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İstanbul’a çevreci otobüsler

Sevgili
İstanbullular
İ

stanbul’umuzun marka değerini artırmaya yönelik
yatırım ve hizmetlerimize, 2013 yılında da hız kesmeden
devam ediyoruz. Şahsım ve ekibim, siz değerli
hemşehrilerimizden aldığımız güçle İstanbul’umuzu
kültür, sanat, turizm, spor ve kongreler şehri yapmak için
dur durak bilmeden çalışıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde
İstanbul’un yıldızı her geçen gün daha da parlıyor! Bu
başarıda en büyük pay sizlerin...
Gelecek nesillere daha yaşanılır bir kent bırakma
hedefinden vazgeçmeden emin adımlarla yürüyoruz.
Bu çerçevede toplu ulaşımda bir ilke daha imza attık.
Güvenli, konforlu ve aynı zamanda çevreci özelliğe sahip
yeni otobüslerimiz ile İstanbul’da toplu ulaşımda yeni bir
dönem başlattık. Sıkıştırılmış doğalgazla çalışan çevre
dostu 42 yeni otobüsü hizmete aldık. Yılsonuna kadar
3 bin adet yeni otobüsün daha hizmete gireceğini
özellikle belirtmek isterim. Zira bu otobüslerin hizmete
girmesiyle toplu ulaşım daha fazla tercih edilir hale
gelecektir.
2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapma hayalimizi
gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
Geride bıraktığımız ay, İstanbul’un 2020 Olimpiyat
Oyunları ve Paralimpik Oyunları için “en iyi aday”
olduğunu anlatan adaylık kitabını Lozan’da Uluslararası
Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) sunduk. Kitapta, spora ve
ulaşıma yaptığımız yatırımlara vurgu yapılıyor. İnanıyorum
ki, çalışmalarımız olumlu sonuçlanacak ve Olimpiyat
Oyunları tarihte ilk defa iki kıtada birden yapılacaktır.
Yaptığımız yatırım ve hizmetlerden haberlerin yer aldığı
bültenimizle sizleri baş başa bırakırken hepinize sağlıklı,
mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.
Saygılarımla

İBB’nin
lezzet ve keyif
duraklarını takip edin!
İBB Sosyal Tesisler, Twitter’ı etkin biçimde kullanmaya devam ediyor.
Ziyaretçilerini kampanya ve fırsatlardan anında haberdar ediyor.
İstek ve beklentilere en kısa sürede cevap veriyor.
İstanbul’un seçkin yerlerinde en seçkin lezzetleri sunan
Sosyal Tesisler’i, siz de takip edin!
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Çevre dostu otobüsler
İstanbul caddelerinde...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
kent içinde hızlı ve konforlu
toplu ulaşım için otobüs sayısını
artırmaya devam ediyor.
Sıkıştırılmış doğalgazla çalışan
çevre dostu 42 yeni otobüs,
Başkan Kadir Topbaş’ın
katıldığı törenle hizmete
alındı. Başkan Topbaş, yılsonuna
kadar 3 bin adet yeni otobüsün
daha hizmete gireceğini söyledi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden
Otobüs A.Ş.’ nin filosuna sıkıştırılmış doğalgazla (CNG)
çalışan çevre dostu 42 yeni otobüs daha katıldı. Eyüp
Feshane’de düzenlenen hizmete alım töreninde konuşan
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da yılsonuna kadar 3 bin
adet yeni otobüsün daha trafiğe çıkacağını söyledi.
“Yerel yönetim olarak çevreye hassasiyet
gösteriyoruz…”
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un yeni kazanımlarından
dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Ekolojik kıyamet
kopacak söylentileri var. Bundan dolayı çevreyi korumak
zorundayız. Yerel bir yönetim olarak bu hassasiyeti dikkate
alan bir çalışmayı başlattık.” dedi. Dünya nüfusunun
yarısının şehirlerde yaşadığını vurgulayan Başkan Topbaş,
İstanbul’un özellikle kırsal kesimden ağırlıklı olarak
göç aldığını ve düzenli bir şehirleşme olmadığı için bu
yoğunluğun değişik problemleri beraberinde getirdiğini
ifade etti.
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“Yatırımlarımızın yüzde 55’ini
ulaşıma yapıyoruz…”
İstanbul’da günlük hareketliliğin
24 milyona ulaştığını dile getiren Başkan
Topbaş, “Doğu batı akışında düzenli
bir gelişim olmadığı için sıkıntılar
yaşanıyor. Bu yüzden yatırımların yüzde
55’ini ulaşıma ayırıyoruz. Bir taraftan
kavşaklar, tünel yollar ve yeni yolların
inşaatı devam ediyor. Bir taraftan da
raylı sistemler yapıyoruz. Dünyada yerel
yönetimler metro yapmaz ama biz
İstanbul’da Cumhuriyet Tarihi’nin en
uzun metrosu olan Kadıköy-Kartal Metro
Hattı’nı yaptık. Şimdi bu hattımızı PendikKaynarca ve Tuzla’ya uzatma çalışmasını
yapıyoruz.” diye konuştu.
“3 bin yeni otobüs hizmete
alınacak…”
Başkan Topbaş, raylı sistemlerle
ilgili çalışmaların yanında lastik
tekerlekli ulaşımda da adımlar
attıklarını ifade ederek, “Ulaşım
alternatiflerini çeşitlendirmeye
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çalıştık. Şehirlerin nüfusu arttıkça
çevre kirliliği de artıyor. Şehirlerden
dünyaya yayılıyor. Her alanda
şehirler dünyayı kirletiyor. Özellikle
İstanbul’da bütün sistemleri bu
olguyla yönetmekteyiz.” dedi.
İstanbul’da yılsonuna kadar 3 bin
adet yeni otobüsün trafiğe çıkacağını
belirten Başkan Topbaş, konuşmasını
şöyle sürdürdü: “1.500’ünü Otobüs
A.Ş., 1.500’ünü de İETT hizmete
alacak. Halk Otobüsleri de kendilerini
yenileyecek. Başta dezavantajlı grupların
kullanabileceği bu araçlar çevreci olacak.
Fosil yakıt kullanmayan bir sistemi
kentimize kazandırmaya çalışıyoruz. Yeni
otobüslerimiz sıkıştırılmış doğalgazla
çalışacak. Akaryakıt gideri olarak
yüzde 50 daha tasarruflu. Çevreye
olan katkısı ise daha büyük. Bu
otobüslerimizin sayısını önümüzdeki
günlerde 320’ye çıkaracağız.”

“Metrobüs, dünyaya örnek bir
model…”
Başkan Kadir Topbaş, Pakistan Lahor’da
32 km’lik Metrobüs Hattı’nın, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi danışmanlığında
bu ay hizmete açılacağını söyledi.
Metrobüs’ün dünyaya örnek bir
model olduğunu ifade eden Başkan
Topbaş sözlerini şöyle tamamladı:
“Size enteresan bir şey söyleyeceğim.
İmar Komisyon Başkanımız ve bazı
meclis üyelerimiz, Paris Belediyesi’nin
birtakım çalışmalarını incelemek
için Paris’e gittiler. Fransız yetkililer,
Metrobüs Sistemi’ni Paris’e kurmak
istediklerini söylemişler. Ayrıca 2004
yılında kurduğumuz Metropoliten
Planlama Merkezimizin benzerini de
kuracaklarını ifade etmişler. Paris şimdi
başlıyor, hepsinin önüne geçeceğiz.
Kaybettiğimiz zamanı telafi ederek, öne
geçeceğiz.”

Başkan Topbaş, direksiyona geçti...
Doğalgazla çalışan çevre dostu yeni
otobüslerin alındığı TCV Otobüs’ün
Genel Müdürü Timuçin Bayraktar ve
MAN’ın CEO’su Tuncay Bekiroğlu, törenin
sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’a birer plaket
takdim etti. Başkan Kadir Topbaş, daha
sonra yeni otobüslerden birinin şoför
koltuğuna geçerek basın mensuplarıyla
birlikte kısa bir tur attı. Başkan Topbaş,
direksiyon başında yaptığı açıklamada,
otobüslerin ciddi oranda yakıt tasarrufu
sağladığını belirterek, “Bu araçlar,
çevreci bir anlayışla hazırlandı. Diğer
taraftan bütün toplu taşıma araçlarımızı,
engelliler, dezavantajlı gruplar ve
çocukların da rahat kullanabileceği,
binebileceği sisteme göre ayarladık.
Akıllı, konforlu, kameralardan güvenlik
sitemine kadar otobüslerde her şey
mükemmel.” dedi.
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Kanalistanbul ihaleye çıkıyor

A

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Anadolu
Aslanları İşadamları Derneği
8. Olağan Genel Kurulu’na
katıldı. Başbakan Erdoğan,
“Kanalistanbul Projesi” ile
ilgili hazırlıkların sürdüğünü
belirterek, yılın ilk çeyreğinde
ihalenin yapılacağını açıkladı.
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nadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON)
Çırağan Sarayı’nda düzenlenen 8. Olağan Genel
Kurulu’na Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra,
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile ASKON Başkanı
Mustafa Koca ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.
Türkiye 3 kat daha büyüyecek…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan toplantıda yaptığı
konuşmada, yapılan yatırımlar ve gelişmeler sayesinde
Türkiye’nin geleceğinin çok daha iyi olacağını belirterek,
“İnşallah, geçtiğimiz 10 yılda olduğu gibi, önümüzdeki 10
yılda da Türkiye’yi bir kez daha 3 kat büyütecek, milletimize
verdiğimiz sözü yerine getireceğiz.” dedi.
Kanalistanbul’un hazırlıkları sürüyor…
Marmaray’ın 29 Ekim’de açılışını yapmaya hazırlandıklarını
belirten Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2017 yılında Marmaray’ın biraz daha güneyinde çift katlı
tüp geçidin açılışı olacak. Aynı yıl yetiştirmeye çalışacağız,
üçüncü köprüyü bitireceğiz. Bütün bunlar adeta bir zihniyet
devrimidir. Yıllık kapasitesi 100 milyon olan İstanbul
Havalimanı’nı bitireceğiz. Kanalistanbul Projesi’nin hazırlıkları
yapılıyor, onun da ihalesini yapacağız. Bu yılın ilk çeyreğine
yetiştirmeye çalışıyoruz.”

Türkiye geleceğe çok daha farklı
hazırlanacak…
Başbakan Erdoğan, bu projelerin, geniş
bir ufkun atılan adımları olduğunu
ifade ederek, “Artık bu milletin
evladı özgüvenini kazandı ve ayağa
kalkış böyle oldu. Gelecek noktada
inanıyorum ki, yeni kuşaklarla çok
daha farklı olacak. Şimdi çok farklı bir
kuşak, bir uzun aralıklı kesintiden sonra
geliyor ve bu kuşak Türkiye’yi geleceğe
çok daha farklı hazırlayacak.” diye
konuştu.
Başbakan Erdoğan’a Fahri Doktora
Beratı verildi…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, daha sonra Çağlayan’daki
İstanbul Florance Nightangale
Hastanesi’nin açılışına katıldılar.
Başbakan Erdoğan’a, burada İstanbul
Bilim Üniversitesi Senatosu tarafından
sağlık sektöründe nitelikli eleman
yetiştirilmesine yönelik katkılarından
dolayı Fahri Doktora Beratı verildi.
Başbakan Erdoğan’a cübbesini
üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı
Cemşid Demiroğlu giydirdi. Törenin
sonunda Başbakan ve beraberindekiler
kurdele keserek, İstanbul Florance
Nightangale Hastanesi’nin yeni
binasının açılışını yaptı.
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Aksaray ve Beyazıt Meydanları
yeni bir görünüm kazanıyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
iki yeni meydanı daha
İstanbullularla buluşturmaya
hazırlanıyor. Başkan Kadir
Topbaş, Taksim’in ardından
Aksaray ve Beyazıt
Meydanlarının da yenilenerek
daha güzel ve düzenli hale
getirileceğini açıkladı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Saraçhane Belediye Sarayı’nda gazetecilerin kent
meydanlarına ilişkin sorularını cevaplandırdı.
İstanbul’daki tarihi meydanların yeniden düzenleneceğini
açıklayan Başkan Topbaş, “Aksaray, Beyazıt, Üsküdar,
Kadıköy, Kabataş ve Maltepe Meydanlarında çalışmalarımız
var. En çok önemsediğimiz meydanlardan bir tanesi de
Aksaray Meydanı. Şu anda deprem riski de taşıyan, araçların
geçtiği viyadüğün de kaldırılacağı, 61 bin metrekarelik
büyük bir meydan ortaya çıkacak. Yapacağımız düzenleme
ile buradaki tarihi doku daha iyi hissedilecek.” dedi.
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Beyazıt Meydanı da yeniden düzenlenecek...
Aksaray’daki tarihi Valide Sultan Camii’nin ve dokunun
daha iyi hissedebilmesini sağlayacak bir düzenleme
yapacaklarını belirten Başkan Kadir Topbaş, meydanla
ilgili kararın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden
geçtiğini söyledi. Başkan Kadir Topbaş, diğer meydanlarda
da yapılacak düzenlemelerin İstanbul’a yeni bir görünüm
kazandıracağını belirterek, “Beyazıt Meydanı’yla ilgili
çalışmalar devam ediyor. Şu an proje aşamasında.
Labirentli, araç parklarının olmadığı bir düzenleme
düşünüyoruz. Üsküdar, Kadıköy ve Kabataş’ta da meydan
edinme çalışmalarımız var. Maltepe’de bir meydan
hazırlığımız olacak inşallah.” diye konuştu.
Aksaray’a 61 bin metrekarelik yeni meydan...
Aksaray Meydanı ve çevresinde bulunan tarihi Valide
Sultan Camii, Muratpaşa Camii ile Zübeyde Hanım
Parkı’nın çevresini de kapsayan 60 bin 851 m2’lik
alan bir bütün halinde meydan olarak düzenlenerek
yayalaştırılacak. Aksaray Meydanı’nda bölgenin
görüntüsünü olumsuz yönde etkileyen iki üst geçit
yıkılacak ve İSKİ binası tarafında 3+3 hemzemin
yol yapılacak. Ayrıca Yusufpaşa ve Aksaray Tramvay
İstasyonları kaldırılarak meydanda tek istasyon olarak
düzenlenecek.

Turizm daha da gelişecek…

B
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
turizmcilerle biraraya gelerek
İstanbul’da yapılan yatırımları
ve gelişen turizm potansiyelini
değerlendirdi. Başkan Topbaş,
hayata geçirmeyi planladıkları
yeni projelerin İstanbul’da
turizmi daha da geliştireceğini
söyledi.

aşkan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin Sütlüce’deki Tanıtım ve
Bilgilendirme Merkezi’nde Türkiye Seyahat
Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı
Başaran Ulusoy, THY Genel Müdürü Temel Kotil ve
turizm yatırımcıları ile buluştu. Toplantıya İBB Şehircilik
Atölyesi Başkanı Mimar Tülin Ersöz de katıldı. Başkan
Topbaş, 2004 yılında göreve geldiğinde ilk toplantıyı
turizm yatırımcılarıyla yaptığını hatırlatarak, turist
sayısında 2,5 milyondan 10 milyona ulaşan İstanbul’un
hedefinin 20 milyon olması gerektiğini söyledi.
“Yatırım miktarı 60 milyar TL’yi bulacak”
İstanbul’un geleceğini hazırlamak için 8 yılda 52 milyar
lira yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Kadir Topbaş,
2013 yılında yapılacak yatırımlarla bu rakamın 60
milyar liraya ulaşacağını söyledi. İstanbul’un gelişimini
dünyanın hayranlıkla izlediğini belirten Başkan Topbaş,
“Yurtdışındaki ziyaretlerimizde ve İstanbul’a gelen
yabancı misafirlerimiz özellikle ‘İstanbul’da bu başarıyı
nasıl sağladınız?’ diye soruyor. Bütün bunları milletçe
güven duygumuzun yerine gelmesiyle başardığımızı
söylüyorum. Toplum olarak her şeyi yapabileceğimize
inandık. Turizmde de birlikte çalışmamız ve sizlerin
gayretleriyle bugünkü başarıyı yakaladık. Daha da iyi
noktalara geleceğiz.” diye konuştu.

11

“Turizmin geldiği noktayla gurur
duyuyorum”
Başkan Topbaş, turizmcilerle yaptığı
ilk toplantıda, “Rekabeti bırakın,
fiyat kırmayın. Hep birlikte kaliteyi
arttıralım” sözlerini vurguladığını
hatırlatarak, bunun ne kadar
doğru bir yaklaşım olduğunun
bugün gelinen noktada daha
iyi anlaşıldığını belirtti. Beyoğlu
Talimhane bölgesinin yaptıkları
düzenlemeyle tam bir turizm
merkezi haline geldiğini ve bina
fiyatlarının birkaç kattan fazla
arttığını dile getiren Başkan Topbaş,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Talimhane’de bugün bir yer
sahibi olmak, kiracı da olsa bir otel
sahibi olmak hayal. Fiyatların kaça
katlandığını siz daha iyi biliyorsunuz.
Bugün Sultanahmet’teki turist
kafilelerini gördükçe ülkemin geldiği
noktayla gurur duyuyorum. Turizmi
yeni yatırım ve düzenlemelerle
daha da geliştireceğiz. Başkanlar
semboldür. Bu işin kahramanları
sizlersiniz.”

12

“Dünyaca ünlü yazarlar İstanbul’u
yazacak”
Başkan Topbaş, turizmi daha da
geliştirecek yeni bir projesinin
olduğunu anlatarak, “İnşallah yakın
bir tarihte dünyaca ünlü roman
yazarlarını İstanbul’a davet ederek,
bir iki ay misafir edeceğiz. Onlardan
İstanbul ile ilgili roman yazmalarını
isteyeceğiz. Belediye Başkanlığı’nı bir
işadamı gözüyle ve bir amatör ruhla
yapıyorum. ‘İstanbul nereden bir
menfaat daha bulur, insanlarımızın
yüzü nasıl güler?’ diye çalışıyorum.”
dedi.
“Kongre kampüsü planlıyoruz”
Turizmde 3 emsale kadar izin vererek
İstanbul’un otel ve yatak kapasitesi
ihtiyacını büyük oranda artırdıklarını
belirten Başkan Topbaş, “Yaptığımız
İstanbul ve Haliç Kongre Merkezi
gibi dev salonlarla şehrimizi kongre
turizminde dünya lideri yaptık.
Şimdi kongre kampüsü gibi çok

önemli bir projemiz var. İstanbul’da
yapılacak yeni şehirde 1,5 milyon
metrekarelik bir alanda öyle bir
kampüs kuralım ki, kongreye gelen
ailesiyle gelsin. Kongre bir taraftan
devam ederken, aileyi kampüs içinde
çeşitli aktivitelerle ağırlayalım. Bunu
başarabiliriz.” diye konuştu.
“Turistlere misafirperverliğimizi
göstermeliyiz”
2020 Olimpiyat Oyunları’nı
İstanbul’da yapmak için çalıştıklarını
belirten Başkan Topbaş, 2016 için de
başka hedeflerinin olduğunu söyledi.
Yurtdışından İstanbul’da kongre, fuar
ve toplantı yapılmasını devamlı talep
ettiklerini anlatan Başkan Topbaş,
konuşmasını şöyle tamamladı:
“Yapmamız gereken, gelen turistlere
Türk misafirperverliğini yaşatmaktır.
Çok sağlıklı ve doğru adımlarla
kültürümüze uygun ev sahipliği
göstermeliyiz. Gelen turistler
keyif alsınlar ve gidip anlatsınlar.

Burada yaşadıkları günler onlar için
unutulmaz anılar olsun.”
“İstanbul’daki yatırımları
hayranlıkla izliyoruz”
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı
Başaran Ulusoy da, Başkan
Kadir Topbaş’ın yaptığı yatırım
ve hizmetler ile İstanbul’un
dinamiklerini geliştirdiğini belirterek,
“Bugün 10 milyon turist ve yüzde
28’i Anadolu Yakası’nda olan 110
bin yatak kapasiteli oteller hayal
bile edilemezdi. İstanbul Kongre
Merkezi gibi dev eserin 11 ay gibi
bir zamanda bitmesi inanılmaz bir iş
oldu. Bugün aynı anda 35 bin kişinin
kongre yapacağı salonlarımız var.
Güçlerimizi daha çok birleştirmemiz
gerektiğini düşünüyorum.
Meslektaşlarıma, İstanbul’daki
yatırımları hayranlıkla izlediğimi
söylüyorum. Sayın Başkanımıza
şahsım ve sektörümüz adına
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
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Hedef, dünya başkentliği…
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, AC Forum
2013 Kongresi’nin katılımcıları
ile biraraya geldiği yemekte
geleceğe dair hedeflerini açıkladı.
İstanbul’u moda, fuarcılık,
kongre, sağlık ve spor şehri
yapmaya gayret ettiklerini
ifade eden Başkan Topbaş,
“Hedefimiz bu şehri dünya
başkenti yapmak.” dedi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, İstanbul’da düzenlenen
“AC Forum 2013 Kongresi”nin
katılımcılarıyla akşam yemeğinde
biraraya geldi. Sultanahmet’teki
Calyon Hotel’de düzenlenen
yemekte konuşan Başkan Topbaş,
medeniyetlerin çeyiz sandığı, iki
kıtanın buluştuğu İstanbul’da böyle bir
forumun yapılmasından memnuniyet
duyduğunu söyledi.
“İstanbul dünyanın merkezi olmaya
hazır…”
Başkan Topbaş, İstanbul’a 34 milyar
dolar yatırım yaptıklarını ve yıl
içerisinde 4,5 milyar dolar daha yatırım
yapacaklarını ifade ederek, “İstanbul’u
emek yoğun bir kent olmaktan
çıkararak, bir moda, fuarcılık, kongre,
sağlık ve spor şehri yapmaya gayret
ettik. İstanbul 8 bin 500 yıllık tarihi ve
bulunduğu coğrafi konum itibariyle
zaten dünyanın merkezi olmaya hazır.”
dedi.
“Yatırımlarla İstanbul’u model şehir
haline getirdik…”
İstanbul’da sabah mesai başladığında
Tokyo, akşam da mesai bitmeden
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New York borsasının görülebildiğini
dile getiren Başkan Topbaş, “Bu
şehirde dünyanın bütün ekonomik
hareketliliğini görebiliyorsunuz.
İstanbul, farklı kültürleri asırlardan beri
barış içinde birlikte yaşattığı için bir
dünya başkenti. Yaptığımız yatırımlarla
dünyaya birçok alanda model
olduk. İstanbul, 2011 yılında büyük
katılımlı kongrelerde dünya birincisi,
orta ölçekli kongrelerde de dünya
ikincisi oldu. İstanbul ve Haliç Kongre
Merkezleri’ne ek olarak yapacağımız
kongre kampüsü projesinin dünyada
örneği yok.” diye konuştu.
“İstanbul, çok kültürlü bir şehir…”
Başkan Kadir Topbaş, 2010 Avrupa
Kültür Başkentliği ve 2012 Avrupa Spor
Başkentliği’nin kendilerine heyecan
verdiğini belirterek, konuşmasını
şöyle tamamladı: “Arzu ediyoruz ki
şehrimiz, dünyanın önemli kararlarının
alındığı bir merkez olsun. Sizleri her
daim İstanbul’a bekliyoruz. İstanbul’u
gezmek için bir haftalık süre yetmez,
hatta bir aylık süre de yetmez. Çünkü
İstanbul, katmanlarında derin tarihi
izler taşıyan çok kültürlü, muhteşem
doğal güzelliklere sahip bir şehir.”

10 milyonuncu turiste
sürpriz hediyeler…
Dünyanın 5’inci büyük fuarı
olan Doğu Akdeniz Uluslararası
Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT,
İstanbul’da yapıldı. Fuarı gezen
Başkan Topbaş, İstanbul’un
turizmde ciddi mesafeler
katettiğini belirterek, “Bu yıl
10 milyon turisti geçeceğiz.
10 milyonuncu turiste
hediyeler ve Fahri Hemşehrilik
Beratı vereceğiz.” dedi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, TÜYAP’ta
17’inci kez düzenlenen Doğu
Akdeniz Uluslararası Turizm ve
Seyahat Fuarı EMITT’i gezdi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Başkan Kadir Topbaş, Türkiye’de ve
İstanbul’da turizmin gelişmesiyle
sağlık ve spor gibi çeşitli turizm
alanlarının da geliştiğini söyledi.
“10 milyonuncu turiste Fahri
Hemşehrilik Beratı…”
Dünya turizminin 1 trilyon dolarlık
dev bir ekonomiye sahip olduğunun
altını çizen Başkan Topbaş, “Türkiye
ve İstanbul son yıllarda turizmde
ciddi mesafeler katetti. Göreve
geldiğimizde İstanbul’da 3 milyondan
az turist sayısı vardı. İstanbul’a gelen
turist sayısı 2012 yılında 9,5 milyonu

buldu. Bu yıl 10 milyonu geçeceğiz.
10 milyonuncu turiste hediyelerimiz
olacak. Özellikle İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisimiz bu turiste fahri
hemşehrilik beratı verilmesi için karar
alacaktır. Böyle sürprizlerimiz olacak.”
diye konuştu.

dünyadaki insanların kaderleri
birbirine bağlı, yanlışlar herkesi
etkiliyor. Geleceğimizi beraber
kurgulamak adına turizmin verdiği
tanıtım fırsatlarını da iyi kullanarak,
küresel ekonomik hareketliliği
sağlamalıyız.”

“Turizm ile ekonomik hareketlilik
sağlamalıyız…”
Başkan Kadir Topbaş, turizmi
hizmet sektörünün gelişmesi ve
istihdam oluşturması açısından
da önemsediklerini söyledi.
Turizmin, dünya barışına da çok
büyük katkı sağladığını ifade eden
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle
tamamladı: “Çünkü kişi bilmediğinin
düşmanıdır. Tanış oldukça, kültürlerin
benzerliklerini yaşadıkça daha
güzel duygular hissediliyor. Bugün

“Dünyanın 5’inci büyük fuarı…”
EMITT, dünyada ve Türkiye’de
turizmde öne çıkmak isteyen
beldeleri, kalkınma ajanslarını, turizm
firmalarını ve sektör profesyonellerini
biraraya getiriyor. 2012 yılında
dünyanın 62 ülkesi ve Türkiye’nin
150 şehir ve turizm beldesinden
gelen katılımlarla yapılan dünyanın
beşinci büyük fuarı, 130 binin
üzerinde ziyaretçi ağırladı. EMITT, bu
yıl TÜYAP’ta daha geniş bir katılımla
yapıldı.
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Dünya İstanbul’u izliyor…

İ

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul
Ticaret Odası’nın (İTO) Ocak
ayı Meclis Toplantısı’na katıldı.
İstanbul’u, dünya şehirleri
ile yarışır hale getirmek
için çalıştıklarını belirten
Başkan Kadir Topbaş, “Dünya
çalışmalarımızı gıpta ile
izliyor.” dedi.
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stanbul Ticaret Odası’nın Ocak ayı Meclis Toplantısı’na
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İTO Başkanı Murat
Yalçıntaş ve çok sayıda İTO üyesi katıldı. Başkan Kadir
Topbaş, davetli konuşmacı olarak katıldığı toplantıda,
ulaşım yatırımları başta olmak üzere yaptıkları çalışmaları
anlattı. Günümüz dünyasında artık ülkelerin gücünün
yerine şehirlerin gücünün konuşulduğunu ifade eden
Başkan Topbaş, İstanbul’un artık bir cazibe merkezi haline
geldiğini söyledi.
“Dünya çalışmalarımıza gıpta ediyor...”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, göreve
geldikleri günden bugüne kadar İstanbul’u her alanda
geliştirmek ve dünya şehirleri ile yarışır hale getirmek
için yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, artık İstanbul’u
bu yarışta en önlerde tutmak için çalıştıklarını söyledi.
İstanbul’da yapılan yatırımların 100 bin kişiye istihdam
sağladığını belirten Başkan Topbaş, “Dünya çalışmalarımızı
gıpta ile izliyor. Bu başarıyı nasıl yakaladığımızı soruyorlar.
Dünyanın pek çok yerinde uluslararası olan görevlerimden
dolayı toplantılara katılıyorum. Devlet adamları,
meslektaşlarım , ‘Bunu nasıl başardınız?” diyorlar. Ve
hayranlıklarını dile getiriyorlar.” dedi.

“Ulaşım yatırımlarımız 28,4 milyar
TL’yi bulacak...”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
geçmiş yıllarda çek karnesi bile
almakta sıkıntı yaşadığını ve
İstanbulluların o dönemde zorluklar
çektiğini hatırlatan Başkan Topbaş,
“Gelecek yıllarda çok daha farklı bir
İstanbul’u birlikte yaşayacağız.
8 yılda ulaşım yatırımlarımızın toplamı
24,4 milyar lira. Yatırımlarımız 2013
yılı sonunda 28,4 milyar lirayı bulacak.
Metrobüs’e beklediğimizin üzerinde
yolcu akını var. 400 bin olarak tahmin
ettiğimiz yolcu sayısı 800 binlere ulaştı.
Tek yönde saatte 34 bin yolcunun
lastik tekerlekli araçlarla taşınması
mümkün değil. Burasını rahatlatmak
için önemli çalışmalarımız var.” diye
konuştu.
“Metro yatırımlarımız hız kesmeden
devam edecek...”
İstanbul’a yapılacak yeni metro
hatlarıyla ilgili de bilgi veren Başkan

Kadir Topbaş, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Dünyada metroları
merkezi yönetimler yapar. Bugüne
kadar metro hatlarına 7 milyar lira
civarında yatırım yaptık. Bu yatırımlara
hız kesmeden devam edeceğiz. 22
kilometre uzunluğundaki ÜsküdarÜmraniye-Sancaktepe Metro
Hattı 38 ayda bitirilerek, 2016’da
devreye girecek. Otogar-Bağcılar
Hattı 2013’ün ortalarında devreye
girecek. Sanayi Mahallesi-Seyrantepe
üçüncü tüpünün 20 aylık bir sürede
devreye girmesini bekliyoruz.
Kartal-Pendik-Kaynarca Hattı var. Bu
hattı da Tuzla’daki tersaneye kadar
uzatmayı planlıyoruz. Kabataş’ tan
başlayacak olan Beşiktaş-Mahmutbey
Metrosu’nda da ihale aşamasına
gelindi. Çok önemsediğimiz bu hattın
ihalesini 2013 Mayıs’ta yapmayı
düşünüyoruz. Bunların dışında
Bahçelievler-Beylikdüzü arasında da
bir metro hattımız var. Bu hattı ise
Ulaştırma Bakanlığımız yapacak.”

“Teknolojiyi en iyi takip eden
belediyeyiz...”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
teknolojik gelişmeleri çok yakından
takip ettiğini belirten Başkan Topbaş,
sözlerini şöyle tamamladı: “Bu konuda
dünyada en iyi belediye olduğumuzu
özellikle belirtmek istiyorum. Mesela
bir otobüs kavşağa 100 metre
kadar yaklaştığı zaman sistem bunu
algılayacak ve yeşil ikaz lambası yanarak
yol verecek. Durağa geldiğimizde
hangi otobüsün ne zaman geleceğini
bileceğiz. Gideceğimiz yere hangi
otobüse hangi durakta bineceğimizi,
hangi aktarmalardan geçeceğimizi,
ne kadar ücret ödeyeceğimizi
görebileceğiz. Durağa gelen bir engelliyi
otobüs şoförü algılayabilecek ve daha
dikkatli olacak. Bunlar dünyada başka bir
belediyede yok. Bazı uygulamalarımız
diğer dünya şehirlerine örnek oluyor.
Biz onlara teknoloji ihraç ediyoruz. Ve
bu programları kendi mühendislerimiz
yazıyor.”
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İstanbul ve Stuttgart’ın
işbirliği gelişiyor

A
İstanbul ile Stuttgart şehirleri
arasında işbirliği her geçen gün
daha da gelişiyor. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi,
Almanya’nın otomotiv ve
makine endüstrisinin kalbi
olan Stuttgart Belediyesi ile
birlikte ortak Ar-Ge Merkezi
kurdu.
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lmanya ve Türkiye’deki şehirler için hidrojen
yakıtlı araç, elektrikli araç, sürdürülebilir
ulaşım, yenilenebilir enerji, akıllı kentler ve
yaşam birimleri projeleri üretecek Ar-Ge Merkezi’nin
sözleşmesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş ve Stuttgart Belediye Başkanı Wolfgang Schuster
tarafından törenle imzalandı. Törende konuşan Başkan
Kadir Topbaş, dünyanın global bir köy haline geldiğini
belirterek, artık beraber adım atmayı gerektiren bir
noktaya gelindiğini söyledi.
Başkan Topbaş: “Bu bir milat”
Göreve geldikleri günden bugüne yerel yöneticiler
olarak halkla iç içe bir yönetim anlayışı benimsediklerine
vurgu yapan Başkan Topbaş, dış ilişkilerde ortak
paydada buluşmanın insanlığın yararına olduğunu
ifade etti. Başkan Topbaş konuşmasını şöyle tamamladı:
“Yerel yönetimlerin refleksi daha hızlıdır. El ele vererek
insanlarımızı mutluluğa taşımalıyız. Yerel diplomasi ve
işbirliğinin dünyada barışa olan katkısı inkar edilemez
bir gerçek. Biz, burada bir milat oluşturuyoruz. Gelecek
nesiller bugünü hayırla yad edecektir.”

Başkan Schuster: “Merkez yeni
ufuklar açacak”
İmza töreninde konuşan Stuttgart
Belediye Başkanı Wolfgang Schuster
de, Başkan Topbaş’ın UCLG ve
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’ndaki yoğun çalışma
temposunda zaman ayırarak
Stuttgart’da bulunmasından dolayı
memnun olduğunu ifade ederek,
“Sizin büyük özverinizle biraraya
geldik. Bu ortaklığımız gelecek
nesiller için temel oluşturacaktır.”
dedi.
Kurulan Ar-Ge Merkezi’nin gençlere
ve bilim adamlarına yeni ufuklar
açacağına inancının tam olduğunun
altını çizen Wolfgang Schuster,
“Sizlerle ortaklık yapmak bizim
için çok önemli. Sizin de dediğiniz

gibi gelecek nesiller attığımız bu
adımdan övgüyle söz edeceklerdir.
Bizler, bu merkezde mutlu
insanlara hizmet etmenin gururunu
yaşayacağız.” diye konuştu.
Kurulan Ar-Ge Merkezi ile
ilgili sözleşmeye; İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile Stuttgart
Belediyesi’nin yanı sıra Max
Planck ve Frauenhofer Enstitüleri,
Mercedes-Benz, Bosch, İntel, Tofaş
ve Mercedes-Benz Türk firmaları
ile Koç ve Boğaziçi Üniversiteleri
imza attı. Ar-Ge Merkezi’nde,
Almanya ve Türkiye’deki şehirler için
hidrojen yakıtlı araç, elektrikli araç,
sürdürülebilir ulaşım, yenilenebilir
enerji, akıllı kentler ve yaşam
birimleri ile ilgili projeler
üretilecek.
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Başkan Topbaş,
Almanya’da Türk Okulu açtı
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Almanya
temasları kapsamında Stuttgart
şehrindeki BİL Özel Okulları’nın
yeni binasının açılışını yaptı.
Başkan Topbaş, Stuttgart
Belediyesi’nin Türk Okulu’na
verdiği desteğin dünyayı
kurtaracak örnek bir davranış
olduğunu söyledi.

A

lmanya’nın Stuttgart şehrinde 2004 yılında Türk
girişimciler tarafından kurulan BİL Özel Okulları’nın
yeni binasının açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle yapıldı.
Törende Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried
Kretschmann, AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür
ve Stuttgart Belediye Başkanı Wolfgang Schuster de yer
aldı. Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, “Dünyada artık
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gemisini yürüten kaptan dönemi bitmiştir. Bu gemiyi hep
birlikte yürüteceğiz.” dedi.
Başkan Topbaş: “Dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en
güzel örneği”
Stuttgart Belediyesi’nin Türk okuluna verdiği destekten
duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Topbaş, “Böyle
bir anlayış, dünyayı kurtarır. Sayın Başbakanın da törene
katılması, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin en güzel
örneğidir. Bizler de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak,
İstanbul’daki yerli ve yabancı okullar ile dini tesislere her
türlü yardımı yapıyoruz. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip
Erdoğan bu konuda da bizi sonuna kadar destekliyor. Biz çok
iyi biliyoruz ki, eğitim öğretim gören her fert sorun olmaktan
çıkıyor. Kendine ve topluma faydalı biri oluyor.” diye konuştu.
650 Türk öğrenci eğitim görecek...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Baden
Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann
ve Stuttgart Belediye Başkanı Wolfgang Schuster, tören
sonunda tek tek ilgilendikleri öğrencilerle bir süre sohbet
ettiler. 20 milyon Euro’ya mal olan yeni okul binasında 650
öğrenci eğitim görebilecek.

Başkan Topbaş’tan
Schuster’e anlamlı hediye
İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, Almanya temasları
çerçevesinde Stuttgart
Belediye Başkanı Wolfgang
Schuster’in göreve veda etmesi
nedeniyle düzenlenen geceye
katıldı. Başkan Topbaş, Türklere
gösterdiği misafirperverlikten
dolayı Schuster’e teşekkür etti.

B

aşkan Kadir Topbaş, Wolfgang Schuster’in 16 yıldır
yürüttüğü Stuttgart Belediye Başkanlığı görevine veda
etmesi nedeniyle düzenlenen geceye katıldı. Veda
gecesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Topbaş, meslektaşı
Wolfgang Schuster ile uluslararası birçok toplantıya beraber
katıldıklarını ifade ederek, yoğun bir enerjiyle tüm insanlığın
refahı için birlikte mücadele ettiklerini söyledi.

Başkan Topbaş’tan Schuster’e teşekkür...
Gayretleri ve hassasiyetleri için Wolfgang Schuster’e
teşekkür eden Başkan Kadir Topbaş, “Tüm insanlık için
hiç ara vermeden kendileri büyük mücadele göstererek
çalıştı. Yoksulluk, çevre kirliliği, cinsiyet ayrımcılığına karşı
büyük mücadele gösterdi. Bu gayretiyle kendilerinin
unutulmaz insanlar arasına gireceğine eminim. UCLG
çatısı altında da kendileriyle uyumlu çalıştık. Kendisine
bu özverisinden dolayı da teşekkür ediyorum.” diye
konuştu.
Başkan Topbaş’ın sözleri alkışlandı...
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılı anısına özel olarak
üretilen 1923 adet kalemden birini Stuttgart Belediye
Başkanı Wolfgang Schuster’e hediye eden Başkan Topbaş,
“Bu özel hediyeyi İstanbullular adına hediye ediyorum.
Bu kalemle anılarınızı değil yeni hizmet ve projelerinizi
yazın” dedi. Başkan Topbaş’ın bu sözleri salonda bulunan
davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.
Başkan Topbaş, Wolfgang Schuster’e Almanya’daki
Türklere gösterdiği misafirperverlik ve Türk Okulu’na yer
tesis etmesinden dolayı da ayrıca teşekkür etti.
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Senegal’in belediye hizmetleri
İstanbul’a emanet…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ile Senegal Cumhuriyeti’nin
Dakar Bölge Konseyi arasında
işbirliği protokolü imzalandı.
Dakar Bölge Konseyi Başkanı
Ousmane Sambe, İstanbul’un
desteği ile Senegal’in Afrika’ya
örnek olacağını söyledi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile
Senegal Dakar Bölge Konseyi Başkanı Ousmane Sambe,
iki şehir arasındaki birçok belediye hizmetinde işbirliğini
öngören “Mutabakat Zaptı”nı törenle imzaladı. İstanbul
işbirliği kapsamında Dakar’a ulaşım, sağlık, eğitim,
katı atık, temizlik, toplu konut, meslek eğitimi ve yerel
yönetişim alanlarında destek verecek. Karşılıklı bilgi ve
deneyim paylaşımını da öngören anlaşma çerçevesinde
heyetler, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.
“İstanbul, ülke ekonomisinin yüzde 43’ünü
karşılıyor…”
Başkan Kadir Topbaş, Senegal Cumhuriyeti Dakar Bölge
Konseyi’ni akşam yemeğinde ağırladı. Sait Halim Paşa
Yalısı’nda düzenlenen yemeğe, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalpaklıkaya,
Başkan Topbaş’ın danışmanı Mehmet Duman, İETT
Genel Müdürü Hayri Baraçlı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Daire Başkanı Muzaffer Saraç, İSTAÇ Genel Müdürü

Osman Akgül ve İSPRAK Genel
Müdürü Mehmet Çevik de katıldı.
İstanbul’un nüfusu, ekonomisi ve
doğasıyla bir ülke özelliği gösterdiğini
belirten Başkan Kadir Topbaş, Türkiye
ekonomisinin yüzde 43’ünün,
ihracatının yüzde 60’nın ve ithalatının
yüzde 65’nin İstanbul’dan yapıldığını
söyledi.
“Senegal’e destek vermekten
mutluluk duyacağız…”
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’nın hizmet ve siyaset adına
çok önemli bir makam olduğunu
vurgulayan Başkan Kadir Topbaş,
“Yerel diplomasi adına dünyadaki
gelişmelere destek veriyoruz. BM
Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un
seçtiği 26 üst düzey panelistten biri
olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde
‘2015 Sonrası Kalkınma’ konulu
konferanslara katılıyoruz. Böyle önemli
görevleri üstlenen İstanbul’un yerel
yönetimi olarak, kardeş ülke Senegal’in
gelişimine destek vermekten büyük
mutluluk ve gurur duyacağız.” dedi.

“İstanbul Paris’ten çok daha
temiz…”
Senegal Dakar Bölge Konseyi
Başkanı Ousmane Sambe de, Türkiye
ve İstanbul’un çok şey başardığını
gördüklerini belirterek, “İstanbul’da
dengeli bir kalkınma gördük.
Trafiğin, katı atıkların, konutların
çok dengeli yapılandığını gördük.
Ortaya koyduğunuz toplu taşıma
sosyalleşmeyi de getirmiş. İstanbul
katı atık konusunda Paris’ten çok
daha temiz mesela. Toplanan
çöplerin nasıl ayrıştırıldığını ve
nasıl işlendiğini, çöpten enerji
üretilmesini gördük. Çevreye çok
saygılı bir yönetim anlayışınız var.”
diye konuştu.
“İstanbul’u her alanda örnek
alacağız…”
Senegal’de nüfusun dörtte birinin
450 kilometrekare içinde yaşadığını,
bu yoğunlukta Dakar’ın ulaşım
ve çöp toplama gibi konularda
ciddi problemleri olduğunu ifade
eden Ousmane Sambe, “Çöplerin

toplanması ve dönüştürülmesi
konusunda İstanbul’dan çok şey
öğreneceğiz. Kardeş ülkemiz
Türkiye’nin gelişmesini görerek,
buradan huzurla ayrılacağız” dedi.
“Yaşasın Türkiye, yaşasın
İstanbul!”
Konuk Başkan Sambe, İstanbul’da
dini ziyaretler yaparak inançlarını
da pekiştirdiklerinin altını çizerek
sözlerini şöyle tamamladı: “İstanbul’u
her alanda kendimize model
olarak alacağız ve Dakar’ın gelişimi
için sizin desteğinizle çok fazla
zaman kazanacağız. Heyet olarak
İstanbul’da gördüklerimizden dolayı
çok mutlu olduk. Ekonomik ve sosyal
gelişimimizi sizden aldığımız güçle
sağlayacağız. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne bize gösterdikleri güzel
ev sahipliği ve verecekleri destek
nedeniyle çok teşekkür ediyorum.
Senegal, Allah’ın izniyle Afrika için
Türkiye gibi bir örnek olacaktır. Her
halükarda yaşasın Türkiye ve yaşasın
İstanbul diyorum.”
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Dünya İstanbul’a
hayran kalacak…
İstanbul, 2013 Gyeongju
Dünya Kültür Fuarı’na
ev sahipliği yapmaya
hazırlanıyor. Fuarın “Yönetim
Kurulu Mutabakat Zaptı”,
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş ile Güney
Kore Gyeongsangbuk-do Valisi
Kim Kwan Yong tarafından
törenle imzalandı. Başkan
Topbaş, fuarın dünyayı bir
kez daha İstanbul’a hayran
bırakacağını söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile
Güney Kore Gyeongsangbuk-do Valisi Kim Kwan Yong, Eylül
ayında İstanbul’da yapılacak 2013 Gyeongju Dünya Kültür
Fuarı’nın “Yönetim Kurulu Mutabakat Zaptı”nı törenle imzaladı.
Saraçhane Belediye Sarayı’ndaki imza töreninde konuşan
Başkan Kadir Topbaş, Vali Kim Kwan Yong ve beraberindeki
heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye
ile Güney Kore arasındaki dostluk ve kader birliğinin 1950’deki
Kore Savaş’ına giden Türk askerleri tarafından kurulduğunu
söyledi.
Dünya bir kez daha İstanbul’a hayran olacak…
Başkan Kadir Topbaş, Gyeongju Kültür Fuarı’na ev sahipliği
yapan Gyeongsangbuk-do’yu bu nedenle yılda 1,5 milyon
kişinin ziyaret ettiğine dikkat çekerek, “Fuarın, kültürlerarası
bilgi ve deneyimlerin paylaşılması açısından son derece
önemli olduğuna inanıyoruz. Gyeongju Dünya Kültür Fuarı şu
ana kadar 6 kez yapıldı. Güney Kore dışında ilk ve tek olarak
2006 yılında Kamboçya’da düzenlendi. Fuara, 2013 yılında
İstanbul ev sahipliği yapacak. Tarihi İpek Yolu’nun başlangıç ve
bitiş noktalarında yer alan iki kent ortaklaşa düzenleyecek. Bu
fuarın Güney Kore dışında yapılacak ikinci fuar olması bizim
için son derece önemli bir ayrıcalık. Eylül ayında İstanbul’da
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yapılacak fuar dünyayı bir kez daha İstanbul’a hayran
bırakacak.” diye konuştu.
İki şehrin tarihsel birikimi evrensel kültüre katkı
sağlıyor…
Başkan Topbaş, tarihi İpek Yolu’nun iki şehri birleştirdiğini
ifade ederek, bu yolun son noktası olan Gyeongsangbuk-do
ve İstanbul’un, evrensel kültüre büyük katkılar sağladığını
söyledi. İstanbul’da yapılacak fuar ile her iki ülkenin eşsiz
tarihi ve kültürel değerlerinin dünyaya tanıtılacağını belirten
Başkan Topbaş konuşmasını şöyle tamamladı: “İpek Yolu’nun
başlangıç noktasında yer alan İstanbul, 8 bin 500 yıllık tarihiyle
farklı kültürlere başkentlik yapmıştır. Her iki şehrin tarihsel
birikimleri üzerinden kültür alışverişi gerçekleştirilecek.
Böylece kültürel sanayinin inşasına yönelik sağlam temeller
atılabilecek. Bunu bütün dünyada yankı bulacak bir kültür
hadisesi olarak değerlendirmek mümkündür. 2013 Gyeongju
Dünya Kültür Fuarı ile ilgili özel ayrıntılara ve destek altyapı
çalışmalarına büyük bir hassasiyetle devam ediyoruz.”
Törenin sonunda Başkan Topbaş ve konuk Vali Kim Kwan Yong,
birbirlerine çeşitli hediyeler takdim ettiler. Başkan Topbaş, Kim
Kwan Yong’a ipek halı ile doğal ürünler hediye etti. Güney Kore

Heyeti de Başkan Topbaş’a el dokuması
ipekten yapılan portresi ile Sultanahmet
Camii’nin resmini hediye etti.
Vali Yong, Başkan Topbaş’a gösterilen
ilgiden etkilendi…
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra Vali Kim
Kwan Yong ile birlikte kendi kullandığı
makam arabasıyla Fatih Ali Emiri Kültür
Merkezi’ne gitti. Burada İstanbul - Güney
Kore Gyeongju Dünya Kültür EXPO’su
Ortak Ofisi’nin açılışını gerçekleştiren
Başkan Topbaş ve Vali Yong, fuar için
gönüllü olarak eğitim alan gençlere
sertifikalarını verdi.
Vali Kwan Yong, Başkan Topbaş’ın
makam arabasını kullanırken trafikte
İstanbulluların kendisine gösterdiği
sevgi ve saygıdan çok etkilendiğini
belirterek, “Ben 5 kez seçilmiş bir vali
olarak ülkemde bu kadar tanınmam ve
bu kadar ilgi görmedim. Çok önemli bir
yönetici olan Kadir Topbaş’ın liderliğinde
İstanbul gelişmiş şehirler arasına girmeyi
başarıyor. Ülkenizdeki sivil toplumun
ve gönüllüğün gelişmesine bakarak
da Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasına
girmeye çok yaklaştığını söyleyebiliriz.”
dedi.
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Kore Gazilerine büyük saygı…
Başkan Kadir Topbaş ve
Gyeongsangbuk-do Valisi Kim
Kwan Yong, 2013 Gyeongju
Dünya Kültür Fuarı’nın “Yönetim
Kurulu Mutabakat Zaptı”
imza töreni sonrası, Cemal
Reşit Rey Salonu’nda verilen
konsere katıldılar. Güney Kore
Heyeti’nin konsere gelen Kore
Savaşı gazilerine gösterdiği
saygı geceye damgasını vurdu.

2

013 Gyeongju Dünya Kültür
Fuarı’nın “Yönetim Kurulu
Mutabakat Zaptı”nı imzalayan
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş ile Gyeongsangbukdo Valisi Kim Kwan Yong, akşam
saatlerinde Cemal Reşit Rey Konser
Salonu’nda verilen konseri birlikte
izledi. Konserde, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Bürokratlarının yanı sıra
bakan yardımcısı, belediye başkanları
ve meclis üyelerinden oluşan Güney
Kore heyeti ile vatandaşlar da yer
aldı.
Kore Gazilerine minnetlerini
sundular…
Güney Kore heyetinin salona
girişte tanıştırıldığı Kore Gazilerine
gösterdiği saygı ise görülmeye
değerdi. Heyet, 1950 yılında Güney
Kore’nin özgürlüğünü kazanmasında
önemli rol oynayan gazileri başlarını
öne eğerek selamladı. Koreli

26

yetkililerin tokalaştıkları gazilere
duyduğu minnettarlık yüzlerine
yansıdı.
Türk kültürünü yansıtan konser
büyük beğeni topladı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent
Orkestrası ve Mehter Takımı’nın birlikte
verdiği görkemli konserde klasik müzik,
Türk musikisi, halk müziği, modern
Türk müziği ile mehter marşlarından
örnekler sunuldu. Kore heyeti, zengin
Türk kültürünü yansıtan renkli müzik ve
halk oyunları gösterisine hayranlığını
alkışlarla gösterdi.
Bir buçuk saat süren konserin sonunda
salonu dolduran bütün davetliler, Kent
Orkestrası ve Mehter Takımı’nı ayakta
alkışladı. Başkan Topbaş ve Vali Yong,
sahneye çıkarak sanatçıları tek tek
tebrik etti. Başkan Kadir Topbaş ve Vali
Kim Kwan Yong, konserin sonunda
Kore Gazileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul, 2020 Olimpiyat
Oyunları için atakta…
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
İstanbul’un 2020 Olimpiyat
Oyunları ve Paralimpik
Oyunları için “en iyi aday”
olduğunu anlatan adaylık
kitabını Lozan’da Uluslararası
Olimpiyat Komitesi’ne (IOC)
sundu. Kitapta, İstanbul’da spora
ve ulaşıma yapılan yatırımlara
vurgu yapılıyor.

2

020 Olimpiyat Oyunları ile Paralimpik Oyunları için
Tokyo ve Madrid ile yarışan İstanbul’un adaylık
süreciyle ilgili hazırlanan kitap, İsviçre’nin Lozan
kentinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı
Hasan Arat, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Yavuz Çelik ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet
Baykan tarafından Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne
(IOC) sunuldu.
Olimpiyatlar ilk defa iki kıtada yapılacak...
Başkan Kadir Topbaş, kitabın komiteye takdiminde yaptığı
konuşmada Napolyon’un “Dünya tek bir devlet olsaydı
başkent İstanbul olurdu.” sözünü hatırlattı ve “Uluslararası
Olimpiyat Komitesi İstanbul’u seçerse, Olimpiyat Oyunları
tarihte ilk defa iki kıtada birden yapılacak.” dedi.

İstanbul, Olimpiyatlara 36 tesisle ev sahipliği
yapacak...
İstanbul 11’i mevcut 25’i yeni inşa olmak üzere 36 tesisle
Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak. 300 kişilik bir
heyetin 4 ay süren çalışmasıyla hazırlanan adaylık kitabına
göre; 11 mevcut spor tesisinin 5’ine kalıcı ilave yatırımlar
yapılacak. 10 yeni tesis müsabakalar için, 10 yeni tesis
de müsabakalara destek sağlamak amacıyla antrenman
odaklı alanlar olarak inşa edilecek ve 5 ayrı ünitede
olimpiyat kümelenmeleri sağlanacak.

İstanbul’un adaylık kitabında; şehirde spora ve ulaşıma
yapılan yatırımlar ile konaklama imkanları yer alıyor.
Ayrıca kentin tarihi ve jeopolitik önemine de vurgu
yapılıyor. Japonya’nın başkenti Tokyo ve İspanya’nın
başkenti Madrid de adaylık kitaplarını teslim ederken,
2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’nın
hangi şehirde yapılacağı Uluslararası Olimpiyat Komitesi
tarafından 7 Eylül’de Arjantin’de açıklanacak.
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2012’ye İstanbul damgası…

A
Avrupa Spor Başkentleri
Birliği (ACES) tarafından 2012
Avrupa Spor Başkenti olarak
ilan edilen İstanbul, yıl içinde
gerçekleştirdiği başarılı spor
etkinlikleriyle 2020 Olimpiyat
Oyunları’na bir adım daha
yaklaştı. İstanbul, 49 ulusal ve
uluslararası spor organizasyonu,
8 kongre ile birçok sempozyum,
şura ve genel kurula başarıyla ev
sahipliği yaptı.
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vrupa Spor Başkentleri Birliği tarafından “2012
Avrupa Spor Başkenti” seçilen İstanbul, yıl içinde
birbirinden önemli birçok ulusal ve uluslararası spor
organizasyonu, kongre, sempozyum, şura ve genel kurula
ev sahipliği yaptı. İstanbul, spor etkinlikleri, okul spor
salonları, tesis yatırımları ve ev sahipliği yaptığı dev spor
organizasyonlarıyla 2012 Avrupa Spor Başkentliği bayrağını
başarıyla taşıdı.
Sporun Başkenti’nde dev organizasyonlar…
Kıtaların, milletlerin ve kültürlerin buluştuğu İstanbul’da,
2020 Olimpiyat Oyunları’na referans olabilecek 49 ulusal
ve uluslararası spor organizasyonu ile 8 kongre yapıldı.
İstanbul, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, WTA Kadınlar
Tenis Turnuvası, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası,
Euroleague Final Four, Kadınlar Euroleague 8’li finaller ve
Altın Kategoride koşulan Avrasya Maratonu gibi marka
organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptı.
Londra Olimpiyat Oyunları’nda 2 altın madalya…
2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda İstanbul Büyükşehir
Belediyespor sporcusu Servet Tazegül tekvandoda, Üsküdar
Belediyesi sporcusu Aslı Çakır Alptekin de atletizm dalında
altın madalya alarak İstanbulluların gurur kaynağı oldu.
2012 yılında Ataköy Atletizm Salonu, Hidayet Türkoğlu
Spor Kompleksi, FB Ülker Arena, Pendik Yüzme Havuzu gibi
tesisler İstanbul’a kazandırıldı.

Şampiyonlar ödüllendirildi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2012
yılında düzenlenen uluslararası
organizasyonlarda dereceye giren
sporcu ve takımlar için ödül gecesi
düzenledi. Haliç Kongre Merkezi’nde
düzenlenen “İstanbul Spor Ödülleri
2012” programına, yıl içerisinde
düzenlenen uluslararası yarışmalarda
dereceye giren 60 milli sporcu ile eski
şampiyon sporcular katıldı.
İstanbul’un spor hafızası
oluşturuldu…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik
ve Spor Müdürlüğü tarafından, 2012
Avrupa Spor Başkenti çalışmaları
kapsamında, İstanbul’un spor hafızası
oluşturuldu. 2012 Avrupa Spor Başkenti
ve 2020 Olimpiyat Oyunları aday
kenti İstanbul’daki spor alanlarının
listesi, adresi ve kullanım amaçlarına
ait tüm bilgiler, Türkiye’de bir ilk olan
“Spor Envanteri 2012” kitabı ve www.
istanbulsporenvanteri.com sitesinde
biraraya getirildi.
Binlerce adımsayar dağıtıldı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Sağlıklı
ve Zinde Yaşamak için Spor Yap”
etkinlikleri çerçevesinde İstanbullulara
on binlerce adımsayar dağıttı. Ayrıca PTT

Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak
2 bin 500 adet soğuk damgalı ilk gün
zarfları ile toplam 1 milyon “İstanbul
2012 Spor Başkenti” logolu pul yurt
içinde ve yurt dışında satışa sunuldu.
En güzel spor fotoğrafları belli oldu…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul
Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği
(İFSAK) işbirliği ile İstanbul 2012 Avrupa
Spor Başkenti etkinlikleri kapsamında
“İstanbul’da Sporun Renkleri” konulu
fotoğraf yarışması düzenledi. Olimpik
değerler olan fair play, toplumsal
duyarlılığın yanı sıra dostluk, kazanma
azmi, takım ruhu, coşku gibi duyguları
içeren fotoğrafların yer aldığı yarışmada,
dereceye giren 43 fotoğraf sahibi çeşitli
ödüller aldı.
İstanbul 7 Eylül’ü bekliyor...
2012 Avrupa Spor Başkentliği ile
potansiyelini dünyaya bir kez daha
gösteren İstanbul ve İstanbullular için
yeni hedef 2020 Olimpiyat Oyunları...
İstanbul, Olimpiyat Oyunları yolunda
Japonya’nın başkenti Tokyo ve
İspanya’nın başkenti Madrid ile yarışıyor.
2020 Olimpiyat Oyunları’nın hangi
kentte yapılacağı, IOC’nin (Uluslararası
Olimpiyat Komitesi) 7 Eylül’deki
toplantısında açıklanacak.
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Çocukların geleceği için…
UNICEF ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından
düzenlenen “2015 Sonrası
Gündemde Erken Dönem
Çocuk Gelişimine İlişkin Ulusal
İstişare Toplantısı” Başkan
Kadir Topbaş’ın katılımıyla
yapıldı. Başkan Topbaş, dünya
çocuklarının mutluluğu için
işbirliği yapmaları gerektiğini
söyledi.
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B

aşkan Kadir Topbaş, UNICEF ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından düzenlenen “2015 Sonrası
Gündemde Erken Dönem Çocuk Gelişimine İlişkin
Ulusal İstişare Toplantısı”na katıldı. Dedeman Oteli’nde
yapılan toplantıya, yabancı konuklar da yoğun ilgi
gösterdi. Başkan Kadir Topbaş, “Özellikle erken çocukluk
gelişimi konusunda tüm imkanlarımızla çalışmayı ve
Türkiye olarak bu konuyu uluslararası gündeme taşımayı
görev biliyoruz.” dedi.
“Her topluma uygun tarzda öneriler getirmeliyiz …”
Başkan Kadir Topbaş, yakın zamanda Liberya’da yapılacak
“Birleşmiş Milletler 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi
Yüksek İstişare Paneli”ne İstanbul Deklarasyonu’nu
götüreceğini söyledi. Günümüz dünyasında insanların
kaderlerinin birbirine bağlı olduğunu dile getiren Başkan
Topbaş, “Bir olumsuzluk herkesi etkiliyor. Gelecek adına
atılan her adımda ulusal kaygıların yanında dünya
uluslarını ilgilendiren kaygıları da taşımalıyız. Her topluma
uygun tarzda öneriler getirmeliyiz ki sonuçlar alabilelim.”
diye konuştu.

“Barış istiyorsak elimizi taşın altına
koymalıyız…”
En büyük mağduriyeti savaş
bölgelerindeki çocukların yaşadığını
ifade eden Başkan Topbaş,
konuşmasını şöyle sürdürdü: “UNİCEF,
OMEP ve STK’ların çalışmalarına
destek olmalıyız. Bizim gelecek
adına yapmamız gerekenler var.
Barış istiyorsak elimizi taşın altına
koymalıyız. Dünyada kent nüfusu
giderek artıyor. Kentte yaşayanlara
verilecek fırsatlar ve kaliteli yaşam çok
önemli. Biz yerel yönetimlere büyük
görev düşüyor. Milenyum Hedefleri
için çözüm ortağı olmalılar.”
“Mutlu çocuklar için küresel işbirliği
yapılmalı…”
Başkan Topbaş, kent yaşam alanlarının
doğru hazırlanmasının bireyler
üzerinde olumlu etkiler yapacağına
dikkat çekerek, “Türk Hükümeti ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu
konuda ciddi adımlar attı. Çocuk ve
aile sağlığı ile ilgili düzenlemeler
yapıldı. Kadın ve Aile Sağlığı
Merkezleri’nde insanların yetişmesi
için çalışmalar sürüyor. Mutlu

çocuklar için küresel işbirliği yapmak
zorundayız.” dedi.
Çocuk istismarının yoğun olarak
görüldüğü Afrika Kıtası’ndaki
gelişmelere de değinen Başkan
Topbaş, Afrika’da 0-5 yaş arası
çocuklarda ölüm oranının yüzde 55
olduğunu söyledi. Suriye’de yaşanan
insanlık dramına dikkat çeken Başkan
Topbaş, “Suriye’de 5 bin civarında
çocuk ölümü var. Kadın ve çocuklar
mağdur oluyor. Bu toplantının BM’nin
“2015 Sonrası Kalkınma Gündemi”ne
önemli sonuçlar vereceğini
düşünüyorum. Belediye olarak
yaptığımız çalışmalara da kaynak teşkil
ediyor.” diye konuştu.
“Dünyanın çeşitli bölgelerine
hizmet götürüyoruz”
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak
dünyanın değişik bölgelerine
hizmet götürdükleri ifade ederek,
konuşmasını şöyle tamamladı:
“Susuzluktan dolayı büyük çaplı çocuk
ölümlerinin yaşandığı Etiyopya’da
2005 yılında gelen bir mail üzerine 42

adet su kuyusu açtık. Oradan 19 bin
500 metreküp su çıkıyor. Şu an Somali
Dakar’da çalışmalarımız devam ediyor.
Dünya bu kadar küçüldüğüne göre,
bugün her yere ayak basabiliyorsak,
kaderlerimiz birbirine bağlıysa,
mücadele etmemiz ve birlikteliğimiz
kaçınılmaz. Sizlerin başarıları dünyanın
geleceği demektir.”
“Çocuklar geleceğimiz...”
Erken Dönem Çocuk Eğitimi Dünya
Örgütü (OMEP) Dünya Başkanı Ingrid
Pramling de, “Sürdürebilir bir kalkınma
ve barış içinde bir dünya istiyorsak,
bunu çocukları dinleyerek yapabiliriz.
Erken çocukluk dönemine yatırım
yapmak topluma çok büyük faydalar
sağlar. Çocuklar bizim geleceğimiz,
biliyoruz. Ama artık sadece slogan
atmamalı ve eyleme geçmeliyiz.” dedi.
UNİCEF Türkiye Temsilcisi Ayman
Abulaban ise, erken çocukluk
gelişimine yapılan yatırımların, sosyal
ve ekonomik kalkınmada eşitlik
ilkelerini garantilediğini ve insani
gelişim yatırımlarının kazanımlarını
sürekli kıldığını söyledi.
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Sağlıklı nesiller için
Yeşilay ile işbirliği...

İ

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Yeşilay
Cemiyeti Genel Başkanı İhsan
Karaman’ı ziyaret etti. Geçmişte
Yeşilay’da aktif görev aldığını
belirten Başkan Kadir Topbaş,
nesillerin korunması için
mücadele veren Yeşilay’a her
türlü desteği vereceklerini
söyledi.
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, Kasım ayında göreve gelen Türkiye Yeşilay
Cemiyeti Genel Başkanı İhsan Karaman’ı ziyaret etti.
Eminönü’ndeki Tarihi Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleşen
ziyarette, Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri de
hazır bulundu.
Yeşilaycı Başkan...
1967-1969 yılları arasında Yeşilay’ın Gençlik Kollarında
yöneticilik yaptığını belirten Başkan Topbaş, “Kadim
cemiyetlerimizden Yeşilay, 92 yıllık tarihinde çok önemli
hizmetler vermiş ve doğru mücadele etmiş bir kuruluş.
Zaten bizim de o yıllarda Yeşilay’ın içinde bulunmamızın
sebebi budur.” dedi.
Yeşilay’ın okullarda ve devlet kurumlarında çok önemli
çalışmalar yaptığını vurgulayan Başkan Topbaş,
“Toplumsal, kültürel ve bizi biz yapan değerlerin
yaşatılması ve her şeyden önce nesillerin korunması
anlamında mücadele veren Yeşilay, çok önemli bir
kuruluş. Hizmetleri geçmişe dayanan kuruluşunuzun
toplumda yeterince hissedilmediğini gördük. Ancak

sizin başkanlığınızda uzun yıllar
burada hoş seda oluşturmak adına
görev yapılacağına inanıyorum. Biz
de bir Yeşilaycı olarak size destek
vereceğiz.” diye konuştu.
Cemiyetin bozamadığını bir
arkadaş bozar!...
Sağlıklı nesillerin yetişmesine ve
gençlerin zararlı alışkanlıklardan
korunmasına büyük önem verdiğini
ifade eden Başkan Topbaş, Yeşilay’ın
insan sağlığını ve aile bağlarını
olumsuz yönde etkileyen başta
alkol olmak üzere her türlü madde
bağımlılığı ile mücadele ettiğine
dikkat çekti. Gençlerle biraraya
geldiğinde Hz. Mevlana’nın “Bir
cemiyetin bozamadığı insanı bir
arkadaşı bozar” sözünü hatırlattığını
dile getiren Başkan Topbaş, sözlerine
şöyle devam etti: “Gençlerimizin
iyi arkadaş edinmesi ve enerjilerini
doğru alanlara yönlendirmeleri
konusunda önemli çalışmalar
yapacağınıza inanıyorum. Bizim
toplumumuzda hiçbir toplumda
olmayan bir sahip çıkma anlayışı
var. Bu güzel haslet büyük kentlerde

maalesef yitiriliyor. Bağımlılıkların
da fazla olduğu 15 milyonluk böyle
büyük bir şehirde biz de belediye
olarak size destek olacağız. Fiziki
şartları düzeltirken insanlarımızın
sağlığının korunması adına
da bir sorumluluk taşıdığımızı
düşünüyorum.”
Yeşilay dünyaya örnek olacak...
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel
Başkanı İhsan Karaman da, alkol
ve madde bağımlılığının toplum
düzenini bozduğuna işaret ederek,
“Bu sebeple belediyemizle paralel
çalışmalar yapmak çok güzel bir fikir.”
dedi. Yeşilay’ı bilimsel çalışmalarla
dünyaya açmayı ve uluslararası
model bir kuruluş yapmak
istediklerini ifade eden Karaman,
“Bu çalışmalardan biri de bahar
aylarında Sayın Başbakanımızın
açılışını yapacağı bir uluslararası
toplantı tertip etmek olacak.
Dünyadaki alkol politikaları
konusunda söylemek istediklerimiz
var. Toplantının sonunda da İstanbul
Deklarasyonu yayınlamak istiyoruz.”
diye konuştu.
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Başkan Kadir Topbaş
öğrencilere İstanbul’u anlattı!

Ü
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Tanıtım
ve Bilgilendirme Merkezi’ni
ziyarete gelen öğrencilere
İstanbul’u ve İstanbul’a
yapılan yatırımları anlattı.
Başkan Topbaş, merkezi
gezdirdiği öğrencilere geleceğe
dair projeler hakkında da bilgi
verdi.
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mraniye Asım Ülker Lisesi Çoklu Eğitim öğrencileri,
İstanbul’u ve İstanbul’a yapılan yatırımları en
yetkili ağızdan dinlediler. Özel bir görüşme
için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sütlüce’deki
Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi’nde bulunan Başkan
Kadir Topbaş, ziyaret için gelen öğrencilere sürpriz
yaptı. Başkan Kadir Topbaş, öğrencilere Tanıtım ve
Bilgilendirme Merkezi’ni gezdirdi.
Başkan Topbaş, yatırımları ve projeleri anlattı...
Öğrenciler, 2004 yılından bugüne 8,5 yıllık süre
içerisinde İstanbul’a yapılan yatırımların maket ve
görsellerle sergilendiği çadırı merakla incelediler.
Öğrenciler ile yakından ilgilenen Başkan Topbaş, yapılan
yatırım ve projeler hakkında öğrencilere detaylı bilgi
verdi. Başkan Topbaş, gezi sonrasında öğrencilerle
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
İstanbul’un yatırımı bu çadırda!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tanıtım ve
Bilgilendirme Merkezi, İstanbul’u bir dünya kenti, bir
marka şehir haline getirmek için yapılan yatırım ve
hizmetlerin tamamına ev sahipliği yapıyor. Sütlüce’de
Miniatürk’ün yanında yer alan Tanıtım ve Bilgilendirme
Merkezi, 2009 yılında 3 bin metrekare kapalı bir alanda
kuruldu. Merkez, üç ayrı bölümden oluşuyor.

Birinci bölümde, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin yatırım ve hizmet
alanlarını kapsayan birimlerin tek tek
tanıtıldığı stantlar bulunuyor. İkinci
bölümde ise İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
görevi geldiği ilk günden bugüne
kadar yapmış olduğu önemli açılış
ve temel atma törenleri, katıldığı
uluslararası toplantılar ve etkinlikler
yer alıyor. Üçüncü bölümde ise bir
balığın gözüyle denizden çekilen
fotoğrafların yer aldığı İstanbul
Fotoğrafları Sergisi bulunuyor.
Merkezdeki her stantta bireysel
geziler için Türkçe-İngilizce müze
ses sistemi de mevcut. İsteyen
ziyaretçi, gezdiği stantla ilgili
bilgileri kulaklığını takarak istediği
dili seçerek dinleyip bilgi sahibi
olabiliyor. Tanıtım ve Bilgilendirme
Merkezi’nde Zeytinburnu’nda yapılan
kentsel dönüşümün, Metro Haliç
Geçiş Köprüsü’nün, Dolmabahçe
Tüneli’nin, Fatih Vapuru’nun, İstanbul
Kongre Merkezi’nin, Panorama
1453 Fetih Müzesi’nin, Çağlayan
Kavşağı’nın, Çöpten kompost üreten

tesisin maketlerini görmek de
mümkün.
İstanbul’un değişim ve
dönüşümüne tanık oluyorlar...
Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi’ni
ziyaret edenler, İstanbul’un 1994
yılında başlayan ve 2004 yılından
itibaren ivme kazanan büyük değişim
ve dönüşümüne daha yakından
tanıklık ediyor. Ziyaretçiler, Tanıtım ve
Bilgilendirme Merkezi’nde İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe
dair izleyeceği yol haritasını da
yakından görüyor.
148 bin 363 kişi ziyaret etti...
İstanbul’un ilçelerinden gelen
kalabalık gruplar, gazeteciler, yabancı
misafirler ve yaşadığı şehirde hangi
çalışmaların yapıldığını merak eden
İstanbullular düzenli olarak merkezi
ziyaret ediyor. Biten, devam eden
ve planlanan yatırımlarla ilgili bilgi
paylaşımı noktasında önemli bir
misyonu da yerine getiren Tanıtım ve
Bilgilendirme Merkezi’ni kurulduğu
2009 yılından itibaren 148 bin 363
kişi ziyaret etti.
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1 yılda 50 milyon yolcu…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştiraklerinden Şehir Hatları A.Ş.,
kent içi deniz ulaşımında en çok
tercih edilen ulaşım alternatifi
olmaya devam ediyor. Şehir
Hatları, 2012 yılında 50 milyon
217 bin 951 yolcu taşıdı.

D

eniz ulaşımındaki kalitesi, konforu ve güvenilirliği
ile kurulduğu günden bu yana İstanbulluların
tercihi olan Şehir Hatları, 2012 yılında 16 hatta, 30
vapur ve 16 yolcu motoru ile toplam 50 milyon 217 bin
951 yolcu taşıdı. 36 noktaya karşılıklı seferler düzenleyen
Şehir Hatları, her gün ortalama 137 bin 583 yolcunun
tercihi oldu. İstanbul’da Şirket-i Hayriye geleneğini
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sürdüren Şehir Hatları, 2012 yılında 30 gemi ve 16 yolcu
motoru ile toplam 216 bin sefer yaptı.
İki yaka arasında 38 milyon yolcu...
İstanbul’un iki yakası arasında karşılıklı geçişleri sağlayan
hatlar, geçen yıl İstanbulluların en çok tercih ettiği seferler
oldu. Eminönü, Kadıköy, Üsküdar, Karaköy ve Beşiktaş
seferleri 37 milyon 897 bin 124 yolcusu ile taşınan toplam
yolcu oranının yüzde 75’ini oluşturdu.
Şanslı yolculara vapurlar 1 ay ücretsiz…
İstanbul’un iki yakası arasında deniz ulaşımını sağlayan
Şehir Hatları, deniz ulaşımını teşvik etmek ve daha
etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla “şanslı yolcu”
kampanyası başlattı. Şanslı yolcular, Şehir Hatları’nın
internet adresi, Facebook ve Twitter sayfası ile 10
iskelede bulunan Şanslı Yolcu Bilgi Formu’nu doldurarak
kampanyaya katılanlar arasından belirlendi. Noter
huzurunda yapılan çekiliş ile 100 şanslı yolcuya, Boğaziçi
özel turları dışındaki tüm Şehir Hatları seferlerinde
kullanmak üzere bir aylık ücretsiz kart hediye edildi.

D-100 Karayolu,
EDS ile denetleniyor…
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, kent trafiğini
rahatlatacak ulaşım
yatırımlarını hız kesmeden
sürdürüyor. İstanbul’un
ulaşım can damarından biri
olan D-100 Karayolu’na (E-5)
kurulan hız denetim sistemi,
hava ve yol bilgilerini içeren uyarı
levhalarıyla daha çevreci hale
getirildi.

D

ünyada sayılı şehirde uygulanan bir sistemle şehrin
trafik akışını 7/24 gerçek zamanlı olarak izleyen
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğinin en
yoğun olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu’nda
(E-5) iyileştirme çalışmalarına başladı.

E-5’te hız sınırı 70 km…
Hız limitini azaltmayı sağlayan yeni uygulama ile hız
denetim sistemi (EDS), hava ve yol bilgilerini içeren
uyarı levhalarıyla akıllı hale getirildi. Ataköy Sahil Yolu ile
Bağdat Caddesi’nde pilot uygulaması yapılan hız koridoru
sistemi, D-100 Karayolu’nda da uygulamaya girdi. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu’nda (E-5) hız sınırını
aşanları tespit edecek ilk EDS kameralarını Bahçelievler ile
İncirli’ye yerleştirdi.
İki nokta arasındaki hız ortalamasının üzerine çıkanlara
ceza kesilecek. Sistem ile 70 kilometreyi aşan araçlar
görüntülü tespit edilecek. Ortalama hızları 78 ile 91
kilometre arasında olan araçların sürücülerine 166 TL,
91 kilometreyi aşanlara da 344 TL ceza kesilecek.
Hem ekonomik hem de çevreci sistem...
Sistem sayesinde D-100 Karayolu’nda aşırı hız ve kazalar
önlenerek, akışkanlık sağlanacak. Değişken trafik işaretleri,
yolun olağan işleyişini aksatacak sis, yağmur,
kar ve buzlanma gibi doğa olaylarını tespit ederek,
sürücüleri anlık olarak uyaracak. Böylece araç ve yakıt
giderlerinde tasarruf sağlanacağı gibi karbon salınımı ve
gürültü kirliliği de azalacak.
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Tünel 138 yaşında!

Dünyanın en eski ikinci
metrosu olan Tünel, 138’inci
yılını kutluyor. Yeraltı Asansörü,
Tahtelarz gibi isimlerle de anılan
Tünel, Karaköy ile Beyoğlu
arasında günde 12 bin yolcuya
hizmet veriyor.

L

ondra Metrosu’ndan 12 yıl sonra hizmete giren
dünyanın ikinci metrosu Tünel, 138’inci yaşını
kutluyor. Eski adıyla Galata ile Pera, bugünkü
adıyla Karaköy ile Beyoğlu’nu en kısa yoldan
birbirine bağlayan Tünel, 1875 yılından bu yana
olağanüstü durumlar ve günlük bakım süreleri dışında
İstanbullulara aralıksız hizmet veriyor.
Günde 12 bin yolcu taşıyor…
Karaköy ile Beyoğlu arasındaki 573 metrelik mesafeyi
90 saniyede alan Tünel, günde ortalama 200 sefer
yaparak 12 bin dolayında yolcu taşıyor. Kasım
2011’den bu yana Tünel’in Karaköy istasyonunda
akşam saatlerinde canlı müzik dinletisi yapılıyor.
İETT’nin marka değeri olan ve tarihi yapısı dolayısıyla
özenle korunan Tünel, günlük, haftalık, aylık ve yıllık
periyotlarda bakıma alınıyor. Füniküler sistemle çalışan
Tünel’de karşılıklı hareket eden iki vagon ortada hat
değiştiriyor. Bu sayede kaza riski de ortadan kalkıyor.
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Türkiye’nin ilk yap-işlet modeli…
Tarihi Tünel’in 138 yıla ulaşan yolculuğu, Fransız
mühendis Eugene Henri Gavand’ın girişimiyle başladı.
İstanbul’a turist olarak gelen Gavand, dönemin ticaret
ve bankacılık merkezi Galata ile sosyal hayatın kalbinin
attığı Pera’yı birbirine bağlayacak bir demiryolu projesi
hazırlayarak, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han’ın
huzuruna çıktı. İşletme süresi 42 yıl olarak belirlenen
Tünel, yap-işlet-devret modeliyle inşa edilerek 1875
yılının ocak ayında hizmete açıldı.
Yeraltı Asansörü, Tahtelarz...
Tünel, hizmete alındığı ilk zamanlarda İstanbul Tüneli,
Galata-Pera Tüneli, Galata Tüneli, Galata-Pera Yer Altı
Treni, İstanbul Şehir Treni, Yeraltı Asansörü ve Tahtelarz
gibi çeşitli isimlerle anıldı. II. Dünya Savaşı yıllarında bazı
malzemeleri satın alınamadığı için bir süre yolcularından
ayrı kalan Tünel, 1971 yılında tamamen yenilenerek
elektrikli hale getirildi.

Metrobüsün havası değişti…

H

izmete girdiği günden itibaren sürekli artan
yolcu talebiyle karşılaşan Metrobüs Hattı’nda
çalışan araçlarda koku uygulaması başlatıldı.
İlk uygulaması lavanta, mandalina, sandal ağacı ve
aquafresh ile başlayan kokular, ilerleyen zamanlarda
mevsimlere uygun olarak belirlenecek.

İETT, günlük yolculuk sayısı
750 bini aşan Metrobüs
Hattı’ndaki araçlarda
koku uygulaması başlattı.
Mevsimlere göre ayarlanan ve
on altı ayrı seçenekten oluşan
kokular arasında lavanta,
mandalina ve sandal ağacı da
yer alıyor.

Uygulama nasıl yapılıyor?
Metrobüste bulunan hava üfleme noktalarına
yerleştirilen karışık meyve aromalı hoş kokular,
yolcuları rahatsız etmeyecek dozda, aracın içerisine
eşit olarak dağıtılıyor. Kokular yazın klima, kışın
kalorifer ünitesi içerisine yerleştirilen aparat sayesinde
üflenen havayla birlikte ortama yayılıyor. Sağlık
Bakanlığı onaylı kokular, antibakteriyel özelliği ile
yolcuların sağlığına hiçbir şekilde zarar vermiyor.
Baraçlı: “Yolcularımız için en iyisini yapmaya
çalışıyoruz”
İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, “Tam 141 yıldır
aralıksız İstanbullulara toplu ulaşım hizmeti veren bir
kurum olarak her zaman yolcularımızın memnuniyetini
artırmanın yollarını arıyoruz. Metrobüs Hattı’nda
başlattığımız koku uygulaması da bu çalışmaların
ürünü. Gün içerisinde yoğun yolcu sirkülasyonuna tabi
olan otobüslerimizin her türlü bakım-onarım, yağ-yakıt
ikmalleri ve detaylı temizlik işlemleri sabaha kadar
devam eden yoğun mesai sırasında yapılıyor.“ dedi.
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Geleceğin merkezi: Sultangazi
İstanbul Bülteni’nin bu ayki
konuğu, İstanbul’un yıldızı
parlayan yeni ilçelerinden biri
olan Sultangazi Belediyesi’nin
başarılı Başkanı Cahit Altunay.
Projelerini halkın huzurunu ve
rahatlığını göz önüne alarak
tasarladıklarını belirten
Altunay, Sultangazi’nin kısa
zaman içinde merkez ilçe
olacağını söyledi.

S

ayın Başkanım, geride kalan yaklaşık 4 yılda
ulaşımdan çevreye, altyapıdan sağlığa kadar ilçe
halkının yaşam kalitesini yükselten birçok projeyi
hayata geçirdiniz. Sultangazi’nin gelişimine önemli katkı
sağlayan bu çalışmalarınızı anlatır mısınız?
Sultangazi’nin öncelikli sorunu imaj sorunuydu. İlçedeki bu
imajı düzeltmek için girişimlerde bulunmamız gerekiyordu.
Bugün geldiğimiz noktada, Sultangazi’nin adı güzel
projelerle anılır oldu. Farklı projelerle, kent ormanlarıyla,
teknolojinin son imkanları kullanılarak yapılan kamu
binalarıyla, tematik parkları ve yaşam alanlarıyla Sultangazi
ön plana çıktı. Tabi bir kurucu belediye başkanı ve ekibi
olarak burada yaptığımız işlerin çok önem arz ettiğini
vurgulamak isterim. Projelerimizi en son teknolojiye göre
dizayn ettik. İnşaat kalitemizi artırdığımız gibi onun kullanım
mekanlarını da, insanımızın huzur ve rahatlığını göz önüne
alacak şekilde tasarladık. Projelerimizin bir kısmı bitti, büyük
bir kısmı da devam ediyor.
Yatırımlarla yıldızı parlayan bir ilçe haline gelen
Sultangazi’nin geleceğine ilişkin projelerinizden
bahseder misiniz?
Sultangazi için bir hayalim var. 36 km2 yüzölçümüne
sahip ilçemizin 13 km2‘si 500 bin nüfusu barındırıyor.
Geriye kalan 23 km2 sosyal donatı alanı olmaya müsait.
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Barajıyla, ormanıyla ve fonksiyonel yapısıyla İstanbul’a
hizmet edecek bir konuma gelebilir. Önce hayal ettik, sonra
hedef koyduk. Gerçekleşmesi için de çok çalışıyoruz. Ve
bunun 1.6 km2‘sini şu anda İstanbul’da örneği olmayan bir
noktaya getirdik. Bunun içinde amfi tiyatrolarından yazlık
sinemasına, at binicilik kurslarından çocuk oyun gruplarına,
hobi bahçelerinden izcilik kampına, spor alanlarından seyir
kulelerine kadar her türlü faaliyeti içinde barındıran, aynı
zamanda bol oksijenli ve çok güzel bir baraj manzaralı bir
alanı zaten İstanbullularımız şu anda inanılmaz şekilde
ziyaret ediyor. Geçen yaz 1 milyon insan buraya geldi. Kış
aylarında da bu ziyaretler devam ediyor. Kışın kar yağdığında
tercih edilen bir yer olmaya başladık. Şimdi 2013 yılında
tasarladığımız ve daha doğrusu projesini yapacağımız yeni
bir kent ormanı var. Ve bugüne kadar yaptığımızın en az
2 katı büyüklüğünde olacak. Böylece biz, şehrin doğusundan
başlayıp şu anda batı yakasına kadar devam edecek olan
bu ormanların tamamını işleyip, İstanbul’a hizmet verir bir
hale getireceğiz. En son bitiş noktasında da Büyükşehir
Belediyemizin projelendirdiği Hayvanat Bahçesi ile ilçemiz
çok daha nitelikli bir hale gelecek. Sayın Başbakanımızın
yaptığı açıklamalar ve bu tarafta gösterdiği projeler, bizim
ilçemizi bir merkez konumuna getiriyor. 4 önemli proje,
ilçemizin kuzeyinde şekilleniyor. Bir tanesi 3. Boğaz Köprüsü
yolunun hemen 10-15 km kuzeyimizden geçmesi. Aynı

zamanda bize bir talih yolu olarak da
ilçemizin içinden de geçerek o yola
bağlanması. İkincisi, kurulacak olan
2 yeni şehir. Biri Anadolu biri Avrupa
Yakası’na. Yine Avrupa Yakası’na
kurulacak bu yeni şehir bize 10-15 km
mesafede ve bizim yolumuz üzerinden
ulaşılacak bir noktada. 3’üncüsü yeni
havaalanı. Yine aynı kuzeyimizde, aynı
mesafede yapılacak bir yer. Artık biz
güneye doğru havaalanına giderken,
kuzeyimize doğru gideceğiz. 2 havaalanı
ortasında kalmış bir ilçe konumuna
geliyoruz. 4’üncüsü Kanalistanbul. O da
yine çok yakınımızdan, kuzeyimizden
geçiyor. Buraya katacağı ivme, getireceği
yenilik, yeni şehirler, yeni havaalanları
yeni kanallar tabi ki ilçemizi çok
yakından ilgilendiriyor ve bağlıyor. Biz
onların geçiş yolu üzerindeyiz. Böylece
Sultangazi önemli bir merkez ilçe haline
gelmiş olacak.
İstanbul’un yeni ilçelerinden biri
olan Sultangazi’de hatırı sayılır çevre
yatırımlarına imza attınız. Bu alanda
gerçekleştirdiğiniz ve planladığınız
çalışmalar nelerdir?
Çevre deyince sadece çevrenin
yapılanması veya etrafının
güzelleşmesini algılamak doğru değil.
Çevreyi tehdit eden dış etkenlerden
arındırmak, halkı rahatsız eden yerleri

yaşam alanına katmak gerekiyor. İşte
bu manada bizi yıllardan beri rahatsız
eden dökümcüler olayını 3,5 yıllık bir
süreçte bertaraf edebildik. Bu çevre
açısından çok önemliydi. Çünkü burada
ciddi bir rahatsızlık vardı. Halkın bu
konuda şikayetleri vardı. Diğer taraftan
yeşil alanları çoğaltıyoruz. Sultangazi’de
park sayısı 3,5 yıl evvel 95’ti. Şu anda
190’ı geçtik. Yani yüzde yüz bir artışa
ulaştık. Bu bizim 5 yıllık hedefimizdi.
Daha 4’üncü yılı doldurmadan bu
sayıya ulaştık. Ama bunun içinde çok
büyük nitelikli kent ormanları da var,
normal parklar da var. Mevcut parkları
da çok iyileştirdik. Kişi başına düşen
yeşil alan miktarı 0,2 m2 iken bugün
tam 25 kat artırarak 5 m2’ye ulaştık.
Dolayısıyla çok kısa bir süre içinde
Avrupa standartlarına ulaşmış olacağız
ki, kişi başına düşen yeşil alan miktarı
belki de birçok ilçede olmayan şekilde
Sultangazi’de yerini bulmuş olacak.
Yeni yapılan ve batımızdan geçen çevre
yolu ile şimdi doğuda yapılacak olan
çevre yoluyla beraber ulaşımda da
ciddi bir rahatlama söz konusu. Ulaşım
sorunumuz yoktu. Ama yenilenen
çevre yolları ve yapılan çevre yollarıyla
beraber gerek otopark sorunumuz,
gerekse ulaşım sorunumuz kalmıyor.
Her mahallemizde yaptığımız pazar
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alanları birer otopark aynı zamanda.
Onlar haftanın 7 günü hizmet verecek.
1 gün 1 katı sadece pazara tahsis
edilecek. Kesintisiz hizmet veren
otoparklarımız da var aynı alanda. Bu
açıdan baktığımızda ulaşım ilçemizde bir
sorun olmaktan çıkmış gibi görünüyor.
Bunları yaparken çevredeki binaların
yapılarına da dokunduk, bu manada
da kararlarımızı aldık. Çevre yolu
ve diğer ana arterlerde kalan kötü
yapıların dış cephelerini güzelleştirmeye
yönelik çalışmalarımız var. Bu da
şehrin estetiğini ve görüntüsünü
değiştirecektir.
Sosyal belediyecilik alanındaki
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Aslında sosyal alanda çok çalışma
yapması gereken bir belediyeyiz.
Anadolu’dan çok çocuklu ailelerin göç
ettiği ve özellikle de İstanbul’a göçün
büyük bir bölümünün ağırlandığı
ilçelerden birinde yaşıyoruz. Artık
sosyal devlet anlayışından sonra
sosyal belediyecilik anlayışı başlamıştır.
Eğitim ve istihdam konuları başta
olmak üzere sorunları çözmeye gayret
gösteriyoruz. Canım Ailem adı altında
yürüttüğümüz proje bunlardan biri.
Aile içi iletişim seminerlerinde bugüne
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kadar 10 bin kişiden fazla insanımızı
üniversiteden hocalarımızla eğittik,
onların problemlerini dinledik. Ve onlara
hem psikolojik danışmanlık yaptık hem
de anne baba arasındaki ilişkilerden
tüm sorunlarına çözüm getirecek
eğitimler verdik. Bu 10 bin insanımızı
İstanbul Kültür Gezileri’ne alarak,
İstanbul’un kültürünü, İstanbul’un
yapısını tanıtmak açısından önemli
bir faaliyet gösterdik. “Bende Varım
Projesi” Sayın Başbakanımızdan ödül
aldı. Projemiz ile mahkum ailelerine
büyük destek verdik. Engelli ve yaşlı
vatandaşlarımıza da ürettiğimiz projeler
ile destek vermeye devam ediyoruz.
Elden Ele Yardım Merkezi’ni kurduk. Bir
elden alıp bir ele vermek olduğu için
adını böle koyduk. Bu merkez sayesinde
oluşturduğumuz ekiplerle topladığımız
yardımları Somali’ye gönderdik. Yine
Van depreminde aktif bir rol oynadık.
Tırlarımızı yine oradaki insanımızın
ihtiyacı doğrultusunda gönderdik.
Şimdi oradaki arkadaşlarımızla çok
güzel bir kardeşlik köprüsü kurduk.
Böylece birbirimizle olan bağları daha
da güçlendirmiş olduk. İhtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza da Elden Ele Yardım
Merkezi ile gıda ve giyim yardımında
bulunuyoruz.

Geleceğimizin teminatı olan
gençlerimizin ve çocuklarımızın
eğitimi noktasında yatırımlarınız ve
projelerinizden söz eder misiniz?
Öncelikle yer temini noktasında belediye
olarak okul arazilerini tespit ediyor ve
İl Özel İdaresi’ne teslim ediyoruz. Şu
anda ilçemizde iyi bir okul sayısına
doğru gidiyoruz. Ancak yeterli değil. 5
lisesi bulunan ilçemizdeki bu açığı hızla
kapatmak için çalışıyoruz. Bakanlığımızın
“Okullar Hayat Olsun” projesini
okullarımıza uyguladık. Fitness aletleri,
çocuk oyun grupları, amfi tiyatrolar
ve çevre düzenlemeleri yaptığımız
okullarımızda kullanılmayan 1 m2 boş
alan bırakmadık. Böylece çocuklarımız
artık seksek, yağ satarım bal satarım
oynuyor. Duvarlarına çizdiğimiz trafik
işaretleriyle orada ezberliyor, öğreniyor.
Bir okul alanında olması gereken ne
varsa onları da koyuyoruz. Velilerimizin,
öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin
kullanımına sunuyoruz. Sultangazi’de
başarılı öğrencilerimizi ödüllendirdik.
İlköğretimdeki başarılı öğrencilerimiz
için yurt içi gezileri, lise öğrencilerimiz
için yurt dışı gezileri düzenledik.
Belediye olarak, başarılı olmaları
noktasında öğrencilerimizi var
gücümüzle destekliyoruz.

Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarınızla ilçeye
nasıl bir katkı sağladınız?
Göreve geldiğimizde ilk planladığımız işlerden biri
kültür-sanat çalışmalarıydı. 3 kültür merkezi birden
planladık. Bunların birini bitirdik ve halkımızın
hizmetine açtık. Bu merkezimizde meslek eğitim kursları
veriyoruz. Konferans ve sergi salonlarımız boş kalmıyor.
22 bin m2 kapalı alana sahip ikinci kültür merkezimizin
inşaatı devam ediyor. Hızlı bir şekilde tamamlanıyor ve
önümüzdeki yaz sonu açılışını yapacağız. Üçüncü kültür
merkezimiz ise ilçe halkımızın öne çıkan hünerlerine
yönelik çalışmaların yapılacağı ve sanat alanında birçok
şeyin bulunacağı bir merkez olacak. Bunun dışında
yazın yöresel geceler yapıyoruz, ramazan etkinlikleri
yapıyoruz. Bu noktada 4 yıldan beri hummalı bir çalışma
var. Çocuklarımızı, kültür sanat alanında eğiterek,
geleceğe hazırlıyoruz.
Son olarak okurlarımıza neler söylemek istersiniz?
Özellikle belirtmek isterim ki, Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’ın objektif bir çalışma
yaptığına şahit oluyorum. İhtiyaç olan her yere en iyi
hizmeti verme gayreti içinde olduğunu görüyorum.
Sayın Başbakanımızın, Sayın Büyükşehir Belediye
Başkanımızın ve Sayın Valimizin çalışmaları hakikaten
göz dolduruyor ve ilçemizde fazlasıyla hissediliyor. Biz
de bu şemsiye altında çalışan biri olarak ilçe insanımızın
bütün ihtiyaçlarını karşılayacak üniteleri bu dönemde
de projelendirme, bitirme hedefindeyiz. Bütün bu
projeler bitirildiğinde halkımız o zaman hizmetin
geldiğini daha net anlayacak. Bugün sadece duyuyor
ve görüyor. Ama tamamlandığında ilçeye gelen hizmeti
çok daha iyi algılamış olacaklar. İnanıyorum ki, bu birlik
beraberlikle yapılan çalışmalar ilçeye çok şey kattı
ve katmaya devam edecek. İlçemiz için biz de daha
büyük ufuklar çiziyoruz. Yeni dönem için yeni projeler
üretiyoruz.
Cahit Altunay kimdir?
1962 yılında Edirne Keşan’da doğan Cahit Altunay,
İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun
oldu. 1977 yılında Gaziosmanpaşa’ya yerleşti ve 1989
yılında siyasete başladı. AK Parti Gaziosmanpaşa Kurucu
İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 2002-2003 yılları arasında
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı, 20042009 yılları arasında Vilayetler Hizmetler Birliği Yönetim
Kurulu Üyeliği, 2004-2009 yılları arasında İl Genel
Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 2005 yılından 9
Kasım 2008 tarihinde yapılan Olağan Kongre’ye kadar
Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanlığı görevi yaparken,
Sultangazi İlçesi Belediye Başkanı Aday Adayı olmak
için görevinden ayrıldı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde
Sultangazi İlçesi Kurucu Belediye Başkanı olarak seçildi.
Altunay, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Büyükşehir Silivri’yi
geleceğe hazırlıyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İstanbulluların yaşam kalitesini
yükseltmek için ilçe yatırımlarına
aralıksız devam ediyor. Son
yıllarda hayata geçirilen
projeler ile kentin yeni cazibe
merkezlerinden biri olan
Silivri’de, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin ulaşım, altyapı
ve çevre yatırımları dikkat
çekiyor.
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İ

stanbul’u kültür, sanat, turizm, spor ve kongreler şehri
yapmak için çalışmalarına aralıksız devam eden İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, ilçelere yönelik yatırımlarını da hız
kesmeden sürdürüyor. İstanbul’un en büyük ilçelerinden
Silivri de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllardaki
yatırımları ile kentin yeni cazibe merkezlerinden biri oldu.
Silivri’de ulaşım için köklü çözümler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri halkının konforlu,
güvenli ve hızlı ulaşıma kavuşması için köklü çözümler
üretti. Silivri-Büyükçekmece Raylı Sistem Hattı’nı planlayan
Büyükşehir Belediyesi, 2004’ten bugüne kadar ilçede
14,1 kilometre uzunluğunda yeni yol inşa etti. D-100
Karayolu’nda 3 adet yaya üst geçidi ile Kınalı D-100 KuzeyGüney köprülerinin tamamlandığı ilçede, yolların bakım ve
onarımına 151 milyon 455 bin TL. harcandı.
Silivri’nin köylerinde artık kardan dolayı yollar
kapanmıyor...
İstanbul Büykşehir Belediyesi, Silivri ve köylerinde 754
bin 287 ton asfalt serimi yaparken kötü hava koşullarıyla

mücadele konusunda Silivri’nin
köylülerini yalnız bırakmadı. Köylülerden
kiralanan traktörlere 36 kar küreme
aparatı vererek köy yollarının açık
kalması sağlandı.
Silivri’de geleceğin altyapısı inşa
ediliyor...
Silivri’de geleceğin altyapısını inşa
eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Türkiye’nin en uzun atıksu tünelini ilçede
inşa etti. 22 kilometre uzunluğundaki
tünel ile Marmara Denizi ve Silivri
sahilleri atıksu tehdidinden kurtarılırken
Selimpaşa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma
Tesisi için çalışmalar sürüyor. Boğluca
Deresi de yeni yatırımlarla tehdit
olmaktan çıkıyor. Dere yatağı ve koruma
bandında 8 bin 54 m2 alanı kamulaştıran
ve 55 binayı yıkan Büyükşehir Belediyesi,
3 bin 618 metre uzunluğunda dereyi
ıslah ediyor. Böylece Silivri’ye yeni
bir yaşam alanı kazandırılacak. Diğer
taraftan 650 bin 146 metre içmesuyu
şebekesi ile 144 bin 500 metre atıksu
şebekesi ve kolektörü inşa edilerek,
Silivri’nin köyleri dahi Avrupa Birliği
standartlarında kaliteli içmesuyuna
kavuşturuldu.
Silivri’nin köylerinde doğalgaz
konforu...
İstanbul’un çiçeğini, lalesini ve gülünü
ürettirdiği Silivri köylülerine ekonomik
anlamda da destek veren Büyükşehir

Belediyesi, ilçe genelinde 30 adet park
yaptı. Silivri ve köylerinde 95 milyon
453 bin TL. doğalgaz yatırımı yapıldı.
679 bin 892 metre polietilen, 99 bin 388
metre çelik hat döşenen Silivri’de abone
sayısı 62 bin 601’e çıktı. Bu çalışmalar
sonucunda doğalgaz konforu, Silivri’nin
köylerine kadar ulaştırıldı.
Eğitime destek geleceğe hizmet...
Silivri’de gençlerin geleceğine yatırım
yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İBB Abdülezel Paşa ve İBB Ertuğrulgazi
İlköğretim Okullarını inşa etti. 4 okula
kapalı spor salonu yapılarak Silivri
halkının hizmetine sunuldu. Müjdat
Gürsu Spor Tesisleri, Silivri Spor Tesisleri
ve Silivri Özürlüler Merkezi’nin hizmete
açıldığı ilçede yeni bir İSMEK Kurs
Merkezi inşa ediliyor.
Silivri’de konut anlaşıyı yeniden inşa
ediliyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri
halkının daha modern, sağlıklı ve
güvenli bir yaşam sürmesi için ilçede
planlı bir şekilde konut üretiyor.
İnşaatları tamamlanan Silivri Kiptaş
Konutları 1. ve 2. Etapları, her türlü
altyapı, üstyapı ve sosyal tesislerle
donatıldı. İlçedeki tarihi eserlere de
sahip çıkılıyor. Tarihi Silivri Ortaköy
Camii ile Selimpaşa Tarihi Camii’nin
restorasyon çalışmaları tamamlandı.
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Büyükşehir’den
Avcılar’a dev yatırımlar!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
ulaşım başta olmak üzere
altyapıdan içmesuyuna,
çevreden eğitime, spordan
sağlık sosyale kadar her
alanda ilçe yatırımlarına hız
kesmeden devam ediyor. Son
dönemde hayata geçirilen
çevre yatırımları ile çehresi
yenilenen Avcılar’da güvenli,
konforlu ve hızlı ulaşım için
köklü çözümler üretildi.
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stanbul’u kültür, sanat, turizm, spor ve kongreler şehri
yapmak için çalışmalarına aralıksız devam eden İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, ilçelere yönelik yatırımlarını da
hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle ulaşım yatırımları ile
dikkat çeken ilçelerden biri olan Avcılar’da, son yıllarda
dev projeler bir bir hayata geçirildi.
Avcılar’da ulaşım için köklü çözümler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar halkının
konforlu, güvenli ve hızlı ulaşıma kavuşması için köklü
çözümler üretti. Avcılar Köprülü Kavşağı, Avcılar Vatan
Hastanesi Kavşağı, Ambarlı Kavşağı ve Firuzköy Bulvarı’nı
tamamlayarak hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, ilçeye
yeni bir yatırım daha kazandırıyor. D-100 Karayolu’nun
ayırdığı Denizköşkler ve Gümüşpala Mahalleleri,
Reşitpaşa-Kuruçeşme Altgeçidi ile birbirine bağlanıyor.
İlçeye son 8,5 yılda yapılan ulaşım yatırımları bunlarla
sınırlı kalmadı. Avcılar genelindeki yolların bakım ve
onarımına 45 milyon 265 bin TL harcandı. Yolların
kaplama, yama ve onarım çalışmalarında 223 bin 999 ton
asfalt kullanıldı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Avcılar Belediyesi’ne 1 milyon 650 bin TL asfalt ve beton
elemanları yardımı yaptı.

Metrobüs Avcılar halkının
hizmetine sunuldu...
İstanbul’da metropol trafiğine
metrobüs çözümü getiren Büyükşehir
Belediyesi, Avcılar-Söğütlüçeşme
ile Avcılar-Beylikdüzü Metrobüs
Hatlarını hizmete açtı. Metrobüs ile
Avcılar halkına zaman kazandırıldı.
Avcılar Söğütlüçeşme arasında
yolculuk süresi 63, Avcılar Beylikdüzü
arasındaki yolculuk süresi ise 20
dakikaya düştü. Bunun yanı sıra
Bakırköy-Küçükçekmece-AvcılarBeylikdüzü Metro Hattı’nın projesi
tamamlanırken, Esenyurt-BeylikdüzüAvcılar Raylı Sistem Hattı da planlandı.
Avcılar’da geleceğin altyapısı...
Avcılar’da geleceğin altyapısını inşa
eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma
Tesisi’nin inşaatını tamamladı. Böylece
Marmara Denizi ve Avcılar Sahili
atıksu tehdidinden kurtarılacak.
Altyapı çalışmaları çerçevesinde
Avcılar’da 24 bin 230 metre atıksu
şebekesi ve kolektörü yapıldı. 13
bin 77 metre uzunluğunda atıksu
tüneli inşa edilen Avcılar’da 76 bin

986 metre içmesuyu şebekesi ile 2
bin 190 metre isale hattı da döşendi.
Yeşilkent Mahallesi’nde içmesuyu ve
atıksu sorununu çözüme kavuşturan
Büyükşehir Belediyesi, Yeşilkent
Mahallesi’ndeki Değirmendere ve
Turan derelerinin ıslah çalışmalarını
sürdürüyor.
Avcılar’ın çehresi yenileniyor...
Çevre yatırımları ile Avcılar’ın
çehresini yenileyen Büyükşehir
Belediyesi, Avcılar Sahil Pazarı’nı
yeniden konumlandırdı. Avcılar
Denizköşkler Sosyal Tesisi hizmete
açılırken Avcılar ve Denizköşkler
sahilleri de yeniden düzenlenerek
halkın kullanımına sunuldu.
Eğitime destek geleceğe hizmet...
Avcılar’da gençlerin geleceğine
yatırım yapan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, 24 derslikli 3 prefabrik okul
inşa etti. 3 okula kapalı spor salonu
yapılarak Avcılar halkının hizmetine
sunuldu. İlçedeki İSMEK Kurs Merkezi
sayısı 3’e, eğitim verilen branş sayısı
ise 68’e çıkarıldı. Ayrıca Avcılar Kadın
ve Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.
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Avcılar Sosyal Tesisleri’ne
Örnek Gıda İşletmesi Belgesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Tesisleri, lezzet, hijyen ve
kaliteden ödün vermeden hizmet
vermeye devam ediyor. Avcılar
Sosyal Tesisleri, 2012 yılı
gıda denetimlerini başarı ile
geçerek “Örnek Gıda İşletmesi
Sertifikası” almaya hak
kazandı.
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A

vcılar Kaymakamlığı, 2012 yılı örnek gıda
işletmelerini belirlemek amacıyla işletmelerde gıda
denetimleri başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Avcılar Sosyal Tesisleri, sıkı gıda kriterlerini başarıyla
geçerek, “Örnek Gıda İşletmesi Sertifikası” almaya hak
kazandı.
Avcılar Sosyal Tesisleri’nin de aralarında bulunduğu
21 işletme temsilcisine, Avcılar Kaymakamlığı’nda
düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Avcılar
Kaymakamı Savaş Tuncer, ilçe sınırı içerisindeki bütün
gıda işletmelerini kayıt altına alıp, sağlıklı gıda üretim
ve satışını kontrol altında tuttuklarını ifade etti. Tuncer,
toplam 2 bin 857 iş yerini denetlediklerini belirtti.
Ödüle hak kazanan firma ve işletmelerin çok sıkı
ölçütlerden geçtiğini ifade eden Tuncer, “Gıda işletmeleri
10 üzerinden 9 ve üstü not aldılar. Sayılarının daha da
artmasını diliyorum. Ödüle layık olan firmaların hepsini
tek tek tebrik ediyorum.” dedi.

İGDAŞ zirvede!

İ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştirak şirketlerinden İGDAŞ,
başarılı çalışmalarını ödüllerle
taçlandırmaya devam ediyor.
İGDAŞ, son olarak 3’üncü
Kurumsal Yönetim Ödülleri
Töreni’nde “En Yüksek Nota
Sahip Halka Açık Olmayan
Kuruluş” ödülünün sahibi
oldu.

GDAŞ, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)
tarafından 6. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde
düzenlenen “3. Kurumsal Yönetim Ödülleri” töreninde
“En Yüksek Nota Sahip Halka Açık Olmayan Kuruluş”
ödülünün sahibi oldu.
Sabancı Center’da düzenlenen organizasyonda, adillik,
şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine
yönetim standartlarını inşa eden kuruluşlar ödüllerini
aldılar. Bu konuda bilinilirlik yaratmayı ve iyi uygulamaları
tanıtmayı amaçlayan “Kurumsal Yönetim Ödülleri Projesi”
ile şirketlerin sahip oldukları derecelendirme notları
dikkate alındı.
İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan
şirketlerin yanı sıra halka açık olmayan şirketlerin de
değerlendirildiği kategoride İGDAŞ, 85,2 notu ile ödülün
sahibi oldu. Ödülü TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’den
alan İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, İGDAŞ’ın halka
açık bir şirket olmamasına karşın kurumsal yönetime
verdiği önem nedeniyle bu ödüle layık görüldüğünü ifade
ederek, bütün abonelerini aynı zamanda şirketin birer
ortağı olarak kabul ettiklerini söyledi.
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Fresh Türkiye
kapılarını İstanbul’da açtı...
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, meyve ve sebze
sektörünün dünyanın önde
gelen temsilcilerini İstanbul’da
biraraya getirdi. CNR İstanbul
Fuar Merkezi’nde düzenlenen
2. Fresh Türkiye Yaş Meyve Sebze
ve Organik Ürünler Fuarı yoğun
katılımla açıldı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü’nün
desteğiyle düzenlenen ve Türkiye’deki en büyük ve
tek sebze meyve sektör fuarı olan “Fresh Türkiye Yaş
Meyve Sebze ve Organik Ürünler Fuarı” ile “Türkiye Tohum
Teknolojileri, Tohumculuk ve Fidancılık Fuarı” CNR İstanbul
Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Fuarda, Kuveyt, Mısır,
Lübnan, İran gibi birçok ülkenin yanı sıra İngiltere, İtalya,
Rusya, İspanya, Fransa, Ukrayna, Romanya, Polonya’dan yaş
meyve sebze sektörünün aktörleri yer aldı.
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İhracat hedefi 250 milyon Dolar...
Açılış töreninde bir konuşma yapan Türkiye Tohumcular
Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, tohumculuk sektörünün
son yıllarda büyük gelişim göstererek, ihracatı 120
milyon Dolar seviyesine getirdiğini ve 5 yıl içerisinde
de hedeflerinin ihracatı 250 milyon Dolar’a çıkarmak
olduğunu ifade etti.
Büyükşehir üreticileri destekliyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Ali Altıntaş da, meyve, sebze ve tohumculuk sektörünün
diğerlerinden farklı olduğuna dikkat çekerek, “Tarım
sektörleri diğer faktörlerden farklı. Çünkü istihdam
açısından bu sektördeki her yapılanın katlayan etkisi
var ve birçok kişi istihdamını sağlıyor. Bu nedenle de
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak park ve bahçeler
için bu sektörle çalışmalar yapıyoruz. Üreticilerimizi
destekliyoruz.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Hal Müdürü Bayram Ali Çakıroğlu
ve fuarda emeği geçenlere plaket verildi. Yurtiçi ve yurt
dışından gelen çok sayıdaki sektör temsilcisi, firma ve
sektör STK’ları tarafından açılan stantları gezdi.

İstanbul projeleriyle
ilgi çekiyor!
Galler Bölgesi Başbakanı Carwyn
Howard Jones, beraberindeki
heyet ile birlikte İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret
etti. Konuk Başbakan, İstanbul
Finans Merkezi Projesi’ne
özellikle ilgi duyduklarını
söyledi.

B

irleşik Krallık’a bağlı Galler
Bölgesi Başbakanı Carwyn
Howard Jones ve beraberindeki
heyet, İstanbul Finans Merkezi Projesi
hakkında bilgi almak ve karşılıklı
işbirliği imkanlarını görüşmek için
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni
ziyaret etti. İngiltere’nin İstanbul
Başkonsolosu Leigh Turner’ın da
hazır bulunduğu toplantıda konukları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim
Kapaklıkaya ağırladı.
“Enerji ve atık yönetimi konusunda
işbirliğine hazırız”
Toplantıda İstanbul ile ilgili genel
bilgiler veren İbrahim Kapaklıkaya,
İstanbul’un özellikle sağlık turizmi

alanında önemli gelişmeler
kaydettiğini, uluslararası kongre
ve konferanslara ev sahipliği
yapma açısından da son yıllarda
büyük başarı elde ettiğini söyledi.
Kapaklıkaya, yenilenebilir enerji
alanında işbirliğine açık olduklarını
ifade etti.
“İstanbul’u küresel bir finans
merkezi yapmak için çalışıyoruz”
İBB Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler
Daire Başkanı Hülya Kaya da, heyet
üyelerine İstanbul Finans Merkezi
Projesi ile ilgili bilgi verdi. Projenin
ulaşım, sosyal ve fiziki donatı gibi
altyapısını hazırlamakla sorumlu
olduklarını ifade eden Kaya,
İstanbul’u 10 yıl içinde bölgesel,

30 yıl içinde ise küresel bir finans
merkezi yapmayı hedeflediklerini dile
getirdi.
“İstanbul Finans Merkezi Projesi’ne
özellikle ilgi duyuyoruz”
Konuk Başbakan ise, İstanbul Finans
Merkezi Projesi ve İstanbul’un 2020
Olimpiyat Oyunları’na adaylığı
konularına özellikle ilgi duyduklarını
söyledi. İngiltere’nin bu konularda
tecrübeye sahip olduğunu ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile
bilgi alışverişine hazır olduklarını
ifade eden Başbakan Jones, ayrıca
otomotiv, yenilenebilir enerji, turizm,
sağlık, savunma gibi alanlarda
da İstanbul ile verimli işbirliği
yapabileceklerini belirtti.
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Büyükşehir’den eğitime destek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
ihtiyaç sahibi vatandaşlara
yardım elini uzatmaya devam
ediyor. Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü tarafından
yürütülen çalışmalar
kapsamında 2012 yılında
55 bin 350 ilk ve ortaöğretim
öğrencisine eğitim yardımı
yapıldı.

S

osyal belediyecilik anlayışının gereği olarak İstanbul’da
bulunan tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ve şefkat
elini uzatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü, yardıma muhtaç şehit çocuklarını,
yetim, öksüz ve engelli öğrencileri unutmadı. İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla belirlenen ihtiyaç sahibi
55 bin ilk ve orta öğretim öğrencisine eğitim yardımı
yapıldı.
Eğitim yardımları artarak devam ediyor…
İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün yaptığı eğitim
yardımları, hazırlanan ilçe bazlı ödeme takvimine göre her
yıl Eylül ayında başlayıp Kasım ayının sonunda sona eriyor.
Yardımlar, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün Edirnekapı
Yerleşkesi’nde bulunan ve 2012 yılında hizmete giren yeni
veznelerinde yapılıyor.
55 bin 350 öğrenciye eğitim desteği...
Yardıma muhtaç şehit çocuklarını, yetim, öksüz ve engelli
öğrencileri arayıp bularak onlara yardımcı olan Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü, yapmış olduğu çalışmalarla
İstanbulluların takdirini kazanmaya devam ediyor. 2005
yılında 20 bin 629 öğrenciye yapılan eğitim desteği, 2012
yılında 55 bin öğrenciye ulaştı. Eğitim yardımından 2012
yılında ihtiyaç sahibi 41 bin 11 engelli öğrenci, 12 bin 885
yetim öğrenci, 1.433 öksüz öğrenci ve 21 şehit çocuğu
olmak üzere 55 bin 350 öğrenci yararlandı.
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Van’a eğitim desteği…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
2011 yılında meydana gelen
deprem sonrasında Van’a eğitim
alanında da yardım yaptı.
Van için “Saklama Bağışla”
sloganıyla düzenlen kitap
kampanyası, Kinyas Kartal
İlköğretim Okulu’nda kurulan
kütüphane ile taçlandırıldı.
63 Belnet Şubesi’nde toplanan
5 binden fazla kitap ile Vanlı
öğrencilerin eğitimlerine büyük
bir destek verildi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Gençlik ve Spor Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren
İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri
(Belnet), düzenlediği kitap toplama
kampanyası ile depremde evleri
gibi kitaplarını da kaybeden Vanlı
öğrencilere yardımda bulundu.
“Saklama Bağışla” sloganıyla
başlatılan kampanya, İstanbul’un dört
bir noktasında 63 şubesi bulunan
Belnet Merkezleri’nde 6 ay sürdü.
Vanlı öğrencilerin kütüphane
heyecanı…
Kitap kampanyası ile roman, masal
kitabı, çizgi roman, ansiklopedi
ve çeşitli ders kitapları gibi temiz

kullanılmış veya hiç kullanılmamış
her türden 5 bini aşkın kitap toplandı.
Toplanan kitaplar tek tek gözden
geçirilerek Van’a ulaştırıldı. Belnet
İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri
tarafından Van Merkez’de bulunan
Kinyas Kartal İlköğretim Okulu’na
bir de kütüphane kuruldu. 63 Belnet
Şubesi’nde toplanan 5 bini aşkın
kitap ve 1 bilgisayar yeni kurulan
kütüphaneye teslim edildi. Kitaplar,
okul öğrencileri tarafından yeni
kurulan kütüphaneye heyecanla
yerleştirildi.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden
spor malzemesi yardımı…
Gençlik ve Spor Müdürlüğü ayrıca
Kinyas İlköğretim Okulu’na spor

malzemesi yardımında da bulundu.
Bu kapsamda eşofman, çanta, minder,
futbol, voleybol, basketbol, masa
tenisi takım malzemeleri, toplar,
fileler ve çeşitli spor envanterleri Vanlı
öğrencilere dağıtıldı.
Kinyas İlköğretim Okul Müdürü
İzzettin Alkan, “Deprem sonrası
hasar gören okulumuza güçlendirme
çalışmaları yapıldı, birçok eksiğimiz
hala mevcut. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne okulumuza yaptığı
yardımlardan dolayı çok teşekkür
ederiz.” dedi.
Öğrenciler de yardımlardan dolayı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’a teşekkür ettiler.
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Suriyeli mültecilere yardım eli
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, zor şartlar
altında yaşamlarını sürdüren
Suriyeli mültecilere yardımda
bulundu. Suriye’deki iç savaştan
kaçarak Şanlıurfa Akçakale’de
kurulan kampa ve ilçenin çeşitli
bölgelerine yerleşen 45 bine
yakın mülteciye malzeme yardımı
yapıldı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla
düzenlenen yardım organizasyonu,
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü
ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü
işbirliğinde yapıldı. Akçakale
Belediyesi’nin yapmış olduğu yardım
talebine anında yanıt veren İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının
gelmesiyle birlikte zor şartlar altında
yaşamlarını sürdüren Suriyeli
mültecilere malzeme yardımında
bulundu.
Binlerce malzeme bölgeye
gönderildi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
bölgeye battaniyeden yer minderine,
çocuk bezinden şampuana kadar
binlerce ihtiyaç malzemesi gönderdi.
Ayrıca gündelik ihtiyaçların yanı
sıra kale direği, plastik ayaklık,
oyuncak, plastik saha altlığı, akrobasi
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minderi, atlama ipi, sudoku ve tetris
gibi çocuklar için oyuncak ve spor
malzemeleri de bölgeye ulaştırıldı.
Yardım malzemeleri, Akçakale
Belediyesi’nin daha önceden tespit
ettiği evlere dağıtıldı.
Şahin: “Başkan Topbaş’a teşekkür
ediyoruz...”
Akçakale Belediyesi Başkan Vekili
Mehmet Şahin, ilçeye sürekli bir göç
olduğunu ve 27 bin olan Akçakale
nüfusunun 72 binlere ulaştığını
belirterek, “Bu nüfus artışıyla beraber
hem kentsel hem sosyal sıkıntılar
baş gösteriyor. Akçakale Belediyesi
olarak yetersiz kalıyoruz. Bu nedenle
büyükşehir belediyelerine çağrıda
bulunduk. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi bu çağrıya derhal cevap
verdi. Bu desteklerinden dolayı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’a sonsuz teşekkür
ediyoruz.” diye konuştu.

İstanbul’da sporun renkleri
2012 Avrupa Spor Başkenti
etkinlikleri kapsamında
düzenlenen “İstanbul’da
Sporun Renkleri” konulu
fotoğraf yarışmasında
ödüller sahiplerini buldu.
179 katılımcıya ait 662 eserin
değerlendirildiği yarışmada
toplam 10 bin lira ödül dağıtıldı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Destek
Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik
ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul
Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği
(İFSAK) işbirliğinde organize edilen
“İstanbul’da Sporun Renkleri” konulu
fotoğraf yarışmasında dereceye giren
yarışmacılara ödülleri törenle verildi.
İBB Topkapı Sosyal Tesisleri’nde
düzenlenen ödül törenine, Gençlik
ve Spor Müdürü Osman Avcı, İFSAK
Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Akelman
ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
662 fotoğraf yarıştı..
5 Ağustos - 19 Kasım 2012 tarihleri
arasında düzenlenen yarışma
kapsamında, olimpik değerlerin yanı
sıra centilmenlik, dostluk, takım ruhu,
coşku, kazanma azmi gibi konuların
yarattığı duyguların objektiflere
yansıdığı 179 katılımcıya ait
662 eser değerlendirildi. Gençlik ve
Spor Müdürü Osman Avcı, 1’inciliğe
layık görülen eserin sahibi Sebahattin
Özveren’e 3 bin TL’lik ödülünü verdi.
Mehmet Serhat Gürsoy ikincilik, Metin
Ekinci üçüncülük ödülünün sahibi oldu.
Yarışmada sergilenmeye hak kazanan
40 fotoğrafa da mansiyon ödülü verildi.

Dereceye giren eserlerin sahiplerine
ayrıca günün anısına özel plaket ve
hediyeler takdim edildi.
İstanbul, sporda da öncü…
Gençlik ve Spor Müdürü Osman
Avcı, İstanbul’un eğitim, kültür, sanat
gibi birçok alanda olduğu gibi spor
alanında da öncü bir kent olduğunu
ifade ederek, “Yıl boyunca gerçekleşen
spor organizasyonları, bu işin artık
markalaşan yüzünü oluşturuyor. Her
organizasyonun tarihte iz bırakan bir
logosu, eserleri, mirası bulunur. Biz
de bir boşluğu dolduralım istedik.
Yarışmamız çok büyük bir ilgi uyandırdı.
Yarışmaya katılan ve dereceye giren
herkesi tebrik ediyorum.” diye konuştu.
Akıllı Dershane ile kazandılar…
Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün, Kültür
Dershaneleri ile yaptığı işbirliğiyle
hayata geçirilen ücretsiz online
dershane hizmeti “Akıllı Dershane” ile
sınavları kazanan öğrencilerin başarıları
da taçlandırıldı. Proje ile Türkiye’nin
dört bir yanından online dershane
hizmeti alarak üniversite sınavlarında
başarılı olan öğrencilere, törende çeşitli
hediyeler verildi.
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Fotoğraf karelerine yansıyan
Cumhuriyet coşkusu...
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin Boğaz’da
gerçekleştirdiği Cumhuriyet
kutlamalarında yaşanan coşku,
fotoğraf karelerinde bir kez
daha yaşandı. Cumhuriyet
coşkusunu en güzel şekilde
anlatan fotoğrafların yarıştığı
“Cumhuriyet Coşkusu
Fotoğraf Yarışması”nda
dereceye girenlere ödüllerini
veren Başkan Kadir Topbaş,
Cumhuriyet kutlamalarının
ilelebet devam edeceğini
söyledi.

İ

stanbul Boğazı’nda Kız Kulesi ve Boğaziçi Köprüsü
arasında gerçekleştirilen ışık ve havai fişek gösterilerinde
yaşanan coşku ile İstanbul manzaralarının yer aldığı
fotoğrafların yarıştığı “Cumhuriyet Coşkusu Fotoğraf
Yarışması”nda dereceye girenler, ödüllerini İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın elinden aldı.
İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği)
Başkanı Tanju Akleman ile ilçe belediye başkanları ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bürokratlarının da katıldığı
törende, dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen
fotoğrafların yer aldığı sergi de açıldı.
Başkan Topbaş: “Cumhuriyet coşkusunu milletçe
yaşıyoruz”
Başkan Kadir Topbaş, serginin Cumhuriyet coşkusunun
yaşatılması açısından önemli olduğunu belirterek
sözlerine şöyle devam etti: “Dünya nüfusunun yüzde 50’si
şehirlerde yaşıyor. Şehirlerde yapılan her türlü aktivite
dünyaya yansıyor. İyi yönetilen şehirler, insanlara yeni
fırsatlar veriyor. Biz de İstanbul’da birtakım aktiviteler
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yaparak ortak değerlerde buluşmamız gerektiğini
düşündük. Düzenlediğimiz Lale Festivali, Cumhuriyet
ve Fetih Kutlamaları, bizi biraraya getiren önemli
buluşmalardır.”
İstanbul Boğazı’nda ilk kez 2005 yılında yapılan kutlamalar
ile Cumhuriyet coşkusunun milletçe birlikte yaşanmaya
başlandığına dikkat çeken Başkan Topbaş, “Bu coşkunun
beraberce yaşanılan ve izlenilen bir hale dönüşmesini
istedik ve başardık. Cumhuriyetimizin 89’uncu
yılında büyük bir başarıya ulaştık. İstanbul Boğazı, bu
organizasyon yapılırken tıklım tıklım doldu. Cumhuriyetin
ecdadımız tarafından kuruluşunun coşkusuna katılmak
adına önemli bir organizasyona imza attık.” diye konuştu.
Başkan Topbaş: “Kutlamalar ilelebet devam edecek”
“Başlattığımız coşkulu kutlamalar bizden sonra da
ilelebet devam edecek bir olgu haline geldi. Kutlama
coşkusu vatandaşlarca daha çok benimsendi.” diyen
Başkan Topbaş, bu coşkunun fotoğraflara da yansımasını

istediklerini ve bu nedenle bu
yarışmayı düzenlediklerini kaydetti.
Yarışmanın çok güzel ve etkileyici bir
organizasyon halini aldığına dikkat
çeken Başkan Kadir Topbaş, şunları
söyledi: “29 Ekim’de 42 bin havai
fişek ile ışık ve ses gösterilerinin
renklendirdiği muazzam bir gösteri
yaşandı. 90’ıncı yılı daha da görkemli
bir şekilde birlikte kutlayacağız.
Bakın İstanbul’daki bu kutlamalar
dünyaca ünlü New York, Paris ve
Sydney kutlamalarının önüne geçti.
Gelecek yıl dünyanın fotoğrafçılarını
İstanbul’a davet edeceğim. Ben de
amatör fotoğrafçı olarak elimde
makinemle fotoğraf çekeceğim. Daha
nice görkemli Cumhuriyet coşkusunu
milletçe barış ve huzur içinde
yaşamayı diliyorum.”
Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının
ardından İFSAK Başkanı Tanju Akleman
ile birlikte yarışmada dereceye giren
fotoğrafçılara ödüllerini verdi ve daha
sonra beraberindekilerle sergiyi gezdi.
Yarışmada Üzgün Yılmaz birinci, Serdar
Ertekin ikinci ve Cem Erbir üçüncü
oldu.
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Şimdi İstanbul zamanı!

İ

İstanbul için bir fotoğraf da sen
çek! Sahip olduğu tarihsel ve
doğal güzellikleri ile şarkılara,
şiirlere ve filmlere konu olan
İstanbul’un, artık her yıl farklı
bir konuyla yapılacak bir
fotoğraf yarışması var.
1. Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf
Yarışması, bu yıl “Dört Mevsim
İstanbul” konusu ile yapılıyor.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ve İstanbul Fotoğraf ve
Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) ile birlikte teması
“İstanbul” olan ulusal fotoğraf yarışması düzenliyor.
Yarışmanın bu yılki konusu “Dört mevsim İstanbul”.
Dört mevsim İstanbul...
İstanbul’un kendine özgü “kent kimliği”ni ortaya
koyan ve dört mevsimini (kış, ilkbahar, yaz, sonbahar)
anlatan fotoğraflar, her mevsim için 4 ayrı kategoride
değerlendirilecek. Yılın dört mevsiminde çekilmiş
fotoğraflardan oluşacak seçkiler ile bir anlamda tarihe not
düşülecek. “Dört Mevsim İstanbul” konulu yarışma, hem
İstanbul’un güzelliğini mevsimler üzerinden bir kez daha
gözler önüne serecek hem de İstanbul’un görsel belleğini
oluşturmak adına önemli bir görevi yerine getirecek.
Son başvuru tarihi 15 Kasım 2013...
1. Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması ile Türkiye’de
bir ilke de imza atılacak; bir fotoğraf yarışmasında en
büyük para ödülü dağıtılacak. Yarışma kapsamında
katılımcılara, toplam 110 bin TL ödül verilecek.
4 kategoride birinciler 5’er bin, ikinciler 4’er bin ve

üçüncüler ise 3’er bin TL ödülün sahibi olacak. Ayrıca her
kategoride İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi ile İstanbul Fotoğraf ve Sinema
Amatörleri Derneği’nin özel ödülüne layık görülen eser
sahiplerine 2 bin, mansiyon sahiplerine 1.500, sergilemeye
değer görülen eserlerin sahiplerine ise 250’şer TL ödül
verilecek.
Prestiji ve ödülleri ile İstanbul ve fotoğraf tutkunlarını
şimdiden heyecanlandıran “Dört Mevsim İstanbul” konulu
yarışmada başvurular, 15 Kasım 2013 tarihine kadar kabul
edilecek.
Katılım koşulları...
Yarışma, Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları
ile TFSF Temsilcisi, İBB Kültürel ve Sosyal İşler Daire
Başkanlığı ve Daire Başkanlığına bağlı Müdürlüklerin
yöneticileri, MSGSÜ Fotoğraf Bölümü Yöneticileri ile
İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları
dışında ülkemizde yerleşik tüm fotoğrafçıların katılımına
açık olacak. Yarışmacılar belirtilen kategorilerin tümüne
veya sadece bir tanesine veya birden fazla kategoriye
başvurabilecekler.
Seçici Kurul değerlendirmesini 23 Aralık’ta yapacak ve
sonuçlar 26 Aralık’ta açıklanacak. Ödüller ile yarışmada
dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserlerden
oluşacak sergi, büyük bir törenle ve İstanbul’a yakışır
şekilde 2013 yılı Aralık ayında organize edilecek.
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BULMACA
İstanbul’un
Bir İlçesi

Esinti,
Rüzgar

Mallar (Çoğul)

Genişlik

Kazanç,
Gelir

I. Bayezid’in
Bir Oğlu

Şehzade
Eğitmeni

Bayır

Bir Haber
Ajansı

Küçük Tokmak

Şüphe
Peru’nun
Başkenti

15

Merzifonlu
‘.... ....... ....’
(Sadrazam)

Caminin
Bir Bölümü

Bir
Acı Ünlemi

3
Bir İlimiz

Felsefede
‘Ahlak’

Düşkünlük

Doğum
Hemşirsi

16

Bir Meyve
Yeni (Tersi)

8
Çölde Sulak
Alan

Beyaz (Tersi)
Bir Ay Adı

Türk Basının
Bir Adı (Eski)
Bir Onaylama
Sözcüğü

Rusça’da
Evet
Roma
Rakamıyla Bin

Erkek Kardeş

İntikam

6

11

Doğu
Felsefensinde
Enerji

Trafikte Ters
Dönüş

Konuşma
Dilinde
Bir Şaşırma
Ünlemi

Bir Küçükbaş
Hayvan

Pişmiş Yemek

Ağarmış,
Beyaza Çalar

Litre’nin
Kısatması

1

Altın
Saflık Ölçüsü

Geçerlilik
Süresi

Parazit

Fuar,
Büyük Pazar

‘Pusu’nun
Ünsüzleri
Bir Sahil Çamı
(Tersi)

Yemen’in
Başkenti

Hangi Şey

Yalan,
Palavra

9
Afrika’da
Özerk Bir Ada
Ülkesi

Türkiye’nin
Başkenti

5

Cevaz Verilen

Bir Ünlem

Roma
Rakamıyla Elli

Engel Olma

Dalkavuk

Hayvan
Barınağı

Esirlerin
Ayağına
Takılan Zincir

14

İsviçre’de Bir
Irmak

İri
Taş Parçası

Çiy

Sodyumun
Simgesi

Kusur, Eksik

R

Cet, Dede

Bir Söz Sanatı
Kıta
Ağaç Sakızı

2

10

Bir
Oğuz Boyu

Kiloamperin
Kısaltması

Mersin’de Bir
Akarsu

4

Türkiye’nin Bir
Komşusu

Rütbesiz Asker

Tok Olmayan
(Tersi)

Yamaç,
Dağ Eteği

İlgi
Edatı

Zeybek

Gerekli

Amerikan
Pamuğu

Bir
Divan Şairi

Civar,
Bölge

12
Ağabey

Uygun Durum,
Kıvam

7

Temiz, Arınmış

Bir Dosyalama
Biçimi
(Bilgisayar)

Bir Sümer
Tanrısı, Enki

Hevesli

Üye,
Organ

Benzer,
Ortak

Bir Uzvumuz

‘Kötü’nün
Ünsüzleri

Tiksinme,
İğrenme

Bir Tür
Av Köpeği

Bir
Ağaç Adı

13

Eski Türkçe’de
Şiir

Bir Renk
17

ANAHTAR KELİME:

GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine
gönderen ilk dört kişiye, Miniaturk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...
İLK DÖRT OKURUMUZ; ESEN GÜNDÜZ, NURSEL MAFKE, İLKER KOHEN, REYHAN AYDIN

Bir
Soru Eki

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ
01.02.2013 - 28.02.2013
İHALE TARİH/SAATİ

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

04.02.2013 10.00

Trafik Müdürlüğü

04.02.2013 10.30

Kültür Müdürlüğü

04.02.2013 11.00

Yeşil Alan Ve Tesisler Yapım Müdürlüğü

04.02.2013 11.30

Çevre Koruma Müdürlüğü

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

05.02.2013 10.00

Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü

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

05.02.2013 10.30

Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü

06.02.2013 10.00

Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü

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

07.02.2013 11.00

Trafik Müdürlüğü

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

11.02.2013 10.30

Elektronik Sistemler Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhaleUsulü

11.02.2013 11.00

Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü

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

11.02.2013 11.30

Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü

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

14.02.2013 10.30

Yapı İşleri Müdürlüğü

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

18.02.2013 10.00

Koruma Uygulama Ve Denetim Müdürlüğü

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

18.02.2013 10.30

Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü

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

18.02.2013 11.30

Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü

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

19.02.2013 11.00

Makina İkmal Müdürlüğü

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

25.02.2013 10.00

Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

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

25.02.2013 10.30

Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

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

25.02.2013 11.00

Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

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

26.02.2013 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü

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

26.02.2013 10.30

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

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

27.02.2013 09.30

Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

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

27.02.2013 10.00

Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

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

27.02.2013 10.30

Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

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

27.02.2013 11.00

Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

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

28.02.2013 10.00

Satınalma Müdürlüğü

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

28.02.2013 10.30

Satınalma Müdürlüğü

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

İHALE USULÜ

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2013 Yılı İstanbul Geneli Trafik Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım-Onarım Ve Revizyonu İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs Aylarında İstanbul Genelinde Çeşitli Kültür Merkezlerinde Yapılacak Kültürel Etkinlikler

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

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Çeşitli Birimlerinde Kurulu Bulunan Muhtelif Tip Ve Güçteki
Jeneratörlerin 2013 Yılı Periyodik Bakım Onarımının Yapılması İşi
2013 Yılı Hava Kirliliği Ölçüm Laboratuvarları Elektrik Ve Mekanik Donanımların Bakım Ve Onarımı İşi
61 Kalem Tıbbi Sarf Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
37 Kalem Mutfak Malzemesi Alımı

42 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı

2013 Yılı İstanbul Geneli Trafik Ölçme Ve Bilgilendirme Sistemleri Yapılması İşi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Edirnekapı Yol Bakım Müdürlüğü Ve Anıt Mezarlar Kamera Güvenlik Sistemleri Alımı İşi
24 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı
600.000 Adet Çocuk Bezi Alımı

Sancaktepe Yenidoğan Kültür Merkezi İnşaatı

Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı Ve Taş Eğitim Atölyesi Hizmet Alımı İşi
Kartal-Kaynarca Metro İnşaat Ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri
18 Aylık Süre İçin 540 Kişi İle Zabıta Destek Hizmeti Alımı

Kış Şartları (Kar,Buzlanma Ve Göllenme) İle Mücadele Çalışmaları Hizmet Alımı-3
Asfalt Kaplama Yapılması

Avrupa Yakası Altgeçit Ve Üstgeçitlerde Boya Yapılması
Yaya Ve Oto Korkuluk Yapılması

Arnavutköy Haraççı Meydanı Ve Gençlik Merkezi İnşaatı
Çağrı Merkezi Yazılım, Santral Ve İşletim Hizmet Alım İşi

Haliç Tersanesi, Edirnekapı Zabıta Müdürlüğü Ve Hidiv Kasrına Trafo Tesisi Ve Besleme Hatlarının Yapılması
İstanbul Geneli 1. Etap Mevcut Spor Tesislerinin Herkes İçin Erişilebilirlik Ve Kullanılabilirlik Standartlarına Getirilmesi İşi
Beykoz Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi Bakım Ve Onarım İnşaatı
İstanbul Geneli 50 Adet İskele Binaları Bakım, Onarımı Ve İskelelerin Usturmaça Tadilatı İşi
Muhtelif Senaryolu Yangın Eğitim Karavanı Alımı
7 Kalem Soğuk Yol Çizgi Boyası Ve Tiner Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ADINA
SAHİBİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI İbrahim Kapaklıkaya GENEL YAYIN YÖNETMENİ Serkan Fıçıcı SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Bahadır Celepoğlu
YAYIN KURULU Tolga Kutlu, Umut Yüksel Ertürk,
ADRES: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/SARAÇHANE TEL: (0212) 455 14 50 istanbulbulten@ibb.gov.tr
YAPIM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş.
BASKI-CİLT: Star Medya Yayıncılık A.Ş. BASKI TESİSLERİ TEL: 0212 473 20 00
İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

