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İstanbul’a İlçe İlçe,
Mahalle Mahalle Metro

Sevgili
İstanbullular
Göreve geldiğimiz günden itibaren daha hızlı, daha konforlu
ve daha güvenli toplu ulaşım imkanına kavuşmanız için
365 gün 24 saat prensibiyle dur durak bilmeden çalışıyoruz.
Geride bıraktığımız 10 yılda dev ulaşım yatırımlarının altına
imza attık. İstanbul’u ilçe ilçe, mahalle mahalle metroya
kavuşturma hedefiyle raylı sistem yatırımlarımıza hız ve
öncelik verdik. Şehrin pek çok noktasında yerin altında gece
gündüz devam eden çalışmalarımız, emin adımlarla ilerliyor.
İstanbul, New York’tan sonra dünyanın ikinci büyük metro
ağına sahip kenti olma yolunda hızla ilerliyor!
Siz değerli hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek
için 39 ilçemizde ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür-sanata,
eğitimden spora, bilgi teknolojilerinden itfaiye hizmetlerine
kadar tüm sektörlerde yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye
devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; medeniyetlerin çeyiz
sandığı konumundaki İstanbul ve siz değerli İstanbullular her
şeyin en güzeline ve en iyisine layıksınız.
Şahsım ve ekibim, İstanbul’umuzu kültür, sanat, turizm,
spor ve kongreler şehri yapmak için dur durak bilmeden
çalışıyoruz. Bu anlayıştan hareketle kentimize bir büyük
yatırımı daha kazandırmak için çalışmalarımıza başladık.
Dev bir yatırım olarak hayata geçireceğimiz “fuar” ve
“kongre kampüsü” projesi ile İstanbul, dünyada örneği
olmayan bir etkinlik alanına kavuşacak. Bu dev yatırım, diğer
dünya şehirleriyle yarış içinde olan İstanbul’u bir adım öne
çıkaracaktır.
Gelecek sayıda birbirinden güzel hizmet ve etkinliklerin
haberleri ile yeniden karşınızda olmak ümidiyle hepinize
sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.
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Her yerde metro, her yere metro
hedefinde dev bir adım daha!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“her yerde metro, her yere metro”
hedefinde dev bir adım daha attı.
Avrupa Yakası’nın trafiğini
büyük ölçüde rahatlatacak
olan 18 km uzunluğundaki
Mecidiyeköy - Mahmutbey
Metro Hattı’nın temeli,
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın katıldığı
görkemli bir törenle atıldı.
Törende, 201 adet yeni ve modern
otobüs de hizmete alındı.
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ecidiyeköy - Kağıthane - Alibeyköy - Mahmutbey
Metro Hattı Temel Atma ve 201 Adet Yeni
Otobüsün Daha Hizmete Alım Töreni, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı görkemli bir törenle
yapıldı. Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada,
değişen ve gelişen bir dünyada yaşandığını belirterek,
İstanbul’da ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyledi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık döneminin
ilk aylarında kullandığı bir ifadeyi hatırlatan Başkan Topbaş,
“Sayın Başbakanımız, ‘Hızla değişen bir dünyada, ya o
değişime ayak uyduracak, kendinizi geliştireceksiniz ya da
gelişenleri izleyeceksiniz.’ dedi. Bizler, Sayın Başbakanımızın
önderliğinde merkezi yönetim ve yerel yönetimler olarak
bu değişim ve gelişimi yakından okuduk. Türkiye’de
kentlerimizde ve yerleşim alanlarımızda ciddi bir dönüşüm
yapıyoruz.” diye konuştu.
“Aslan payı ulaşımın…”
“Mevcut sistemleri düzeltirken, daha kaliteli daha
medeni hale getirirken, diğer taraftan da toplu

taşımalara öncelik verdik; özellikle
metro ağlarını örmeye başladık.”
diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Dünyadaki trend, kentlerin
yoğunlaşması. Kentlerdeki sorunların
çözümü. Biz de başta ulaşım olmak
üzere her alanda yatırımlarımızı
geliştirdik. Ve özellikle İstanbul’da
hangi sistemler nasıl uygulanırsa kent
içinde erişim problemi çözülebilir, bu
konuda çalışmalarımızı bitirdik.
776 kilometrelik raylı sistem, karayolu
ulaşımı ve deniz ulaşımıyla İstanbul’u
rahatlatacağımızı biliyoruz. Zaman
içerisinde bunları tek tek devreye
koyarak, İstanbul’u geliştireceğiz.”
Ulaşıma 32 milyar TL yatırım…
İstanbul’a son 10 yıl içinde 60 milyar TL
yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan
Topbaş, “Bu yatırımımızın 32 milyar
lirasını sadece ulaşıma ayırdık. Ulaşım
öncelikli yatırımlar yapıyoruz. ‘Bir
şehrin medeniyet ölçüsü, o şehirde
yaşayan insanların toplu taşıma
araçlarını kullanma oranına bağlıdır’
dedik ve buna göre toplu taşıma

yapabilecek imkanları yani kaliteli
konforlu hızlı ve güvenilir sistemleri
ortaya koymaya çalıştık.” dedi.
İstanbul’a 4 bin 800 yeni otobüs…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da şu
ana kadar 4 bin 800 civarı yeni otobüs
hizmete aldıklarını vurgulayarak, şu
ifadeleri kullandı: “Bu şehrin kaderi
kabul edilen Ikarus marka eski
otobüsleri ortadan kaldırdık. Bugün
burada 201 adet tamamen yerli
üretim otobüsümüzü devreye
alıyoruz. Bu otobüsleri çok daha farklı
donanımlı ve rekabet gücü olan bir
hizmet araçları haline getirdik.
Bugün burada hizmete alacağımız
201 otobüsün özelliği; engellilerin
kullandığı akülü araçları şarj
edebilmesi. Daha önce aldığımız
otobüslerimizde telefonları şarj
edebilme, wifi ile internete girebilme,
iç kameraları ile güvenlikli ve kaliteli
seyahat imkanı oluşturduk.”
“Yerli üretime destek veriyoruz…”
Otobüs alımlarında özellikle yerli

üretimleri tercih ettiklerini belirten
Başkan Topbaş, bunun sebeplerini
şöyle anlattı: “Çünkü yerli araçlarımıza
ödediğimiz bedel toplamda 1 milyar
lira. Üretici firmalar şunu söylüyorlar,
‘Sayın Başkanım, bizim dünyadaki
rekabet gücümüzü artırdınız. ArGe’mizi oluşturduk. Arzu ettiğiniz yeni
teknolojik eklemeleri ve değişimleri
koyduk. Şu anda dünyada otobüs
üreten diğer firmalarla rekabet
halindeyiz ve ihracata başladık’
diyorlar. Yani ekonomik kriz varken,
Türkiye, otobüs sektöründe üreten,
yeni istihdam alanı oluşturan ve
ihracat yapabilen bir ivme yakaladı.”
İstanbul, 420 km raylı sistem
uzunluğuna kavuşacak…
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak
dünyada bu ölçekte bu kadar metro
yapan tek belediyeyiz.” diyen Başkan
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hz.
Mevlana’nın dediği gibi, ‘Yüreği
yanmayanın gözü yaşarmaz.’ Biz,
şehrimizin hak ettiği yere gelmesi için
dünya ile rekabet gücünü oluşturmak
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ve bu şehirde yaşayan insanların
mutlu olması için çalışmalarımızı
ortaya koyuyoruz. ‘Her yerde metro,
her yere metro’ sloganıyla yola çıktık.
2019 sonu için raylı sistemlerde
İstanbul’a 420 kilometre raylı sistem
hattı öngördük. Birileri bunu farklı
değerlendirdi ama biz, Sayın
Başbakanımızın dediği gibi; ‘Ne
aldatan, ne aldanan’ olacağız.
Yapamayacağımız hiçbir şeyi
konuşmadık. Söylediğimiz sözün
arkasında durduk. Sözü namus bildik.
Bu anlayışla çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz.”
Şehirlerin medeniyet merkezi olduğu
bilinciyle metro hizmetlerini ortaya
koyduklarını belirten Başkan Topbaş,
sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün
burada 18 kilometrelik MecidiyeköyKağıthane - Alibeyköy -Mahmutbey
Metro Hattı’nın temelini atıyoruz.
Esasında 6,5 kilometrelik MecidiyeköyKabataş Hattı da ihale sürecine girdi.
Yani Alibeyköy’den metroya
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bindiğiniz zaman Kabataş’a kadar
erişebileceksiniz.”
Mecidiyeköy - Mahmutbey arası
26 dakikaya inecek…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İstanbul’u ilçe ilçe, mahalle mahalle
metro ağlarıyla buluşturmaya devam
ediyor. Mecidiyeköy-Mahmutbey
arasını 26 dakikaya indirecek olan
18 kilometrelik dev metro hattı, Şişli,
Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa,
Esenler ve Bağcılar ilçelerinin trafik
sorununa çözüm olacak.
3 ayrı raylı sisteme entegre olacak…
Yapılacak olan yeni metro hattı,
Mecidiyeköy’de Hacıosman-Yenikapı
Metrosu’na entegre olarak
başlayacak. Çağlayan, Kağıthane,
Nurtepe Alibeyköy bölgelerinden
geçerek, Karadeniz Mahallesi’nde
mevcut Topkapı - Edirnekapı Sultançiftliği Tramvay Hattı’na
entegre olacak olan metro hattı,
oradan Tekstilkent ve Yüzyıl

Mahallesi’nden geçerek Esenler - Bağcılar - Mahmutbey Olimpiyatköy - Başakşehir Metro Hattı ile entegre hale
gelecek.
Kabataş’a kadar uzatılacak…
Tünellerin yanı sıra viyadüklerin de yer alacağı yeni
metro hattı, delme, aç-kapa ve viyadük tipinde toplam
15 adet istasyondan oluşacak. Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Hattı’nın hizmete girmesi ile
Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy,
Yeşilpınar, Veysel Karani, Akşemsettin, Kazım Karabekir,
Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent, Yüzyıl
Mahallesi, Göztepe ve Mahmutbey İstasyonları arasında
kesintisiz ulaşım sağlanacak. Yeni metro hattının,
Mecidiyeköy’den Kabataş’a kadar uzatılması planlanıyor.
Saatte tek yönde 70 bin yolcu…
Mecidiyeköy - Kağıthane - Alibeyköy - Mahmutbey Metro
Hattı, saatte tek yönde 70 bin kişi taşıyacak. Metro hattı
tamamlandığında; Mahmutbey’den metroya binen bir
yolcu, Mecidiyeköy’e 26 dakikada, Sarıyer Hacıosman’a
45 dakikada, Yenikapı’ya 39,5 dakikada, Marmaray ile
Üsküdar’a 48,5 dakikada, Kadıköy’e 52 dakikada ve Sabiha
Gökçen Havalimanı’na 95,5 dakikada ulaşabilecek.
Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ile Çağlayan ve
Gaziosmanpaşa arası 13 dakikaya, Mecidiyeköy ve
Alibeyköy arası 7,5 dakikaya inecek.
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Yeni rekor: 286
Cumhuriyet Tarihi boyunca
İstanbul’a yapılan kavşak ve yol
yatırımlarının toplamından daha
fazla yatırımla bir rekora imza
atan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, yatırımlarına hız
kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda yapılan 20 yeni
yol ve kavşağın açılışı
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ve Başkan Kadir
Topbaş tarafından yapıldı.
Başkan Topbaş, 2004 yılından
bu yana yaptıkları 286 yol ve
kavşak ile İstanbul’un tıkanan
damarlarını açtıklarını söyledi.
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ilivri’den Tuzla’ya Kadıköy’den Sarıyer’e kadar kentin
dört bir noktasında, Cumhuriyet Tarihi boyunca
yapılan kavşak ve yol yatırımlarının toplamından
daha fazla yatırımı İstanbulluların hizmetine sunan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarına hız
kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ulaşım sorununa
kalıcı çözümler üretmek için yapımı tamamlanan 20 yeni
yol ve kavşak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı
törenle hizmete girdi. Kartal’da düzenlenen 20 Yol ve
Kavşağın Toplu Açılış Töreni’ne çok sayıda vatandaş katıldı.
“İstanbul’u demir ağlarla örüyoruz…”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
törende yaptığı konuşmada, yeni yapılan kavşak ve yollar
ile İstanbul’un tıkanan kılcal damarlarını açtıklarını
belirterek, “Ulaşım sorununu biz çözeriz dedik ve
projelerimizle, toplu ulaşım yatırımlarımızla pek çok iş
yaptık. 10 yılda İstanbul’a 60 milyar lira yatırım yaptık.
Sadece ulaşıma 32 milyar lira harcadık. 15 milyar lira
yatırımla İstanbul’un altını demir ağlarla ördük.” dedi.
“286 kavşak ve yol, İstanbul’a hayırlı olsun…”
“Bugüne kadar inanılması zor bir rekora imza atarak,
286 kavşak ve yol yaptık.” diyen Başkan Topbaş, “Bugün

açılışını yaptığımız 20 kavşak ile toplam maliyet
4 milyar 950 milyon lirayı buluyor. 3 tünel yol açtık.
Karayolu yatırımları için yaklaşık 10 milyar lira harcadık.
1 saatlik yolları 5 dakikaya indirdik.” diye konuştu.
“Problemleri tek tek çözüyoruz…”
İstanbul’da pek çok problemi tek tek çözümleyen bir
yerel yönetim anlayışında olduklarını vurgulayan
Başkan Kadir Topbaş, şöyle konuştu: “İstanbul’un
geçirdiği aşamaları hepimiz biliyoruz. Bu şehir
müjdelenmiş bir şehir, maceralara sürüklenemez. Biz
135 metre derinden Melen Suyu’nu İstanbul’a getirmek
için bir tünel yaptık. Asya ve Avrupa’nın tam ortasındaki
kayaları alarak turistik eşyalar, tespihler yapıyoruz.
Birileri daha ‘İstanbul’a baraj yapacağız, su getireceğiz’
diye konuşuyor. İstanbul’a barajlar da yapıldı,
Melen’den su da getirildi.”
10 yılda 60 milyar TL yatırım…
Başkan Kadir Topbaş, maaş ödeyemeyen bir
belediyeden insan, zaman ve para yönetimi ile 10 yılda
60 milyar lira yatırım yapan bir belediyeye geldiklerinin
altını çizerek, “İstanbul’un altını demir ağlarla ördük.
Otobüsleri yeniledik. Dün misafirim olan Atina Belediye
Başkanı, ‘Seçimden sonra sizden örnek alacağız’ diyor.”
dedi.
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Başkan Topbaş’tan
Rami’ye 2 yeni proje
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul
Gıda Toptancı Tüccarları
Derneği’ni ziyaret etti. Rami’ye
teleferik hattı getireceklerini
belirten Başkan Topbaş,
Topkapı - Habibler Tramvay
Hattı’nı metroya dönüştürmek
için çalışmalara başladıklarını
da söyledi.
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Topbaş, Eyüp
Rami’de bulunan İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları
Derneği’ni ziyaret etti. Burada dernek üyelerine hitap
eden Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da hiçbir kula nasip
olmayan ve iki dönemdir sürdürdüğü Belediye Başkanlığı
görevini yerine getirmekten büyük bir gurur duyduğunu
belirterek, “Bu yetkiyi bana güvenerek verdiniz, göreve
geldiğim günden bu yana güveninize layık olmaya
çalışıyorum” dedi.
10 yılda 60 milyar TL yatırım…
Türkiye’de her alanda ciddi bir gelişim ve değişim
yaşandığını ifade eden Başkan Topbaş, “Türkiye, istikrarlı
yönetim ile dünyada da hissedilebilir bir gelişim içine
girdi. Geçmişte çalışanının maaşını bile ödeyemeyen bir
belediye vardı. Bankalar çek karnesi vermekte
zorlanıyordu. Böyle bir belediyeden 10 yılda 60 milyar
yatırım yapabilen bir belediye haline geldik. Dünyadaki
bankalardan başkanın imzasıyla kredi alabiliyoruz.
Hamdolsun iç borcumuz yok. Bize güvenip kredi
verebiliyorlar.” diye konuştu.

“İstanbul’a bilgi ve birikimimle
hizmet ediyorum…”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
İstanbul Belediye Başkanlığı
döneminde başlattığı hizmet
anlayışını devam ettirdiklerini belirten
Başkan Kadir Topbaş, sözlerine şöyle
devam etti: “Merkezi yönetimin
başında olan Sayın Başbakanımızla
İstanbul’a dair her türlü sorunu
görüşebiliyorum. İlgili
bakanlıklarımızla ve bakanlarımızla
da. Siz nasıl bize sorunlarınızı
anlatabiliyorsanız, biz de kendilerine
İstanbul’umuzun sorunlarını
iletiyoruz. Geçmişte İstanbul’da
plansız bir kentleşme yaşandı. Allah
nasip etti iki üniversite bitirdim. Bu
şehre hizmet edebileceğim pek çok
alanda çalıştım. Bilgi ve birikimlerimi
bu şehir için kullanma fırsatı
buluyorum.”
Rami esnafı yeni yerinde hizmet
verecek…
Başkan Kadir Topbaş, Rami esnafının
yakın bir zamanda Başakşehir Resneli
Çiftliği Mevkiindeki 294 bin m2’lik

alanda hizmet vereceğini ifade
ederek, “Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı ve İstanbul Gıda Toptancı
Tüccarları Derneği’nin işbirliği ile siz
esnafımız, TOKİ ile yapılan anlaşmayla
arsalarınız karşılığında bir bedel
aldınız. Size bir bedel ödendi ve
çözüme ulaştınız. Yeni yerinizde
sizlere bol kazançlar diliyorum.” dedi.
Rami’ye teleferik geliyor…
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı
olarak, Türkiye’deki belediyelerin
sorunlarıyla ilgilenmenin kendisinin
görevlerinden biri olduğunun altını
çizen Başkan Kadir Topbaş, Rami
bölgesini de ilgilendiren bir müjdeyi
şöyle verdi: “Burası şehrin içinde kaldı.
Bu bölgemizden geçen Topkapı Habibler Tramvay Hattı’nı, metro
hattına dönüştürmek için proje
çalışmalarına başladık. Devlet burada
başka bir şey yapmak istiyor. Kente
katmak istiyor. Buraya bir teleferik
getiriyoruz. Buradan Vialand’a bir
teleferik hattı yapacağız. Buradan da
Miniatürk’e inecek bir teleferik hattı
olacak.”
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İstanbul’da ulaşım
rayına oturuyor
İstanbulluların daha hızlı, daha
konforlu ve daha güvenli toplu
ulaşım imkanına kavuşması için
hız kesmeden çalışan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, son 10 yılda
yaptığı dev metro yatırımları ile
kentte dakikalarla yolculuk
dönemini başlattı. 2013 yılında
İstanbullular, raylı sistemler ile
400 milyon kez yolculuk yaptı.
Şişhane - Hacıosman Metro
Hattı, en çok tercih edilen raylı
sistem hattı olurken; Şişli Mecidiyeköy İstasyonu, en
yoğun kullanılan istasyon oldu.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en kalabalık
şehirleri arasında yer alan İstanbul’da ulaşım
probleminin çözümü için metro yatırımlarına ağırlık
verdi. “Her yerde metro, her yere metro” hedefi ile hız
kazandırılan raylı sistem yatırımları sonucunda yedi tepeli
kentte dakikalarla yolculuk dönemi başlatıldı. Cumhuriyet
Tarihi’nin en büyük metro yatırımı ve aynı zamanda
Anadolu Yakası’nın ilk metrosu olan Kadıköy - Kartal Metro
Hattı’nın Marmaray’la entegre olması ve Otogar - Bağcılar
Kirazlı - Mahmutbey - Başakşehir - Olimpiyatköy Metro
Hattı’nın hizmete girmesi, İstanbulluların raylı sistem
kullanım oranını artırdı. Raylı sistem hatlarında 2012’de
333 milyon yolcu taşınırken; 2013 yılında yolcu sayısı
402 milyona ulaştı.
En fazla yolcu; Bağcılar - Kabataş Tramvayı’nda...
İstanbul 2013 Raylı Sistem Raporu’na göre; geçtiğimiz yıl
İstanbul’da metro, tramvay, füniküler gibi raylı sistemleri
ve teleferik hatlarını 400 milyonun üzerinde kişi kullandı.
Bağcılar - Kabataş Tramvay Hattı, 121 milyon yolcu ile en
fazla tercih edilen hat oldu. Şişli - Mecidiyeköy İstasyonu,
metro-metrobüs yaya tünelinin açılmasının ardından

toplam 19 milyon yolcuya hizmet vererek, tüm hatlar
arasında en kalabalık istasyon oldu.
En kalabalık metro; Şişhane - Hacıosman Metrosu…
İstanbullulara hizmet veren metro hatları arasındaki
Şişhane - Hacıosman Metro Hattı, 89 milyon 822 bin
599 yolcu ile en çok tercih edilen raylı sistem hattı oldu.
Aksaray - Atatürk Havalimanı - Otogar - Kirazlı Hattı’nda
88 milyon 545 bin 46 yolcu taşındı. Geçtiğimiz Haziran
ayında hizmet vermeye başlayan Otogar - Bağcılar Kirazlı Mahmutbey - Başakşehir - Olimpiyatköy Metro Hattı’nı ise
4 milyon 681 bin 22 yolcu kullandı. Kadıköy - Kartal Metro
Hattı’nda ise 49 milyon 101 bin 425 yolculuk yapıldı.
Tramvay hatlarının payı %38…
İstanbul’un farklı bölgelerinde hizmet veren 3 tramvay
hattında ise toplam 156 milyon 234 bin 962 yolcu taşındı.
Bağcılar - Kabataş Tramvay Hattı’nda 121 milyon
234 bin 406 yolcu seyahat ederken; Habibler - Edirnekapı Topkapı Tramvay Hattı’nda 34 milyon 435 bin 962,
Kadıköy - Moda Tramvay Hattı’nda ise 654 bin 594 yolcuya
hizmet verildi.
Taksim - Kabataş Füniküler Hattı’nda 11 milyon
yolculuk…
Taksim - Kabataş Füniküler Hattı’nda 11 milyon 997 bin
498 yolculuk yapıldı. Hat, günde ortalama 32 bin yolcu
taşıyarak, 2012 yılındaki günlük yolcu ortalamasını
yaklaşık %15 artırmış oldu. Eyüp - Piyerloti ve Maçka -
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Taşkışla Teleferik Hatlarında ise taşınan
yolcu sayısı 1 milyon 797 bin 550 oldu.
En kalabalık istasyon; Şişli Mecidiyeköy İstasyonu…
Şişli - Mecidiyeköy İstasyonu,
18 milyon 986 bin 693 yolcu ile en
kalabalık istasyon oldu. Kadıköy
İstasyonu’nu 11 milyon 332 bin
253 yolcu kullanırken; Zeytinburnu
İstasyonu’nu 10 milyon 880 bin 764
yolcu, Aksaray İstasyonu’nu 10 milyon
495 bin 50 yolcu, Füniküler Kabataş
İstasyonu’nu 6 milyon 706 bin 104
yolcu, Topkapı İstasyonu’nu 4 milyon
167 bin 294 yolcu, Kirazlı İstasyonu’nu
1 milyon 484 bin 685 bin yolcu ve
Teleferik Eyüp İstasyonu’nu 834 bin
122 yolcu kullandı.
Ayrılık Çeşmesi, kıtaları
buluşturuyor…
Asırların projesi olarak gösterilen
Marmaray’ın 29 Ekim’de hizmete
girmesiyle birlikte açılan Ayrılık
Çeşmesi İstasyonu da en yoğun
kullanılan istasyonlardan biri oldu.
İstanbul’un bugüne kadarki en büyük
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aktarma istasyonu yatırımı olan Ayrılık
Çeşmesi İstasyonu’nu kullanan günlük
yolcu sayısı 21 bine ulaştı.
İstanbulluların tercihi,
İstanbulkart…
İstanbul’daki tüm ulaşım araçlarında
tek bilet dönemini başlatan
İstanbulkart, eski nesil tek kullanımlık
jeton kullanımını da geriletti.
2012 yılındaki %14 olan jeton
kullanım oranı, 2013 yılında %7,5’a
indi. Kullanıcılarda güven kazanan
ve indirimli aktarma imkanları sunan
İstanbulkart ile 2013 yılında 61 milyon
146 bin 355 kez indirimli yolculuk
yapıldı.
Beş kişiden biri aktarmalı yolculuk
yaptı…
İstanbul’daki raylı sistem ağlarının
diğer ulaşım sistemlerine entegre
edilmesi, aktarmalı yolculuk oranını da
artırdı. 2012 yılında 41 milyon 610 bin
206 tam aktarmalı yolculuk yapılırken;
bu rakam 2013 yılında 52 milyon 183
bin 998 oldu. 33 milyon 807 bin 183
kez de indirimli aktarma yapıldı.

Mini Metro’da
test sürüşleri başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile
Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik
Bakanlığı’nın işbirliğiyle hayata
geçirilen Levent - Hisarüstü
Mini Metro Hattı’nda çalışmalar
tüm hızıyla sürüyor. LeventHisarüstü arasını 6 dakikaya
indirecek olan hatta ilk test
sürüşleri Şubat ayı içerisinde
yapılacak.

U

laştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ortak
çalışmasıyla yapılan Levent - Hisarüstü Mini Metro
Hattı’nda sona doğru yaklaşıldı. Yeraltından Levent Metro
İstasyonu’na entegre olacak olan Levent - Hisarüstü Metro

Hattı ile Taksim - Hacıosman Metro Hattı arasında makas
bağlantısı yapıldı. Mini metro hattında ilk test sürüşünün
Şubat ayı içerisinde yapılması planlanıyor.
Saatte 8 bin yolcu…
3 bin 300 metre uzunluğundaki Levent - Hisarüstü Mini
Metro Hattı hizmete girdiğinde, Boğaziçi Üniversitesi’ni
de barındıran bölgede Levent’ten Hisarüstü’ne
6 dakikada ulaşılabilecek. 4 istasyonun bulunacağı
hatta, saatte 8 bin 100 yolcu taşınması hedefleniyor.
Mini metro, Levent, Akmerkez, Etiler ve Hisarüstü
bölgelerindeki yolcuların, konforlu bir şekilde Levent
İstasyonu’na taşınmasını sağlayacak.
4 dakikada bir sefer yapılacak…
Mini metro, 2’li dizi tren işletmesi ile başlayıp, ileride
yolcu arttığında 3’lü diziye çıkabilecek. Seferlerin
4 dakikada bir yapılacağı Levent - Hisarüstü Mini
Metro Hattı ile Levent-Etiler güzergahının yükünü
çeken Nispetiye Caddesi’nin de trafik yoğunluğunun
düşürülmesi hedefleniyor.
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Her yerde metro,
her yere metro!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
“her yerde metro, her yere metro”
hedefiyle İstanbul’u ilçe ilçe,
mahalle mahalle metro ağlarıyla
buluşturuyor. Son 10 yılda dev
metro yatırımları yapılan
İstanbul, New York’tan sonra
dünyanın ikinci büyük metro
ağına sahip kenti olma
yolunda hızla ilerliyor.
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stanbulluların daha hızlı ve daha konforlu ulaşım
imkanına kavuşması için hem yeni hem de alanında
ilk olan dev projeleri bir bir hayata geçiren İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, kentteki ulaşım probleminin
çözümü için toplu taşıma yatırımlarına ağırlık verdi.
Öncelikle hareketliliğin yoğun olduğu bölgelerde raylı
sistemlerin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Büyükşehir
Belediyesi, 2004 yılında 45 km olan raylı sistem
uzunluğunu 10 yılda yüzde 214 oranında artırarak
141 km’ye çıkardı.
İlçe ilçe, mahalle mahalle metro…
96 km raylı sistem yatırımı yapılan İstanbul’da, Taksim Kabataş Füniküler Hattı, Eminönü - Kabataş Tramvay Hattı,
Zeytinburnu - Bağcılar Tramvay Hattı, Habibler Edirnekapı - Topkapı Raylı Sistem Hattı, Eyüp - Piyerloti
Teleferik Hattı ile Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı’nda;
Şişhane, Sanayi, Seyrantepe/Stat, İTÜ/Ayazağa, Atatürk
Oto Sanayi, Darüşşafaka ve Hacıosman İstasyonları
hizmete açıldı. Bağcılar - Kabataş arası tramvay hattının
istasyonları yenilendi ve alınan yeni araçlar ile ulaşım
kesintisiz hale getirildi.

Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük metro yatırımı...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Tarihi’nin en
büyük metro yatırımı ve Anadolu Yakası’nın ilk metrosu
olan Kadıköy - Kartal Metro Hattı’nı hizmete açtı.
16 istasyona sahip 21,7 km uzunluğundaki metro hattı ile
Kadıköy ve Kartal arasındaki yolculuk süresi, 32 dakikaya
indi. 1,6 milyar dolar maliyetle inşa edilen metro hattı,
işletmeye alındığı ilk yıl 41 milyon yolcuya hizmet verdi.
21,7 km’lik Olimpiyatköy - Başakşehir - Bağcılar Kirazlı Otogar Metro Hattı da 2013 yılında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından İstanbulluların hizmetine sunuldu.
Asırların projesi Marmaray, İstanbul’a hayırlı olsun…
13,5 km’lik Marmaray Tüp Geçişi hizmete alınırken; Asrın
Projesi Marmaray ile 153 yıllık hayal gerçeğe dönüştü.
Kent ulaşımına katkı sunacak önemli bir sistem olan
3,55 km’lik Şişhane - Haliç Metro Geçiş Köprüsü - Yenikapı
Metro Hattı tamamlanırken, 0,7 km’lik Yenikapı - Aksaray
Metro Hattı’nın bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.
Anadolu Yakası’na ikinci metro hattı...
İstanbul’u demir ağlarla örmeye devam eden İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası’nda ikinci
metro hattının inşaatına devam ediyor. 20 kilometre
uzunluğundaki Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Sancaktepe Metro Hattı’nın, yeni bir dünya rekoru ile
38 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak 2015 yılında
hizmete alınması planlanıyor.
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110 km’lik metro inşaatı hızla devam
ediyor...
Son 10 yılda kente dev raylı sistem
yatırımları kazandıran İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 4,5 km’lik
Kartal - Kaynarca Metro Hattı’nı
2015 yılında hizmete almayı planlıyor.
İnşaatlarına başlanan 3,3 km’lik
Levent - Rumeli Hisarüstü Metro
Hattı’nın 2015 yılında; 18 km’lik
Mecidiyeköy - Kağıthane - Alibeyköy Mahmutbey Metro Hattı’nın ise
2017 yılında hizmete açılması
hedefleniyor. Seyrantepe
İstasyonu’nun yolcu kapasitesini
2 kat artıracak ek bağlantı tünelinin ise
2015 yılında hizmete alınması
planlanıyor. Yine dev bir yatırım olan
63,5 km’lik Halkalı - Gebze Marmaray
Yüzeysel Metro Hattı’nın da
2016 yılında İstanbulluların hizmetine
açılması hedefleniyor.
50 km raylı sistem ihale aşamasında...
İstanbul’u modern metro ağına
kavuşturma hedefi ile çalışmalarına
devam eden İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, 25 km’lik Bakırköy Bahçelievler - Küçükçekmece - Avcılar-
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Beylikdüzü - Esenyurt Metro Hattı,
9 km’lik Bakırköy İDO - Bağcılar Kirazlı
Metro Hattı ile yine 9 km’lik Sabiha
Gökçen Havalimanı - Pendik Metro
Hattı’nı 2017 yılında; 7 km’lik Yenikapı İncirli Metro Hattı’nı ise 2018 yılında
İstanbulluların hizmetine sunmayı
hedefliyor.
23 km raylı sistem uygulama projesi
tamamlandı…
6,5 km’lik Kabataş - Beşiktaş Mecidiyeköy Metro Hattı’nı
2019 yılında hizmete almayı planlayan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
3,5 km’lik Edirnekapı - Vezneciler
Raylı Sistem Hattı ile 13 km’lik
Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro
Hattı’nı 2020 yılında hizmete almayı
hedefliyor.
451 km raylı sistem projesi devam
ediyor…
İstanbul’u ilçe ilçe, mahalle mahalle
776 km uzunluğunda modern raylı sistem
ağına kavuşturmayı planlayan Büyükşehir
Belediyesi, kentin her iki yakası için
451 km uzunluğunda raylı sistem
projelerinin çalışmalarına devam ediyor.
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Avrupa Yakası için 279 km’lik metro hatlarının projeleri devam ediyor.
• 3 km’lik Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı - 2018
• 15 km’lik Başakşehir - Kayaşehir - Olimpiyat Tramvay Hattı - 2018
• 33 km’lik Halkalı - Arnavutköy - 3. Havalimanı Raylı Sistem Hattı - 2019
• 9,4 km’lik Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece (Halkalı) Metro Hattı - 2019
• 12,5 km’lik Mahmutbey - Halkalı - Bahçeşehir Metro Hattı - 2019
• 32 km’lik Gayrettepe - Kemerburgaz - 3. Havalimanı Raylı Sistem Hattı - 2020
• 33 km’lik Halkalı - Bahçeşehir - Çatalca Raylı Sistem Hattı - 2020
• 11,5 km’lik Sultangazi Habibler - Arnavutköy Raylı Sistem Hattı – 2020
• 12 km’lik İncirli - Edirnekapı - Gayrettepe Metro Hattı - 2023
• 1 km’lik Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Sahil Teleferik Hattı - 2023
• 5,8 km’lik Beyoğlu - Şişli Havaray Hattı - 2026
• 9,6 km’lik Eminönü - Eyüp - Alibeyköy (Haliç Çevresi) Tramvay Hattı - 2026
• 7,8 km’lik Şirinevler - Mahmutbey (Tavukçu Deresi) Tramvay Hattı - 2026
• 1,7 km’lik Şişhane - Kabataş Raylı Sistem Hattı - 2028
• 17 km’lik Esenyurt - Beylikdüzü - Avcılar Raylı Sistem Hattı - 2028
• 10,5 km’lik Büyükçekmece - Esenyurt Raylı Sistem Hattı - 2028
• 32,5 km’lik Büyükçekmece (Tüyap) - Silivri Raylı Sistem Hattı - 2028
• 14,6 km’lik Beşiktaş - Sarıyer Raylı Sistem Hattı - 2028
• 2,7 km’lik Hacıosman - Çayırbaşı Metro Hattı - 2028
• 2 km’lik Eyüp - Piyer Loti - Miniatürk Teleferik Hattı - 2023
• 7,2 km’lik Sefaköy - Kuyumcukent - Havalimanı Havaray Hattı - 2030
• 5,5 km’lik 4. Levent - Gültepe - Çeliktepe - Levent Havaray Hattı - 2030
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Anadolu Yakası için 112 km’lik raylı sistem hatlarının projeleri devam ediyor.
• 3,5 km’lik Kaynarca - Tuzla Tersane Metro Hattı - 2017
• 5,2 km’lik Çekmeköy - Taşdelen Metro Hattı - 2018
• 13,4 km’lik Dudullu - Kayışdağı - İçerenköy - Bostancı Metro Hattı - 2019
• 7,5 km’lik Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Raylı Sistem Hattı - 2019
• 6,5 km’lik Sultanbeyli - Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Hattı - 2020
• 9 km’lik Göztepe - Ataşehir - Ümraniye Metro Hattı - 2020
• 17 km’lik Kadıköy - Ataşehir - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı - 2023
• 2,5 km’lik Beykoz Teleferik Hattı - 2025
• 11,1 km’lik Ataşehir - Ümraniye Havaray Hattı - 2026
• 6,8 km’lik Sabiha Gökçen Havalimanı - Tuzla (O.S.B) Raylı Sistem Hattı - 2028
• 15 km’lik Üsküdar - Beykoz Raylı Sistem Hattı - 2028
• 3 km’lik Kartal - D 100 Havaray Hattı - 2030
• 7,7 km’lik Sabiha Gökçen Havaalanı - Formula Havaray Hattı - 2030
• 3,6 km’lik Maltepe - Başıbüyük Havaray Hattı - 2030
Anadolu ve Avrupa Yakalarına ortak hizmet verecek 60 km’lik raylı sistem
hatlarının projeleri devam ediyor.
• 10 km’lik Mecidiyeköy - Zincirlikuyu - Altunizade - Çamlıca Teleferik Hattı - 2015
• 10 km’lik Gayrettepe - Söğütlüçeşme Metro Hattı - 2028
• 40,3 km’lik Zeytinburnu - Kadıköy Metro Hattı - 2030
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Davullu zurnalı
kentsel dönüşüm
İstanbul genelinde yürütülen
kentsel dönüşüm çalışmaları
hız kesmeden devam ediyor.
Bağcılar’da riskli alan ilan edilen
Kirazlı Mahallesi’ndeki Yuvam
Sitesi ile Mahmutbey’deki
6 adet bağımsız binanın yıkımı
renkli görüntülere sahne oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, yerine
modern konutların yapılacağı
binaların önünde vatandaşlarla
birlikte halay çekti.
22
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Bağcılar’da
riskli alan ilan edilen altı bölgeden ikisi olan Kirazlı
Mahallesi’ndeki Yuvam Sitesi ile Mahmutbey’deki 6 adet
bağımsız binanın yıkım törenine katıldı. Törene, AK Parti
İstanbul Milletvekilleri Harun Karaca ve Feyzullah Kıyıklık
ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yanı sıra
çok sayıda vatandaş katıldı.
“Daha çok iş yapacağız…”
Başkan Kadir Topbaş, Bağcılar’ın kuruluş aşamasında ilçe
başkanlığı yaptığı dönemdeki çalışmalarını hatırlatarak,
“Sokak sokak, ev ev gezerek problemleri tespit ettik.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı olduğu dönemde başlatmış olduğu
hizmet vizyonunu devam ettiriyoruz. Nasip olursa daha
çok iş yapacağız. Bu şehri birlikte geleceğe taşıyacağız.
Ulaşımla ilgili yaptığımız projeler, dünyanın dikkatini
çekiyor. Biz, kendi öz bütçemizle metroları yapıyoruz.” dedi.

İstanbul’da metro yatırımları hız
kesmiyor…
İstanbul’un ulaşım problemini metro
ile çözeceklerini vurgulayan Başkan
Topbaş, Mecidiyeköy - Mahmutbey
Metrosu’nu, Kabataş ve Karaköy’e kadar
ulaştırmayı planladıklarını söyledi. Yeni
bir metro hattının daha çalışmalarını
sürdürdüklerini belirten Başkan Topbaş
“9 kilometrelik Kirazlı - Bakırköy - İDO
İskelesi Metro Hattı, bölgenin ulaşım
sorununu çözecek. Hedefimiz; 2019’un
sonuna kadar İstanbul’daki metro ağını
400 kilometrenin üzerine çıkarmak. Biz,
verdiğimiz sözü tutarız. Biz doğruluktan
şaşmadık, ilkemiz bu ülkeye hizmet
etmek ve hayır duasını almak.” diye
konuştu.
Başkan Topbaş’tan tüm Türkiye’ye
çağrı…
Depremin, siyaset kabul etmeyeceğinin
altını çizen Başkan Topbaş, Türkiye’deki
herkesin kentsel dönüşüme katkı
sunması gerektiğini söyledi. Bir takım
çevrelerin Kentsel Dönüşüm Projesi
kapsamında farklı siyaset izlediğine

dikkat çeken Başkan Topbaş, şöyle
konuştu: “Türkiye’deki yurttaşlarıma
seslenmek istiyorum. Gitsinler kapıyı
çalsınlar. ‘Belediye olarak siz, kanunun
verdiği yetkiyle bu değişim ve gelişimi
yapabilirsiniz. Neden yapmıyorsunuz?
İşte Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece,
Bahçelievler, Ümraniye, Sancaktepe
desinler. Orada nasıl oluyor, siz niye
yapmıyorsunuz?’ diye hesap sorsunlar.”
“Güvenli yaşam alanları
oluşturmalıyız…”
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un
deprem kuşağında bir şehir
olduğunu, bilime ve teknolojiye saygı
gösterilerek deprem tedirginliğinden
uzak yaşanabileceğini ifade ederek,
Şili’ye yaptığı bir ziyaret sırasında
yaşadıklarını da şöyle anlattı: “Şili,
en büyük depremlerin yaşandığı bir
ülke. Gittiğimde Şehircilik Bakanından
brifing almıştım. 9 şiddetindeki
depreme karşı hiçbir endişelerinin
olmadığını söylüyor. Ecdadımızın
eserleri ayakta duruyor. Nasıl duruyor?
Çünkü bilimsel uygulama var.

Deprem bizi yıkmadan, biz yıkarak
yaşayacağımız güvenli alanları
oluşturmak zorundayız. Yoksa ah vah
etmek fayda etmiyor.”
1999 yılında yaşanan Gölcük
Depremi’nde bölgede kurtarma
çalışmalarına katıldığını anlatan
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle
tamamladı: “Maalesef, enkazdan bir
bayan cesedini 8 saatte çıkarabildik.
Allah korusun böyle bir afet İstanbul’u
yıkar. Daha düzgün, daha insani, daha
güvenli konut yapımında verdiğiniz
desteğe teşekkür ediyorum. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak açık ve
hassas davranıyoruz.”
Davullu zurnalı yıkım…
Konuşmaların ardından başlayan
yıkımlarda renkli anlar yaşandı.
Başkan Topbaş, yıkımları davul
zurna ile kutlayan mülk sahipleriyle
birlikte halay çekti. Yıkılan binaların
yerine bahçeli, otoparklı ve depreme
dayanıklı modern konutlar inşa
edilecek.
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Bakan Güllüce ve Başkan
Topbaş’tan Fikirtepe müjdesi!
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris
Güllüce, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a
nezaket ziyaretinde bulundu. Son
10 yılda İstanbul’a yaptıkları
sayısız hizmetten dolayı
Başkan Topbaş’a teşekkür eden
Bakan Güllüce, görüşmede,
Fikirtepe’deki imar problemini
çözdüklerini de söyledi.
Bakan Güllüce, Fikirtepe’de
Şubat ayı içerisinde kazmayı
vuracaklarının müjdesini verdi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’yi Saraçhane’deki
Belediye Sarayı’nda ağırladı. Görüşmenin ardından
basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Topbaş,
“Çiçeği burnunda bakanımıza, bakanlığı hayırlı olsun.
Kendisi aynı zamanda mesai arkadaşımız, beraber
İstanbul’a hizmet vermiştik. Şu anda Türkiye’nin en önemli
icra bakanlığının başında. Sayın Bakan, bize bir nezaket
ziyaretinde bulundu, ilk defa bir belediyeyi ziyaret ediyor.
Bundan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.
“İstanbul’a güzel hizmetler sunacağız…”
Bakan Güllüce’nin görüşmeye ekibiyle birlikte
geldiğini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlık
arasındaki konuların ele alındığını belirten Başkan
Topbaş, “Belediyemiz ve Bakanlık arasındaki ilişkiler
değerlendiriliyor. Gayet güzel bir sonuç aldık, ancak
çalışmalar sürecek. İnanıyorum ki, Bakanlığımız ile İBB
olarak İstanbul’a; Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak
da Türkiye genelindeki diğer belediyelerde birlikte güzel
hizmetler yapacağız.” diye konuştu.

İstanbul’un gelişimi büyülüyor…
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de, görüşmeye
ilişkin olarak şunları söyledi: “Sayın Kadir Topbaş, son
10 yıldır İstanbul’a akıllara gelmeyecek kadar güzel
hizmetler yaptı. Genel merkezimiz tarafından yeniden aday
ilan edildi. Geçmiş hizmetlerinden dolayı hem teşekkür için
hem de yeni adaylığından dolayı tebrik için bir ziyarette
bulunmak istedim. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Türkiye’nin beşte birinden büyük. Birlikte ‘Nasıl yönetişim
yaparız?’ diye konuştuk. Belediyelerin en fazla ilgilendiği
ve alakalı olduğu bakanlık, bizim bakanlığımız. Bu yüzden
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Kadir Topbaş ile
Türkiye’deki belediyeleri birlikte tartışıp, bunları görüştük.”
Fikirtepe sorunu çözüme kavuştu…
“Sayın Kadir Topbaş ile uzun zamandır kangren olmuş olan
ve bazı sorunlar oluşturan Fikirtepe konusunu konuştuk
ve hallettik.” diyen Bakan Güllüce, “Müjdeler olsun. Allah
herkese hayırlı etsin. Şubat ayı içerisinde biz orada kazmayı
vururuz. Başkanımıza güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür
ediyoruz. Türkiye’nin her tarafıyla ilgili çalışacağız. Çok güzel
şeyler yapılacak ve Türkiye, iyi yerlere gelecek.” diye konuştu.
“Polonezköy için en doğru kararı vereceğiz…”
Bakan Güllüce, Polonezköy’deki imar sorunuyla ilgili olarak
da, şöyle konuştu: “Polonezköylülerin itirazları var. Bunlar
inceleniyor. Kamuoyundan aldığımız bilgiler ve orada
yaşayan insanlardan aldığımız bilgiler ışığında çevrecilerle
de görüşerek, milletimiz için en doğru kararı vermeye
çalışacağız. Bu konuyu güzel şekilde halletmeye çalışacağız.”
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Başkan Topbaş’tan “fuar ve
kongre kampüsü” müjdesi

C
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul
Mobilya Fuarı’na katıldı.
İstanbul’a son 10 yılda
dev yatırımlar yaptıklarını
belirten Başkan Topbaş, kente
fuar ve kongre kampüsü
kazandıracaklarının müjdesini
de verdi.

26

NR Holding ile Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği
(MOSDER) işbirliğinde düzenlenen İstanbul
Mobilya Fuarı (İSMOB), İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla açıldı. Fuara,
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile çok sayıda yerli ve
yabancı mobilya üreticisi firma yetkilileri de katıldı.
Başkan Topbaş, günümüz dünyasında hızlı bir değişim
ve dönüşümün yaşandığını belirterek, Türkiye’nin bunu
son 11 yıldır başardığını söyledi. Her alanda değişim
ve gelişim sürecinin içine girildiğini kaydeden Başkan
Topbaş, “Merkezi ve yerel yönetimler, kurumsal taassup
gözetmeksizin Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için
çalışıyor. Bizler de İstanbul’un dünyada etkin bir güç
olması için çalışıyoruz.” dedi.
“Türkiye olarak ciddi başarılara ilerliyoruz…”
Başkan Kadir Topbaş, toplumların ve kuruluşların,
başarılarını yaptıkları Ar-Ge’lere borçlu olduklarını
belirterek, “Artık bir simitçinin dahi Ar-Ge’si yoksa
başarıya ulaşması mümkün değil. Mobilya sektörü çok
kaliteli ve başarılı bir üretime girdi. Artık ihracatıyla
övünebileceğimiz bir noktada, kendilerini kutluyorum.

Emek yoğun iş gücünün buralara
gelmek için ne kadar uğraştığını
yakinen biliyorum. İnşaat sektörünün
Türkiye’deki başarısı, başta mobilya
sektörü olmak üzere bütün sektörleri
tetikledi. Artık biliyoruz ki, her alanda
ciddi başarıya ulaşabiliriz.” diye
konuştu.
İSMOB, Avrupa’da 1’inci…
İstanbul Mobilya Fuarı’nın, Avrupa’da
ölçek olarak 1’inci sırada yer
almasından dolayı büyük gurur
duyduğunu ifade eden Başkan
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Fuara katılmak isteyip de katılamayan
200’e yakın firma var. Bu, fuarın
büyüklüğünü ve önemini bir kez
daha gözler önüne seriyor. Benim
gönlümden geçen; Türkiye her alanda
1’inci sırada olsun. Çünkü geçmişte
ecdat böyleydi.”
Fuarcılık ve kongre merkezi
İstanbul…
İstanbul’a son 10 yılda dev yatırımlar

kazandırdıklarının altını çizen Başkan
Topbaş, üzerinde çalıştıkları yeni
projenin müjdesini de şöyle verdi:
“Kuzeyde, yeni yapılan havaalanı
yakınında 1,5 milyon metrekarelik
alanda ‘fuar kampüsü’ yapmak
üzere bir çalışmamız var. Yani orada
gelenlerin konaklayabileceği, eşleri
ve çocuklarıyla geldikleri zaman, eş
ve çocuklarının zaman geçirebileceği,
bir veya birkaç fuarı birlikte
yapabileceğimiz bir alan çalışmamız
var. Aynı şekilde yine o bölgeyle ilgili
bir ‘kongre kampüsü’ projemiz de var.
Bu çalışmalarla İstanbul, dünyayla
rekabet edebilen ama bir numaralı
olan, dünyada örneği olmayan hem
fuarcılık hem kongre merkezi olacak.”
Konuşmaların ardından Başkan
Kadir Topbaş ve Bakan Mehmet
Şimşek, kurdele keserek fuarın
açılışını yaptılar. Fuar alanını gezerek
katılımcılarla sohbet eden Başkan
Topbaş ve Bakan Şimşek, hatıra
fotoğrafı da çektirdi.
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İstanbul susuz kalmayacak!
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu ile İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
İstanbul’daki içmesuyu temini
çalışmaları ve barajlardaki su
durumu ile ilgili basın
mensuplarına bilgi verdiler.
İstanbul’da su problemi
yaşanmadığına dikkat çeken
Başkan Topbaş, 2071, 2100 ve
hatta 2200’lere kadar olan
tedarikleri gözden
geçirdiklerini söyledi.
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O

rman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Saraçhane Belediye Sarayı’nda düzenledikleri
basın toplantısıyla, İstanbul’daki içmesuyu temini
çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Nüfusu 14 milyona
ulaşan İstanbul’da su problemi yaşanmadığını belirten
Başkan Kadir Topbaş, “2071, 2100 ve hatta 2200’lere kadar
olan tedarikleri gözden geçiriyoruz. Gelecek nesilleri
düşünüyoruz.” dedi.
İstanbullular için gece gündüz çalışıyoruz…
Barajlardaki su rezerv oranının geçmiş yıllara oranla düşük
olduğunu ifade eden Başkan Topbaş, “Yüzde 35-37’lerden
bahsediyoruz. Türkiye’de son 50 yılın en kurak dönemi
olarak bahsediliyor. Tedbirler alarak, çok dikkatli ve hassas
davranarak, kentimizi ve insanımızı mağdur etmeyecek,
yaşamını etkilemeyecek hale getirmek için gece gündüz
demeden çalışıyoruz.” dedi.
İstanbul’un sigortası Melen…
2009 Dünya Su Forumu’nda, belediyenin ve bakanlığın
çalışmalarının dünyaya örnek olduğunu anlatan Başkan
Topbaş, amaçlarının sadece İstanbul’un sorunları çözmek

olmadığını, dünyadaki başka kentlerin
de problemlerin çözüm yöntemlerine
katkı sağlayarak, insanlığa hizmet
etmeye çalıştıklarını söyledi.
2007 yılında yaşanan kuraklıkta
Melen’den 185 kilometrelik hat
döşenerek, İstanbul’un imdadına
yetiştirildiğine dikkat çeken Başkan
Topbaş, “Biz de 135 kilometrelik ikinci
bir hattın inşaatına başladık. 5-6
kilometrelik kısmı bitmek üzere. Böylece
ikinci hattı da devreye sokacağız.” diye
konuştu.
Başkan Topbaş: “İstanbullulardan bir
arzum var…”
“İstanbullulardan bir arzum var.” diyen
Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Dünyada hızla tükenen
doğal kaynaklar var. Şehirlilik, bir
medeniyet göstergesi olarak kaynakları
doğru kullanmaktan geçer. Dışa bağımlı
olduğumuz enerji, akaryakıt, doğalgaz
olmak üzere her birine hassasiyet
gösterilmeli. Suyun musluğumuza
gelinceye kadar maliyetinin yüzde
85’inin de enerji olduğunu düşünürsek;
suda da hassasiyet göstermek gerekir.

Bu hem kendi bütçemiz açısından hem
de ulusal ekonomi açısından önemli.”
İstanbul’da su problemi
yaşanmayacak…
Başkan Topbaş, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin ve bakanlığın çalışmaları
neticesinde İstanbul’da su problemi
yaşanmayacağına dikkat çekerek,
sözlerini şöyle tamamladı: “İstanbul’da
bidonlarla, tankerlerle su taşıma
dönemleri geçmişte kaldı. 5-6 kata
su basıncı olmayan bir İstanbul’dan
gökdelenlere su verebilen bir
İstanbul’a geldik. Bu kadar başarılı
bir noktaya geldik. Devamlı teyakkuz
halindeyiz. İstanbullular müsterih
olsunlar ama doğal kaynakları da
dikkatli kullansınlar.”
Bakan Eroğlu: “Yeşilçay ve
Melen’den su takviyesi yapıyoruz”
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu da, “İstanbul, gerçekten çok
büyük bir şehir. Bu şehrin susuz
bırakılması söz konusu değil. İstanbul,
geçmişte çok büyük su sıkıntısı çekti.
Dünyada büyükşehirler genelde nehir

kenarlarına kurulmuştur. İstanbul’da
sadece İstanbul Boğazı var, nehir
yok. Dolayısıyla İstanbul’a su temin
etmek asırlardır mesele olmuştur.” diye
konuştu.
Yeşilçay, Melen ve Istırancalar’dan
İstanbul’a su geliyor…
1994 yılında İstanbul’da yaşanan
su sıkıntısını çözdüklerini, 2040 yılı
master planını ilan ettiklerini hatırlatan
Eroğlu, “İstanbul için hedef, 2071. Biz
tedbir alırken en kötü duruma göre
tedbir alıyoruz. 2-3 yıl kuraklık olsa bile
İstanbul’da su sıkıntısı çekilmesin diye
Melen Barajı’nın temelini atmaya karar
verdik. Kuraklığa karşı da tedbirimizi
alıyoruz. 2007 yılında 80 yılın kuraklığı
vardı. O tarihte el ele verdik. Şafak
hareketiyle Melen’in suyunu Ömerli’ye
akıtıverdik. Ağva civarında iki tane dev
baraj inşa edeceğiz. Birisi Osmangazi
Barajı, diğeri de Sungurlu Barajı.
Yeşilçay, Melen ve Istırancalar’dan
sürekli olarak İstanbul’a su aktarıyoruz.
İstanbul’u değil 1-2 gün, bir saat bile
susuz bırakmak bizi üzer. İstanbul’a
hizmet etmek bizim için ibadettir.” dedi.
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Büyükşehir’den Silivri’ye
dev yatırımlar!
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, inşaat
çalışmaları devam eden Silivri
Atıksu Tüneli’nde incelemelerde
bulundu. İSKİ’nin ilçeye
1 milyar TL’lik içmesuyu ve
atıksu yatırımı yaptığına
dikkat çeken Başkan Topbaş,
İstanbul’a hizmet etmekten
gurur duyduklarını söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Silivri Atıksu Tüneli TBM çıkışında süren çalışmaları
yerinde inceleyerek, basın mensuplarına bilgi verdi.
Silivri’deki programa, İSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir ile
bazı İstanbul milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri katıldı. Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da yaz
aylarında günde 3 milyon metreküp su kullanıldığını ve
ortaya çıkan atıksuların çevreyi ciddi anlamda kirlettiğini
belirterek, “Silivri’ye sadece İSKİ marifetiyle yaptığımız
yatırım 1 milyar lira. 1994 yılı öncesinde atıksuların
sadece yüzde 4’ü temizlenirken, şu anda yüzde 95’lere
geldik. İstanbul’un köylerine kadar biyolojik arıtma
tesisleri yaparak, sahillerimizi atıksu tehdidinden
kurtarıyoruz. 2014 yılı sonuna kadar İstanbul’da
çözülmemiş dere problemi kalmayacak.” dedi.
İstanbul, Avrupa’nın en temiz şehirlerinden biri…
Yaptıkları dev kolektörlerle Silivri bölgesindeki
100 kilometrekarelik alanı atıksu tehdidinden
kurtardıklarının altını çizen Başkan Topbaş, ileri biyolojik
arıtma tesislerinde arıtılan suları da Marmara Denizi’nin
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2 kilometre açığına boşalttıklarını söyledi. İstanbul’un
artık Avrupa’nın en temiz şehirlerinden biri haline
geldiğine dikkat çeken Başkan Topbaş, “Bizler
tarihe tanıklık ediyoruz. Gelecekte bu sorunlardan
bahsedilmeyecek. Deniz kirliliği ve su problemi
konuşulmayacak. İnşallah Silivri’ye metroyu
getirdiğimizde ulaşım da konuşulmayacak. Bütün bu
çalışmalar tamamlandığında İstanbul’da sosyal projeleri
konuşur hale geleceğiz. İstanbul’a hizmet etmenin
gururunu yaşıyoruz.” diye konuştu.
26 milyon m2 alan kamulaştırıldı…
Başkan Kadir Topbaş, 2004 yılına kadar mutlak
korunması gereken su havzalarında 11 milyon metrekare
kamulaştırma yapıldığını, kendilerinin ise son 10 yılda
26 milyon metrekare alanı kamulaştırarak tapusunu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kazandırdıklarını
belirterek, şöyle konuştu: “Son 3 yılda 14 milyon
metrekarelik alanı kamulaştırmışız. İSKİ kamulaştırmalara
1 milyar dolar bedel ödedi. Yarınları düşünerek, bu
kaynakları doğru kullanıyoruz. Hizmet bizim işimiz.

İnsanları mutlu etmek bizim en
büyük gururumuz. Bu şehir hizmete
doymuyor. Biz de İstanbul’a hizmet
etmeye doymuyoruz.”
İstanbul’da su sıkıntısı
yaşanmayacak…
“14 milyon insanın yaşadığı ve günde
3 milyon metreküp su kullanılan
bu şehirde inşallah su problemi
yaşanmayacak.” diyen Başkan
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı:
“186 kilometre öteden, Melen’den su
getirdik. Melen Suyunun gerektiğinde
Silivri’ye kadar aktarılması için
Boğazın altından tüneller yapıldı.
Melen’in 135 kilometrelik ikinci hattı
da bitmek üzere. İnşallah önümüzdeki
günlerde sayın bakanımızla
birlikte Melen’deki barajın temelini
atacağız. O da yapıldığı zaman
inşallah İstanbul, 100 yıl, 200 yıl su
problemi görmez. Bizi de hayırla
yad ederler. Bunların hepsi doğal
kaynaklar, çevreyi korumak gerekiyor.
İstanbulluların çevreye ve enerji

tüketimine hassasiyet göstermesini
rica ediyorum.”
İSKİ’den Silivri’ye 1 milyar TL yatırım…
İSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir ise,
Silivri’de yapılan çevre çalışmaları
hakkında bilgi verdi. Marmara
Denizi’ni atıksu tehdidinden
kurtaracak çok önemli bir projenin
bir ayağını daha gerçekleştirdiklerini
belirten Demir, şu bilgileri verdi:
“Marmara Denizi’ne akan atıksuları
kesmek için daha önce Ataköy ve
Ambarlı Biyolojik Arıtma Tesislerini
inşa ettik. Büyükçekmece İleri
Biyolojik Arıtma Tesisi inşaatı da
inşallah 2014 yılı sonunda devreye
girecek. Ayrıca Selimpaşa, Silivri ve
Çanta Biyolojik Arıtma Tesislerinin
de ihalesi tamamlandı, yer teslimleri
yapıldı. Şu anda Kumburgaz,
Selimpaşa ve Celaliye arasındaki
atıksuları Selimpaşa Arıtma Tesisi’ne
iletecek olan 22 kilometrelik atıksu
tüneli ile 2,2 kilometre uzunluğundaki
Çanta Atıksu Tüneli’ni tamamladık.

Şu anda bulunduğumuz noktadaki
atıksuları Silivri İleri Biyolojik Arıtma
Tesisi’ne götürecek olan Silivri Merkez,
Gazitepe, Alipaşa, Kayadere ve Fener
Köyünden gelecek atıksuları
1.672 metrelik Silivri Atıksu Tüneli’nin
3 metre çapındaki tünelini bugün
bitirdik.”
“Şuanda gündemimizde
7,5 kilometrelik Çanta Katı Atıksu
Tüneli ile 60 kilometrelik bir dere ıslah
projemiz var.” diyen Demir, “Silivri
bölgesinde ayrıca 710 km içme suyu
hattı döşendi. 78 km de isale hattı inşa
edildi. 3 ayrı su deposu da inşa ettik.
Silivri’de içme suyuna 247,5 milyon
lira yatırım yaptık. İSKİ olarak sadece
Silivri’ye 1 milyar lira yatırım yaptık.”
diye konuştu.
Törende, Silivri Atıksu Tüneli’nde TBM
makinesinin çıkışı gerçekleşti. Başkan
Kadir Topbaş, daha sonra bölgedeki
iki okulu da ziyaret ederek öğrenci ve
eğitimcilerle sohbet etti.
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Alev Kartalı İstanbul’da!
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin son yıllardaki dev
yatırımları ile dünyanın 3’üncü
büyük itfaiye teşkilatı haline
gelen İstanbul İtfaiyesi, yeni
araçlarla güçlenmeye devam
ediyor. Doğal afet ve yangın
helikopteri olan “Alev Kartalı”,
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın
katıldığı törenle İstanbul’a
hizmet vermeye başladı.
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D

ünyanın en köklü itfaiye teşkilatlarından biri
olan İstanbul İtfaiyesi’ni günümüz ihtiyaçları
doğrultusunda modern yeni itfaiye istasyonları
ve yeni araçlar ile güçlendirmeye devam eden İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, yeni bir yatırımı daha hayata
geçirdi. Doğal afet ve yangın helikopteri olan “Alev Kartalı”,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
katıldığı törenle hizmete alındı. Haliç Kongre Merkezi
Otoparkı’nda düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, İtfaiye Daire
Başkanı Ali Karahan ve İBB bürokratları katıldı. İstanbul
İtfaiyesi’nin 7/24 çalışma sistemiyle hizmet verdiğini ifade
eden Başkan Topbaş, “İtfaiye erlerimiz canları pahasına
İstanbulluların canını ve malını koruyor.” dedi.
İstanbul İtfaiyesi, dünya ile yarışıyor…
Başkan Topbaş, İstanbul’da altyapıdan ulaşıma, çevreden
sağlığa kadar pek çok alanda ciddi yatırımlar yaptıklarının
altını çizerek, “Dünyanın takdir ettiği dönüşüm ve değişimi
sağladık. İtfaiye teşkilatımızı da dünya ile yarışır hale
getirdik. Örnek alınan bir hizmet kolu haline gelmesini
istedik. Kötü bir aletle güzel iş ortaya çıkmaz. Bu bakımdan
teçhizatımızı en mükemmel hale getirme kararı aldık.

Teşkilatı çok ciddi yapılandırdık. New
York İtfaiyesi ile eşdeğer bir itfaiye
olarak hazırladık.” diye konuştu.
Helikopter, 10 tonluk su hacmine
sahip…
Hizmete alınan helikopterin orman
yangınlarıyla mücadelede de etkin
kullanılabildiğini belirten Başkan
Topbaş, şöyle konuştu: “Helikopter,
yüksek katlı bina yangınlarında da
50 metreye kadar su veya köpük
sıkabilme özelliğine sahip. Helikopter,
havada 2 saat 15 dakika kalabiliyor.
10 tonluk su hacmine sahip. 30-40
saniye içinde haznesini denizden aldığı
suyla doldurabiliyor. Saatte 192 km
hıza ulaşabiliyor. Gece görüşü olması
nedeniyle de gece çıkan yangınlara
sorunsuz şekilde müdahale edebiliyor.”
Alev Kartalı, tatbikatta göz
doldurdu…
Başkan Kadir Topbaş’ın konuşmasının
ardından Alev Kartalı ile tatbikat
yapıldı. Haliç üzerine kurulan
platformdaki hurda otobüste mizansen

gereği yangın çıkarıldı. Ardından
itfaiye birimlerine yangın ihbarı
yapıldı. Bölgeye ulaşan itfaiye araçları,
deniz ortasındaki yangına müdahale
edemeyince havadan müdahale
talimatı verildi. Ardından yangın
helikopteri havalanarak ilk tankındaki
5 tonluk suyu boşalttı. İkinci turda
da 5 tonluk suyu boşalttıktan sonra
denizden su alarak tanklarını doldurdu
ve yangını tamamen söndürdü.
Türkiye’nin her bölgesinde hizmet
verecek…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın talimatlarıyla İstanbul
İtfaiyesi’ne kazandırılan Alev Kartalı,
Türkiye’nin ihtiyaç duyulan her
bölgesinde hizmet verecek. En son
teknolojiye sahip helikopter, dünyanın
pek çok ülkesinde yangın söndürme,
kurtarma, nakliye, ağır yük taşıma gibi
hizmetlerde kullanılıyor. 11 bin 250 kg
ağırlık kaldırma gücü olan helikopter,
yangınlarda yüksek katlı binalardan
tahliye ve doğal afetlerde 30 kişi
kurtarma kapasitesine sahip.
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Dünyanın yıldızı; İstanbul
AK Parti Genel Başkanı ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
İstanbul’da düzenlenen toplantı
ile AK Parti İstanbul İlçe Belediye
Başkanı Adaylarını tanıttı.
Toplantıda konuşan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, dünya şehirleri
arasında yıldız gibi parlayan
İstanbul’un, önümüzdeki
dönemde de dünyanın
kalbinin attığı şehirlerin
arasında olma yarışından
kopmayacağını söyledi.
34

A

K Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, partisinin Sinan Erdem Spor Salonu’nda
düzenlediği İstanbul Belediye Başkan Adayları
Tanıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin
büyümesini, gelişmesini, 2023 hedeflerine ulaşmasını
istemiyorlar. Ama bunu kimse engelleyemeyecek. Bizim
büyük projelerimizi, kimse hiç kimse yavaşlatamayacak.
Bu yürüyüş, büyük Türkiye’nin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş,
bir milletin uzun ve kararlı yürüyüşüdür. Bu yürüyüş,
kutlu bir yürüyüştür. Hiç kimse bu milletin, bu ülkenin
kutlu yürüyüşünü durduramayacak. İstanbul, bu
yürüyüşte kutup yıldızı olmaya devam edecek. İstanbul,
hem Türkiye’nin hem de dost, kardeş şehirlerin rehberi
olmaya devam edecek.” dedi.
Haliç Metro Geçiş Köprüsü, 15 Şubat’ta açılıyor…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuşması sırasında,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a,
Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nün ne zaman hizmete
açılacağını sordu. Başkan Topbaş’ın verdiği cevap
üzerine konuşmasını sürdüren Başbakan Erdoğan:

“Kardeşlerim, inşallah 15 Şubat’ta
Haliç Metro Geçişi’nin açılışını
gerçekleştireceğiz. Hey gidi CHP…
Sizin hayalinizde var mı bunlar?
Bunlar hep bize nasip oldu, Allah’a
hamdolsun. İnşallah 30 Mart
seçimlerine giderken, İstanbullu
bunları da görecek. İnşallah
Eskişehir-İstanbul arasındaki hızlı
treni de seçime kadar yetiştirme
gayretindeyiz. İstanbul’un 30 Mart’ta
vereceği karar, inanın sadece diğer
80 vilayette değil, tüm dünyada
yankılanacak. Büyük İstanbul’un bir
kez daha büyük karar vereceğine
inanıyorum.” diye konuştu.

olacağız, iri olacağız, diri olacağız
ve 30 Mart’ta hep birlikte İstanbul
olacağız.”

“Belirlenmiş adaylar üzerinde
ittifak edeceğiz.”
Başbakan Erdoğan, 30 Mart Yerel
Seçimleri öncesinde adayları
belirlemek için gece, gündüz
demeden çalışmalar yaptıklarını
ifade ederek, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Belirlenmiş adaylar
üzerinde hep birlikte ittifak
edeceğiz. Bir olacağız, beraber

İstanbul’a kazandırılan Marmaray,
raylı sistemler, 3’üncü Köprü gibi
yatırımlar için Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ve hükümetine
teşekkür eden Başkan Topbaş, “Bu
yürüyüşü halk başlattı, onlar ‘dur’
demedikçe bu yürüyüşe engel
olmaya kimsenin gücü yetmeyecek.
Bu topraklarda tarih milletle
birlikte yazılır, sorunlar milletle

“Hizmet, bizim en büyük
gururumuzdur…”
Başkan Kadir Topbaş, toplantıda
yaptığı konuşmada, millete
odaklı siyaseti benimsediklerini
belirterek, “Dönemimizde İstanbul’u
dünya şehirleri arasında yıldız
yaptık. Dünyanın yeni odak şehri
olarak konumlandırdık. İstanbul,
önümüzdeki dönem de dünyanın
kalbinin attığı şehirlerin arasında
olma yarışından kopmayacak.” dedi.

çözülür. Hizmet, bizim en büyük
gururumuzdur.” diye konuştu.
“İstanbul; sevdadır, inançtır,
emanettir…”
“İstanbul, bizim için sadece bir
şehir değildir. Sevdadır, inançtır,
müjdedir, emanettir.” diyen Başkan
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı:
“İstanbul, tesadüflere terk edilemez.
Maceralara sürüklenemez. Ne olursa
olsun denilemez. Biz İstanbul’u
biliriz. İstanbul da bizi bilir…
1994 yılı öncesinde çöp dağlarının,
hava kirliliğinin, susuzluğun
pençesindeki İstanbul, bugün kendi
metrosunu yapabiliyor.”
İlçe belediye başkan adayları, ilçe
isimlerinin alfabetik sırasına göre
tanıtıldı. Tanıtım töreni, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti
İstanbul İl Başkanı Babuşcu, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş ve ilçe belediye başkan
adaylarının toplu fotoğraf çekimiyle
sona erdi.
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İstanbul kazanacak!
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Haziran
ayında yapılması planlanan
İstanbul Shopping Fest’in tanıtım
toplantısına katıldı. Platformun
başkanlığını yürütecek olan
Kadir Topbaş, festivalin ciddi
bir istihdam yaratacağını ve
İstanbul’un farklı bir ekonomik
gelişme yaşayacağını söyledi.
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İ

stanbul’u dünyanın alışveriş merkezlerinden biri
haline getirmeyi amaçlayan ve 7-29 Haziran tarihleri
arasında yapılması planlanan İstanbul Shopping
Fest’in yeni festival platformu Çırağan Sarayı’nda
düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıda
Platform Başkanlığına getirilen İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra festivalin
İcra Kurulu Başkanlığını yürütecek olan İstanbul Ticaret
Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar da yer aldı.
İstanbul’un güzelliklerini dünyaya haykıracağız…
Shopping Fest Platformu Başkanlığı Bayrağını, TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elinden alan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, festivali
kurumsal taassup gözetmeksizin daha ileri ufuklara
taşımak adına yeni bir dönem başlattıklarını, bu
konuda İstanbul’daki her kesimin desteğine ihtiyaç
duyduklarını söyledi. Bu festival ile İstanbul’un
güzelliklerini bir kez daha dünyaya haykıracaklarını
belirten Başkan Topbaş, “İstanbul, 24 saat yaşayan
çok aktif bir şehir. Şehrimizi bu özellikleriyle dünyaya
taşıyoruz.” dedi.

Yeni hedef; yılda 20 milyon turist…
“Göreve geldiğimizde yılda
2,5 milyon turist alan İstanbul’da
turist sayısı 10 milyonu aştı.” diyen
Başkan Topbaş, “Bu şehir 20,
hatta 30 milyonları görebilecek
kapasiteye sahip. 30 bin katılımlı
kongrelerin yapıldığı ve 2019’a
kadar kongre salonları dolu olan
bu şehrin insanlarını mutlu etmek
için ulaşımdan altyapıya, çevreden
sosyal projelere kadar her alanda
önemli yatırımlar yaptık, yapmaya
devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi olarak bu şehre 10 yılda
60 milyar lira yatırım yaptık ve
2014’te de 8,5 milyar lira daha yatırım
yapacağız.” diye konuştu.
İstanbul, alışverişin de merkezi
olacak…
Başkan Kadir Topbaş, Lale
Festivali, Cumhuriyet Bayramı ve
İstanbul’un Fethi’ne yönelik büyük
organizasyonların İstanbullular ve
dünya tarafından beğeniyle takip

edildiğinin altını çizerek, şöyle
konuştu: “Şehrimize gelen yabancı
ziyaretçilerin söylemiyle; ‘İstanbul’da
bulunmak, İstanbul’a gitmiş olmak
artık bir moda.’ Estetik ve tarihi
güzellikleriyle ön plana çıkan
İstanbul’un Shopping Fest’le birlikte
marka üretebilen, dünyaya kaliteli
ürün sunabilen bir kent olmasını,
dünyanın artık alışveriş merkezi
olmasını istiyoruz.”
Başkan Topbaş; “Festival bayrağını
daha yükseğe taşıyacağız”
Shopping Fest’in hizmet sektörü
başta olmak üzere kentte ciddi
bir istihdam oluşturacağına
inandıklarını ifade eden Başkan
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı:
“Dünyanın pek çok noktasından
gelecek insanlara gerçek anlamda
bir barış ve hoşgörü kenti İstanbul’u
yaşatarak dünya barışına katkı
sunacağımıza da inanıyoruz.
Heyecanlarımızı birleştirdik, başarıya
birlikte koşuyoruz. İnanıyorum ki,

tüm yurttaşlarımızın katkılarıyla
Türkiye’nin iktisadi başkenti
olan İstanbul, çok daha farklı bir
ekonomik gelişme yaşayacak.
Aldığımız bayrağı desteklerinizle en
yükseğe taşıyacağız.”
Festival enerjisi, tüm şehri
kaplayacak…
İTO Başkanı İbrahim Çağlar da, yeni
dönemden çok umutlu olduklarını
belirterek, “İstanbul Shopping Fest
enerjisi, sokaktaki seyyar satıcıdan
en lüks AVM’ye, taksici, eğlence
ve konaklama sektörüne kadar
çok geniş bir alana yayılacak. Bu
yıl toplam ciroyu 10 milyar liranın
üzerine, turist sayısını da
1 milyon 100 binin üzerine çıkarmayı
hedefliyoruz. İstanbul, dünyanın
ilk alışveriş merkezini 500 yıl önce
kurmuş bir kent. Bu topraklarda
ticaretin anavatanı olan Kapalıçarşı
ve şehrin dört bir yanındaki yeni
AVM’ler de bu festivalden payını
alacak.” diye konuştu.
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İstanbul’un gelecek
planları hazır!
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul
Ticaret Borsası Meclis
Toplantısı’na katıldı. İstanbul’un
geleceğini planlama adına pek
çok proje hazırladıklarının
altını çizen Başkan Topbaş,
ulaşım sorununu kökten
çözmek için başta metro
olmak üzere ciddi yatırımlar
yaptıklarını söyledi.
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İ

stanbul Ticaret Borsası’nın (İSTİB) Meclis Toplantısı,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
katılımıyla yapıldı. İstanbul’a hizmet etmenin bir
onur olduğunu ifade eden Başkan Topbaş, “Ticaret
Borsamız kadim bir kuruluş. İstanbul’un tarihi kadar
eski bir kuruluş. Yapacağınız her hizmet, ülkemiz ve
dünyamız için bir modeldir. Gururla ifade etmek isterim
ki, kurumsal taassup ortadan kalktı. Artık kurumlar ve
birimler birbirlerine destek olarak ülkenin kalkınması
için hizmet ediyorlar.” dedi.
İBB’nin 2014 yılı bütçesi 8,5 milyar TL…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz, dün kurulmuş
bir devlet değiliz.” sözünü hatırlatan Başkan Topbaş,
“İstanbul olarak 8 bin 500 yıllık geçmişi olan bir
şehirde yaşıyoruz. Tarihe ve geleceğe karşı olan
sorumluluğumuzun farkındayız. Sayın Başbakanımız
ve çalışma arkadaşları yani bizler, dünyada alınan
kararlarda ülkemizin söz hakkı olmasını sağladık.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılı bütçesi
8,5 milyar lira. Türkiye’deki tüm yatırımların yüzde

27’ye yakınını İstanbul Büyükşehir
Belediyesi yapıyor. İstanbul olarak
hükümetimizden özel bir yardım
almıyoruz. Borçlanma limitimizin de
yüzde 38’indeyiz. Bütçemizi yüzde 99
realize edebiliyoruz.” diye konuştu.

Otobüs durağa yaklaşmadan önce
şoföre ‘engelli vatandaş, yaşlı ve
hamile vatandaş durakta var’ bilgisi
gidecek. Laleyi de anavatanına geri
getirdik. Lale soğanı ihracat eder
duruma geldik.”

Başkan Topbaş: “İstanbul için
planlarımız hazır…”
Başkan Topbaş, İstanbul’un
geleceğini tasarlama adına
1/100.000’lik planlamalar
yaptıklarına dikkat çekerek, şöyle
konuştu: “İstanbul’u 14 bölümde
inceledik. Ulaşım ağımızı ortaya
koyduk. Yaptığımız çalışmalar bu
kentin ulaşım sorununu kökten
çözmeye yönelik. 2019’un sonuna
vardığımızda 420 km’lik raylı
sisteme ulaşacağız. Bu metrolar,
son teknolojiyle makinistsiz olarak
hizmet verecekler. Duraklarla ilgili
yeni proje ve programlarımız var.

Vatandaşlarımızı mutlu etmek için
çalışıyoruz…
“Yerel yöneticiler olarak insanımızı
nasıl mutlu ederizin peşindeyiz.”
diyen Başkan Topbaş, konuşmasını
şöyle tamamladı: “Dünyada ciddi bir
değişim var. Artık sosyal belediyecilik
ve sosyal devlet anlayışı hakim. Bizler
de dünyadaki bu değişime ayak
uydurmak zorundayız. Ecdadımız
gittiği her coğrafyada kendisinden
yüzyıllar sonra bahsedecek eserler
ve söylemler ortaya koymuştur.
Tekrar bu seviyeye gelmemiz için
Türkiye’nin yeniden güçlenmesi
gerekiyor. Sayın Başbakanımız ve

bizler, bu değişimin farkındayız ve
çalışmalarımızda, dünyada etkin
olan bu sosyal devlet anlayışına göre
şekillendirerek hareket ediyoruz.”
“Ustalık döneminiz hayırlı olsun…”
İstanbul Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Kopuz da,
“İnanıyorum ki, İstanbullular kenti
son 10 yılda dünyada çok üst
seviyelere taşıyan sizleri 3’üncü
dönemde de başkanlığa taşıyacaktır.
Ustalık döneminizin şimdiden
hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek
hizmetlerinden dolayı Başkan Kadir
Topbaş’a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından İSTİB
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz,
Başkan Kadir Topbaş’a plaket
verirken; Başkan Topbaş da, Ali
Kopuz’a Lale figürlü bir çini hediye
etti.
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10 yıla sığmayacak
büyük işler yaptık!
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
2013 yılında emekli olan
350 memur ve işçi ile aileleriyle
akşam yemeğinde buluştu.
Emekli olan 350 personele
teşekkür belgesi takdim eden
Başkan Topbaş, İstanbul’da
son 10 yılda dünyanın gıptayla
baktığı yatırım ve hizmetler
yaptıklarını söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Kadir Topbaş, İBB’den
2013 yılında emekli olan 350 memur
ve işçi ile akşam yemeğinde buluştu.
Yemekte İBB Genel Sekreteri Adem
Baştürk, Genel Sekreter Yardımcıları,
Daire Başkanları ve Müdürlerin yanı
sıra memur ve işçilerin aileleri de yer
aldı. Topkapı 1453 Sosyal Tesisleri’nde
düzenlenen yemekte konuşan Başkan
Kadir Topbaş, Hz. Mevlana’nın “Bir
neslin geleceğini bir önceki nesil
hazırlar” sözünü hatırlatarak, “Güzel
olan sadece kendisine değil insanlığa
faydalı olacak şekilde yaşamaktır. Bu
herkese nasip olmayacak güzellikte bir
duygudur.” diye konuştu.
“10 yılda 10 yıla sığmayacak büyük
mesafeler aldık”...
Coğrafi ve tarihi anlamda mükemmel
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bir şehir olan İstanbul’da idareci
olmanın ve bu şehrin gelişmesine
katkı sunmanın bambaşka bir güzellik
olduğuna dikkat çeken Başkan Topbaş,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Gece gündüz
demeden çalıştınız. Bu şehirde ortaya
çıkan bütün güzelliklerde sizlerin
izleri var. Bizler başkan olarak sembol
isimleriz. Bu çalışmanın esas gücü
ve kahramanları sizlersiniz. Ben
sizlerden razıyım. Çünkü, İstanbul’da
son 10 yılda 10 yıla sığmayacak kadar
büyük mesafeler aldık. Bunu yurtiçi
ve yurtdışı toplantılarımızda daima
‘Nasıl başardınız?’ sorusuyla muhatap
oluyoruz. Hep söylerim, savaşları
askerler kazanır, zaferler komutanlara
yazılır. Bundan dolayı sizlere ve
ailenize özellikle teşekkür etmek ve
bu teşekkür belgelerini takdim etmek
istedim.”

Yeni emekliler duygulu anlar
yaşadı...
İBB Genel Sekreteri Prof. Adem
Baştürk de, yaptığı konuşmada, iş
hayatının insanlar için çok önemli
bir evre olduğunu belirterek,
“Hepiniz iş hayatını gayret ve şerefle
bitirmiş durumdasınız. İstanbul gibi
müjdelenmiş bir şehre hizmet etmek
de çok önemli bir ayrıcalık. Emeklilik
döneminizde sizlere ailelerinizle
mutluluklar diliyorum.” diye konuştu.
Gecede teşekkür belgelerini Başkan
Topbaş’ın elinden alan yeni emekli
memur ve işçiler duygulu anlar
yaşadılar. Çalışma hayatlarından ve
İBB’nin Kadir Topbaş dönemindeki
başarılarından övgüyle bahseden
emeklilerin anlattığı hatıralar da mesai
arkadaşlarından ve ailelerinden büyük
alkış aldı.

Hedef; 20 milyon turist
Dünyanın en büyük turizm
fuarlarından biri olan Doğu
Akdeniz Uluslararası Turizm ve
Seyahat Fuarı EMITT, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın katılımıyla açıldı.
İstanbul’un turizmde ciddi
mesafeler kat ettiğini belirten
Başkan Topbaş, hedeflerinin
20 milyon turisti kente
getirmek olduğunu söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, Büyükşehir Belediyesi
iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş.’nin
sponsorluğunda düzenlenen Doğu
Akdeniz Uluslararası Turizm ve
Seyahat Fuarı EMITT’in açılışına katıldı.
Dünya’nın en büyük turizm fuarları
arasında ilk sıralarda yer alan EMITT
Fuarı’nın açılış törenine, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik,
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik
ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu
ile çok sayıda yerli ve yabancı sektör
temsilcisi katıldı.
İstanbul’a 20 milyon turist gelecek…
Başkan Kadir Topbaş, açılışta yaptığı
konuşmada, EMITT’in uluslararası
turizm ve seyahat alanında önemli
bir yere sahip olduğunu belirterek,
göreve geldikleri günden bu yana
İstanbul’un tanıtımı için çok ciddi bir
çaba içinde olduklarını söyledi.
2004 yılında 2 milyon 800 bin turist

alan İstanbul’a, geçen yıl 10 milyondan
fazla turist geldiğini belirten Başkan
Topbaş, yeni hedeflerinin yılda
20 milyon turist olduğunu kaydetti.
İstanbul’a kongre ve fuar kampüsü…
En çok turist alan şehirler arasında
6’ncı sırada olan İstanbul’un, daha
fazlasını hak edecek doğal ve tarihi
güzelliklere sahip olduğunu ifade
eden Başkan Topbaş, “Doğu ile
batının buluştuğu, medeniyetlerin
çeyiz sandığı olan İstanbul’u turizm,
fuarcılık, kongre ve moda şehrine
dönüştürme çabalarımız meyvelerini
veriyor. İstanbul’un batısında yapılacak
Kanalİstanbul projesinin yakınına
kongre ve fuar kampüsü kuracağız.
2,5 milyon metrekarelik bir alanda
kurulacak bu kampüs, metroyla şehir
merkezine bağlanacak.” diye konuştu.
Daha sonra Başkan Topbaş, Bakan
Ömer Çelik ve Vali Mutlu kurdele
keserek fuarın açılışını yaptılar.
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Davos’ta önemli temaslar
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Dünya
Ekonomik Forumu’na katılmak
üzere İsviçre’nin Davos
Kasabası’na gitti. Uluslararası
İş Konseyi Özel Oturumu’nda
konuşan Başkan Topbaş,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
olarak 10 yılda kente 28 milyar
dolar yatırım yaptıklarını
söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
davet üzerine gittiği Davos’ta Uluslararası İş
Konseyi Özel Oturumu’na katıldı. “Dünyayı Yeniden
Şekillendirmek: Toplum, Siyaset ve İş Dünyası
Açısından Sonuçları” ana başlığını taşıyan toplantılara,
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Başkan Kadir Topbaş’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katıldı.
Küresel yatırımcıların gözü İstanbul’da…
Başkan Kadir Topbaş, 100 ülkeden yaklaşık 2 bin
500 katılımcının yer aldığı Dünya Ekonomik Forumu
kapsamında düzenlenen Uluslararası İş Konseyi Özel
Oturumu’nda bir konuşma yaptı. Türkiye’nin her
türlü badireyi atlatabilecek güce sahip olduğunu ve
dünyanın da bunun farkında olduğunu ifade eden
Başkan Kadir Topbaş, “Davos’ta biraraya geldiğimiz
küresel yatırımcıların İstanbul’a yakın ilgileri var.” dedi.
İstanbul’a 28 milyar dolar yatırım…
Görüştüğü ekonomi çevrelerinde, Türkiye’nin
bazı yüzeysel etkilerin istikrar sayesinde ortadan
kaldırabileceğine dair güçlü kanaatlerin olduğunun
altını çizen Başkan Kadir Topbaş, “Türkiye olarak
dünyayı saran krizden etkilenmedik. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak, krize rağmen 28 milyar
dolarlık yatırım yaptık. Aldığımız tedbirlerle kayıt dışı
ekonominin önüne geçtik.” diye konuştu.

Her mevsim bir başka güzel
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen
1. Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf
Yarışması ile İstanbul’un güzelliği
mevsimler üzerinden bir kez
daha gözler önüne serildi. “Dört
Mevsim İstanbul” konulu
yarışmada dereceye giren eser
sahiplerine ödüllerini veren
Başkan Kadir Topbaş, sergilenen
fotoğrafların tarihteki yerini
alacağını söyledi.

D

ört Mevsim İstanbul konulu 1. Ulusal İstanbul Temalı
Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserler,
düzenlenen törenle ödüllendirildi. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Cemal Reşit

Rey Konser Salonu’nda düzenlenen 4 Mevsim İstanbul
Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışı’na, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra İFSAK
Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Turaç, Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü
Nevzat Kütük ile birlikte sergide yer alan eserlerin sahipleri
katıldı.
“İstanbul kendini bazılarımıza şiir de yer buldurmuş,
bazılarımıza romanlarda, bazılarımıza da fotoğrafta yer
buldurmuş bir şehirdir.“ diyen Başkan Kadir Topbaş,
açılışını yaptığı serginin bir başlangıç olduğunu ifade
ederek, şöyle konuştu: “Biz istedik ki, uluslararası çapta bir
fotoğraf yarışması düzenleyelim ve hatta fotoğraf makinesi
üreticileri buna sponsor olsun. Hedefim ve idealimin bu
olduğunu burada ifade etmek istiyorum.”
Başkan Topbaş, daha sonra yarışmada dereceye giren
eser sahiplerine ödüllerini verdi. Sergiyi gezerek fotoğraf
sanatçılarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Başkan
Topbaş, sergiyi gezen bir ziyaretçinin fotoğraf makinesini
alarak ziyaretçinin fotoğrafını da çekti.
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Büyükşehir’den Kadıköy’e
2 milyar 66 milyon TL yatırım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İstanbulluların yaşam kalitesini
yükseltmek için ilçe ilçe, mahalle
mahalle yatırım yapmaya devam
ediyor. Cumhuriyet Tarihi’nin
en büyük metro yatırımını
Kadıköy halkının hizmetine
sunan Büyükşehir Belediyesi,
ilçeye son 10 yılda toplam
2 milyar 66 milyon TL yatırım
yaptı. Özellikle ulaşım, kentsel
dönüşüm ve çevre alanlarında
yapılan yatırımlar, Kadıköy’ün
gelişimine büyük katkı sağladı.
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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
biri olan Kadıköy de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son
yıllardaki devasa yatırımları ile değişiyor ve gelişiyor.
Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük metro yatırımı...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy halkının konforlu,
güvenli ve hızlı ulaşıma kavuşması için köklü çözümler üretti.
Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük metro yatırımı olan Kadıköy Kartal Metrosu’nu hizmete açan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, böylece iki ilçe arasındaki yolculuk süresini
32 dakikaya indirdi. Anadolu Yakası’nın ilk metrosu olan
Kadıköy - Kartal ile aynı zamanda yolculuk sürelerini
dakikalara indirecek tam entegrasyon için dev bir adım atıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hatta kullanılmak üzere
144 adet vagon aldı. Günde 150 metreyi bulan rekor tünel
kazılarının yapıldığı 21,6 kilometre uzunluğundaki Kadıköy Kartal Metro Hattı, Pendik Kaynarca’ya uzatılıyor.
2,9 kilometre uzunluğundaki Kartal - Kaynarca Metro
Hattı’nın 2015 yılında hizmete alınması planlanıyor.

Asrın pojesi Marmaray, Kadıköy’de…
13,5 km’lik Marmaray Tüp Geçişi’ni Kadıköy halkının
kullanımına sunuldu. Asrın Projesi Marmaray ile 153 yıllık
hayal gerçeğe dönüştü. “Her yerde metro, her yere metro”
hedefiyle raylı sistem yatırımlarına devam eden İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 63,5 kilometre uzunluğundaki HalkalıGebze Marmaray Yüzeysel Metro Hattı’nı 2016 yılında,
13,4 kilometre uzunluğundaki Dudullu - Bostancı Raylı Sistem
Hattı’nı 2019 yılında, 9 kilometre uzunluğundaki Göztepe Ataşehir - Ümraniye Metro Hattı’nı 2020 yılında, 17 kilometre
uzunluğundaki Kadıköy - Ataşehir - Sancaktepe - Sultanbeyli
Metro Hattı’nın 2023 yılında, 10 kilometre uzunluğundaki
Söğütlüçeşme - Gayrettepe Metro Hattı’nı 2028 yılında,
40,3 kilometre uzunluğundaki Zeytinburnu - Kadıköy Metro
Hattı’nı ise 2030 yılında hizmete almayı planlıyor.
Metrobüs Kadıköy’de...
Son 10 yılda dev yatırımları hayata geçiren İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, metropol trafiğine çözüm getirdiği
Metrobüs Hattı’nı, Kadıköy halkının kullanımına sundu.
Metrobüsün devreye girmesiyle birlikte Kadıköy ve
Beylikdüzü arasındaki yolculuk süresi 83 dakikaya indi.
Kadıköy’de 8 km uzunluğunda yol ile 6 adet köprü ve kavşak
inşa eden Büyükşehir Belediyesi, Lunapark ve Uzunçayır
Kavşakları ile Acıbadem, Yenisahra, Altıntepe ve Bostancı
TCDD Altgeçitlerini hizmete açtı. Deniz ulaşımının kent
içi ulaşımdaki payını artırmak için Kadıköy’deki 4 iskele
yenilendi.
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Fikirtepe, Türkiye’ye örnek oluyor...
Haydarpaşa Yenileme Alanı’nda kentsel
yenileme projesi yapan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, kenti afet
risklerine karşı yenileyen ve kentsel
yaşam standardını yükselten yeni bir
planlama yaklaşımını Fikirtepe’den
başlattı. Fikirtepe, örnek bir çalışmayla
deprem riskinden kurtulmuş modern
bir yerleşim bölgesi haline geliyor.
Kentsel dönüşüm projesi ile Türkiye’ye
örnek model olan Fikirtepe’de,
150 hektar büyüklüğündeki alanda
6 bin 400 bina dönüştürülüyor. Sosyal
donatılar ile kentsel yaşam standardının
yükseleceği Fikirtepe’de sağlıklı, güvenli,
planlı yerleşim ve yaşam başlayacak.
Kadıköy Meydanı yayalaştırılıyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Kadıköy’e 60 bin m2 büyüklüğünde
yeni bir kent meydanı kazandırıyor.
Kadıköy Meydanı ile ferah yaşam
merkezleri oluşturarak ilçeye yeni
bir görünüm kazandırılıyor. Haldun
Taner Tiyatrosu, metro istasyonu,
vapur iskeleleri, Rıhtım Caddesi
ve Haydarpaşa arasındaki alan,
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çevre düzenlemesi ile yayaların
kullanımına sunuluyor. Metro, otobüs
ve deniz ulaşımı araçları arasında
yolcu entegrasyonunun planlandığı
meydanda, Rıhtım Caddesi’ndeki
trafiğin yerin altına alınması, yeni
otobüs durakları ve otopark alanları
planlanıyor.
Gazhane kültür merkezine
dönüştürülüyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Kadıköy Gazhanesi’ni Kadıköy halkı
için restore ediyor. Anadolu Yakası’nın
en eski sanayi tesislerinden biri olan
Kadıköy Gazhanesi, kültür merkezine
dönüştürülüyor. Proje kapsamında
39 bin 115 m2 alan yeniden
düzenleniyor. 350 kişilik konferans
salonu, 100 kişilik 2 adet sinema
salonu, sergi salonları, atölyeler, enerji
müzesi ve enerji enstitüsü inşa ediliyor.
Kadıköy Gazhanesi ile ilçe halkının
kültür hayatının zenginleştirilmesi
amaçlanıyor.
Göztepe 60. Yıl Parkı yenilendi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy

halkı için Göztepe 60. Yıl Parkı’nı da
yeniledi. Kadıköy’ün en büyük parkı olan
Göztepe 60. Yıl Parkı’nda Gül Bahçesi ile
Biyolojik ve Su Gösteri Havuzları yapıldı.
Işık gösterilerinin yapıldığı süs havuzu
ile Kadıköy’e farklı bir renk kazandıran
Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yolları ve
aydınlatma sistemi ile Göztepe Parkı’nı,
akşamları da işlevsel bir hale getirdi.
Yapılan çalışmalar ile park, Kadıköy’ün
yeni çekim merkezleri arasındaki yerini
aldı.
Kadıköy’ün çehresi yenileniyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı
çevre yatırımları ile Kadıköy’ün çehresini
yeniliyor. Son 10 yılda Bostancı Sahil
Parkı’nın da aralarında bulunduğu
17 park Kadıköy halkının hizmetine
açıldı. Kadıköy Kent Meydanı Tarihi Yeni
Salı Pazarı düzenlemesi tamamlandı.
Bağdat Caddesi yeniden düzenlenerek
yeni bir görünüme kavuşturulurken, ilçe
genelindeki prestij cadde çalışmalarına
devam ediliyor. Bunların yanı sıra çevre
düzenlemeleri ile Kadıköy’deki sahiller
modern bir görünüme kavuşturuldu.
İnciburnu - Moda arasında ve

Caddebostan - Bostancı arasında sahil ve çevre düzenleme
çalışmaları tamamlandı. Kadıköy Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi
hizmete alınırken; gemilerden kaynaklanan petrol türevli
atıkları arıtıp, 133 bin m³ atık yağ ekonomiye geri kazandırıldı.
Kadıköy’de altyapı ve içmesuyu yatırımları...
Kadıköy Çevre Koruma Projesi’nin son halkası olan Kadıköy
Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Tesisi ile Marmara Denizi’ne
atıksu girişi önleniyor. Kurbağalıdere ve Örnek Dere’de ıslah
çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 bin
480 metre uzunluğunda dere ıslahını tamamlarken, Eski
Devlet Malzeme Ofisi ile Kalamış arasındaki 3 bin 285 metre
uzunluğundaki kısmı yeniden ıslah ediyor. İlçe genelinde
32 bin 184 metre atıksu şebekesi ve kolektör inşa edildi.
38 bin 733 metre içmesuyu şebekesi döşendi. Yapılan bu
çalışmalar ile Kadıköy’deki sahiller denize girilebilir hale
getirildi.
Eğitime destek, geleceğe hizmet...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy’de gençlerin
geleceğine her alanda yatırım yapmaya devam ediyor.
“Eğitime destek, geleceğe hizmet” anlayışı ile Kadıköy’deki
3 okula kapalı spor salonu inşa edilirken Fikirtepe Futbol
Sahası ile Göztepe Gül Bahçesi Spor Tesisi hizmete açıldı.
Kadıköy Sağlık ve Mesleki Beceri Kazandırma Merkezi,
Kadıköylülerin kullanımına sunuldu. İlçedeki 7 İSMEK Kurs
Merkezinde ise 156 branşta 54 bin 343 kursiyere mesleki
eğitim verildi.
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İstanbul’un
modern yüzü: Başakşehir
İstanbul Bülteni’nin bu ayki
konuğu, İstanbul’un en
genç belediyelerinden biri
olan Başakşehir’in başarılı
belediye başkanı Mevlüt
Uysal. Başakşehir’in son
yıllarda büyük bir değişim
ve gelişim yaşadığına dikkat
çeken Başkan Uysal, ilçenin
İstanbul’un yeni ve modern
yüzü olma yolunda hızla
ilerlediğini söyledi.

S

ayın Başkanım, İstanbul’un yeni ilçelerinden
biri olan Başakşehir’de halkın yaşam kalitesini
yükselten yatırımlarınızdan ve projelerinizden
bahseder misiniz?
Medeniyetimizin ve dünyanın gözbebeği İstanbul’umuzun
en genç belediyelerinden biri olan Başakşehir, bünyesinde
barındırdığı ekonomik, sosyal ve kültürel zenginlikleriyle
ülkemizin küçük bir özeti gibidir. Başakşehir’de İstanbul’un
yeni ve modern vitrinini oluşturma gayreti ve çağdaş
şehircilik misyonu ile Türkiye’de yerel yönetimlerin dilini
değiştiren ve belediyecilikte ezber bozan faaliyetlerimizle
dikkat çektik, çekmeye de devam edeceğiz. Yerel bir
yönetim ekibini en mutlu eden şey, sorumlu bulunduğu
beldenin yaşam standartlarını yükselten, hayatı herkes için
değiştiren projelerinin hayata geçtiğini görmek olsa gerek.
Bize böyle bir gururu yaşatan son çalışmamız da geçtiğimiz
ay hizmete sunduğumuz, Başakşehir Living Lab’in ilk projesi,
Mobil Kişi ve Halk Sağlığı Takip Kontrol Sistemi oldu. Yerel
yönetimler çapında Türkiye’de ilk kez uygulanan bu sistemle
vatandaşlarımıza, temel sağlık ölçüm ve testlerini ücretsiz
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olarak yapabilme imkanı sunuyoruz. Bir diğer gururumuz da
yerel yönetimlere örnek olan çalışmamız; Başakpazar Fuar
ve Sergi Alanı. AVM konforunu semt pazarlarımıza taşıyan
Başakpazar, bugün her ilimizde rastlanabilen kapalı pazar
yerlerinin çok ötesinde bir donanıma sahip.
İstanbul’un yeni ve modern yüzü olan Başakşehir’de
ulaşım konusunda tamamladığınız ve devam eden
çalışmalar hangileri? Bu projeler Başakşehir’e nasıl bir
katkı sağlayacak?
İstanbul’un trafik sorunu çözmek ve toplu taşımada hızlı,
konforlu hizmet vermek için Avrupa Yakası’nda hayata
geçirilen en önemli ulaşım sistemlerinden biri olan OtogarBağcılar-Mahmutbey-Başakşehir-Olimpiyatköy Metro Hattı
yolcu taşımaya başladı. 21,7 km’lik yeni metro hattı ile
İstanbullular, Esenler Otogar’dan Başakşehir’e 23 dakikada
ulaşabiliyorlar. 320 bin kişilik nüfuslu ilçemize önemli bir
değer katacak olan bu metro hattı ile vatandaşımızın ulaşım
kaynaklı sorununu da çözmüş oluyoruz. 16 istasyondan
oluşan hat ile saatte 111 bin yolcu taşınabiliyor. Bu vesileyle

vatandaşlarımızın mutluluğu ve
refahı için cansiperane çalışan Sayın
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan
ile İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanımız Kadir Topbaş’a ve ekibine
şükranlarımı sunuyorum.
Başakşehir Türkiye’nin en büyük
projelerine ev sahipliği yapıyor.
İlçede hayata geçirdiğiniz ve
Türkiye’de bir ilk olan Başakşehir
Living Lab Projesi hakkında ilgili
bilgi alabilir miyiz?
Başakşehir Belediyesi olarak teknoloji
kullanımı ve uygulamalarında dünya
şehirlerini örnek alarak geliştirdiğimiz
Living Lab’in ilk projesi olan Mobil
Kişi ve Halk Sağlığı Takip Kontrol
Sistemi’ni, ilçemizdeki pilot bölgelerde
hayata geçirdik. Türkiye’nin ilk online
sağlık tarama ve ölçüm sistemi olan
proje ile ilçe sakinleri siteler, alışveriş
merkezleri gibi mekanlarda 18 farklı
kalemde sağlık testlerini belediye
sağlık ekiplerinin eşliğinde ücretsiz
yapabiliyorlar. 18 farklı alanda
yapılabilecek testlerin sonuçları ise
belediyemiz tarafından oluşturulan

Mobil Sağlık Portalı’ndan takip
ediliyor. Başakşehirliler sunulan
hizmetle kendilerine özel olarak
hazırlanmış akıllı kartları sayesinde sıra
beklemeden, hızlı bir şekilde istedikleri
sağlık noktalarından ölçümlerini
yapabilecekler. Önümüzdeki dönemde
hızla ilçe genelinde genişletilecek
olan sistem ilk etapta 50 farklı
noktaya taşınacak. Mobil Sağlık
Ölçüm İstasyonu, sağlık merkezleri,
bakımevleri, eczaneler hatta evler için
de kullanılabilir şekilde geliştirildi.
Başakşehir’de çevre konusunda
yaptığınız yatırımlar ilçeye nasıl bir
katkı sağladı?
İlçe genelinde yeşil alanlara yönelik
bakım, onarım ve ıslah çalışmalarımızı
sürdürürken, aynı zamanda
vatandaşlarımızın soluk alabilecekleri
yeni yeşil alanlar ve parkları içeren
projeleri de hayata geçiriyoruz.
Tamamlanan prestij yollarımız;
yeşillikler içerisinde, yaya ve engelli
trafiğine uygun, araç ceplerinin,
yaya geçişlerinin, İETT duraklarının
düzenlendiği, trafiğin kontrol altına
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alındığı aydınlık bir görünüme kavuştu. Ayrıca yayaların
karşıdan karşıya güven içerisinde geçebilmelerini sağlayan
hız kesici tümsekler ve yaya geçişleri ile caddelerimiz daha
güvenli hale getirildi. Belediyemiz atık toplamada dünyada
bir ilki gerçekleştirerek, “Akıllı Çöp Toplama Sistemi”ni hayata
geçirdi. Başakşehir Belediyesi olarak çöplerin modern,
çevreye duyarlı bir şekilde toplanması için yurt dışındaki
uygulamaları yerinde inceleyerek, yerel bir sistem ürettik.
Geliştirmiş olduğumuz sistem pek çok açıdan artıları olan,
uygulaması kolay bir sitem. Yandan yükleme sistemine sahip
olan uygulamamız dünyadaki uygulamalarda bulunmayan,
araca monte edilen entegre siteme sahip. Araçlarımız
sadece dolu olan konteynırlara gittiği için hem yakıttan hem
de zamandan tasarruf sağlıyor. Geliştirdiğimiz bu sistemin
diğer belediyelere örnek olacağını düşünüyorum.
Başkanım, Türkiye’nin en büyük ve en modern kapalı
pazaryeri olan Başakpazar Fuar ve Sergi Alanı hakkında
bilgi verir misiniz?
Başakpazar Fuar ve Sergi Alanı’nı, Başakşehir Belediyesi
olarak AVM konforunu semt pazarlarına taşıyabilme
gayesiyle projelendirdik. 16 bin 500 m2 arazi üzerinde kurulu
olan ve 40 bin m2’lik kullanım alanına sahip Başakpazar,
teras katı yeşil alan olarak ayrılan 4 kattan oluşuyor. Semt
pazarlarımızı bu günün şartlarında yeniden tanımlayan
Başakpazar Fuar ve Sergi Alanı, vazgeçilmez pazar
tutkumuzu hep birlikte doyasıya yaşamamıza imkan tanıyor.
Teras katı yeşil alan olarak ayrılan, gıda ve tekstil katlarında
binlerce kaliteli ürünün ekonomik fiyatlarıyla yer aldığı,
katlar arası asansörleri, kapalı ve açık otoparkı, yürüyen
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merdivenler ve pazar içi kullanıma
sunulan market arabalarıyla Başakpazar,
Başakşehirliler olarak hepimize konforlu
bir pazar alışverişi yapmanın keyfini
yaşatıyor.
Başkanım, geleceğimiz olan çocuklar
ve gençler konusunda yürüttüğünüz
çalışmalar hangileri?
Başakşehir’de çevreye duyarlı, sağlıklı,
şehircilik bilincini taşıyan çocuklar ve
büyükler için düzenlediğimiz birçok,
seminer, panel ve söyleşi ile eğiten,
bilgilendiren ve eğlendiren birçok
etkinliğe imza attık. Bundan sonra da bu
tür programları artırarak sürdüreceğiz.
İlçemizde yaygınlaştırmaya çalıştığımız
örnek yapılarımızdan birisi de Bilgievi
Projeleri. Bu proje ile bilginin mutluluk
olduğu evlerimizi Başakşehirli
çocuklarımıza açtık. Hayata bir adım
önde başlasınlar istedik.
Başkanım, sosyal belediyecilik
alanındaki projelerinizden kısaca
bahseder misiniz?
İlçemizde yardıma muhtaç
vatandaşlarımız ekiplerimizce

yerinde inceleniyor, değerlendiriliyor
ve ihtiyaç dereceleri belirleniyor.
Bu verileri bilgisayar sistemimize
ayrıntılarıyla giriyor ve bu doğrultuda
da öncelikle evin kadını adına olmak
üzere fotoğraflı, kişiye özel “Destek
Kart” düzenliyoruz. Bu sistemle ihtiyaç
sahipleri, her ay belediyeye gelmek
zorunda kalmadan kart üzerinden
gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını belirlenen
mağazalardan karşılayabiliyorlar.
Başakşehir Belediyesi Sosyal İşler
Müdürlüğü tarafından projelendirilen
‘Evde Bakım Hizmeti’ kapsamında
ihtiyaç sahiplerinin evlerini periyodik
olarak ziyaret ederek, kişisel
bakımdan ev temizliğine; su, elektrik
bakım onarımlarına kadar geniş bir
yelpazede hizmet sunuyoruz.
Bir başka sosyal sorumluluk
projemiz ise 2012 yılında hayata
geçirdiğimiz Hanımeli Başakkadın
Girişimcilik Projesi. Bu proje ile
ilçemizde ikamet eden bayanların
iş hayatına kazandırılmalarını, kendi
ayakları üzerinde durarak bir iş
yapabilmelerini sağlıyoruz. Program

kapsamında hanımlar, her Salı günü
Başakpazar Fuar ve Sergi Alanı’nda
tezgah açabiliyorlar. Kadınlar kendi
el emekleri ile ürettikleri ürünleri
Başakpazar modern alışveriş
ortamında ilçe halkının beğenisine
sunuyorlar.
Mevlüt Uysal kimdir?
1966 yılında Antalya/Alanya’da doğan
Mevlüt Uysal, ilk ve orta öğrenimini
memleketinde tamamladıktan sonra,
1988 yılında İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Üniversite yıllarından itibaren ülke
ve toplum sorunları ile yakından
ilgilendi, siyasi ve sosyal çalışmaların
içerisinde aktif olarak bulundu. Gerek
mesleği ile ilgili gerekse diğer sosyal
konularda faaliyet gösteren birçok sivil
toplum örgütünün kuruluşunda yer
aldı, yönetiminde bulundu. 1997’den
itibaren ikamet etmekte olduğu
Başakşehir’de 1. Etap Site Yönetimi,
Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı
yaptı. 2009 yılında Başakşehir Belediye
Başkanlığı’na seçilen Mevlüt Uysal evli
ve dört çocuk babasıdır.
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Büyük şehrin, büyük başkanı!
İsveç Başkonsolosu Jens
Odlander, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı
Saraçhane’deki Başkanlık
Makamı’nda ziyaret etti.
“Bu büyük şehrin, büyük
başkanıyla tanışmak benim
için onurdur.” diyen Konuk
Başkonsolos Odlander, Türkiye
ile İsveç arasındaki işbirliğinin
artarak devam edeceğini
söyledi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
İsveç Başkonsolosu Jens Odlander ile Saraçhane’deki
Başkanlık Makamı’nda biraraya geldi. Görüşmenin
ardından basın mensuplarına bilgi veren Başkan Topbaş,
yeni göreve atanan Başkonsolos Odlander’in nezaket
ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Başkan Topbaş, İsveç’te
100 binin üzerinde Türk vatandaşının yaşadığını ifade
ederek, “Sayın Başkonsolosa yeni görevinde başarılar
diliyorum. İsveç ekonomisi gelişmiş bir ülke. Türkiye ile
ilişkileri de çok iyi. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ile Stockholm Belediyesi arasında ne gibi sosyal projeler
yapabileceğimizi konuştuk.” dedi.
İsveç Başkonsolosu Jens Odlander ise kendilerini
misafir ettiği için Başkan Topbaş’a teşekkür ederek,
şunları söyledi: “Bu büyük şehrin, büyük başkanıyla
tanışmak benim için onurdur. Türkiye’de 100’ün üzerinde
çalışan İsveç şirketi var. Bunun yanında sivil toplum
kuruluşlarımız da var. Gelecekte de işbirliğimizin artarak
devam edeceğini düşünüyorum.”

İstanbul, daha güzel olacak!
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, göreve
yeni atanan Suudi Arabistan
Başkonsolosu Mosaed
Alganawi’yi makamında
ağırladı. Konuk Başkonsolos,
İstanbul’un gelecekte çok
daha güzel bir şehir haline
geleceğine inandığını söyledi.

S

araçhane’deki Başkanlık Makamı’nda gerçekleştirilen
görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama
yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, Arabistan ile Türkiye arasında özellikle
manevi konularda sıkı bir bağ olduğunu ve bu bağın
ekonomik işbirlikleriyle devam ettiğini söyledi. Yerel
yöneticiler olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin daha
da güçlendirilmesi adına çalışmalar sürdürdüklerini
belirten Başkan Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ile Mekke Belediyesi arasında imzalanan katı atık toplama
yönetmeliği protokolü ile Mekke’nin atık yönetimi
konusunda İstanbul’un tecrübesinden yararlandığını
söyledi.
Suudi Arabistan Başkonsolosu Mosaed Alganawi de,
“İstanbul’u böylesine güzel bir şehir haline getirdikleri için
Sayın Kadir Topbaş’a çok teşekkür ediyorum. Göstermiş
olduğu misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür
ediyorum. İnanıyorum ki, İstanbul, gelecekte çok daha
güzel bir şehir haline gelecektir.” dedi.
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Takdir sizden, hediye bizden!
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, başarılı öğrencileri
ödüllendirmeye devam ediyor.
Bir Takdir de Büyükşehir’den
Projesi kapsamında takdir
veya teşekkür belgesi almaya
hak kazanan öğrencilere
çeşitli hediyeler verildi.

2

013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk dönemini
başarıyla tamamlayan öğrencilerin tatil hediyesi,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor
Müdürlüğü’nün 2010 yılında başlattığı “Bir Takdir de
Büyükşehir’den” projesiyle başarılı öğrencilere bu yıl da
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çeşitli hediyeler verildi. Hediye dağıtımı, Başakşehir Şehit
Polis Mustafa Erdoğan Orta Okulu’nda yapılan törenle
başladı.
Bir takdir de Büyükşehir’den…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü
Osman Avcı, bu çalışmaların öğrencilerin başarılarını
taçlandırdığını ve yeni başarılara teşvik ettiğini söyledi.
“Başarılı öğrencilere çeşitli hediyelerle bir takdir de biz
veriyoruz.” diyen Avcı, daha sonra Şehit Polis Mustafa
Erdoğan Orta Okulu’nun sınıf 1’incilerine hediyelerini
verdi.
25 bin öğrenciye hediye paketi verildi…
Öğrenciler, karneleri ve başarı belgeleriyle beraber
İstanbul genelindeki 65 BELNET İnternet ve Bilgi Erişim
Merkezi’ne başvurarak hediyelerini aldılar. Başarılı
öğrencilere okul çantası, silgi, kalemtıraş, kuru-sulu boya
çeşitleri, kalem çeşitleri, kitap, defter, cetvel takımı, kalem
kutusu, Türkçe-İngilizce sözlük, USB bellekten oluşan
hediye paketleri verildi. Proje kapsamında bugüne kadar
25 bin öğrenci ödüllendirildi.

65’inci Belnet İnternet
ve Bilgi Erişim Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Belnet İnternet ve Bilgi Erişim
Merkezleri’ni İstanbul’un her
noktasına yaymaya devam
ediyor. Tuzla’dan Silivri’ye
kadar 28 ilçede ücretsiz
internet hizmeti sunan
merkezlerin 65’incisi Pendik
Kurtköy’de açıldı.
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’inci Belnet İnternet ve Bilgi
Erişim Merkezi’nin açılışına
İBB Gençlik ve Spor Müdürü
Osman Avcı, Pendik İlçe Müftü Vekili
Celalettin Taşdelen, çok sayıda öğrenci
veli ve davetli katıldı. Açılışta bir konuşma
yapan İBB Gençlik ve Spor Müdürü
Osman Avcı, “İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
talimatlarıyla gençlik ve spor alanlarında
hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.
Gençlik faaliyetlerimizin en önde
geleni Belnet Bilgi ve İnternet Erişim
Merkezlerimiz ile 28 ilçede,
65 şubede konforlu ve güvenli bir
şekilde çocuklarımıza hizmet sağlıyoruz.
Çocuklarımız ödev, araştırma ve bilgi
edinimlerini buradan ücretsiz bir şekilde
sağlıyor. Aynı şekilde velilerimiz de Belnet
hizmetlerinden yararlanabiliyor. Filtreli
internet sayesinde çocuklarımız güvenli
bir şekilde internete girebiliyor, gerekirse
çıktı alabiliyor. Kurtköy’deki şubemizde
ilk kez bir camii bünyesinde Belnet

şubesi açmış bulunuyoruz. Bu bizim
için çok anlamlı bir adım. Bölge halkına
ve İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olsun”
diyerek açılış kurdelesini kesti.
Ücretsiz üyelik sistemi ile çalışan ve
günde ortalama 7 bin kişiye hizmet
veren Belnet şubelerinin müdavimlerini
çoğunlukla çocuklar ve gençler
oluşturuyor. İBB Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü
bünyesinde hizmet veren Belnet
Şubeleri, uzaktan eğitim ve açık öğretim
üniversitelerinden yararlanan gençlerin
de eğitimine büyük katkı sağlıyor.
Özellikle lise çağındaki öğrencilerin
yoğunlukla kullandığı Belnet Şubeleri’ne
üye olanlar sınavlara hazırlık sürecinde
ücretsiz olarak online hizmet veren
‘Akıllı Dershane’ uygulamasından da
yararlanabiliyor. Belnet Şubelerinin yanı
sıra gezici Belnet Otobüsü ile İstanbul’un
en yoğun meydanlarında da ücretsiz
internet ve bilişim hizmeti veriliyor.
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Madalyaları topladılar!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile
Türkiye Karate Federasyonu’nun
işbirliğiyle düzenlenen Ümitler,
Gençler ve 21 Yaş Altı Türkiye
Karate Şampiyonası, nefes
kesen mücadelelere sahne oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye
Spor Kulübü sporcuları 5’i
altın olmak üzere toplamda
11 madalya alarak turnuvaya
damga vurdular.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile
Türkiye Karate Federasyonu işbirliğiyle
düzenlenen Ümitler, Gençler ve 21 Yaş
Altı Türkiye Şampiyonası, sporcuların
kıyasıya mücadelelerine sahne
oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde
yapılan turnuvada, 49 ilden toplam
1.100 sporcu şampiyonluk için ter
döktü. Genç sporcuların tatamideki
mücadeleleri, salonu dolduran
seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.
5 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya…
Üç gün süren şampiyonada,
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor
Kulübü’nden Erkekler Kumite Dalı’nda
mücadele eden Alparslan Yamanoğlu,
Uğur Aktaş, Burak Uygur, Mehmet
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Usda ile 21 Yaş Altı Erkekler Kata
Dalı’nda yarışan Ali Sofuoğlu Türkiye
Şampiyonu oldular. Erkekler Kata
Dalı’nda tatamiye çıkan Ali Haydar
Durademir 2’nci olurken; Hakan
Sofuoğlu ve Enes Sefa 3’üncü oldular.
Ümit Erkekler Kumite Dalı’nda ise
Kadir Yılmaz ve Enes Çınar ile Bayanlar
Kata Dalı’nda Kübra Dişçi şampiyonayı
3’üncü olarak tamamladılar.
Ülkemizi Avrupa’da temsil
edecekler…
Turnuvalar sonrasında, Portekiz’in
başkenti Lizbon’da yapılacak olan
49. Avrupa Ümitler, Gençler ve 21 Yaş
Altı Karate Şampiyonası’nda mücadele
edecek Milli Takım kadrosu da
belirlendi. Şampiyona, dereceye giren
sporcuların madalyalarını almasıyla
son buldu.

1.000 spor kulübüne
300 bin malzeme desteği…
Sporun ve sporcunun yanında
olan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, amatör spor
kulüplerine düzenli olarak yaptığı
malzeme desteğini sürdürüyor.
Her yıl 1.000 spor kulübüne
destek olan Büyükşehir
Belediyesi, 20 farklı branşta
300 bin malzemeyi sporcularla
buluşturuyor.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın talimatıyla başlatılan
ve her yıl 1.000’e yakın amatör spor
kulübüne sağlanan malzeme desteği
bu yıl da artarak devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek
Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve
Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen
proje kapsamında, İstanbul’da faaliyet
gösteren amatör spor kulüplerine
ve bu kulüplerin bünyesindeki
lisanslı amatör sporculara, malzeme
yardımında bulunuluyor.
20 farklı branşta 300 bin adet
malzeme…
Sporun ve sporcunun yanında olan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
amatör spor kulüplerinin mali
yüklerini hafifletmek, yeni sezonda
da performanslarına destek olmak ve
motivasyonlarını artırmak amaçlarıyla
300 bin kalemden oluşan malzeme

teslim ediyor. Spor kulüplerinin daha
sağlıklı ortamlarda daha kaliteli
malzemelerle spor yapabilmeleri için
futboldan voleybola, masa tenisinden
yüzme ve satrança kadar 20 farklı spor
branşında yağmurluk, eşofman, çanta,
tişört, şort, çorap, futbol, basketbol,
voleybol ve hentbol topları gibi
malzeme desteği sağlanıyor.
İBB, sporun ve sporcunun yanında…
İstanbul’a açık ve kapalı spor
tesisleri kazandıran, toprak sahaları
sentetik çim yapma dahil bakım ve
onarımlarını gerçekleştiren Büyükşehir
Belediyesi, amatör spor kulüplerinin
yanı sıra yaklaşık 600 okul spor
kulübüne de malzeme desteği sağladı.
Kağıthane, Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu,
Şişli, Beykoz, Üsküdar ve Esenler
ilçelerinde tamamlanan malzeme
dağıtımları, Şubat ayı boyunca diğer
ilçelerde de devam edecek.
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Bahçıvanlık kursu başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
bahçıvanlığı öğrenmek ve
bahçıvan olmak isteyenler için
düzenlediği kurslara bu yıl da
devam ediyor. Ücretsiz verilecek
olan ve meraklılarının
sabırsızlıkla beklediği,
2004 Yılı I. Dönem Bahçıvanlık
Kursu, 5-7 Mart tarihlerinde
başlıyor.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası ve Anadolu
Yakası Park Bahçeler Müdürlükleri, Eyüp ve Maltepe
Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile İstanbul Ağaç ve
Peyzaj A.Ş. koordinatörlüğünde yürütülen 2014 I. Dönem
Bahçıvanlık Kursu başlıyor. Sosyal sorumluluk projesi
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çerçevesinde gerçekleştirilen ve meraklılarının sabırsızlıkla
beklediği bahçıvanlık kursları, Haliç Eğitim Merkezi’nde
5 Mart, İdealtepe Eğitim Merkezi’nde ise 7 Mart’ta
tarihlerinde başlayacak.
Bahçıvanlık Kurslarına, meslek sahibi olmak isteyenler,
bahçıvanlığı daha profesyonelce sertifikalı olarak yapmak
isteyen bahçıvanlar, çiçekçi-fidancı esnafı, peyzaj-ziraatorman fakültelerinden yeni mezun mühendis, pratik
tecrübelerini artırmak isteyen mimar ve teknikerler ile
bahçıvanlığı hobi olarak yapmak isteyen yediden yetmişe
okuryazar olan herkes katılabilecek.
Bahçıvanlık kurslarında dersler haftada 3 gün; Pazartesi,
Çarşamba ve Cuma günleri 8.30-16.30 saatleri arasında
yapılacak. Adaylar, proje okumadan toprak hazırlığına,
meyvecilikten sera yapım tekniğine kadar pek çok konuda
hem teorik hem pratik eğitim alacaklar. Kurslar, Avrupa
Yakası’nda Park ve Bahçeler Müdürlüğü Haliç Bahçıvanlık
Eğitim Merkezi ile Anadolu Yakası’nda Maltepe İdealtepe
Bahçıvanlık Eğitim Merkezi’nde verilecek.

Şubat’ta 3’ü yeni 36 oyun

İ

İ.B.B. Şehir Tiyatroları, tiyatro
severleri Şubat ayında 3’ü yeni
36 oyunla buluşturuyor.
“İsimsiz”, “Kes ve Kaç” ile
“Ölü Adamın Cep Telefonu”
adlı oyunlar, 100’üncü yılını
kutlayan Şehir Tiyatroları’nın
repertuarına katılıyor.

stanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni ve
dopdolu bir repertuarla 100’üncü yılını kutluyor. Şubat
ayında, Özgür Kaymak Tanık’ın yazıp yönettiği “İsimsiz”,
Peter Horsler’in yazdığı Bora Seçkin’in yönettiği “Kes ve
Kaç” ile Sarah Ruhl’un yazdığı Arda Aydın’ın yönettiği “Ölü
Adamın Cep Telefonu” adlı yeni oyunlar Şehir Tiyatroları’nın
repertuarına katılıyor. Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu İsimsiz,
yılbaşı gecesini kutlamak için biraraya gelmiş bir ailenin
başından geçen geceyi, insanların birbirini olduğu gibi kabul

etmemesi üzerinden anlatıyor. Bu bakış açısıyla evin ahırında
yaşayan hayvanlar tarafından da insanların bu durumu
eleştiriliyor. Oyun, 6-9 Şubat tarihleri arasında Üsküdar Kerem
Yılmazer Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.
Şehir Tiyatroları’nın diğer yeni oyunu Kes ve Kaç’ta ise,
sağlık sektöründeki özelleştirmelerin neden olduğu büyük
tehlikeler ele alınıyor. Birbirinden ilginç hasta ve hastalık
hastası karakterlerin başından geçen komik olaylar anlatılıyor.
Maddi çıkar dünyasında aklını kullanamayan bireyin nasıl
kullanılabileceğine işaret eden oyun, 13-23 Şubat tarihleri
arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde tiyatro
severlerin karşısına çıkacak.
İBB Şehir Tiyatroları’nın diğer yeni oyunu Ölü Adamın Cep
Telefonu da, cep telefonunuz yaşadığınız süre içinde tüm
hayatınızı kontrol etmeye başlamışsa, kendi varlığınızı
gerçekten ispat edebilir misiniz? sorusuna yanıt arıyor. Oyun,
19-23 Şubat tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde,
26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında ise Kadıköy Haldun Taner
Sahnesi’nde İstanbullularla buluşacak.
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3
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Bir Balık Türü
(Tersi)
9

Geç Karşıtı

24
Ön Karşıtı
(Tersi)
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Duyuru
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Arapça’da
Üzüm

R

İzin Verme
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Sabit Sayı
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Rakamıyla Bin
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Boş Söz
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5
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28

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ
03.02.2014 - 28.02.2014
İHALE TARİH/SAATİ

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

İHALE USULÜ

03.02.2014 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
Çatalca Kaleiçi İtfaiye Hizmet Binası Ve Çevre Düzenleme İnşaatı

03.02.2014 10.30

Yapı İşleri Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Başakşehir İtfaiye Binası İnşaatı

03.02.2014 11.00

Yapı İşleri Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
Beykoz Anadolu Kavağı Meydan Düzenleme İnşaatı

03.02.2014 11.30

Satınalma Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Kbrn Tip Maske, Filtre Ve Dedektör Alımı

						

04.02.2014 10.00

Elektronik Sistemler Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
On Lokasyona Led Bilgilendirme Ekranları Alımı İşi

						

04.02.2014 10.30

Yapı İşleri Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
Bağcılar Evren Mahallesi Spor Kompleksi Ve Çevre Düzenleme İnşaatı

04.02.2014 11.00

Şehir Tiyatroları Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
2014 Yılı İçerisinde Düzenlenecek Etkinliklerin Tanıtımı İle İlgili Basılı Materyal Hizmet Alımı İşi

04.02.2014 11.30

Bilgi İşlem Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
2014 Yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Kullanılan Bilgi İşlem Donanımların Destek Hizmetleri İşi

05.02.2014 10.00

Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
İstanbul Geneli Okul Spor Salonları Bakım Ve Onarım İnşaatı

06.02.2014 10.00

Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
Belediyemiz Birimleri Tarafından Kullanılmakta Olan Autodesk Yazılım Ürünlerinin En Son Versiyonuna Yükseltilmesi, Yeni Versiyonunun Alımı Ve Versiyon Güncellemesi İşi

06.02.2014 10.30

Bilgi İşlem Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
2014 Yılı İBB Birimlerinin Bilgi Teknolojisi Sistemleri Ve Ağlarının Yönetimi İle Mevcut Programların Bakımı Hizmetleri

06.02.2014 11.00

Satınalma Müdürlüğü		

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

						

10.02.2014 10.00

Satınalma Müdürlüğü		

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

						

10.02.2014 10.30

Bilgi İşlem Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
Veri Ambarı Projesi 2014 Yılı Lisans Güncellemesi Ve Destek İşi

10.02.2014 11.00

Anadolu Yakası Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
Anadolu Yakası Ana Ulaşım Yol Ağında Bulunan Kavşak, Ana Yollar Ve Üstgeçitlerin Görme Ve Bedensel Engelliler İçin Düzenlenmesi İşi

10.02.2014 11.30

Yapı İşleri Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Bayrampaşa Şehir Parkı Yeraltı Otoparkı İnşaatı

11.02.2014 10.00

Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
İstanbul Geneli Muhtelif İBB Binaları Bakım Ve Onarım İnşaatı

11.02.2014 10.30

Yapı İşleri Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
Sultanbeyli Camii, Kent Meydanı Ve Katlı Otopark İnşaatı

11.02.2014 11.00

Elektronik Sistemler Müdürlüğü

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

12.02.2014 10.30

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
116 Kalem Veteriner Sarf Ve Tıbbi Malzemeleri Alımı İşi

13.02.2014 09.30

Mezarlıklar Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
Anadolu 1.-2. Bölge Mezarlıklarında Bakım Onarım Ve Çevre Düzenleme İşi

13.02.2014 10.00

Mezarlıklar Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
Anadolu 3. Bölge Mezarlıklarında Bakım Onarım Ve Çevre Düzenleme İşi

13.02.2014 10.30

Mezarlıklar Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
Beyoğlu Bölge Mezarlıklarında Bakım Onarım Ve Çevre Düzenleme İşi

13.02.2014 11.00

Mezarlıklar Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
İstanbul 1.-2. Bölge Mezarlıklarında Bakım Onarım Ve Çevre Düzenleme İşi

13.02.2014 11.30

Mezarlıklar Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
İstanbul 3. Bölge Mezarlıklarında Bakım Onarım Ve Çevre Düzenleme İşi

13.02.2014 14.00

Deniz Hizmetleri Müdürlüğü		

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

17.02.2014 10.00

Bilgi İşlem Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
Darülaceze Müdürlüğü Kurumsal Otomasyon Yazılımı İşi

17.02.2014 10.30

Trafik Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
Trafik Bilgilendirme, İçeriğinin Hazırlanması Ve Yayınlanması Hizmeti İşi

19.02.2014 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
Şile Ağva Meydanı Çelik Konstrüksiyon Üzeri Membran İle Asma Germe Sistemi Yapılması

20.02.2014 10.00

Gençlik Ve Spor Müdürlüğü		

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
2014 Yılı Gençlere Yönelik Muhtelif Organizasyonlar Ve Bu Organizasyonların Tanıtım Duyuru Çalışmaları Hizmet Alım İşi

24.02.2014 10.30

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Muhtelif Kereste Ve Mobilya Malzemesi Alımı İşi

						

25.02.2014 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü		

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

						

27.02.2014 10.00

Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
Ataşehir, Halk Caddesi - Karaman Çiftliği Caddesi - Bostancı Yolu - Hal Caddesi Kesişimleri Yol, Kavşak Ve Ortak Altyapı İnşaatı

27.02.2014 10.30

Çevre Koruma Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
2014 Yılı Hava Kirliliği Ölçüm Laboratuvarları Elektrik Ve Mekanik Donanımların Bakım Ve Onarımı İşi

28.02.2014 10.00

Gençlik Ve Spor Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
						
2014 Yılı Muhtelif Spor Organizasyonu Hizmet Alım İşi
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