şampiyonu oldu…
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor
sporcusu Servet Tazegül, Moldovalı rakibi
Vladislav Arventii ile çıktığı yarı final
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maçında 21-23 geride olmasına rağmen,
rakibi 10 ihtar aldığı için hükmen galip
gelerek finale yükseldi. Tazegül, finalde
Rus rakibi Aleksey Denisenko ile 10-10
berabere kaldığı maçı, “altın vuruş”la
kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Bir madalya da Nur Tatar’dan…
2012’de İngiltere’de Avrupa Şampiyonu
olan ve Londra’daki Olimpiyat
Oyunları’nda da gümüş madalyayı
boynuna takan sporcu Nur Tatar ise
67 kiloda yarıştığı turnuvada, parmağının
kırılmasını önleyemedi. İstediği
performansı yakalayamayan Tatar, yarı
finalde Rus Anastasia Baryshnikova ile
oynadığı maçı 5-4 kaybederek, bronz
madalyayı aldı.

Türk sporunun lokomotifi...
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor
Kulübü, 12 spor branşında aralarında
Olimpiyat, Dünya ve Avrupa
Şampiyonlarının bulunduğu yaklaşık
2 bin lisanslı sporcu ile Türkiye’nin en
büyük spor kulübü unvanını elinde
bulunduruyor. Türk sporunda
lokomotif görevini üstlenen İBB Spor
Kulübü, çalışmalarını Langa Kamp
Eğitim Merkezi ve Spor Tesisleri, Balat
Gençlik Geliştirme Alt Yapı Tesislerinin
yanı sıra bünyesinde 1 stadyum,
1 yüzme havuzu, 1 spor salonu,
7 antrenman salonu, 190 yataklı kamp
eğitim merkezi ile açık ve kapalı sportif
hizmet alanlarının bulunduğu Cebeci
Spor Kompleksi’nde sürdürüyor.

3 gümüş, 2 bronz madalya
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Spor Kulübü sporcuları, Avrupa
Güreş Şampiyonası’nda fırtına
gibi estiler. İBB Spor güreşçileri,
3 gümüş ve 2 bronz madalya
alarak Türkiye’ye 5 madalya
kazandırdılar.

F

inlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, Türkiye adına alınan
toplam 9 madalyadan 5’ini İstanbul Büyükşehir
Belediye Spor Kulübü sporcuları kazandı. İBB Spor
güreşçileri, 3 gümüş ve 2 bronz madalya alarak
minderde fırtına gibi estiler.
Şampiyonada, Grekoromen Stilde mücadele eden
İBB Spor Kulübü güreşçilerinden Selçuk Çebi 80 kiloda,
Cenk İldem 96 kiloda ve ilk defa Avrupa Şampiyonası’na
katılan sporcumuz Servet Coşkun 65 kiloda Avrupa
2’ncisi olmayı başardılar. Serbest Stilde ise 74 kiloda
mücadele eden sporcumuz Soner Demirtaş, İsviçreli
Stefan Reicmuth’u 10-0 teknik üstünlükle yenerek,
Avrupa 3’üncüsü oldu. Geçen yılın Avrupa 2’ncisi Serbest
Stil sporcumuz Yakup Gör ise 70 kiloda Macar rakibi
Zsombor Gulyas’ı 5-0 yenerek bronz madalyayı alan bir
diğer sporcu oldu.
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Özel sporculardan
büyük başarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Engelliler Müdürlüğü’ne (İSEM)
bağlı sporcular, 6. Ulusal Özel
Olimpiyat Oyunları’nda üç farklı
branşta mücadele ettiler.
Oyunlar sonunda dereceye
giren İSEM sporcuları, Dünya
Engelli Yaz Oyunları’na katılma
hakkı kazandılar.

P

amukkale Üniversitesi ve Türkiye Özel Sporcular
Derneği / Türkiye Özel Olimpiyatlar işbirliği ile
düzenlenen 6. Ulusal Özel Olimpiyat Oyunları,
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yapıldı. Atletizm, masa
tenisi, yüzme, basketbol, futbol ve voleybol branşlarında
yapılan müsabakalara, 25 ilden 46 okul olmak üzere
toplamda 600 sporcu ve idareci katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü
(İSEM) de, oyunlara 3 ayrı branşta 14 sporcu ve
2 antrenörle katıldı. İSEM’e bağlı özel sporcular, kıyasıya
mücadelenin yaşandığı müsabakalarda farklı galibiyetler
alarak, dereceye girdiler. 7’li Futbol Takımı’nda; Mehmet
Demircioğlu, Muzaffer Taşar, Hüseyin Keşçi, Aziz Keşçi,
Alperen Çakıcı, Yücel Özdemir ve Alican Çoban ödül alan
sporcular oldular. Dereceye giren sporcular, 2015 yılında
Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde
yapılacak olan Dünya Engelli Yaz Oyunları’na katılma
hakkı kazandılar.
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Nefes kesen mücadele
Spor kenti İstanbul, genç
atletlerin büyük mücadelesine ev
sahipliği yaptı. Bu yıl 42’ncisi
düzenlenen İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
Başkanlık Kupası Atletizm
Yarışları, heyecan ve coşku
içerisinde yapıldı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü,
Spor A.Ş. ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde
düzenlenen 42. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık
Kupası Atletizm Yarışları, nefesleri kesen bir mücadeleye
sahne oldu. İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği yarışları,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ,
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdür Vekili Ayhan
Kep ile Spor A.Ş. Genel Müdürü Alpaslan Baki Ertekin de izledi.

Yarışlar 6 kategoride yapıldı…
Türkiye’nin uluslararası pistlerde kazandığı büyük başarılara
paralel olarak yeni yıldızlar yetişmesini teşvik eden yarışlara,
İstanbul’un 39 ilçesinde yapılan elemelerde dereceye giren
sporcular katıldı. Fatih ve Edirnekapı istikametinde
düzenlenen koşular; Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar,
Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler olmak üzere
6 kategoride yapıldı.
Şampiyonluk için ter döktüler…
Nefes kesen mücadeleler sonunda bireysel yarışlarda; Küçük
Kızlarda Ayşegül Kurtay, Küçük Erkeklerde Oktay Yıldız, Yıldız
Kızlarda Zehra Erhan, Yıldız Erkeklerde Selim Yetkin, Genç
Kızlarda Damla Çelik ve Genç Erkeklerde Muhammet Dönmez
şampiyonluğa ulaşan isimler oldular.
1’inciler kupalarını törenle aldılar…
Takım Yarışlarında ise; Küçük Kızlarda Namık Kemal Ortaokulu,
Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkeklerde Mevlana Orta
Okulu, Genç Kızlarda Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi, Genç
Erkeklerde ise Bahçelievler Lisesi 1’inci oldu. Yarışlar
sonrasında dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreni
ile madalyalarını aldılar. Yarışlara katılan tüm öğrencilere çeşitli
hediyeler verildi.
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İBB İzcileri 57. Alay’ın izinde

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Çanakkale
Milli Bilinç Kampı’na katılan 6 bin 124 izci, Çanakkale Kara
Savaşları’nda şehit düşen atalarını bir dizi etkinlikle andı.
İzciler, kampın son gününde, dedelerinin 99 yıl önce yaptığı
gibi, 10 kilometrelik 57. Alay Yürüyüşü’ne katıldılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzcileri, Çanakkale Kara
Savaşları’nın 99’uncu
yıldönümü nedeniyle
düzenlenen 57. Alay
Yürüyüşü’ne katıldı.
6 bin 124 genç, şehitlerin izinde
Conkbayırı’na yürüdü.

Kınalı kuzular Conkbayırı yolunda…
İzciler, 25 Nisan gecesi Çanakkale’de toprağa düşen
kahramanların yaptığı gibi 04.00’te kalktılar. İzciler, şehit olan
57’nci Alay askerlerinin son yediği yemek olan kırık buğday
çorbasını içip hamur lokmalarını yediler. Saçlarına tek tek kına
yakılan izciler, yeleklerini ve enveriye kabalağı şapkalarını
giyerek, Mehteran eşliğinde 57. Alay Yürüyüşü’ne başladılar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İzcileri, düşmana karşı verilen
büyük mücadelenin destana dönüştüğü yer olan
Çanakkale’de atalarımızın yürüdüğü yollardan geçtiler. İzciler,
yaklaşık 3 saat süren yürüyüş sonunda Conkbayırı’nda
düzenlenen törene katıldılar.
İBB 75 araç ve 136 personel ile kampa destek verdi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pek çok birimi ile Çanakkale
Milli Bilinç Kampı’na lojistik destek sağladı. Doktor ve sağlık
memurlarının bulunduğu 136 personel ve 75 araç ile izcilere
5 gün boyunca hizmet verildi.
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Farklı kıtalar
İSMEK’te buluşuyor
Dünyanın en büyük halk
üniversitesi olarak tabir edilen
İSMEK, her yıl olduğu gibi bu yıl
da dünyanın dört bir yanından
İstanbul’a gelenleri eğitimlerinde
biraraya getirdi. 93 ülkeden
toplam 1.759 kişi, sanat ve
meslek eğitimi almak için
İSMEK’i tercih etti.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi
Kursları (İSMEK), her yıl olduğu gibi bu yıl da
İstanbullulardan yoğun ilgi görüyor. İSMEK’te eğitim alan
vatandaşlar arasında çeşitli nedenlerle Türkiye’ye gelerek
İstanbul’da yaşayan çok sayıda yabancı kursiyer de
bulunuyor. İSMEK’te eğitim gören 93 ülkeden yabancı
uyruklu toplam 1.759 kursiyer arasında en çok Asya
ülkelerinin vatandaşları yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce için İSMEK…
Yabancı uyruklu kursiyerler, Türkçe ve İngilizce eğitimler için
İSMEK’i tercih ediyor. Farklı ülkelerden gelen 669 yabancı
uyruklu kursiyer, İSMEK’te Türkçe eğitim alıyor. Kursiyerler,
Türkçeden sonra dünyada en çok konuşulan dil olan
İngilizceye ilgi gösteriyor. Diksiyon, Takı Tasarımı, Bilgisayar
Kullanımı, Aerobik - Fitness - Plates, Guaj Boya Resim,
Fitness - Bay, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme, Arapça, İğne
Oyası ve Boyacı - Çini İşlemeci branşları ise yabancı uyruklu
kursiyerlerin katıldığı kurslar arasında yer alıyor.
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BULMACA
İstiklal,
Necat

Kabiliyet

Bir Sürüngen

Saçsız

Cilt, Deri
Bir Ceviz Türü

Bir Hayvan Adı
(Tersi)

Yılan Sesi

Bir Tür Asalak

Bir Osmanlı
Tarihçisi

Halk Dilinde
Cimri

Öğütülmüş
Tahıl

Mahşerde
Toplanılacak
Alan

Tarla

Bir Geyik Türü
Kuzu Sesi

Tutsak

Ürcuha

Yok Etme,
İmha

İstanbul Deniz
Otobüsleri
Uyuşuk,
Sendeleyen
Aktinyum’un
Simgesi

1

‘Ara’nın
Ünsüzü

Cahil

Hacı Bektaş
Veli’nin Bir
Eseri

12

Bir Sayı

Trafikte Ters
Yöne Dönüş

‘Cereme’nin
Ünsüzleri

2

Ağzın Tavanı

Anlam
9

Genişlik

Biricik
Hekim

Bir Çeşit Pasta

Nam

İslam’ın Bir
Şartı

Söylenti

Kiloamper
Kısaltması
Bir Cins Köpek
Amel (Tersi)

Bir Binek
Hayvanı

Alfabemizin
5. Harfi

Bor’un
simgesi

Odacı

Anılar

ABD’de Bir
Şehir

3

16

Geri Verme

İhanet Eden
Eski Bir
Uygarlık

Köleyi Serbest
Bırakma

4

10

Karşıt
Kibir, Bencillik

Bir İnşaat Aleti

7

Yağcı

R

Dahi

Torun Sahibi

Müzikte Durak
Maharet

Son

Bir Nota

Eşya, Mülk

Son, Vade

Bir Soru Eki
(Tersi)

Tuzlu Saklama
Suyu
Ayağı Tüylü
Kuş

11
Acaba

Görünüş,
Dış Yüz

Mızrap

Kadın Tutsak

6
Babanın Kız
Kardeşi

Hile

Kısa

İngilizce’de
Melek
Karmaşık

Ağabey
15

18

Soylu

Kurak

Tanrıtanımaz

Var Karşıtı

Hz. ‘....’ (İlk
Peygamber)
Azot’un
Simgesi

İlahi Duyuru

İsyancı

Karga Sesi
El, Yabancı

Rusça’da Evet

5

17

Giresun’un
İlçesi

Beyaz (Tersi)

Bir Ünlem

14

Torba
13

Uğursuz

Ukrayna’daki
Türk Bölgesi

8

Dikenli, Yabani
Bir Meyve
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ
01.05.2014 - 31.05.2014
İHALE TARİH/SAATİ

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

İHALE USULÜ

05.05.2014 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü

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

05.05.2014 10.30

Gençlik Ve Spor Müdürlüğü		

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

05.05.2014 11.00

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

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

05.05.2014 11.30

Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü

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

06.05.2014 10.00

Satınalma Müdürlüğü

08.05.2014 10.30

Gençlik Ve Spor Müdürlüğü

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

12.05.2014 10.00

Satınalma Müdürlüğü

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

12.05.2014 10.30

Kültür Müdürlüğü

12.05.2014 11.00

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

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

15.05.2014 09.30

Deniz Hizmetleri Müdürlüğü		

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

20.05.2014 11.00

Satınalma Müdürlüğü		

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

22.05.2014 10.00

Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü

22.05.2014 10.30

Elektronik Sistemler Müdürlüğü

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

26.05.2014 10.00

Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

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

26.05.2014 10.30

Yapı İşleri Müdürlüğü

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

Arnavutköy Mezarlığı Hizmet Ve Gasilhane Binası İnşaatı

2014 Yılı İBB Ümraniye Yaz İzci Kampı Organizasyonu Hizmet Alım İşi

Muhtelif Mutfak Malzemeleri Alımı İşi

8 Kalem Cenaze Tekstil Malzemeleri Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 				
X-Ray Cihazı Ve Kapı Dedektörü Alımı

2014 Yılı 36.İstanbul Maratonu Organizasyonu Hizmet Alımı İşi

11.500 Adet Tabut Alımı

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

2014 Yılında İstanbul’da Gerçekleştirilecek Olan “kadınlara Yönelik Muhtelif Organizasyon
Tanıtım Duyuru Çalışmaları” Hizmet Alımı İşi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurum Kültürü Analizi İşi

İBB Hizmet Teknelerinin Bakım Ve Onarımı İçin Malzeme Alımı (37 Kalem)

23 Kalem Muhtelif Müzik Enstrümanı Ve Malzemeleri

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 					
Taksim - 4. Levent Metro Hattı (M2 Metro Hattı 1. Faz İstasyonları )
Havalandırma Şaft Bacaları Ve İstasyon Giriş Yapılarının Tadilatı İşleri

İBB Birimlerinin İhtiyacı Olan Güvenlik Kamera Sistemleri Alımı İşi

İBB Kültür Merkezleri Ve Spor Salonları Muhtelif Tefrişat Malzemesi Temini

Arnavutköy İtfaiye Binası İnşaatı
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