
İstanbul’da dönüşüm zamanı

İstanbulBülteni
Bu bülten sizindir, alabilirsiniz • www.ibb.gov.tr • Şubat 2013





Sevgili
İstanbullular
Yaptığımız yatırım ve hizmetler sayesinde İstanbul 

artık bir turizm, kongre, fuarcılık, moda ve spor 
şehrine dönüştü. Şahsım ve ekibim, bugün 2020 

Olimpiyat Oyunları’nın en güçlü adayı olan İstanbul’umuzu 
dev yatırımlarla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
bir hayali daha gerçeğe dönüştürdük. Zeytinburnu Sümer 
Mahallesi ile Esenler Turgut Reis Mahallesi’nde sağlıklı, 
kaliteli ve güvenli 731 konutun anahtarlarını teslim ettik. 
Gerçekleştirdiğimiz törenle İstanbul genelinde 14 bin 663 
konut ve 3 bin 65 iş yerinin yıkımını da yaptık. İnanıyorum 
ki, sizlerin de vereceği destek ile kentsel dönüşüm sürecini, 
İstanbul’un yenilenmesi noktasında tarihsel bir fırsata 
çevireceğiz.

Bir ülke özelliği gösteren İstanbul’u gelecek nesillere daha 
yaşanılır bir kent olarak bırakma hedefimiz doğrultusunda 
yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu hedef 
çerçevesinde toplu ulaşım alanında dur durak bilmeden, 
gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geride bıraktığımız 
Şubat ayında 437 çevre dostu yeni otobüsü daha hizmete 
aldık. Diğer taraftan Anadolu Yakası’nın ikinci metrosu 
olan Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy - Sancaktepe Metro 
Hattı’nın tünel açma çalışmalarına başladık. Bu hattımızı 38 
ayda tamamlayarak, Kadıköy - Kartal Metrosu’nda kırdığımız 
dünya rekorunu daha ileriye taşımayı planlıyoruz. Kentin dört 
bir köşesinde devam eden metro çalışmalarımız ile adeta 
İstanbul’u yeraltından demir ağlarla örüyoruz. 

Değerli İstanbullular, geride bıraktığımız ayda önemli 
dış temaslarda bulunduk. Liberya ve Gana’da üst düzey 
toplantılara katıldık. Katıldığımız toplantı ve yaptığımız ikili 
görüşmelerde ülkemizi, milletimizi, şehrimizi gururla temsil 
ettik. Zira dünyanın neresine giderseniz gidin, her yerde 
İstanbul’un ve Türkiye’nin başarıları konuşuluyor.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize sağlıklı, mutlu ve huzur 
dolu günler diliyorum. 
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Türkiye’nin ilk deprem odaklı 
kentsel dönüşüm projesi 
olan Zeytinburnu Sümer 
Mahallesi’nde hak sahipleri 
konutlarına kavuştu. “Deprem 
Odaklı Kentsel Dönüşüm Projeleri 
Yıkım ve Toplu Anahtar Teslimi 
ile 437 Yeni İETT Otobüsünün 
Hizmete Alım Töreni”, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Kentsel dönüşümde kimsenin 
mağdur edilmediğini belirten 
Başbakan Erdoğan, yaptıkları 
tüm yatırımların İstanbul ve 
Türkiye için olduğunu söyledi. 

İstanbul dönüşümle 
yenileniyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Deprem Odaklı 
Kentsel Dönüşüm Projeleri Yıkım ve Toplu Anahtar 
Teslimi ile 437 Yeni İETT Otobüsünün Hizmete 

Alım Töreni”, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bazı 
bakanlar ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Zeytinburnu Sümer 
Mahallesi’nde yapılan törende Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Murat Aydın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bürokratları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Dönüşümde kimse mağdur edilmiyor...”
Törende konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
dönüşüm çalışmalarında hiç kimsenin mağdur olmasına 
izin vermediklerini, müsaade etmediklerini ve müsamaha 
göstermediklerini belirterek, tam tersine, son derece iyi 
niyetle, tamamen vatandaşı düşünerek önemli bir adım 
attıklarını söyledi. “Benim vatandaşım, benim İstanbullu 
kardeşim, en iyi konutlarda, en sağlıklı konutlarda, en 
sağlam konutlarda, korkmadan, tedirgin olmadan oturma, 
yaşama hakkına fazlasıyla sahiptir.” diyen Başbakan 
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hiç kimsenin 
kümes gibi, kulübe gibi, derme çatma evlerde yaşamasına 
razı olamayız. Kendimiz için istemediğimizi kardeşlerimiz 
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için isteyemeyiz, anlayışımız bu. Hiç 
kimsenin, üzerine yıkılacak gibi eğreti 
duran konutlarda yaşamasına göz 
yummayız. İstanbul için mukadder 
olan bir depremde, hiç kimsenin göz 
göre göre hayata gözlerini yummasına 
seyirci kalamayız. Ne yapıyorsak, sizin 
için, milletimiz için, İstanbul için ve 
Türkiye için yapıyoruz.”

Yapılan dönüşümlerle inşa edilen, 
yıkılan, ardından yenisi inşa edilecek 
konutlarla aslında Türkiye’de çürümüş 
bir sistemi ortadan kaldırdıklarını 
vurgulayan Başbakan Erdoğan, “Şu 
binalarla çürümüş bir sistem ortadan 
kalkıyor. Yoksulun hep yoksul, zenginin 
de hep zengin kalması üzerine inşa 
edilmiş bir sistemi, biz bu kentsel 
dönüşümle birlikte tersine çeviriyor, 
herkesi insanca yaşam imkanına 
kavuşturuyoruz.” dedi.

“Umudun tohumlarını atıyoruz...”
Vatandaşlardan aleyhte 
propagandalarına aldanmamalarını, 
dedikodulara, yalanlara, iftiralara asla 
kulak asmamalarını isteyen Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, “Biz bu yola 

sizlerle birlikte çıktık, bu yolda sizlerle 
yürüyoruz. Allah’ın izniyle bu yolda 
sizlerle yürümeye, her ne yaparsak 
sizin için ve sizlerle birlikte yapmaya 
devam edeceğiz. Allah göstermesin, 
depremlerde yıkımların altında 
kalıp da ‘Yandım Allah’ demektense 
umudun tohumlarının atıldığı bu 
yıkımların yapılması bizim ufkumuzun 
ne anlama geldiğini gösteriyor. 
Gerçekleştirilen törenle İstanbul 
genelinde 14 bin 663 konut ve 3 bin 
65 iş yerinin yıkımını da yapıyoruz.” 
diye konuştu.

Başkan Topbaş’a kentsel dönüşüm 
teşekkürü…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Zeytinburnu Sümer 
Mahallesi’nde deprem odaklı 
kentsel dönüşümü tamamlanan 1. 
Etap’ta 451 konutu hak sahiplerine 
teslim ettiklerini, Esenler Turgut 
Reis Mahallesi’nde dönüşümünü 
tamamladığı 280 konutun da 
anahtarlarını verdiklerini hatırlatan 
Başbakan Erdoğan, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel 
dönüşüm çalışmaları kapsamında, 

6



toplamda 731 aileyi bu törenle resmi olarak evlerine 
kavuşturduğunu kaydetti. Başkan Kadir Topbaş ve ekibine 
teşekkür eden Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine şöyle 
devam etti: “Hükümetler gecekondulara müsamaha 
gösterdikçe, gecekondular büyüdü, yayıldı ve şehri 
adeta kuşattı. Allah göstermesin bir yangın olsa o 
gecekondularda yaşayan kardeşlerimin kaçma ihtimali 
yoktu. İtfaiye araçlarının oralara girmesi mümkün 
değildi. Köyünden kalkıp İstanbul’a gelenler, bu 
gecekondularda, son derece sağlıksız, kalitesiz, tehlikeli 
konutlarda hayata tutunma mücadelesi verdiler. Bu 
gecekonduların aralarından lağım sularının akmasına 
benim insanım mahkum mu? Ama mahkum edildi. Bu 
aciz hükümetler sebebiyle... Çocuklar o sularla oynayarak 
yetiştiler. Bunları ülkemizde biz gördük, yaşadık. Ama 
çocukların bu bedeli ödemesi gerekmiyor. Çocuklarımızın, 
torunlarımızın bu sıkıntıları çekmesi gerekmiyor. Sizin ve 
bizim çektiğimiz sıkıntıları, anne babalarımızın çektiği 
çileleri, artık çocuklarımızın çekmesi gerekmiyor. Bizim, 
hem İstanbul’da hem tüm Türkiye’de artık bu dönüşümü, 
bu değişimi sağlamamız, çocuklarımıza daha yaşanabilir 
şehirler emanet etmemiz gerekiyor. Başbakan olarak 
bu, benim de kabinemin de grubumun da belediye 
başkanı arkadaşlarımın da il genel meclisi üyesi 
arkadaşlarımın da görevi. Daha geniş alıyorum; partimin 
tüm birimlerinin görevi. Çünkü biz ‘Böyle gelmiş, böyle 
gider.’ diyemeyiz. Dedeler gecekonduda oturdu, babalar 
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gecekonduda oturdu, çocukları da 
biz o gecekondulara, o çürük yapılara 
mahkum edemeyiz.”

Son 10 yılda 500 bine yakın konutu 
sahiplerine teslim ettiklerini ve etmeye 
devam ettiklerini aktaran Başbakan 
Erdoğan, “Bir yandan İstanbul’daki 
çarpık kentleşmeyi durdurmak, bir 
yandan da İstanbul’u dönüştürmek 
için çok yoğun mücadele verdim. 
Sağ olsun, Kadir Topbaş kardeşimiz 
de bizden aldığı bu emaneti hakkıyla 
taşıdı, İstanbul’daki dönüşümü hız 
kesmeden sürdürdü. Muhtemel bir 
depreme karşı hazırlıklı olmak için 
mücadele veriyoruz. Vatandaşımız, 
‘İnsanca bir ortamda, sağlıklı bir 
evde, sağlıklı bir çevrede yaşasın.’ 
diye bu gayretin içindeyiz. Siz de bize 
destek olursanız, siz bizim yanımızda 
olursanız, inşallah bu süreci suhuletle, 
huzurla, barış içinde, uzlaşma 
içinde tamamlar ve şehirlerimizi, 
ülkemizi süratle değiştiririz. 
Kentsel dönüşümün başlayacağı 

semtlerimizdeki vatandaşlarımıza 
da biraz sabır diyorum. Onların da 
modern konutlara kavuşacakları 
törenleri hep birlikte yapmayı umut 
ediyoruz.” dedi. 

Bakan Bayraktar: “Dönüşümde 
gönüllülük esas”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar da yaptığı konuşmada, 
hükümet olarak kentsel dönüşümde kim 
hazırlıklıysa, nerede rıza, gönüllülük varsa 
o belediye ile kucaklaşarak, beraber 
kentsel dönüşüme devam edeceklerini 
söyledi. Hükümetin öncülüğünde 
TOKİ ve belediyeler tarafından yapılan 
çalışmayla konut üretimi ve kentsel 
dönüşümün, başta Marmara olmak 
üzere Türkiye’nin her tarafına yayıldığını 
ifade eden Bayraktar, şunları söyledi: 
“Gelinen nokta itibariyle özellikle afet 
riski taşıyan binaların dönüştürülmesini 
eksenine koyan kanunun yürürlüğe 
girmesinin ardından yapılan kentsel 
dönüşümlerle, artık kentsel dönüşüm 

vatandaşlar tarafından içselleştirilmeye 
başlandı. Hükümet olarak kentsel 
dönüşümde kim hazırlıklıysa nerede 
rıza, gönüllülük varsa hangi belediye 
başarılıysa, hazırlıklıysa o belediye 
ile kucaklaşarak, beraber kentsel 
dönüşüme devam edeceğiz. Türkiye’de 
inşaat sektörünün kazandığı tecrübeyi 
de kullanarak, özel sektör, halk ve 
belediyelerle şehirleri marka değeri 
yükselen, medeni dünyayla bütünleşen 
bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz.”

Başkan Topbaş: “2016 yılında 
günde 7 milyon kişi raylı sistem 
kullanacak”
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ise, şehirlerin 
ve şehir yapılarının medeniyetlerin 
izlerini taşıdığını, toplumların 
dünyaya haykırışlarının sembolü 
olduğunu belirterek, insanların 
karakterinin büyük bölümünün 
çevreye göre şekillendiğini 
söyledi. 8 bin 500 yıllık tarihi olan 
İstanbul’un düzensiz ve çarpık 
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yerleşmeyle bugüne kadar geldiğini anlatan Başkan 
Topbaş, arzularının planlı bir şehir gelişiminin 
sağlanması olduğunu belirterek, bu planlar sayesinde 
rota ve hedeflerini önceden belirlediklerini kaydetti.

Dünyada ciddi anlamda her alanda yaşanan 
değişimin bir ayağının da kentlerdeki değişimler, 
yenilikçi fikirler olduğunu ifade eden Başkan Topbaş, 
kentlerin temel sorunlarının başında yenilenmeye 
ayak uyduramamanın geldiğini dile getirdi. 

Kentlerin diğer sorunlarından birisinin ulaşımla 
ilgili olduğunu vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, 
sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul’da yaşayan bir 
insan, herhangi bir noktaya giderken hangi vasıtaları 
kullanabilir? Hangilerini tercih edebilir? Rahatlıkla 
gidebileceği yere nasıl ulaşabilir? Bunların planlarını 
yaptık. Başta toplu taşıma oranı olmak üzere 
düzenlemelerimizi buna göre hazırladık. Yaptığımız 
yatırımların yüzde 55’i ulaşımla ilgili. Arzumuz 
İstanbul’da sağlıklı bir ulaşım sistemi ortaya koymak. 
Bir şehrin medeniyet ölçüsü, o şehirde yaşayanların 
toplu taşıma araçlarını kullanma oranına bağlıdır. 
Gururla ifade etmekteyim ki, bu oran İstanbul’da 
giderek artmakta. İnşallah, 2016 yılında İstanbul’da 
raylı sistem kullanma oranı 7 milyonları bulacak. 
Bugün kullanıma giren yeni otobüsler her türlü 

9



konfor ve güvenliğe sahip ve yerli 
üretim. Dünyanın krizde olduğu bir 
süreçte Türkiye’de üretilen otobüs 
sayısı verilen desteğin işaretidir.”

Başbakan Erdoğan, anahtar teslimi 
sırasında vatandaşlarla da sohbet 
etti. Başbakan Erdoğan, vatandaşlara, 
“Evleri gördünüz mü?”, ”Çocuk var 
mı?” şeklinde sorular yöneltti. Evi 
olmadığını, 12 çocuğu bulunduğunu 
ve eşinin şeker hastası olduğunu 
söyleyen bir kadının sözleri üzerine 
Başbakan Erdoğan, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı 
yanına çağırdı. Başbakan Erdoğan, 
Çağırıcı’dan kadına yardımcı olmasını 
istedi.

Tören kapsamında 437 yeni İETT 
otobüsünün hizmete alınması ve 
dönüşüm kapsamında yapılan bazı 

yıkımlara ilişkin canlı bağlantılar 
kuruldu. Başbakan Erdoğan, İETT 
İkitelli Garajı’ndaki törene video 
konferans yöntemiyle bağlanarak yeni 
otobüsleri hizmete aldı.

İETT filosuna 437 yeni otobüs daha 
kattı…
İkitelli Garajı’nda düzenlenen 
“437 Yeni İETT Otobüsünün Hizmete 
Alım Töreni”ne Anayasa Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti İstanbul 
Milletvekili Burhan Kuzu, İETT Genel 
Müdürü Hayri Baraçlı, İETT Genel 
Müdür Yardımcıları Mümin Kahveci, 
Hasan Özçelik ve Maşuk Mete, İETT 
Genel Koordinatörü Alaeddin Şahin ile 
Daire Başkanları ve çalışanlar katıldı. 

1.700 yeni otobüs hizmete giriyor...
Başbakan Erdoğan 437 yeni 
otobüsün hizmete alımıyla ilgili 

yaptığı konuşmada, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
2011 yılında başlayan yenileme 
çalışmaları kapsamında, 
dezavantajlı grupların da 
kullanımına uygun 1.700 yeni 
otobüs almaya karar verdiğini ifade 
ederek, bu kapsamda alınacak 
toplam değeri 875 milyon lira olan 
otobüslerin tamamının yerli üretim 
olduğunu söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
toplu taşımaya büyük önem 
veriyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
toplu taşımaya büyük önem 
verdiğine vurgu yapan Başbakan 
Erdoğan, “Bir yandan İstanbul’un 
ulaşım sorununa nefes aldırıyor, 
bir yandan otomotiv sektörünü 
destekliyor, istihdamı artırıyoruz. 
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Burada üç sistem aslında çalışıyor. Bir metro sistemi, 
iki hafif raylı sistem, üç lastikli sistem. Lastikli 
sistemde de iki ayrı sistem var. Birisi metrobüs bir 
diğeri de bu otobüslerimiz. Bunlarla İstanbul’da 
biz ne denli toplu taşımaya yönelecek olursak, 
İstanbul’un ulaşım sorunu, o kadar çabuk çözülür. 
Toplu taşımaya halkımız yönelmediği sürece, 
bir aracın içinde bir kişi seyahat ettiği sürece, 3 şerit 
değil, 4 şerit de yapsak bunun altından kalkamayız. 
Belediyemiz İstanbul’da toplu taşıma ve katlı otopark 
çalışmalarına oldukça önem veriyor. O zaman benim 
vatandaşım hem psikolojik olarak rahat edecek hem 
de ‘Ben otoparka bıraktım, 20 dakika sonra, 40 dakika 
sonra filanca yerde olacağım.’ diyecek. Kardeşlerim, 
zaman hesap zamanıdır. Unutmayın, zaman nakittir. 
Onun için zamanla oynamayacağız. Hem psikolojik 
olarak rahat edeceğiz hem de muasır medeniyetler 
seviyesinin üstüne ülkemizi çıkaracağız.” diye 
konuştu.

437 aracın bedeli 200 milyon lira…
Bu araçlardan 437 tanesini bugün hizmete aldıklarını, 
bunların 147 tanesinde sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) 
kullanıldığını kaydeden Başbakan Erdoğan, CNG 
araçlar için Kağıthane’de dolum tesisi kurulduğunu ve 
burada aynı anda 16 araca dolum yapıldığını söyledi. 

İhalesi yapılan 1.700 araçtan 637’sinin İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildiğini belirten 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 437 aracın bedelinin 
200 milyon lira olduğuna dikkat çekti.

İETT’nin yaş ortalaması 5’in altına düşüyor...
Toplamda 437 adet olan otobüslerin 225 adedi solo 
tip ve dizel yakıtlı iken 147 adedi doğalgazlı, geriye 
kalan 65’i ise körüklü otobüsten oluşuyor. Euro 5 
standartlı çevreci motora sahip, klimalı, konforlu, 
%100 alçak tabanlı ve tam erişilebilir özellikte olan 
yeni otobüslerin tamamı sarı renkli ve beyaz damalı 
olacak. Böylece yeni alınan otobüslerle birlikte 
İETT’nin filosunda bulunan otobüs sayısı 3 bine 
yaklaşırken araçların yaş ortalaması da 5’in altına 
çekilmiş olacak. 
 
İstanbul’a 147 çevre dostu otobüs daha... 
Alımı yapılan 147 yeni doğalgazlı aracın yakıt ikmali 
için İETT Kağıthane Garajı’nda entegre Doğalgaz 
Dolum Tesisi kuruldu. 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde 
kurulumu tamamlanan tesis, Türkiye’nin en büyük, 
Avrupa’nın ise en büyük üç dolum istasyonundan biri. 
Yüksek güvenlik sistemleriyle donatılan istasyonda 
aynı anda 16 araca dolum yapılabiliyor ve her bir 
otobüsün dolumu 4-6 dakika sürüyor.  
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İstanbul trafiğini önemli 
ölçüde rahatlatacak raylı 
sistemlerinin bir parçası olan 
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-
Sancaktepe Metro Hattı’nın 
tünel açma çalışmaları, Başkan 
Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle 
başladı. Başkan Topbaş, 
dev yatırımlarla İstanbul’u 
yeraltından demir ağlarla 
ördüklerini söyledi. 

İstanbul 
demir ağlarla örülüyor…

Anadolu Yakası’nın ikinci metrosu olan Üsküdar-
Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı’nın tünel 
açma çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş’ın yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa 
Kara, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Sancaktepe 
Belediye Başkanı İsmail Erdem ve Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz’ın katıldığı törenle Ümraniye’de başladı.

“İstanbul’un altını demir ağlarla örüyoruz…”
Başkan Kadir Topbaş, 10. Yıl Marşı’nda geçen “Demir ağlarla 
ördük anayurdu dört baştan!” dizesini hatırlatarak, “Adeta 
İstanbul’u yeraltından demir ağlarla örüyoruz. Gece gündüz 
demeden yeraltında binlerce kişi çalışıyor. Yukarıda hayat 
devam ederken, aşağıda her koşulda İstanbul’da yaşayan 
insanların ulaşımda problem yaşamaması için çalışmalar 
yürütülüyor. Tünel Açma Makinesi günde 22 metre kazı 
yapacak.” dedi. 
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“Dünyada kendi metrosunu yapan başka bir belediye 
yok…”
İstanbul’a yaptıkları yatırımların yüzde 55’ini ulaşıma 
ayırdıklarını hatırlatan Başkan Kadir Topbaş, “İstanbulluların 
daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli bir ulaşıma 
kavuşmaları için bugüne kadar 24 milyar lira yatırım yaptık. 
Dünyada kendi metrosunu yapan belediyeler yok. İstanbul’da 
metroları biz yapıyoruz. İstanbul’da Cumhuriyet Tarihi’nin en 
büyük metro hattını kurduk ve çalışmalarımıza hız kesmeden 
devam ediyoruz. 2016 yılında 7 milyon insanı taşıyacak olan 
raylı sistemlerin önemli bir parçası da Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı.” diye konuştu.

“2015 yılı sonunda açılışını yapacağız…”
Başkan Kadir Topbaş, Anadolu Yakası’nın ikinci metro hattı 
ile günde 700 bin kişinin taşınacağını belirterek konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe 
Metro Hattı, 16 istasyondan oluşuyor. Şu anda Ümraniye-Çarşı 
İstasyonu’ndayız. 16 istasyonun tam ortası. Burada yapılan 
işlerle tarihe iz bırakıyoruz. Dünyanın Londra’dan sonra ikinci 
metrosu olan İstanbul Tünel inşaatı 1873 yılında yapılmış. 
Yapanları bilmiyoruz ama kullanıyoruz. Yıllar sonra bizler 
de tarih olunca buradaki yolcular, bu metro hattını gururla 
kullanacaklar. Dünyada rekor sayılacak bir çalışma var burada. 
38 ay gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. 
Yani 2015 yılın sonuna varmadan bu hattın açılışını yapacağız.”
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“İstanbul’da ulaşım süresi daha da 
kısalacak…”
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-
Sancaktepe Metro Hattı’nın devreye 
girmesiyle birlikte ulaşım sürelerinin 
kısalacağının altını çizen Başkan Kadir 
Topbaş, “Çekmeköy’den 24 dakikada 
Üsküdar’a, 36 dakikada Yenikapı’ya, 44 
dakikada Taksim’e, 71 dakikada Atatürk 
Havalimanı’na gidilebilecek. Bu hatta 126 
adet vagon devreye girmiş olacak. Saatte 
58 bin yolcu taşınacak. Çalışmaları belirli 
bir noktaya getirdiğimiz zaman metro 
hattı, Mecidiyeköy’den Altunizade’ye 
gelen teleferik hattı ile entegre olacak. 
Çekmeköy’den gelen bir insan bu 
teleferikle Mecidiyeköy’e geçecek. Bunlar 
hayal değil.” diye konuştu. 

“Öğrenciler de tarihe tanıklık 
edecek…”
Başkan Topbaş, İstanbul’da metro yapan 
şirketlerin yurt dışındaki projelerinde bu 
metroları referans olarak gösterdiklerine 
dikkat çekerek, “Bu metro hattını 
yapan yüklenici firma, 2,5 milyar dolar 

değerinde Katar’da yeni bir metro ihalesi 
aldı.” dedi. Metro şantiyelerine öğrenci 
gezilerinin düzenleneceğini de ifade 
eden Başkan Kadir Topbaş, bu sayede 
öğrencilerin de tarihe tanıklık edeceğini 
söyledi.

Başkan Topbaş, 1994 yılında Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Taksim 
Metrosu’nun inşaatı sırasında hatıra 
defterine yazdığı satırları okuyarak, aynı 
deftere düşüncelerini yazdı. Başkan Kadir 
Topbaş, daha sonra Üsküdar Belediye 
Başkanı Mustafa Kara, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Sancaktepe Belediye 
Başkanı İsmail Erdem, Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve çok 
sayıda basın mensubu ile birlikte tünele 
girerek tünel kazı çalışmalarını başlattı.   

“38 ayda tamamlanarak dünya rekoru 
kırılacak…”
16 istasyonlu Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, 
20 kilometre uzunluğunda olacak. 564 
milyon Euro’ya mal olacak Anadolu 

Yakası’nın ikinci metro hattının 2015 
yılı bitmeden seferlere başlaması 
planlanıyor. Hatta günde 700 bin 
yolcu taşınacak. Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy-Sancaktepe Metrosu, 
Kadıköy-Kartal Metrosu’nun rekorunu 
da elinden alacak. Kadıköy-Kartal 
Metrosu 45 ay gibi rekor bir sürede 
tamamlanmıştı. Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy-Sancaktepe Metrosu’nun 
ise yeni bir dünya rekoru ile 38 ayda 
tamamlanarak İstanbulluların hizmetine 
sunulması hedefleniyor. 

“Dakikalarla yolculuk başlıyor...”
Üsküdar Sancaktepe arasındaki yolculuk 
süresini 24 dakikaya indirecek Üsküdar-
Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro 
Hattı tamamlandığında (Marmaray 
ve Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 
tamamlandığında) Sancaktepe’den 
metroya binen bir yolcu; Ümraniye’ye 
12,5 dakikada, Yenikapı’ya 36 dakikada, 
Taksim’e 44 dakikada, Hacıosman’a 68 
dakikada, Atatürk Havalimanı’na 71 
dakikada ulaşacak. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Bayrampaşa Bereç’teki sanayi 
alanını hizmet ve ticaret 
alanına dönüştürecek kentsel 
dönüşüm projesini başlattı. 
Başkan Kadir Topbaş, millete 
hizmet sevdası ile çıktıkları 
yolda gece gündüz demeden 
çalıştıklarını söyledi. 

Bayrampaşa’da 
adım adım dönüşüm...

Bayrampaşa Bereç’teki sanayi alanını hizmet 
ve ticaret alanına dönüştürecek “Bayrampaşa 
Sanayi Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi”, İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı 
törenle başlatıldı. Başkan Kadir Topbaş törende yaptığı 
konuşmada, İstanbul’a bugüne kadar 52 milyar TL yatırım 
yaptıklarını belirterek, 2004 yılında kurdukları İMP ile şehri 
planlı bir şekilde dönüştürdüklerini söyledi.  

İstanbul dünyaya örnek oluyor...
Paris, Londra, Berlin ve Barselona gibi dünyanın birçok 
şehrinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığına 
dikkat çeken Başkan Topbaş, İstanbul’u daha modern bir 
kent yapabilmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. 
Başkan Topbaş, “Geçmişte yapılan hataları telafi etmek 
adına İMP’de İstanbul’un 1/100.000’lik Çevre Düzeni 
Planları’nı yaptık. Geçtiğimiz günlerde belediyemizin İmar 
Komisyonu Başkanı ve meclis üyeleri Paris Belediyesi’nin 
yaptığı çalışmaları yerinde gördü. Bizim 2004 yılında 
kurduğumuz planlama merkezinin (İMP) benzerini daha 
yeni kuruyorlarmış. ‘Paris’e İstanbul’daki gibi metrobüs 
hattı da kuracağız’ diyorlar. Bize yanlış diyenler, gitsinler 
Paris Belediyesi’nden brifing alsınlar. İstanbul’da 

yaptığımız birçok yatırım bu şekilde dünyaya örnek 
oluyor.” diye konuştu. 

Sözümüz millete hizmet etmek...
Zeytinburnu’nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla büyük çapta dönüşüm ve konut teslimi 
projesini hayata geçireceklerinin müjdesini veren 
Başkan Kadir Topbaş sözlerine şöyle devam etti: 
“Sümer Mahallesi’nde 5 yıl önce başlattığımız kentsel 
dönüşüm çalışmasını yeni bitirdik. Vatandaşların 
100 bin TL’lik evleri 500-600 bin TL oldu. Geçmişte 
itiraz edenler şimdi de vatandaşa ‘Çok lüks oluyor. 
Siz burada dayanamazsınız’ diyorlar. Bir yerlerden bu 
dönüşüm çalışmalarına çomak sokmaya çalışanlara 
biliyoruz ki milletimiz itibar etmeyecek. Çünkü biz Sayın 
Başbakanımızın dediği gibi ne aldatan, ne aldanan 
olacağız. Sözümüz yerde kalmaz. Sözümüz millete 
hizmet etmek. Gece gündüz demeden bunun için 
çalışmaktayız.” 

Halka rağmen değil halkla birlikte dönüşüm...
İstanbul’da sanayi alanları başta olmak üzere kent merkezinde 
yeni düzenlemelerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu 
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dile getiren Başkan Topbaş, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın da 
kendileri gibi “Kentsel dönüşümü halka 
rağmen değil, halka beraber yapacağız.” 
dediğini hatırlattı. Zeytinburnu’nun 
dışında Kağıthane, Beyoğlu, Fatih, 
Esenler, Maltepe, Sarıyer gibi birçok 
ilçede  kentsel dönüşüm çalışmalarını 
başlattıklarını belirten Başkan Topbaş, 
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila 
Aydıner’e hitaben, “Vatandaşlarımıza 
projelerinizi mutlaka anlatın. Halkın da 
en yüksek düzeyde katılımını sağlayalım. 
Yakında eski Bayrampaşa Cezaevi alanını 
da dönüştüreceğiz.” dedi.

Bir bölgede dönüşüm yapılırken halkın 
mağdur olmamasını, iş merkezlerinin 
yapım ve kullanım aşamalarında bölge 
halkının çalıştırılmasını özellikle tavsiye 
ettiğini ifade eden Başkan Topbaş sözlerini 
şöyle tamamladı: “Buna uygun sertifika 
eğitimi veren birimler oluşturulmalı ve iş 
için özellikle bölgede oturan insanların 
müracaatları alınmalıdır. Yani sadece 
fiziksel dönüşüm alanı değil, topyekun bir 
sosyal dönüşüm alanı oluşturulmalıdır.” 

Kamu ve özel sektör işbirliğiyle 
sanayi alanı dönüşümü...
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila 
Aydıner de, ilçeye yapılan Hidayet 
Türkoğlu Spor Kompleksi, Arda Turan 
Spor Tesisleri ile eski Bayrampaşa 
Cezaevi alanında  yapılacak 300 
milyon TL değerindeki dönüşüm 
çalışmaları için Başkan Kadir Topbaş’a 
teşekkür etti.

Törende konuşmaların ardından 
Başkan Kadir Topbaş, iş makinesini 
kullanarak “Bayrampaşa Sanayi 
Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi” 
kapsamında ilk yıkımı yaptı. Toplam 
33 bin metrekarelik hizmet, ticaret 
ve konut alanından oluşacak olan 
“Bayrampaşa Sanayi Alanı Kentsel 
Dönüşüm Projesi” kamu özel sektör 
işbirliğiyle hayata geçirilecek. Proje 
kapsamında 11 bin metrekarelik 
otopark, 11 bin metrekare kapalı 
pazar yeri, deprem afet koordinasyon 
merkezi, modern kurban kesim yeri ve 
4 bin metrekarelik spor merkezleri ile 
yeşil alan yapılacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye 
Spor Yazarları Derneği (TSYD) 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
biraraya geldi. Başkan Kadir 
Topbaş, spor yazarlarından 
2020 Olimpiyat Oyunları’nı 
İstanbul’a getirmek için güç 
birliği yapmalarını istedi. 

2020 Olimpiyat Oyunları 
için güç birliği… 

Başkan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Sütlüce’deki Tanıtım ve Bilgilendirme 
Merkezi’nde Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin 

(TSYD) aynı zamanda spor yazarı olan Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile buluştu. Toplantıya, İBB Meclisi 2. Başkan Vekili 
ve Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Gümüşdağ, 
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, Destek 
Hizmetleri Daire Başkanı Mevlüt Bulut, Gençlik ve Spor 
Müdürü Osman Avcı, Spor A.Ş. Genel Müdürü Alparslan 
Baki Ertekin ile TSYD Yönetim Kurulu Başkanı Naci Arkan 
katıldı.

Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un dünya başkenti 
olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, “İstanbul 
her anlamıyla ve değeriyle dünya başkenti olmaya 
müsait bir şehir. Barış ve hoşgörü kenti olan şehrimizde 
dünya kanatlarınızın altında. İstanbul şimdi de gelişen 
Türkiye’nin lokomotifi olarak dünyaya kendisini yeniden 
hissettiriyor. Böyle bir şehirde yaşamak büyük bir ayrıcalık 
ve sorumluluktur.” dedi.

“Gemileri karadan yürütebilen bir milletiz…”
Özellikle yabancı sporcuların İstanbul’u bir “Hayal Kent” 

olarak tanımladığını ifade eden Başkan Kadir Topbaş, 
“Göreve geldiğimizden itibaren İstanbul’u kongre, 
fuarcılık, spor, sağlık ve moda kenti, hatta finans merkezi 
olarak düşündük ve planladık. İstanbul’u Şampiyonlar 
Ligi’ne ve Formula 1 yarışlarına hazırlamak için kurumsal 
taassubu ve farklı görüşleri bir tarafa bırakarak işe 
koyulduk. Biz gemileri karadan yürütebilen bir milletiz. 
Şampiyonlar Ligi Finali, Olimpiyatlar gibi çok ses getirecek 
bir skorla bitti.” diye konuştu.

“Hedef, İstanbul’u Dünya Spor Başkenti yapmak …”
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un birçok ulusal ve 
uluslararası spor müsabakalarına başarıyla ev sahipliği 
yaptığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu 
anda olimpiyatları bekliyoruz ve gerçekten hazırız. 
Gönlümüzden hep şu geçiyordu; ‘Öyle bir İstanbul 
oluşturalım ki, olimpiyatları İstanbul’a neden vermiyoruz?’ 
desinler. Spor imkanları ve altyapısı ile ulaşım imkanları 
bakımından bu noktaya doğru gidiyoruz. İdealim, 
İstanbul’a, Kazan’daki tenis tesisi gibi bir tesis kurmak. 
Yeni kurulacak havalimanı yanına kurulacak şehirde, bu 
tür uluslararası büyük organizasyonların yapıldığı spor 
tesisleri de yapabiliriz. Arzumuz Avrupa Spor Başkenti 
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İstanbul’un dünyanın spor başkenti 
olmasıdır. Burada bizim çabalarımızın 
yanı sıra milletimizin ve spor 
yazarları olarak sizlerin de destekleri 
gerekiyor.”

“7’den 70’e herkese spor 
yaptırdık…”
Şehir hayatının bedensel aktiviteleri 
zayıflattığı ve beraberinde hastalıkları 
getirdiğini belirten Başkan Topbaş, 
“Hastalıklardan korunmak için 
mutlaka spor yapmak gerekiyor. İşte 
bunu yaptığınız zaman sağlıklı bir 
spor kentlisi ortaya çıkar. Bize 2012 
Avrupa Spor Başkentliği’ni boşuna 
vermediler. 7’den 70’e herkese 
spor yapma imkanı tanıdığımız için 
verdiler.” dedi. 

“Spora 9 yılda 1 milyar TL yatırım 
yaptık…”
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’a 9 
yılda 1 milyar liranın üzerinde spor 

yatırımı yaptıklarını belirterek, “770 
civarında amatör kulübe her sene 
malzeme yardımı yapıyoruz. Sayın 
Başbakanımız bu yardımları daha 
fazla yapabilelim diye Büyükşehir 
Kanunu’na madde koydurdu. Çünkü 
spor bütün dünya insanlarının 
ortak iletişim aracı.” diye konuştu. 
İstanbul’daki 138 okulun bahçesine 
kapalı spor salonu yaptıklarını ve 
ders saati dışında vatandaşlarında 
bu salonları kullanabildiğini 
anlatan Başkan Topbaş, İstanbul 
Üniversitesi’nin Avcılar Kampüsü’ne 
halkın da kullanabileceği bir spor 
tesisi kuracaklarını söyledi. 

“İstanbul için güç birliği 
yapmalıyız…”
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul gibi 
bir şehirde yaşamanın büyük bir 
ayrıcalık ve sorumluluk gerektirdiğini 
ifade ederek konuşmasını şöyle 
tamamladı: “Şimdiki hedefimiz 

2020 Olimpiyat Oyunları’nı sizlerin 
katkısıyla İstanbul’a getirmek. 
Eksiklerimizi de hatırlatmanızı 
istiyoruz. İstanbulluların sporu bir 
yaşam tarzı haline getirmek için de 
sizin kalemlerinize ihtiyacımız var.”

“TSYD’den 2020’ye tam destek…”
TSYD Yönetim Kurulu Başkanı 
Naci Arkan da, 2020 Olimpiyat 
Oyunları’nın İstanbul’a verileceğine 
yürekten inandığını belirterek, 
“İstanbul’un olimpiyatlara ulaşması 
için tüm arkadaşlarımız üzerlerine 
düşen ne varsa yapmaya hazır. 
Dünya olimpiyat yazarlarını 
öncelikle İstanbul’a davet etmeyi 
düşünüyoruz. Bizim İstanbul olarak 
neler yapabileceğimizi görmelerini 
sağlayarak yazacakları yazıların, 
olimpiyatları almamıza çok büyük 
katkısı olacaktır. Biz, bu olimpiyatlar 
için varız. TSYD olarak elimizden ne 
gelirse yapacağız.” diye konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İngiltere 
Spor ve Turizm Bakanı Hugh 
Robertson’ı Saraçhane’deki 
Başkanlık Makamı’nda ağırladı. 
Başkan Topbaş, İstanbul’u 
2020 Olimpiyat Oyunları’na 
hazırladıklarını söyledi. 

İngiltere’den 
Olimpiyat desteği…

İngiltere Spor ve Turizm Bakanı Hugh Robertson, 
İstanbul’un 2020 Olimpiyatları adaylık sürecine destek 
vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş’ı ziyaret etti. Görüşme sonrasında Başkan 
Kadir Topbaş ve İngiliz Bakan Hugh Robertson basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundular.

“Olimpiyatlar’da artık İstanbul zamanı…”
Başkan Kadir Topbaş, 2012 Londra Olimpiyatları’na 
ev sahipliği yapmış bir ülkenin spor bakanı olarak 
Hugh Robertson’un kendilerine bazı tavsiyelerde 
bulunduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Kendi 
deneyimlerini bize aktardılar. Bu süreçte bize katkı 
sunacaklarına inanıyorum. İstanbul’un Olimpiyat 
Oyunları için hazır olduğunu, hazırlıkların geçen 
yıllardan çok daha farklı olduğunu, 2020’ye kadar alt yapı 
başta olmak üzere, ulaşım dahil birçok konuyu bitirmiş 
olacağımızı ifade ettim. Kendisiyle görüşmemiz sırasında 
artık Olimpiyat Oyunları’nda İstanbul zamanı dedik.”

Başkan Topbaş, başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere merkezi hükümetin, İstanbul halkının 
ve yerel yöneticilerin desteğiyle İstanbul’u 2020 
Olimpiyat Oyunları’na hazırladıklarını söyledi. 

“İstanbul, Olimpiyatlar için uygun bir ortam…”
İngiltere Spor ve Turizm Bakanı Hugh Robertson ise 
Başkan Topbaş’ın İstanbul’un 2020 Olimpiyat adaylığı 
için yaptığı hazırlıklarla ilgili olarak kendilerine bilgi 
verdiğini söyledi. Başkan Topbaş’ın toplu taşımadan 
kentsel dönüşüme kadar her alanda heyecan 
verici yatırımlar yaptığını ifade eden konuk Bakan 
Robertson, “2020 Olimpiyat planlarını inceledik 
ve çok etkilendik. Çünkü bu planlarda İstanbul’un 
Avrupa ve Asya’nın en iyi yönlerini biraraya getiren 
ve bunun arkasında muhteşem bir tarihi barındıran 
kent olduğunu gördük. Bunun da Olimpiyatlar için 
gerçekten uygun bir ortam olduğunu düşünüyoruz.” 
diye konuştu.  
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Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, BM Akil 
Adamlar Toplantısı’na katılmak 
için Liberya’ya gitti. Halkın 
büyük sevgi gösterdiği Başkan 
Topbaş’a, şehrin sembolik 
anahtarı verildi.

Başkan Topbaş Liberya’da 
sevgi gösterileriyle karşılandı

Birleşmiş Milletler Akil Adamlar 
Toplantısı’na katılmak için Afrika 
ülkesi Liberya Cumhuriyeti’nin 

Başkenti Monrovi’ye giden Başkan 
Kadir Topbaş, Belediye Başkanı 
Mary Broh tarafından karşılandı. 
Vatandaşların ülkeye özgü halk 
danslarıyla karşıladığı Başkan Kadir 
Topbaş, Monrovi Belediye Binası’na 
“Büyük Başkan Topbaş” sloganlarıyla 
girdi. Başkan Broh ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, “UCLG ve 
UNACLA Başkanı olarak insanların 
mutluluğu için çalışıyorsunuz. Halkım 
ve belediye çalışanlarımız adına size 
çok teşekkür ederim.” dedi.

“Monrovi’ye destek...”
Başkan Kadir Topbaş, şehrin çok 
temiz olduğunu ve iyi çalışıldığını 
söyledi. Kentte yaşanan sorunları 
anlatan Başkan Broh da, “Evet, ancak 
çok imkanımız yok. Bir tane çok eski 
çöp toplama aracımız var.” cevabını 
verdi. Başkan Topbaş bunun üzerine, 
“Başkanı olduğum Türkiye Belediyeler 
Birliği (TBB) olarak size iki çöp 

kamyonu hediye edelim, bir tane de 
vidanjör verelim.” dedi. 

“İşte Dünya Başkanı, işte Kadir 
Topbaş...”
Başkan Kadir Topbaş’ın bu teklifi büyük 
bir sevinç gösterisine dönüştü. Belediye 
çalışanları şarkı söyleyerek, dans etti. 
Başkan Broh da, “İşte Dünya Başkanı, işte 
Kadir Topbaş. İşte dostluk, işte insanlık. 
Ülkelerin, şehirlerin dostluğu.” sözleriyle 
şarkı söyledi. 

“Monrovi, Başkan Topbaş’a 
emanet…”
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’a davet 
ettiği Broh’a, İSMEK kursiyerlerinin 
yaptığı el işi örtü hediye etti.
Hediye karşısında gözyaşlarını 
tutamayan Başkan Broh, Başkan 
Topbaş’a şehrin sembolik anahtarını 
vererek, “Siz bizim kardeşimizsiniz. Zor 
günümüzde yanımızda oluyorsunuz. Bu 
anahtarı vererek, şehrimizi size emanet 
ediyoruz. Dostluğumuz baki kalacak ve 
tüm gücümüzle halklarımızın refahı için 
çalışacağım.” diye konuştu.
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“İyi Niyet Mektubu” imzalandı…
Başkan Kadir Topbaş temasları 
kapsamında, Liberya İçişleri Bakanı 
Blamo Nimley ile “İyi Niyet Mektubu” 
imzaladı. İmza töreninde Türkiye’deki 
işadamlarına da yatırım çağrısı 
yapıldı. Liberya heyetinin “Türkiye’den 
işadamları gelsin, yatırım yapsın. Her 
türlü desteği veririz, tüm kapılarımızı 
açarız.” sözleri karşısında Başkan 
Topbaş da, THY Yönetim Kurulu 
Başkanı Hamdi Topçu ile telefon 
görüşmesi yaparak, Topçu’nun 
“Havalimanı ve uçuş güvenliği 
sağlanması durumunda sefer 
yapılabilir.” sözünü aktardı. 

“Liberya Devlet Başkanı: Erdoğan’ı 
takip ediyoruz…”
Başbakan Erdoğan’ın “Afrika Açılımı”, 
Başkan Kadir Topbaş’ın Liberya 
ziyaretinde de etkisini gösterdi. 
Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı. 
Başkan Kadir Topbaş, katıldığı her 
programda ilgi odağı oldu. Başkan 

Topbaş, daha sonra Liberya Devlet 
Başkanı Ellen Johnson Sirrleaf’ın Üst 
Düzey Panelistler onuruna verdiği 
yemeğe katıldı. Başkan Sirrleaf, 
“Türkiye’nin Başbakanı Erdoğan’ı 
tanıyoruz, onu yakından takip 
ediyoruz. Türkiye ekonomisinin iyi 
durumunu görüyoruz, sizlerin fikirleri 
bizim için önemli.” dedi. Başkan Topbaş 
da Başbakan Erdoğan’ın, dünyanın 
geleceğinde rol oynadığını söyledi. 

“Türk Okulu’na ziyaret…”
Başkan Topbaş Liberya ziyareti 
sırasında, Başkent Monrovia’daki 
Türk Okulu’nu da ziyaret etti. 
400 öğrencisi bulunan okulda 
öğrencilerle yakından ilgilenen 
Başkan Topbaş, “Bu çocuklar 
çölde açan çiçekler gibi. Onları 
kazanmalıyız. İyi eğitim almalılar ve 
ülkelerine hizmet etmeliler.” dedi. 
Başkan Topbaş, birlikte fotoğraf 
çektirdiği öğrencilere çeşitli 
hediyeler verdi.
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Akil Adamlar gelecek için 
Liberya’da toplandılar 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un 
danışma kurulu niteliğindeki 26 kişilik “2015 Sonrası 
Kalkınma Gündemi Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli”nin 

üyeleri arasında yer alan Başkan Kadir Topbaş, Liberya’da 
yapılan BM Akil Adamlar Toplantısı’na katıldı. İngiltere 
Başbakanı David Cameron, Endonezya Devlet Başkanı 
Susilo Bambang Yudhoyono, Liberya Devlet Başkanı 
Ellen Johnson Sirleaf, Ürdün Kraliçesi Rania Al Yassin gibi 
isimlerin yer aldığı toplantı, “Sürdürülebilir Refah için Yapı 
Taşları” konu başlığı ile yapıldı.  

Sürdürülebilir kalkınma için atılacak adımların tartışıldığı 
toplantıda, Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nin neleri başardığı 
konuşuldu. Kalkınma Hedefleri’nin belirlenmesinden bu 
yana hangi küresel eğilmelerin ve belirsizliklerin 10-30 yıl 
içinde kalkınma gündemini etkileyeceği konuları üzerinde 
duruldu.

“BM öncülüğünde çalışmalar yapmalıyız…”
Başkan Kadir Topbaş toplantıda yaptığı konuşmada, 
dünyadaki gelir dağılımında görülen eşitsizliğe dikkat 
çekerek, “Bu sorun giderilmediği sürece ileride yoksul 
insanlar filmlerde gördüğümüz gibi kentlerde büyük 

Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, üyesi 
olduğu “2015 Sonrası Kalkınma 
Gündemi Konusunda Seçkin 
Kişiler Üst Düzey Paneli”nin 
Liberya’daki 3’üncü toplantısına 
katıldı. Başkan Topbaş, 
daha güzel bir gelecek için 
dünyadaki gelir dağılımında 
adaletin sağlanması 
gerektiğini söyledi. 
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şehirlerde kanallarda yaşamlarını 
sürdürecek. Zaman zaman buralardan 
çıkarak, şehir yaşamını tehdit edecekler. 
Bu gelir dağılımındaki dengesizliğe 
çözüm için BM öncülüğünde tüm 
dünyada çalışmalar yapılması 
gerekmektedir.” dedi.  

“Yaşama sevincinin olmadığı yerde 
şiddet olur…”
Başkan Kadir Topbaş, sosyal eşitlik, 
çevresel sürdürülebilirlik ve çevresel 
dönüşüm konularının tartışıldığı 
panelde, “Sürdürülebilir Büyümenin 
Önünde Birer Fırsat ve Engel Olarak 
Kentler” başlıklı bir konuşma 
yaptı. Yaşama sevincinin olmadığı 
yerde, şiddet ve çatışmanın öne 
çıktığını vurgulayan Başkan Topbaş, 
“Vatandaşlarımıza kendilerini değerli 
hissettirmeliyiz. Onlara hayallerini 
gerçekleştirecekleri bir ortam 
sunmalıyız. Bu zemini oluşturmalıyız. 
Örneğin, biz İstanbul’da yeni bir model 
geliştirdik. Ayni yardım yerine, alışveriş 

kuponları dağıtıyoruz. Bu kuponlarla 
kendi beğenileri doğrultusunda 
kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. 
Açtığımız meslek eğitim kurslarımızla 
onları ücretsiz meslek sahibi yapıyoruz. 
İstedikleri dalda eğitim alabiliyorlar. 
Böylece hayatlarına kendi istekleri 
doğrultusunda yön verme imkanı elde 
ediyorlar. Bu insanlara saygı duymaktır. 
İnsanlara değer vermektir.” diye 
konuştu. 

“Kentsel planlamaya önem 
vermeliyiz…”
Yoksul insanların sadece maddi 
ihtiyaçlarının karşılanmasını değil, aynı 
zamanda güvenli bir yaşam istediklerini 
ifade eden Başkan Topbaş, “Daha 
dayanıklı kentler kurmalıyız. Daha 
sağlam binalar inşa etmeli, geleceği 
de hesaba katarak kentsel planlamaya 
önem vermeliyiz. Afetle mücadele 
birimlerimizi, eğitim ve teçhizat olarak 
en üst düzeye taşımalıyız. Çünkü bu 
felaketler, büyük acıların yaşanmasına 

neden oluyor. Kentlerimizdeki kültür 
varlıklarına zarar veriyor ve aynı 
zamanda yoksulluğu da artırıyor. 
Önceden önlemlerimizi alarak bu 
duruma meydan vermemeliyiz.” dedi. 

“Çocuklar için eylem çağrısı…”
Başkan Topbaş, bir süre önce 
İstanbul’da düzenlenen “2015 Sonrası 
Gündemde Erken Dönem Çocuk 
Gelişimine İlişkin Ulusal İstişare 
Toplantısı”nın sonuç bildirisini 
katılımcılara dağıttı. Başkan Topbaş, 
eylem çağrısında yer alan tekliflerin 
gündeme dahil edilmesini istedi.

İngiltere Başbakanı Cameron’un 
başkanlık yatağı ikinci bölümde, 
Endonezya Devlet Başkanı 
Yudhoyono panelin Eş Başkanı olarak 
hazırladığı müzakere raporunu 
sundu. Toplantıda ekonomik 
büyüme, sosyal eşitlik ve çevresel 
sürdürülebilirliğin boyutları ile ilgili 
sorulara cevap arandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, “Akil 
Adamlar 2015 Sonrası Kalkınma 
Gündemi Toplantısı”  için gittiği 
Liberya’da üst düzeyde ağırlandı. 
Liberya Devlet Başkanı Ellen 
Johnson Sirleaf, katkılarından 
dolayı Başkan Topbaş’a 
teşekkür etti.

Liberya Devlet Başkanı’ndan 
Başkan Topbaş’a teşekkür… 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Akil 
Adamlar 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Toplantısı”  
için Liberya’nın başkenti Monrovia’ya gitti. Liberya’da 

çeşitli temaslarda bulunan Başkan Kadir Topbaş, Liberya 
Cumhuriyeti’ne en üst düzeyde ziyarette bulunan ilk Türk 
oldu. Monrovia’da üst düzey protokolle karşılanan Başkan 
Topbaş’a Liberyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 4 otobüs…
Başkan Topbaş’ı ziyaret eden Liberya Emniyet Genel 
Müdürü Chris Uearonice Mossayuoi, Türk polisi ile 
yaptıkları ortak çalışmalardan bahsederek, “Türk polisinin 
bizlere verdiği eğitim sayesinde başarılı işler yaptık. Daha 
öğreneceğimiz çok şey var. Burada Türk polisi çok seviliyor. 
İmkansızlıklar içinde ortak çalışmalar yapıyoruz. Bize 
verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Liberya Polis Teşkilatı ile ilgili Emniyet Genel Müdürü’nden 
bilgi alan Başkan Topbaş, “O zaman bizim de yardımımız 
olsun. Daha önce İstanbul halkına hizmet eden İkarus 
otobüslerimizden 15 tanesini Monrovia Belediyesi’ne 
ve halkına hediye ettik. Sizin polislerinizin de göreve 

gidecek arabaları yokmuş. 4 İkarus otobüsü de size hediye 
ediyoruz.” diye konuştu. Başkan Topbaş’ın bu açıklaması 
Emniyet Müdürü ve polisler tarafından sevinçle karşılandı.

Başkan Topbaş’a teşekkür…
Birleşmiş Milletler 3’üncü Üst Düzey Paneli’nin 
“Sürdürülebilir Refah için Yapı Taşları” konu başlığı yapılan 
çeşitli oturumlarının ardından Başkan Topbaş’ın yanına 
gelen Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf, 
İstanbul ve Türk halkına selamlarını söyleyerek, “Gelmekle 
onur verdiniz. Başkentimize hediye ettiğiniz otobüsler için 
de teşekkür ederim. Halkımız size minnettar.” dedi. 

Belediye Başkanı’na Türk Bayrağı rozeti…
Başkan Kadir Topbaş, kendisini uğurlamaya gelen 
Monrovia Belediye Başkanına üzerinde Türk Bayrağı 
bulunan rozet takarak, misafirperverliğinden dolayı 
teşekkür etti. Monrovia Belediye Başkanı Broh da, “Sayın 
Başkan, çok teşekkür ederim. Bizi çok mutlu ettiniz. 
İnanın halkımız size minnettar kalacak. Bize jestinizi asla 
unutmayacağım. Bu rozeti yakamdan çıkarmayacağım. 
Tüm dostlarıma anlatacağım, sağ olun.” diye konuştu.
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Liberya’da yapılan “Seçkin 
Kişiler Üst Düzey Paneli”ne 
katılan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Gana Cumhurbaşkanı 
Johnson Dramani Mayama’nın 
daveti üzerine Gana’ya 
gitti. Cumhurbaşkanı 
Mayama, Başkan Topbaş’la 
görüşmesinde Türk 
işadamlarını yatırım yapmaya 
davet etti.

Başkan Kadir Topbaş, Gana 
Cumhurbaşkanı ile görüştü 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Gana Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine Gana’ya 
gitti. Başkan Kadir Topbaş’ı konutunda ağırlayan 

Cumhurbaşkanı Johnson Dramani Mayama, ziyaretten 
memnuniyet duyduğunu ifade etti. 

“Hizmeti Türkiye’den dünyaya yaymaya çalışıyoruz…”
Başkan Kadir Topbaş, Cumhurbaşkanı Mayama’ya 
İstanbulluların selam ve sevgilerini getirdiğini belirterek, 
“Halkların kalkınması için kaynakların doğru yerlerde, 
doğru zamanlarda kullanılması gerekiyor. Biz Türkiye 
olarak büyük gelişme sağladık. Sayın Başbakanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanlığı yaptı. Yerel 
yönetimleri iyi biliyor. Hizmeti önce Türkiye’ye, sonra 
dünya ülkelerine yaymaya çalışıyor. Biz bu tecrübemizi, 
bilgimizi sizlerle paylaşmaya hazırız.” diye konuştu. 

“Türk işadamlarına kapımız açık…”
Gana Cumhurbaşkanı Mayama da, Türk iş adamlarının 
Gana’da yatırım ve ticaret yapabileceklerini ifade 

ederek, “Kapımız açık gelsinler, yatırım yapsınlar, iş 
kursunlar. Bizim iş adamlarımızla ortaklık yapsınlar.” 
dedi. Cumhurbaşkanı Mayama, “İlk Askeri Darbem” adını 
verdiği ve küçükken yaşadığı askeri darbe ve sonrası 
yaşadığı dramı anlattığı anı kitabını imzalayarak, Başkan 
Kadir Topbaş’a hediye etti.

“Akra Belediyesi ile işbirliği…”
Başkan Topbaş, ziyarette hazır bulunan Akra Belediye 
Başkanı Vandepuije’yi İstanbul’a davet ederek, işbirliği 
protokolü imzalanması için hazırlık başlattı. İstanbul ve 
Akra arasında ticari, kültürel ve altyapı çalışmalarında 
ortak çalışmalar yapılması konusunda görüş birliğine 
varıldı. Başkan Kadir Topbaş daha sonra, Akra Büyükelçisi 
Aydın Nurhan’ın verdiği resepsiyona katıldı. Başkan 
Topbaş resepsiyonda, Gana Devlet Bakanı Mustafa 
Ahmet ve Akra Belediye Başkanı Vandepuije ile ortak 
basın toplantısı düzenledi. Kalabalık medya grubunun 
izlediği toplantıda, yapılan ortaklık ve işbirliği hakkında 
bilgi verildi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Gana 
ziyareti kapsamında işadamları 
ile biraraya geldi. Başkan 
Topbaş, Akra Belediyesi ile 
ticari, kültürel ve alt yapı 
konularında işbirliği protokolü 
imzalanacağını söyledi.

İşbirliğinde ilk adım 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gana 
gezisi çerçevesinde Türk-Gana İşadamları Derneği’ni 
ziyaret etti. Dernek Başkanı Mustafa Temizkan’dan 

ticari ilişkiler hakkında bilgi alan Başkan Topbaş, ticaretin 
artırılması ve sorunların giderilmesi için Akra Belediyesi ile 

ticari, kültürel ve alt yapı konularında işbirliği protokolü 
imzalanacağını söyledi.

“Başkan Topbaş’a 9 dilde karşılama…”
Başkan Topbaş daha sonra, Akra’da bulunan Galaxy 
İnternational School’u ziyaret etti. Öğrenciler Başkan 
Topbaş’ı, 9 dilde “Hoş geldiniz” diyerek karşıladı. Ganalı 
öğrencilerle sohbet edip, Türkçe şarkı ve şiir dinleyen 
Başkan Topbaş, eğitimler hakkında bilgi aldı.

“Cami inşaatına Başbakan’dan destek…”
Başkan Kadir Topbaş, Akra’da yaklaşık 15 yıl önce başlanan 
ancak çeşitli nedenlerle tamamlanamayan Akra Furkan 
Camii’nin inşaatını da gezdi. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 2014 yılı Şubat ayında ibadete açılması 
için destek verdiği cami inşaatı hakkında bilgi alan 
Başkan Topbaş, yetkililere mimari tavsiyelerde bulundu. 
Hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Akra Cami’nin projesi, 
Selimiye ve Sultanahmet Camilerinin mimarisinden 
yararlanılarak çizildi. 4 minareli olarak tasarlanan eser, 
Akra’nın en büyük camisi olacak. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş 
ile Gana’nın Akra şehri 
Belediye Başkanı Alfred 
O. Vanderpuiye, iki şehir 
arasında çeşitli konularda 
işbirliğini öngören mutabakat 
zaptını imzaladılar. Başkan 
Topbaş, kaynakların kullanımının 
kendilerine bırakılması halinde 
Afrika’nın dünyaya model 
olacağını söyledi. 

İstanbul’dan Gana’ya destek... 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Afrika ülkesi Gana 
Cumhuriyeti’nin Başkenti Akra Belediyesi arasında 
ulaşım sistemleri, sağlık, eğitim, katı atık yönetimi, toplu 

konut, toplu taşıma, meslek eğitimi ve yerel yönetişim 
alanlarında işbirliğini öngören mutabakat zaptı Saraçhane 
Belediye Sarayı’nda düzenlenen törenle imzalandı. 
Mutabakat Zaptı’nı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ile Akra Belediye Başkanı Alfred O. 
Vanderpuiye imzalarken törende İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bürokratları ile Akra Belediyesi’nden bir 
heyet de hazır bulundu.

“Gana, Afrika’ya model olacak konumda…”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
törende yaptığı konuşmada, Akra Belediye Başkanı Alfred 
O. Vanderpuiye ve heyetini İstanbul’da ağırlamaktan 
memnuniyet duyduğunu belirterek, Aralık ayında Gana 
Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama’yı İstanbul’da 
ağırladıklarını hatırlattı. Mahama’nın da kendisini Gana’ya 
davet ettiğini anlatan Başkan Kadir Topbaş, “İki hafta 
kadar önce Liberya’daki Birleşmiş Milletler’in 2015 Sonrası 
Kalkınma Toplantısı’nın ardından Gana’yı ziyaret etme 
imkanı buldum. Gana ve başkent Akra, Afrika’da çok 
önemli bir konumda. Kaynaklarını doğru kullanmaya 
başlayan Gana, gelecekte model teşkil edecek bir ülke.” 
dedi.

Başkan Kadir Topbaş, “Sayın Cumhurbaşkanı Mahama 
bizi konutunda ağırladı. Meslektaşım Akra Belediye 
Başkanı Sayın Vanderpuiye ile yaptığımız görüşmede 
de yerel yönetimlerin yapacağı işbirliğinin halkların 
daha refah içinde yaşamasına vesile olacağını konuştuk.” 
diyerek, UCLG Başkanı olarak yerel diplomasiyi çok 
önemsediklerini ve yerel yönetimlerin dünya barışına 
önemli katkılar sunabileceğini anlattığını söyledi.

“Başarılarımızı, Gana ile paylaşmaya hazırız…”
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yeni dünya düzenindeki aktif rolüne 
ve Afrika’ya verdiği öneme dikkat çeken Bakan Topbaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler de yerel yönetimler 
olarak bu sürece katkı sunmaya çalışıyoruz. Türkiye ile 
Gana arasındaki ilişkiler de çok olumlu yönde gelişiyor. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Gana’ya yaptığı ziyaret de 
çok anlamlıydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
edindiğimiz bilgi ve deneyimleri Gana ve Akra Belediyesi 
ile paylaşmaya her daim hazırız. Avrupa’nın 23 ülkesinden 
büyük olan İstanbul, 8 bin 500 yıllık bir tarihe ve çok ciddi 
bir deneyime sahip. Bilgiyi ve teknolojiyi çok iyi kullanan 
bir belediyeyiz. Türkiye’de ve dünyada yerel yönetimlere 
öncü olma anlayışındayız. Geride bıraktığımız 9 yıl içinde 
İstanbul’a 34 milyar dolar yatırım yaparak çok ciddi bir 
değişime imza attık.”
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Ulaşım sistemleri, içmesuyu, katı 
atık yönetimi, şehir planlaması, 
insan yönetimi, mesleki eğitimler, 
halk sağlığı, kültür ve turizm ile afet 
yönetimi konularında çok ciddi 
birikime ve başarıya ulaştıklarının 
altını çizen Başkan Topbaş, “Bu 
alanlardaki başarılarımızı, bütün 
insanların kaderlerinin birbirine 
bağlı olduğu günümüzde Afrika 
ve Gana ile paylaşmaya hazırız. 
Arzumuz dünyadaki hiçbir ülkenin ve 
milletin yaşama, inanç ve ekonomik 
haklarına müdahale edilmemesidir. 
Yönetimlerin varlığı da halkların 
mutluluğu için olmalıdır. Günümüzün 
teknolojik dünyasında insanlar bilgiye 
rahatlıkla ulaşabiliyor ve yöneticilerini 
sorgulayacak konuma geldi. Bilgi ve 
deneyimlerimizin insanlığın ortak malı 
olduğunu biliyoruz ve paylaşmaktan 
çekinmiyoruz.” diye konuştu.

“Afrikalının kaynakları, Afrika’ya 
bırakılsın!”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
bugüne kadar 37 kentle kardeş 

şehir anlaşması, 19 kentle işbirliği 
protokolü ve 13 kentle de mutabakat 
zaptı imzaladığını vurgulayan Başkan 
Topbaş, Pakistan’dan Afrika’ya kadar 
birçok kentin yerel yönetimlerine 
destek verdiklerini söyledi. Dünyadaki 
acıları paylaşmak adına felaketlerin 
yaşandığı ülkelere de ekiplerini 
gönderdiklerinin altını çizen Başkan 
Topbaş konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Acıları birlikte paylaşıyoruz. 
Mutlulukları da paylaşmak isteriz. 
Bugün Gana ile ilişkilerimizi 
geliştirecek işbirliği protokolüne imza 
atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
İnanıyorum ki, işbirliğimiz Afrika’nın 
birçok şehrine model olacaktır. Bu 
işbirliklerimiz sadece kağıt üzerinde 
kalmayacak. Diliyorum ki, işbirliğimiz 
bir milat ve bir ezber bozma olsun. 
Afrikalının kaynakları Afrika’ya 
bırakılsın. Değişen dünya şartlarında 
Afrika dünyaya model olsun istiyoruz. 
Afrika’nın başarılarını mutlulukla takip 
edeceğiz. Mutabakat zaptının İstanbul 
ve Akra’ya güzellikler getirmesini 
diliyorum.” 

“Akra’da su, hastane ve okul ihtiyacı 
var...”
Akra Belediye Başkanı Alfred 
O. Vanderpuiye de, İstanbul’da 
bulunmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu belirterek, “Harika bir 
misafirperverlik gösteriyorsunuz. 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanınızın 
ziyaretinin ardından İstanbul’a gelmeyi 
çok istemiştik. Son 4 yılda Akra Belediye 
Başkanı olarak yaptığım en anlamlı 
ziyaret bu. İstanbul ziyaretimiz benim 
için çok farklı oldu çünkü buradan 
umut dolu olarak döneceğiz.” dedi.

Akra’da içmesuyu, eğitim ve sağlık 
alanları konusunda eksiklikleri 
tamamlayacaklarına inandıklarını 
vurgulayan Vanderpuiye, “İstanbul’daki 
ulaşım, katı atıkların toplanması gibi 
işleri görünce içimiz umutla doldu. 
Desteğinizle halkımız için çok şeyler 
yapacağız. Bu imzayla birlikte Akra ve 
İstanbul arasında bir bağ kurulacak. 
İşbirliğinin de ötesine geçilecek. Biz, 
evimize umutla döneceğiz.” diye 
konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
mutabakat zaptı imzaladığı 
Akra Belediye Başkanı Alfred O. 
Vanderpuiye onuruna akşam 
yemek verdi. İstanbul’da 
bulunmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu belirten konuk 
Başkan Vanderpuiye, 
İstanbul’un kendilerini çok 
etkilediğini söyledi.

Gana Heyeti 
İstanbul’a hayran kaldı… 

Gana Cumhuriyeti’nin Başkenti Akra’nın Belediye 
Başkanı Vanderpuiye ile birçok alanda işbirliğini 
öngören mutabakat zaptı imzalayan Başkan Kadir 

Topbaş, Gana Heyeti’ni İstanbul Boğazı’nda ağırladı. 
Ortaköy’deki Feriye Lokantası’nda düzenlenen akşam 
yemeğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Bürokratları 
da yer aldı.

“Barış kenti İstanbul…”
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul hakkında bilgiler verdiği 
Vanderpuiye’ye, iki kıta üzerine kurulan şehrin, üç büyük 
imparatorluğa başkentlik yaptığını ve dünyanın uzun 
asırlar boyunca İstanbul’dan yönetildiğini anlattı. Farklı 
dinlere, dillere ve kültürlere hoşgörü içinde ev sahipliği 
yapan İstanbul’un tam bir barış kenti olduğunu vurgulayan 
Başkan Kadir Topbaş, son 9 yılda yaptıkları yatırımlarla 
birlikte İstanbul’un gıptayla bakılan bir şehir haline 
geldiğini söyledi.

“Her türlü desteğe hazırız…” 
Türkiye ve İstanbul’un Afrika ile tarihi bağları bulunduğunu 
ve Afrika’nın kaynaklarının artık Afrikalılar tarafından 
kullanılması gerektiğinin altını çizen Başkan Topbaş, 
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gelişme potansiyeli 
yüksek olan Gana ve Akra şehrine her türlü desteği 
vermeye hazırız.” dedi.

“İstanbul’dan çok etkilendik…”
Akra’nın Belediye Başkanı Alfred O. Vanderpuiye de, 
misafirperverliğinden dolayı Başkan Kadir Topbaş’a 
teşekkür etti. İstanbul’dan çok etkilendiklerini belirten 
Vanderpuiye, Türkiye’yi dost ve kardeş ülke olarak 
gördüklerini söyledi. 
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İstanbul’da hayata geçirilen 
ve birçok şehre model olan 
Metrobüs, Pakistan’ın Pencap 
Eyaleti’nin Başkenti Lahor’da 
hizmete girdi. Projelendirme 
ve hizmete alımına kadar Türk 
mühendis ve işçisinin desteğiyle 
hayata geçirilen Lahor Metrobüs 
Hattı ile günde 120 bin yolcu 
taşınacak.

Metrobüs Lahor’da!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından teknik ve proje 
danışmanlığı yapılan Lahor Metrobüs 

Hattı, büyük bir törenle hizmete girdi. 
Lahor’daki açılış törenine Pencap 
Eyaleti’nin Başbakanı Şahbaz Şerif ile 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın 
yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Ahmet Selamet ve Ulaşım 
A.Ş. Genel Müdürü Ömer Yıldız katıldı.

Başbakan Şerif’ten, Başbakan 
Erdoğan ve Başkan Topbaş’a 
teşekkür…
80 milyon nüfuslu Pencap Eyaleti’nin 
Başbakanı Şahbaz Şerif törende yaptığı 
konuşmada, vermiş oldukları destek 
için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ve Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür etti. 
Metrobüs hattı ile Lahor’da halkın artık 
saatlerce otobüs beklemek zorunda 
kalmayacağını belirten Başbakan 
Şerif, “Fakir insanımız, yanından 
klimalı araçlarla geçen zenginlere 
bakmak zorunda kalıyordu. Artık fakir 
halkımız da bundan sonra klimalı 
metrobüslerde hızlı ve güvenli şekilde 
seyahat edebilecek.” diye konuştu. 

Günde 120 bin yolcu taşıyacak…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden Ulaşım A.Ş.’nin 
teknik ve proje danışmanlığı yaptığı 
Lahor Metrobüs Hattı, 2 saatlik 
yolculuk süresini 50 dakikaya 
indirdi. 12 milyon nüfusa sahip 
Lahor’un en yoğun caddesinde 
27 kilometre boyunca uzanan 
metrobüs hattının 9 kilometrelik 
kısmı yükseltilmiş yoldan oluşuyor. 
Günde 120 bin yolcu taşıyacak olan 
hat, 300 milyon dolara mal oldu.

10 ayda tamamlanarak rekora 
imza atıldı…
Türk mühendis ve işçisinin 
desteğiyle hayata geçirilen 
hat, 10 ay gibi rekor bir sürede 
tamamlandı. Üç tekerlekli rikşa 
ve çinçi araçların yoğun hava 
kirliliğine neden olduğu Lahor’da 
metrobüs ilk ay ücretsiz olacak. 
e-bilet uygulamasının da geçerli 
olacağı metrobüs hattında, bilet 
fiyatlarının 10-20 Rupi (18-35 
kuruş) aralığında olması tahmin 
ediliyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile Libya’nın Bingazi Belediyesi 
arasında “Kardeş Şehir 
Protokolü” imzalandı. Başkan 
Kadir Topbaş, Bingazi’nin 
gelişmesi ve insanların 
mutlu olacağı bir kent haline 
gelmesi için önemli katkıda 
bulunacaklarını söyledi.

İstanbul ve Bingazi kardeşliği
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 

ile Libya Bingazi Belediye Meclis Başkanı Mahmoud 
Burazziza, Kardeş Şehir Protokolü’nü törenle imzaladı. 

Saraçhane Başkanlık Sarayı’ndaki imza töreninde 
konuşan Başkan Kadir Topbaş, günümüz dünyasında 
yerel diplomasinin önemine dikkat çekerek, “Ülkelerin 
gelişmesinde yerel yönetimler eskiye nazaran daha 
aktif rol üstlenmektedir. Özellikle dost ve kardeş ülke 
Libya’dan gelen değerli dostlarımızla burada Bingazi ve 
İstanbul işbirliğini başlatırken, asırlardan beri dostluk ve 
kardeşliği olan iki ülke halkı olarak da önemli bir işbirliği 
oluşturacağız.” dedi.

“Halkı mutlu edecek katkılarda bulunacağız…”
Başkan Kadir Topbaş, Libya ile asırlarca aynı kültür 
değerlerinin paylaşıldığını anlatarak, “İstanbul Türkiye’yi, 
Bingazi de Libya’yı taşıyor. Bu anlaşma ile Bingazi’nin 
gelişmesi ve orada yaşayan insanların mutlu olacağı bir 
kent haline gelmesi için önemli katkı sunacağız. Özellikle 
alt yapıdan ulaşıma, çevreye ve sosyal yapıya kadar her 
alanda önemli katkı vereceğiz.” diye konuştu.
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“Birçok kentle işbirliği içindeyiz…”
Ulusların hayatlarında da tıpkı insan hayatında olduğu 
gibi bazı sıkıntılı dönemlerin yaşandığını ifade eden 
Başkan Topbaş, “Libya sıkıntılar yaşadı, geçmişte 
Türkiye’nin yaşadığı gibi. Libya ciddi bir değişim ve 
dönüşüm sürecine girdi. Sayın Başbakanımızın Libya’nın 
yapılanması konusunda verdiği desteği biz de yerel 
ölçekte sürdürme arzusundayız.” dedi. Dünya genelinde 
birçok kent ile işbirliği halinde olduklarını anlatan Başkan 
Topbaş, Mekke, Kahire, Yemen ve Avrupa’nın birçok 
kentiyle işbirliği yaptıklarını söyledi.

“Güçlü bir medeniyetin adımlarını birlikte atmak 
istiyoruz…”
Libya Bingazi Belediye Meclis Başkanı Mahmoud 
Burazziza da, Libya’da sıkıntılı günlerin geride kaldığını 
belirterek, kalkınma sürecinde Türkiye’nin desteğine 
ihtiyaçları olduğunu söyledi. Türkiye’nin devrim sürecinde 
yanlarında olduğunu hatırlatan Burazziza, “Şehrimizin 
güçlü bir kalkınma sürecine girmesi için adım atıyoruz. 
Belediyecilik alanlarında herkesi kapsamak istiyoruz. 
Bu yüzden tarihi bağlarımız olan bu şehre geldik. İlk 
kardeş şehir protokolümüzü burada imzalayarak güçlü 
bir medeniyetin adımlarını birlikte atalım istiyoruz.” diye 
konuştu. 

“Türkiye ve Libya’yı tek bir devlet olarak görüyoruz…”
Libya’da yaşanan devrimin Libya halkına öz güven 
kazandırdığı ifade eden Burazziza, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Devrim sonucunda halkımız kendine 
güveniyle yeniden ayağa kalktı. Kurumsal anlamda bir 
devlet yapısından bahsedemiyorduk. Bu halk kendi 
devlet kurumlarını ve kaynaklarını korudu. Bu halk 
kararlıdır ve bu devrimle Libya’nın yeniden inşasını 
sağlamaya yeminlidir. Bu da, gelişmiş ülkelerle yapılacak 
protokollerle olacaktır. Biz Türkiye’yi ayrı bir devlet olarak 
görmüyoruz. Türkiye ve Libya’yı tek bir devlet olarak 
görüyoruz. Türkiye’ye geldiğimiz zaman kendimizi 
gurbette hissetmiyoruz. Bizler Bingazi Yerel Meclisi olarak 
Libya’yı koruyacak bir bakış açısı ortaya koyacağız. Zaten 
Türkiye bu zalim rejimden kurtulmamız konusunda 
bize çok büyük destek verdi. Türkiye her alanda bizim 
yanımızda durdu.”

Başkan Kadir Topbaş ve Belediye Meclis Başkanı 
Mahmoud Burazziza konuşmaların ardından “Kardeş 
Şehir Protokolü”nü imzaladılar. Burizziza, Başkan Topbaş’a 
devrimde yıkılan ve Libya’nın önemli isimlerinden olan 
Ömer Muhtar’ın türbesini simgeleyen bir pano hediye etti. 
Başkan Topbaş da Burizziza’ya, İstanbul siluetini yansıtan 
kara kelem çalışması bir tablo hediye etti.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul Genç Girişimciler 
Derneği’nin (İSGİD) davetlisi 
olarak “21. Yüzyılın Başkenti 
İstanbul” konulu toplantıya 
katıldı. Toplantıya katılan 
girişimcilere İstanbul’da 
devam eden ve planlanan 
çalışmaları anlatan Başkan 
Topbaş, dünyadaki gelişim ve 
değişimi okuyabilenlerin hem 
kendilerine hem de ülkelerine 
ciddi yol aldırabildiğini 
söyledi. 

Başkan Topbaş, 
geleceğin İstanbul’unu anlattı

İstanbul Genç Girişimciler Derneği tarafından 
düzenlenen “21. Yüzyılın Başkenti İstanbul” konulu 
toplantı Polat Renaissance Hotel’de yapıldı. Başkan 

Topbaş, davetli olarak katıldığı toplantıda genç 
girişimcilere İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltmek 
için yapılan, devam eden ve planlanan yatırım ve 
hizmetleri anlattı. Başkan Kadir Topbaş toplantıda yaptığı 
konuşmada, geçmişte insanların doğdukları bölgelerde 
yaşayıp, ticaretlerini de aynı bölgede yaptıklarını ancak 
günümüzde yaşam şeklinin değiştiğini ve buna bağlı 
olarak insanların artık hayatlarını başka şehirlerde 
hatta ülkelerde devam ettirip, kıtalararası ticari ilişkiler 
kurabildiklerini söyledi. 

“İnsanların kaderleri birbirine bağlı...”
Dünyanın global bir köy haline gelmesinde teknoloji ve 
iletişimdeki hızlı gelişmenin etkili olduğunu vurgulayan 
Başkan Topbaş, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Teknolojinin ve iletişimin hızla geliştiği günümüzde 
dünyanın herhangi bir noktasında olan olumlu ya da 
olumsuz bir olay dünyanın başka noktasındaki insanları 
etkileyebiliyor. İnsanların kaderleri adeta birbirine bağlı.”

“İstanbul hayranlıkla izleniyor...”
İnsanlık tarihi boyunca dünyada güç değişiminin 
en hızlı yaşandığı yüzyılın 21’inci yüzyıl olduğunu 
ifade eden Başkan Kadir Topbaş, “Bu ciddi değişimi 
ve gelişimi görerek okuyabilenler hem hayatlarına 
hem iş dünyalarına hem de ülkelerine ciddi mesafeler 
aldırabilirler. Bu dönemde değişimi görüp iyi okuyabilen 
Sayın Başbakanımız ve hükümetimiz, Türkiye ve dünyada 
gelişmesi hayranlıkla izlenen, başarısı araştırmalara konu 
edilecek kadar önemsenen bir boyuta gelmiştir.” dedi.

“Türk işadamları dünyanın her yerinde...”
Napolyon’un “Dünya tek bir devlet olsa, başkent 
İstanbul olurdu” sözünü hatırlatan Başkan Topbaş, 
“İstanbul’da mesai saatleri içerisinde Tokyo Borsası’nı 
kapanmadan görebiliyorsunuz. Akşam New York 
Borsası’na yetişebiliyorsunuz. Dünyanın her tarafının 
ticari akışkanlığına şahit olabiliyorsunuz. Geçmişte 
kaybettiğimiz zamanı telafi etmek için çok ciddi bir 
çalışma içerisine girdik. Ve genç iş adamlarımız artık 
dünyanın her yerinde var. İşadamlarımızın başarılarıyla 
büyük gurur duyuyorum.” diye konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş,  İstanbul 
Dostluk Grubu ve İstanbul Suriçi 
Dernek üyeleri ile biraraya geldi. 
İstanbul Toplantılarına da 
katılan Başkan Kadir Topbaş, 
İstanbul’un artık turizm, 
kongre, moda ve spor şehrine 
dönüştüğünü söyledi. 

İstanbul artık turizm, kongre, 
moda ve spor şehri…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Aluç, İstanbul 
Suriçi Dernek üyeleri ve aralarında işadamlarının 

da bulunduğu 350 kişiyle Miniatürk’te biraraya geldi. 
Katılımcılara hitap eden Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un 
barış ve hoşgörü şehri olduğunu belirterek, “İstanbul, 
yaptığımız 60 milyar liralık yatırımla, Türkiye ve dünyaya 

örnek bir şehir haline geldi. Şehrimizdeki sivil toplum 
kuruluşları, tarih boyunca barış ve hoşgörünün başkenti 
olan bu şehrin değerlerinin yaygınlaşmasına önemli katkılar 
sunmaktadır.” dedi.

Başkan Topbaş, İstanbul Toplantıları’na katıldı…
Başkan Kadir Topbaş daha sonra İstanbul Suriçi Derneği’nin 
“İstanbul Toplantıları”na konuşmacı olarak katıldı. Topkapı 
Eresin Otel’de düzenlenen toplantıda, AK Parti Sosyal 
İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Milletvekili 
Gürsoy Erol ile İstanbul Suriçi Derneği Başkanı Nedim 
Abi’nin bulunduğu 550 kişi yer aldı.

İstanbul artık turizm, kongre, moda ve spor şehri…
İstanbul’un 9 yılda yaptıkları yatırım ve hizmetler 
sayesinde artık bir turizm, kongre, fuarcılık, moda ve spor 
şehrine dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Kadir Topbaş, 
İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları’nın da en güçlü adayı 
olduğunu söyledi. Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un bu yıl 
10 milyon turisti ağırladığının altını çizerek, “İstanbul’un 
hedefi en az Roma, Paris ve Londra kadar turist ve turizm 
geliri elde etmek.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
envanterinde bulunan Osmanlı 
Dönemi eserlerini dijital 
ortama aktarıyor. Hayata 
geçirilen proje ile 40 bin nadide 
eser, uluslararası kütüphanecilik 
standartlarına uygun hale 
getirilecek.

İstanbul’un hazineleri 
dijital dünyaya açılıyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler 
Müdürlüğü’nde bulunan Osmanlı Dönemi’ne ait nadir 
eserlerin kataloglaması, dijital ortama aktarılması ve 

elektronik ortamda kullanıma sunulmasını sağlayan 
projenin tanıtım toplantısı, Atatürk Kitaplığı Konferans 
Salonu’nda yapıldı. Toplantıya İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Ali Altıntaş, Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Kütüphane 
ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder ile üniversite 
öğretim üyeleri, kütüphaneciler, araştırmacılar ve çok 
sayıda davetli katıldı. 

Proje kapsamında, İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü 
Atatürk Kitaplığı’nda bulunan Arapça, Farsça ve Osmanlı 
Türkçesi ile basılmış 40 bin nadir eserin kataloglama 
ve niteleme işlemleri uluslararası kütüphanecilik 
standartlarına uygun hale getirilecek. Taranan eserler 
sayısal ortama aktarılarak web üzerinden ücretsiz olarak 
hizmete sunulacak. 

Proje ile Atatürk Kitaplığı’nda bulunan basılı kültürel 
mirasın korunması, görünürlüğünün artırılması ve bilgiye 
erişiminin daha etkin ve yaygın bir hale getirilmesi 
amaçlanıyor.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, “Muhtarlarımızı 
Dinliyoruz Mahallelerimizi 
Konuşuyoruz” toplantılarına 
aralıksız devam ediyor. 
Toplantılarda muhtarların 
sorunlarına çözüm bulmak için 
görüş alışverişinde bulunuluyor. 

Büyükşehir muhtarları dinliyor 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

talimatıyla Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde 
oluşturulan Muhtarlar Hizmet Birimi, muhtarların dilek, 

şikayet ve önerilerini dinleyerek ilgili birimlere ulaştırıyor 
ve çözüm sürecini takip ediyor. Bu amaç doğrultusunda 
devam eden “Muhtarlarımız Dinliyoruz Mahallelerimizi 
Konuşuyoruz” toplantılarının 13’üncüsü Zeytinburnu 
Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.

Halkla İlişkiler Müdürü Üzeyir Çakır’ın düzenlediği 
toplantıya, Zeytinburnu muhtarları ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi birimlerinden Şehir Planlama 
Müdürlüğü, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, İSPARK, 
İSKİ ve İETT yetkilileri katıldı. Toplantıda, Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nün İstanbul genelinde mahallelerde 
yapacağı nezaket ziyaretleri çerçevesinde ortaklaşa 
yapılabilecek saha çalışmaları hakkında muhtarlara bilgi 
verilirken, karşılıklı istişarede bulunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü, tüm ilçelerde vatandaşa en iyi hizmeti 
verebilmek ve sorunlarını yerinde çözebilmek için 
başlattığı “Muhtarlarımızı Dinliyoruz Mahallelerimizi 
Konuşuyoruz” toplantılarını diğer ilçelerde sürdürüyor. 
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, “İstanbul 
Uluslararası Finans Merkezi 
(İFM)” projesi kapsamında 
düzenlediği çalıştay 
ile uluslararası ulaşım 
uzmanlarını İstanbul’da 
biraraya getirdi. Çalıştayda 
İstanbul’da planlanan ulaşım 
yatırımlarının finansmanı 
değerlendirildi.

Dünyanın yatırım uzmanı 
İstanbul’un ulaşımı için buluştu

Ulaşım Yatırımlarının Finansmanı 
konulu çalıştaya, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 

Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim 
Kapaklıkaya, Raylı Sistem Daire Başkanı 
Dursun Balcıoğlu, Etüd ve Projeler Daire 
Başkanı Atilla Alkan, Mali Hizmetler 
Daire Başkanı Kenan Kırtıl, Hazine 
Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ile Türkiye’de faaliyet gösteren 
yerli ve yabancı finansman ve altyapı 
geliştirici kuruluşları katıldı. 

Londra, New York ve Tokyo’nun 
ulaşımla ilgili kurumlarından uzman 
kişilerin de katılımıyla düzenlenen 
çalıştayda açılış konuşmasını, İBB Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı 
Hülya Kaya yaptı. Çalıştayda, ulaşım 

projelerine yönelik küresel finansman 
kaynakları ve yatırım sürecinde 
kamu-özel sektör işbirliği konularında, 
yatırımcı ve geliştirici uzmanlarla 
birlikte karşılıklı bilgi ve deneyim 
paylaşımında bulunuldu. 

İstanbul’un ulaşım altyapısı 
değerlendirildi…
Çalıştay kapsamında, İstanbul’da en 
doğru ve en uygun finansman modeli 
kullanılarak ulaşım yatırımlarının 
yapılabilmesi için dünyanın en önemli 
finans merkezlerinden olan New 
York, Londra ve Tokyo kentlerinin 
mevcut ulaşım sistemleri, ulaşım 
yatırımları ve uyguladıkları finansman 
çözümleri incelendi. İstanbul’un ulaşım 
altyapısının niteliğinin artırılması için 
inşası devam eden ya da planlanan 

yatırımların finansmanı ve bu konudaki 
stratejiler değerlendirildi. Çalıştay,  
küresel finans merkezleri ile bilgi ve 
deneyim paylaşımında bulunulmasına 
ve ulaşım başta olmak üzere altyapı 
yatırımlarının finansmanı için yenilikçi 
finansman modellerinin geliştirilmesine 
önemli ölçüde katkı sağladı.

Yabancı katılımcılar projeleri 
incelediler…
Çalıştayın ardından Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’ne bağlı Beyaz Gezi 
kapsamında yabancı katılımcılara 
yönelik teknik gezi düzenlendi. 
Konuklar, Yenikapı Metro İnşaat Alanı 
ile Arkeolojik Kazı Alanı, Taksim-
Yenikapı Metro Hattı, Haliç Köprü İnşaat 
Alanı ve Üsküdar’daki Marmaray Proje 
Ofisi’ni ziyaret ettiler.
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İstanbul’daki tüm ulaşım 
araçlarında tek bilet dönemini 
başlatan İstanbulkart, bir 
büyük ödülün daha sahibi 
oldu. İstanbulkart, ulaşım 
bilet sistemleri konusunda 
Avrupa’nın en büyük 
ödüllerinden olan Mastercard 
Transport Ticketing’de 
birincilik ödülüne layık 
görüldü. 

Londra’da düzenlenen Mastercard Transport Ticketing 
Ödülleri töreninde, toplu ulaşım sektöründe 
geliştirdikleri inovatif biletleme uygulamalarını en 

etkin kullanan kurumlar yarıştı. Seçici Kurul tarafından 
yapılan oylama ile ilk 3, ardından web üzerinden yapılan 
oylama ile de 1’inci, 2’nci ve 3’üncü belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği İstanbulkart 
projesi, İngiltere’nin “Londra Otobüs Yönetim Sistemi” ile 
Avustralya’nın “Akıllı Biletleme” projelerini geride bırakarak 
birinciliğin sahibi oldu. İstanbulkart, dünyada akıllı bilet 
uygulamaları alanında verilen “En İyi Genel Hizmet 
Uygulaması” ödülüne layık görüldü. 

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt 
esnasında akıllı kartlarının dağıtılması, vizeleme, online 
başvuru ve e-randevu gibi internet üzerinden işlem 
yapma olanağı ile online başvuruda bulunanların akıllı 
kartlarının adreslerine postalanması gibi uygulamalar, 
İETT’nin 1’inci seçilmesinde önemli bir rol oynadı.

İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, İstanbulkart’ın 
uluslararası düzeyde böyle nitelikli bir ödüle layık 
görülmesinin gurur verici olduğunu belirterek, 
“İstanbul’da 6 milyona yakın elektronik kart kullanıcımız 
var. Yolcularımızın hayatını kolaylaştıracak ve zamandan 
tasarruf sağlayacak birçok uygulama başlattık. 
İstanbulkart’ın kulanım alanı ile ilgili daha birçok proje var. 
Bunları da yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bu ödülde 
emeği olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

İstanbulkart ödüle doymuyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden İGDAŞ, 
başarılı çalışmalarını ödüllerle 
taçlandırmaya devam ediyor. 
İGDAŞ, son olarak “Örnek 
Paydaş İlişkileri” ödülünün 
sahibi oldu.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSSD) 
tarafından her yıl düzenlenen “Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Çözümleri Pazaryeri” etkinliği bu yıl “İşletme 

2023; Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk” 
başlığı ile Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlendi. Türkiye’de 
2011-2012 döneminde ilk 500’e giren şirketler, kurumsal 
sosyal sorumluluklarının iş süreçlerine dahil edilmesi 
konusunda değerlendirildi.

İGDAŞ’ın kamu spotları ödüle layık görüldü…
Alanında öncü 18 şirketin kurumsal sosyal sorumluluk 
uygulaması, “2012 KSS Pazaryeri”nde sergilendi ve ödül 

kapsamında değerlendirildi. Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
ödüllerinin sahipleri, Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derneği ulusal ortaklarından oluşan jüri tarafından belirlendi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İGDAŞ, 
tüm ulusal kanallarda yayınlanan kamu spotları projesiyle 
“Örnek Paydaş İlişkileri” ödülüne layık görüldü.

İGDAŞ, Türkiye’yi bilgilendirdi…
İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan ödüle ilişkin yaptığı 
değerlendirmede, “Kamu spotlarımız ile sadece İstanbulluları 
değil tüm Türkiye’yi bilgilendirdik. Kurulduğumuz günden 
bugüne verdiğimiz hizmette güvenlik unsurunu en üstte 
tuttuk.” dedi. 

Hazırlanan iki ayrı kamu spotunun ulusal 35 televizyon 
kanalında yayınlandığını ifade eden Aslan, “Kamu 
spotlarından birinde doğalgazın hiçbir sorun yaşanmadan, 
güvenli olarak kullanabilmesi için gereken şartlar anlatılırken 
diğer spotta, kullanıcının dikkatsizliği sonucunda oluşabilecek 
herhangi bir problemin acil olarak önlenmesi ve bu 
dikkatsizliğin can ve mal kaybına neden olmaması için 
yapılması gerekenleri ele aldık. Kamu spotlarımız Gas & Power 
Gazetesi tarafından düzenlenen ve sektörümüzün en önemli 
buluşmalarından biri olan Türkiye Enerji Zirvesi’nden de 
gururla dönmemizi sağladı.” diye konuştu.

İGDAŞ’a ödül üstüne ödül… 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden İGDAŞ, 
kış aylarında yükselen 
kullanım nedeniyle artan 
doğalgaz faturalarına 
ödeme kolaylığı getiriyor. 
Uygulanmaya başlanan “Sabit 
Ödeme Sistemi” ile fatura 
ödemeleri tüm yıla yayılıyor. 

İGDAŞ’tan bir kolaylık daha… 

Türkiye’nin lider doğalgaz 
dağıtım şirketi İGDAŞ, hayata 
geçirdiği yeni bir sistem ile 

abonelerinin kış aylarında artan 
doğalgaz tüketimi nedeniyle 
yükselen doğalgaz faturalarına 
ödeme kolaylığı getiriyor. “Sabit 
Ödeme Sistemi” adı verilen bu ödeme 
kolaylığı ile abonelerin doğalgaz 
faturası tüm yıla yayılarak daha küçük 
parçalar halinde ödenebiliyor.

Sabit Ödeme Sistemi’nde İGDAŞ 
aboneleri, son ödeme tarihini 
kendisi belirliyor ve bütçesini ödeme 
tarihine göre planlayabiliyor. Sistem 
başvurularında öncelikle doğalgaz 
kullanımına geçmiş olan abonenin 
varsa geçmiş tüketimine bakılıyor. 
Eğer abone yeni ise kendi sınıfındaki 
diğer abonelere göre tüketim miktarı 
belirleniyor. 

Bu sisteme geçerken yapılan 
sözleşmede abone tarafından 

belirlenen son ödeme tarihine göre 
aylık olarak sabit tüketimli fatura 
tahakkuk ediliyor. Sabit Ödeme 
Sistem Sözleşmesi, belli bir süreyi 
kapsıyor. Abonenin sözleşme 
bitiminde herhangi bir başvuruda 
bulunmaması halinde sözleşme 
kendiliğinden yenileniyor. Abonenin 
sistemden çıkmak veya sözleşmeyi 
feshetmek istemesi durumunda 
mahsuplaşma yapılarak sözleşme 
sona erdiriliyor.

Sabit Ödeme Sistemi’nden, doğalgaz 
kullanımına geçmiş olan, fatura 
borcu bulunmayan ya da ödenmiş 
faturası varsa son ödeme tarihi 
henüz geçmemiş olan ve kendi adına 
başvuruda bulunan tüm aboneler 
faydalanabiliyor. Başvurular, www.
igdas.com.tr sayfasındaki “İnternet 
Şubesi” üzerinden, 444 36 36 
no’lu İGDAŞ Çağrı Merkezi’nden 
ya da İGDAŞ Hizmet Binalarından 
yapılabiliyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
bahçıvanlığı öğrenmek ve 
bahçıvan olmak isteyenler için 
düzenlediği kurslara bu yıl da 
devam ediyor. Ücretsiz olarak 
verilen Avrupa Yakası 2013 Yılı 
I. Dönem Bahçıvanlık Kursu 
yoğun bir katılımla başladı.

Bahçıvanlık kursu başladı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Park Bahçeler 

Müdürlüğü ile Eyüp Halk Eğitim Merkezi’nin işbirliği 
ile İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. koordinatörlüğünde 

yapılan 2013 Yılı I. Dönem Bahçıvanlık Kursu, Haliç Eğitim 
Merkezi’nde başladı. Ücretsiz verilen kursa meslek sahibi 
olmak isteyen, bahçıvanlığı daha profesyonel bir şekilde 
sertifikalı olarak yapmak isteyen, çiçekçi ve fidancı esnafı, 
peyzaj-ziraat-orman fakültelerinden yeni mezun olan 
mühendis, pratik tecrübelerini artırmak isteyen mimar ve 
teknikerler ile bahçıvanlığı hobi olarak yapmak isteyen çok 
sayıda kursiyer katıldı. 

Yeni kursiyerlerin eğitim gereçlerinin dağıtımı ile başlayan 
dönem açılışı, 2012 yılı II. dönem mezunu kursiyerlerin 
sertifika heyecanı ile şenlik havasında geçti. Dereceye giren 
7 kursiyere ödülleri, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcısı Murat Ermeydan, Avrupa Yakası Park 
ve Bahçeler Haliç Şefi Nurettin Demir ve kurs eğitmenleri 
tarafından verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk 
projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği ve meraklılarının 
sabırsızlıkla beklediği Bahçıvanlık Kursu’nda dersler; haftada 
3 gün Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 08.30-16.10 
saatleri arasında yapılıyor. Adaylar, Proje Okuma’dan Toprak 
Hazırlığı’na, Meyvecilik’ten Sera Yapım Tekniği’ne kadar pek 
çok konuda hem teorik hem pratik eğitim alıyorlar. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
sosyal sorumluluk projelerini 
genişleterek Türk çiftçisine destek 
olmayı sürdürüyor. İmzalanan 
“Alım Garantili Meilland Gülü 
Üretim Sözleşmesi” ile 900 bin 
adet Meilland Gülü, 50 üretici 
tarafından dikime hazır hale 
getirilecek.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Eyyüp 
Karahan, Sakarya İli Süs Bitkileri Yetiştiricileri Birliği 
Başkan Ercan Ekici ile “Alım Garantili Meilland Gülü 

Üretim Sözleşmesi”ni imzaladı. İstanbul Ağaç ve Peyzaj, 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında gülleri köylülere 
ürettirecek. Şirket, toplam 900 bin adet Meilland Gülü 
satın alacak.

Üreticilere 2 milyon 430 bin TL ödeme yapılacak…
Laksa anaçlar halinde üreticiye teslim edilecek güller, 
yaklaşık 2 yıllık süreç sonunda park ve bahçelerde dikime 
hazır hale gelecek. Temmuz - Ağustos döneminde 
aşılama işlemleri yapılacak olan ürünler, 2014 yılı boyunca 
bakımları yapılarak 2015 yılı Ocak ayı itibariyle İstanbul 
Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye teslim edilecek. Sürecin sonunda 50 
üreticiye toplam 2 milyon 430 bin TL ödeme yapılacak.

Türk çiftçisine destek olmaya devam edeceğiz…
İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Eyyüp Karahan 
imza töreni sonrası yaptığı konuşmada, “Yeni projelerle 
yerli üretimin payını artırmak ve ekonomik kaybı önlemek 
için çalışıyoruz. Yapılan sözleşme, yetiştiricilere önemli 
katkı sağlayacak. Bu tür sosyal projelerle Türk çiftçisine 
destek olmaya devam edeceğiz.” dedi. 

İstanbul’a 
900 bin Meilland Gülü... 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
aşçıları, 28 ülkeden binlerce 
yerli ve yabancı şef ve 
dünyaca ünlü jürinin katıldığı 
11. Uluslararası İstanbul 
Gastronomi Festivali’nde 
7 gümüş, 16 bronz, 10 merit 
madalya kazandı. Festivale 
damga vuran İBB aşçıları, 
“Hijyen” kupasının da sahibi oldu. 

Büyükşehir madalyaları topladı! 

Yemek kültürünün olimpiyatları olarak bilinen 
Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nin 
11’incisi İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve 

Kongre Merkezi’nde yapıldı. Türkiye Aşçılar ve Şefler 
Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda, 
Avusturya, Yunanistan, Mısır, Japonya ve Güney Kore’nin 
de aralarında bulunduğu 28 ülkeden 400, Türkiye’den     
2 bin 500 aşçı ve aşçı adayı yarıştı.

7 gümüş, 16 bronz, 10 merit madalya…
Türk mutfağı ve aşçılarının görücüye çıktığı festivale, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Sosyal Tesisler ve 
Lojistik Destek Merkezi aşçıları katıldı. 7 ayrı kategoride 
yarışan Büyükşehir aşçıları, Dünya Şefler Birliği’nin de 
onayladığı yarışmalarda 7 gümüş, 16 bronz ve 10 merit 
madalya ile büyük bir başarıya imza attı. 

“Orijinal Türk Mutfağı, Balık, Modern Türk Mutfağı, 
Modern Kuzine, Kuzu, Makarna ve Restoran Tatlı Tabağı” 
kategorilerinde görsel bir şölen sunan Büyükşehir  
aşçıları, özellikle balık kategorisindeki sunumları ile 
büyük beğeni topladı. Yapılan yarışmalarda başarı 
gösteren şefler, madalyaların yanı sıra dünya genelinde 
geçerliliği olan sertifikaların da sahibi oldular.

“Hijyen” kupası İBB aşçılarının… 
11. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali sonrasında 
düzenlenen Gala, birbirinden renkli görüntülere sahne 
oldu. Katılımcılara gecenin hatırası olarak tabak şeklinde 
tasarlanmış plaket ve kupaları dağıtıldı. Büyükşehir aşçıları 
hijyen konusundan göstermiş oldukları titizlikten dolayı, 
yurtiçi ve yurtdışından yarışmaya katılan binlerce şef 
arasında “Hijyen” kupasına layık görüldü. 
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, kültür ve sanat 
etkinlikleri ile engelleri 
kaldırmaya devam ediyor. 
İSEM tarafından düzenlenen 
Atık Malzeme Heykel Sergisi 
ve Linol Baskı Resim Sergisi 
sanatseverlerin beğenisini 
kazandı.

Engelsiz yürekler 
sanatla buluştu… 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü 
(İSEM) ve Mimar Sinan 

Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği 
“Atık Malzeme Heykeller” resim 
sergisi, MSÜ Bomonti Kampüsü 
Bedri Rahmi Eyüboğlu Salonu’nda 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanat herkes içindir…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, 
Avrupa Birliği projesi olan “Sanat 
Herkes İçindir” kapsamında 
düzenlediği sergi, sosyal yaşamda 
israfı önlemek ve geri dönüşebilir 
malzemeye dikkat çekmek için 
atık malzeme temasıyla yapıldı. 
Atık Malzeme Heykel Sergisi’nde, 
özel çocukların atık malzeme ve 
heykellerden yapmış olduğu atık 
malzeme heykeller sergilendi. Engelli 
bireylerin sahip oldukları yeteneklerin 

gün ışığına çıkartılması ve engelli 
ile toplum arasındaki mesafelerin 
kaldırılması amacıyla İSEM, “Engelli 
Çocuklar Linol Baskı Resim Sergisi”ni 
de Engelliler Müdürlüğü’nde 
sanatseverlerle buluşturdu.  

Engelliler sanatla iç içe…
İSEM, “Sanat Herkes İçindir Projesi” 
kapsamında sağlıktan mesleğe, 
kültürden sanata kadar çeşitli 
branşlarda eğitim programı düzenledi. 
Karma engelli gruplarına tabi 70 
öğrenci ve 10 gönüllünün katıldığı 
Baskı ve Resim Atölyesi Eğitim 
Programı, yaklaşık 3 haftalık bir sürede 
tamamlandı. 3 gün boyunca atölye 
çalışmalarına katılan engelli öğrenciler, 
gravür, baskı teknikleri, eskiz 
çalışmaları, linol yontma teknikleri, açık 
koyu dengesi, tek renk ve çoklu renk 
baskı teknikleri üzerine eğitim aldılar. 
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İzcilik faaliyetlerinde yerel 
yönetimlerde dünya birincisi 
olan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, kış kamplarını 
aralıksız sürdürüyor. Kütahya 
Muratdağı’nda düzenlenen 
kampta, yurt içi ve yurt 
dışından 620 izci ağırlandı.

Kış kampında 
sıcak dostluklar kuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
büyük önem verdiği ve 2008 yılından bu yana 
gerçekleştirilen faaliyetlerle yerel yönetimlerde 

dünya 1’inciliğine layık görülen izcilik faaliyetleri, hız 
kesmeden devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü, İBB Spor Kulübü İzcilik Şubesi ile Türkiye 
İzcilik Federasyonu işbirliğinde organize edilen 2013 Kış 
İzci Kampı Kütahya Muratdağı’nda yapıldı. 2 grup halinde 
yapılan kamplara ilk dönem 320, ikinci dönem 300 izci 
katıldı. 
 
Uygulamalı olarak öğrendiler…
Muratdağı Kış İzci Kampı’nın ilk grup kampı, oymak 
ve ocak seviyesinde düzenlendi. Rakımı 2 bin 312 
metre olan Murat Dağı’nda 1.500 metre yükseklikte 
bulunan tesislerde yapılan Kış İzci Kampı’nda, kış izciliği 
ile ilgili eğitimlerin büyük bölümü arazide verildi. Kış 
şartlarında barınma ve yaşama koşulları teorik ve pratik 
uygulamalarla gösterildiği kampta izciler, daha önceki 
izcilik bilgilerini pratiğe dökme imkanı buldular.
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Kamp izcileri kaynaştırdı…
Muratdağı’nda ilk grup kış izci 
kampının tamamlanmasının ardından 
2’nci grup “Uluslararası Kış İzci 
Kampı” yapıldı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İzcileri, Murat Dağı Kış İzci 
Kampı Tesisleri’nde Kıbrıs, Kerkük, 
Ankara ve Konya’dan gelen 150 izciyi 
ağırladı. Toplamda 300 izcinin katıldığı 
kampta izciler, farklı bölgelerden 
gelen izcilerle tanışıp kaynaşma fırsatı 
buldular. 
 
Geniş yelpazede eğitim…
Muratdağı Kış İzci Kampı’nda izciler, 
birçok aktivite ile yeteneklerini 
geliştirirken eğlenceli vakit 
geçirdikleri keyifli bir kamp dönemi 
yaşadılar. Daha önceki deneyimlerine 
bakılarak kampa alınan izciler, kamp 
süresince, Dağcılık, Kayak, Kızak, 
Karda Yürüyüş Teknikleri, Kaplıca 
Faaliyetleri, Kardan Sanat Eserleri 
Oluşturma, Kar Üstünde Çadır Kurma, 

Kamuflaj, Beslenme ve Yaşam, Kar 
Oyunları ve Oryantiring (Pusula İle 
Yön Bulma) gibi çeşitli eğitimler adılar.

Aladağ’da zorlu eğitim…
Kütahya Muratdağı Kış Kampı’nın 
sona ermesi sonrası tecrübeli izciler, 
Bolu Aladağ zirvelerine çıkarak 
İleri Düzey Kış İzciliği eğitimlerine 
katıldılar. Daha önce en az bir Milli 
Kış Kampı’na katılan 50 izcinin yer 
aldığı Bolu Aladağ İleri Düzey Kış 
İzci Kampı’nda izciler, uygulamalı 
eğitimler gerçekleştirdiler.

Tecrübeli izcilerin ağır kış şartları 
altında hayatını idame ettirme 
becerilerini kazanma amacıyla yapılan 
kampta, eğitimlerin geneli arazide 
yapıldı. Hava sıcaklığının -15, -20 
dereceyi bulduğu Bolu Aladağ’da 
zirveye çıkarak burada çadır kuran 
ergin izciler, muhteşem manzaranın 
ve doğanın tadını çıkardılar.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Çocuk Meclisi, Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerindeki okullardan gelen 
yardım taleplerine duyarsız 
kalmıyor. Çocuk Meclisi son 
olarak Hakkari ve Balıkesirli 
öğrencilere eğitim seti, 
kırtasiye ve spor malzemesi 
yardımında bulundu.

Çocuk Meclisi’nden 
eğitime destek…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren İBB Çocuk Meclisi, Türkiye’nin 

çeşitli bölgelerindeki okullardan gelen talepleri geri 
çevirmiyor. İBB Çocuk Meclisi son olarak Hakkari ve 
Balıkesir’e çeşitli malzeme yardımlarında bulundu. Çocuk 
Meclisi, Hakkari’de kısıtlı imkanlarla eğitim hayatlarını 
sürdüren Yüksekova Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri 
için eğitim ve sportif alanlarda kullanılmak üzere çeşitli 
eğitim CD’leri, kitaplar, kırtasiye setleri ile voleybol, futbol 
topu ve malzemelerini bölgeye gönderdi. 

Büyükşehir Çocuk Meclisi, Balıkesir İvrindi Çok Programlı 
Lisesi’nde kurulacak kütüphane için yapılan kitap 
yardımı talebine de hızla yanıt verdi. Okul kütüphanesine 
çok sayıda kitap desteği sağlandı. Öğrencilere ayrıca 
sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere spor malzemesi 
yardımında da bulunuldu.

İBB Çocuk Meclisi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 
ilköğretim çağındaki çocukların, ailelerine, çevresine ve 
yaşadığı şehre ilgisini ve duyarlılığını artırma hedefiyle 
çalışmalarına devam ediyor. Çocukların geleceğe güvenle 
bakmalarını sağlayacak eğitim, kültür, sanat ve spor 
etkinliklerinin içinde yer alıyor.
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Üç büyük medeniyete ev sahipliği 
yapmış olan İstanbul, sahip 
olduğu güzellikler ile yerli ve 
yabancı turistleri büyülemeye 
devam ediyor. İstanbul’a gelen 
Almanya’nın Köln Erich-
Kastner Lisesi öğrenci ve 
öğretmenleri, medeniyetlerin 
buluştuğu kente hayran 
kaldılar.

İstanbul büyüledi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün organize 
ettiği kent turunda Almanya’dan gelen 24 öğrenci 

ve 3 öğretmen beş gün boyunca İstanbul’un tarihi, 
kültürel ve sosyal açıdan önemli yerlerini ziyaret etti. 
Alman misafirler, gezi kapsamında Ayasofya Müzesi, 

Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Panorama 
1453 Fetih Müzesi, Kapalıçarşı, Eyüp Sultan Camii, 
Dolmabahçe Sarayı, Galata Kulesi, İstiklal Caddesi, 
Çamlıca Tepesi ve Salacak Sahili gibi tarihi ve kültürel 
cazibe merkezlerini gördüler. 

İstanbul’u hem geçmişi hem de bugünü ile tanımaya 
çalışan Alman öğrenci ve öğretmenler, Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gençlik 
Meclisi’nin üyeleri ile de biraraya geldiler. Daha sonra 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sütlüce’deki Tanıtım 
ve Bilgilendirme Merkezi’ni ziyaret eden misafirler, 
İstanbul’da yapılan hizmetleri daha yakından tanıma 
fırsatı buldular. 

İstanbul için ulaşımdan altyapıya, çevreden sağlığa, 
spordan sosyal hizmetlere kadar çeşitli alanlarda 
yapılan çalışmalardan örneklerin maket ve görselleriyle 
sergilendiği çadırı büyük bir ilgili ile rehberler eşliğinde 
gezen grup, kentin belediyecilik anlayışı hakkında 
da bilgi sahibi oldu. Şehrin kültürel ve tarihi mirasına 
hayranlık duyduklarını ifade eden grup, İstanbul’un 
doğu ile batının buluştuğu bir “Dünya Başkenti” olmaya 
aday olduğunu belirtti. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
yedi tepeli kenti bir marka haline 
getirmek için ilk ve büyük adımı 
planlamada attı. Planlamanın 
İstanbul’un birinci önceliği 
olduğu düşüncesinden 
hareketle 2004 yılında işe 
planlamayla başlandı. 1994 
yılında başlayan büyük 
değişimi devam ettirmek 
için İstanbul’un her karışı 
planlandı. Ulaşımdan altyapıya, 
çevreden kentsel dönüşüme 
kadar tüm alanlarda ihtiyaç 
duyulan büyük projeler 
hazırlandı. 

İstanbul’un geleceği 
planlanıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kısa adı İMP olan İstanbul 
Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’ni 
kurarak İstanbul’un geleceğini planladı. Silivri’den 

Tuzla’ya, Adalar’dan Şile’ye kadar her bir karışı planlanan 
yedi tepeli kentte, İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak 
ulaşımdan altyapıya, çevreden deprem dönüşümüne kadar 
tüm alanlarda ihtiyaç duyulan büyük projeler hazırlandı, 
yatırım ve hizmet sıralamaları belirlendi.

İstanbul, çok merkezli bir yapıya kavuşuyor...
İlk etapta 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı 
uygulamaya başlandı. Bu plan doğrultusunda yapısal 
dönüşüm vizyonu ile İstanbul’un yaşam kalitesi adım 
adım yükseltiliyor. İstanbul’un gelişimini; kültürel mirasa 
saygı, gelecek nesillerin ihtiyaçları doğrultusunda, doğal 
ve kültürel çevreye uyum ilkeleri ile planlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, halkın hizmetlere erişimindeki 
eşitliği sağlamak ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için 
İstanbul’u çok merkezli bir yapıya dönüştürüyor.

İstanbul’un bugünü ve yarını için...
İstanbul’u dünya ölçeğinde bilim ve finans alanlarında 
uzmanlaşmış hizmet merkezi haline getirmek için 
çalışmalara devam ederken kültür-sanattan çevreye, 
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spordan sağlık-sosyale, ulaşımdan 
altyapıya kadar tüm sektörlerde 
kentin bugünkü ve yarınki ihtiyaçları 
doğrultusunda projeler yapılıyor. 
Yenikapı Arkeolojik Kazı Alanı 
kıtalararası hızlı tren ve metro 
istasyonlarının da içinde bulunduğu 
Arkeopark ve Müze’ye, Kadıköy 
Hasanpaşa Gazhanesi Kültür 
Merkezi’ne, Haliç Tersanesi Bilim, 
Teknoloji ve Denizcilik Müzesi’ne 
dönüştürülüyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sadece 
bugünün değil yarınların ihtiyacına da 
cevap verecek Türkiye’nin en modern 
balık ve sebze-meyve hallerini şehre 
kazandırmayı hedefliyor. Bu hedef 
doğrultusunda Beylikdüzü Gürpınar’da 
yıllık 100 bin ton ürün kapasiteli su 
ürünleri hali ile Tuzla Aydınlı’da 685 bin 
318 m² alanda sebze ve meyve halinin 
kurulması planlandı.

İstanbul’a yeni meydanlar 
kazandırılıyor...
İstanbul’a yeni kent meydanları ile ferah 
yaşam merkezleri oluşturulması ve 
kente yeni bir görünüm kazandırılması 

planlanıyor. Yenikapı Transfer Merkezi 
ve Arkeopark Projesi ile dünyanın mega 
projeleri arasında yer alan Marmaray 
ile mevcut metro sistemini Yenikapı’da 
birleştiren transfer noktası kuruluyor. 
Farklı ulaşım sistemleri arasında 
entegrasyonun sağlanması ile Yenikapı, 
İstanbul’un yeni yüzyıldaki kapısı olarak 
hazırlanıyor. 

İstanbullular için kentin dört bir 
yanında yeni meydan projeleri 
hazırlanıyor. Avrupa Yakası’nda 
Beşiktaş, Mecidiyeköy, Aksaray, Beyazıt, 
Şirinevler, Karaköy ve Kabataş İskeleleri 
ile Anadolu Yakası’nda Üsküdar, 
Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz Çubuklu ve 
Anadolu Kavağı için meydan projeleri 
tamamlandı.

Taksim Meydanı yayalaştırılıyor... 
Sultanahmet ve Çağlayan 
meydanlarına yeni bir görünüm 
kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbul’un buluşma noktası olan 
Taksim Meydanı’nı yayalaştırıyor. 
Tarlabaşı Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, 
AKM Önü ve Taksim Anıtı çevresini 
kapsayan bölgede 98 bin metrekarelik 

51



meydan düzenlemesi ile bölgede kesintisiz yaya erişimi 
projelendirildi. Tarlabaşı Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi 
arasında trafiği yer altına alma çalışmalarına başlanırken, 
1939 yılında yıkılan tarihi Taksim Topçu Kışlası’nın da 
yeniden inşa edilerek kültür merkezi ve sanat galerisi olarak 
hizmete açılması planlanıyor.

İstanbul dönüşümle yenileniyor...
Deprem odaklı kentsel iyileştirme ve yenilemenin 
yol haritası olan “Deprem Master Planı”nı hazırlayan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halkın yaşam kalitesini 
yükseltecek, hayatlarını kolaylaştıracak projeler ile deprem 
odaklı kentsel dönüşüm çalışmalarına da devam ediyor. 
Zeytinburnu Sümer Mahallesi, Kadıköy Fikirtepe, Başakşehir 
Ayazma ve Kayabaşı, Büyükçekmece Tepecik ve Esenler 
Turgutreis’de çalışmalar aralıksız sürüyor. 

Kentin dört bir yanında hem ülke ekonomisine katkı 
sağlayacak hem de yeni iş merkezleri oluşturacak 
kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri de hazırlandı. 
Kentsel yenileme süreci başlatılarak bölgesel ve küresel 
finans merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
İstanbul’un geleceğine yön verildi. Uluslararası davet ile 
fikir projesi ünlü Mimar Zaha Hadid tarafından hazırlanan 
Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi, sanayi alanlarının 
bilişim teknolojileri merkezlerine dönüştürülmesini 
sağlayacak olan Kağıthane - Şişli Cendere Vadisi Kentsel 
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Dönüşüm Projesi, Maltepe Dragos 
Kentsel Dönüşüm Projesi, Başakşehir 
- Bahçeşehir Sıvat - Yeşiltepe Mevki 
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, 
Beyoğlu Kasımpaşa Kentsel Dönüşüm 
Alanı, Ayamama Deresi - Basın Ekspres 
Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi ile 
Bayrampaşa Merkez Kentsel Dönüşüm 
Projesi bu çalışmaların başında geliyor. 

Tarihi mirasa sahip çıkılıyor...
İstanbul’un tarihi ve kültürel 
değerlerini, yapı yoğunluğu yerine 
insan yoğunluğunu ön planda tutan 
bir anlayışla geleceğe daha mükemmel 
şekilde taşımak için çalışan Büyükşehir 
Belediyesi, Haydarpaşa ve Beyoğlu 
Perşembe Pazarı yenileme alanları 
ile Süleymaniye ve Zeyrek Koruma 
Alanlarında tarihi mirasın korunmasına 
yönelik “Kentsel Yenileme Projeleri” 
yapıyor. 

Mevcut kültür varlıklarının yanı sıra 
kaybolan kültür varlıkları da ihya 
ediliyor. Bugüne kadar inşaat alanı 
474 bin metrekare olan 450 kültür 
varlığının projelerini tamamlayan 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, inşaat 
alanı 497 bin metrekare olan 435 eserin 
proje çalışmalarına devam ediyor. 

Şehircilik ve konut algısı yeniden 
inşa ediliyor...
İstanbul halkının daha modern, 
sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi 
için planlı bir şekilde konut üretmeye 
devam eden İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, konut ürettiği bölgelerde 
eğitimden sağlığa, kültür sanattan 
spora, altyapıdan ulaşıma kadar her 
türlü ihtiyacı da karşılıyor. Ürettiği 
konut sayısını, son 9 yılda 45 bin 796 
konut daha yaparak 71 bine çıkaran 
Büyükşehir Belediyesi, 11 bin 634 konut 
daha yapmayı planladı.

Yaşam alanlarını her türlü altyapı, 
üstyapı ve sosyal tesislerle donatarak 
şehircilik ve konut algısını yeniden inşa 
eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
yaptığı konut projeleri ile yakın 
çevresindeki gecekondulaşmanın, 
çarpık yapılaşmanın önlenmesine, 
yenilenmesine ve bölgenin gelişmesine 
de katkı sağlıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbulluların yaşam 
kalitesini yükseltmek için ilçe 
yatırımlarına aralıksız devam 
ediyor. Cumhuriyet Tarihi’nin 
en büyük metro yatırımını 
Kadıköy halkının hizmetine 
sunan Büyükşehir Belediyesi, 
ilçeye son 9 yılda toplam 1 
milyar 893 milyon 128 bin TL 
yatırım yaptı. Özellikle ulaşım, 
kentsel dönüşüm ve çevre 
alanlarında yapılan yatırımlar, 
Kadıköy’ün kabuk değişimine 
büyük bir ivme kazandırdı. 

Büyükşehir’den Kadıköy’e 
dev yatırımlar... 

İstanbul’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 adeta kabuk değiştiriyor. 

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. Ayrıca 
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9 kilometre uzunluğundaki Göztepe 
Finans Merkezi - Ümraniye Metro 
Hattı’nın 2018 yılında, 13,4 kilometre 
uzunluğundaki Dudullu - Bostancı 
Raylı Sistem Hattı’nın 2019 yılında, 
17 kilometre uzunluğundaki Kadıköy 
- Ataşehir - Ümraniye - Sancaktepe - 
Sultanbeyli Raylı Sistem Hattı’nın 2022 
yılında, 40,3 kilometre uzunluğundaki 
Zeytinburnu - Bayrampaşa - 
Gaziosmanpaşa -  Eyüp - Kağıthane - 
Beşiktaş - Üsküdar - Ümraniye - Ataşehir 
- Kadıköy Kazlıçeşme - Söğütlüçeşme 
Boğaz Geçiş Raylı Sistem Hattı’nın 2023 
yılında hizmete alınması hedefleniyor.

Metrobüs Kadıköy’de...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 
9 yılda Kadıköy halkının daha hızlı 
ve konforlu ulaşımı için 1 milyar 
567 milyon 360 bin TL yatırım yaptı. 
Metropol trafiğine çözümü getirdiği 
Metrobüs Hattı, Kadıköy halkının 
kullanımına sunuldu. 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. 

Fikirtepe, Türkiye’ye örnek oluyor... 
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 binayı 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 
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. 
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Gazhane kültür merkezine dönüştürülüyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Hasanpaşa 
Gazhanesi’ni Kadıköy halkı için restore ediyor. Anadolu 
Yakası’nın en eski sanayi tesislerinden biri olan Kadıköy 
Gazhanesi’nin kültür merkezine dönüştürülmesi 
planlanıyor. Proje kapsamında 39 bin 115 m2  alan yeniden 
düzenlenerek, 350 kişilik konferans salonu, 100 kişilik 2 
adet sinema salonu, sergi salonları, atölyeler, enerji müzesi 
ve enerji enstitüsü inşa edilecek. Restorasyon çalışmalarına 
2013 yılında başlanması planlanan Kadıköy Gazhanesi ile 
ilçe halkının kültür hayatının zenginleştirilmesi amaçlanıyor. 

Göztepe Parkı yenileniyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy halkı için Göztepe 
Parkı’nı da yeniliyor. Kadıköy’ün en büyük parkı olan 
Göztepe Parkı’nda Gül Bahçesi ile Biyolojik ve Su Gösteri 
Havuzları yapılıyor. Işık gösterilerinin yapılacağı süs 
havuzu ile Kadıköy’e farklı bir renk kazandırmayı planlayan 
Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yolları ve aydınlatma sistemi 
ile Göztepe Parkı’nı, akşamları da işlevsel bir hale getiriyor. 
Yapılan çalışmalar ile Göztepe Parkı, Kadıköy’ün yeni çekim 
merkezleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Kadıköy’ün çehresi yenileniyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çevre yatırımları ile 
Kadıköy’ün çehresini yeniliyor. Son 9 yılda Bostancı Sahil 
Parkı’nın da aralarında bulunduğu 17 park Kadıköy halkının 
hizmetine açıldı. Bağdat Caddesi yeniden düzenlenerek 
yeni bir görünüme kavuşturulurken, ilçe genelindeki 
prestij cadde çalışmalarına devam ediliyor. Bunların yanı 
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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’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’yi ıslah 
eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 bin 480 metre 
uzunluğunda dereni ıslahını tamamlarken, Eski Devlet 
Malzeme Ofisi ile Kalamış arasındaki 3 bin 600 metre 
uzunluğundaki kısmı yeniden ıslah ediyor. İlçe genelinde 
27 bin 500 metre atıksu şebekesi ve kolektör inşa edildi. 
38 bin 501 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’deki spor tesislerinde ve açık alanlarda, uzman 
eğitmenler nezaretinde bilinçli ve düzenli spor hizmeti 
veren Byükşehir Belediyesi, 12 okul ile Moda Lisesi 
Konferans Salonu’nun bakım ve onarımını da yaptı. İlçedeki 
6 İSMEK Kurs Merkezinde ise 151 branşta 52 bin 576 
kursiyere mesleki eğitim verildi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kentin yeni ilçelerinden Ataşehir’e 
243 milyon 464 bin TL yatırım 
yaptı. Anadolu Yakası’nın ilk 
metro hattı olan Kadıköy - 
Kartal Metro Hattı, Ataşehir 
halkının hizmetine sunuldu. 

Büyükşehir Ataşehir’i 
geleceğe hazırlıyor 

İstanbul’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 yeni 
ilçelerinden biri olan Ataşehir, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ile 
geleceğe hazırlanıyor. 

Kadıköy - Kartal Metrosu Ataşehir 
halkının hizmetinde... 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir 
halkının konforlu, güvenli ve hızlı 
ulaşıma kavuşması için köklü çözümler 
üretiyor. Cumhuriyet Tarihi’nin en 
büyük metro yatırımı olan Kadıköy 
- Kartal Metrosu’nu hizmete açan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir 
için 4 raylı sistem daha planlıyor.             

9 kilometre uzunluğundaki Göztepe 
Finans Merkezi - Ümraniye Metro 
Hattı’nın 2018 yılında, 17 kilometre 
uzunluğundaki Kadıköy - Ataşehir - 
Ümraniye - Sancaktepe - Sultanbeyli 
Raylı Sistem Hattı’nın 2022 yılında, 
40,3 km’lik Zeytinburnu - Bayrampaşa 
- Gaziosmanpaşa - Eyüp - Kağıthane - 
Beşiktaş - Üsküdar - Ümraniye - Ataşehir 
- Kadıköy Kazlıçeşme - Söğütlüçeşme 
Boğaz Geçiş Raylı Sistem Hattı ile 
11,1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir 
- Ümraniye Havaray Hattı’nın 2023 
yılında hizmete alınması hedefleniyor. 

127 milyon 776 bin TL karayolu 
yatırımı...
Ateşehir Batı Kavşağı hizmete 
açılırken ilçe genelinde 127 milyon 
776 bin TL karayolu yatırımı yapıldı. 

Ataşehir’deki yolların kaplama, yama 
ve onarım çalışmalarında 273 bin 31 
ton asfalt kullanıldı. 13 adet otoparkın 
planlandığı ilçede, sinyalizasyon, trafik 
işaretlemeleri ve akıllı ulaşım sistemleri 
için ise 5 milyon 283 bin TL yatırım 
yapıldı. 

Ataşehir’de altyapı ve içmesuyu 
yatırımları...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Ataşehir halkına hizmet veren 
Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma  
Tesisi’ni açtı. 7 bin 564 metre atıksu 
şebekesi ve kolektörü inşa edilen 
ilçede, günlük kapasite 15 bin 
metreküp olan Ataşehir Dudullu - 
Ferhatpaşa İçmesuyu Ana Besleme 
Sistemi ve Aydınevler Su Deposu 
hizmete alındı. 
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Ataşehir’in çehresi yenileniyor... 
Ataşehir genelindeki park ve yeşil 
alanlar düzenlenirken İçerenköy 
Meydanı’na yeni bir görünüm 
kazandırıldı. Turgut Özal Bulvarı, Şakir 
Elkovan Caddesi ve Kozyatağı Eski 
Üsküdar Caddesi’nde aydınlatma 
çalışmalarını tamamlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir’deki 
yeşil alanları çocuk oyun grupları, 
fitness aletleri ve kent mobilyaları ile 
ilçe halkının hizmetine sundu.
      
Eğitime destek, geleceğe hizmet...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Ataşehir’de gençlerin geleceğine 
yatırım yapıyor. “Eğitime destek, 
geleceğe hizmet” anlayışı ile Nuri 
Cıngıllıoğlu ve Esatpaşa Liseleri ile 
Celal Yardımcı İlköğretim Okulu’nun 
bahçelerine kapalı spor salonu yapıldı. 
İlçedeki İSMEK Kurs Merkezi sayısını 
4’e çıkaran Büyükşehir Belediyesi, 
mesleki eğitim verilen branş sayısını 
da 151’e yükseltti. “Hayat boyu eğitim 
anlayışı” ile 32 bin 473 kursiyere 
eğitim verildi.
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: EYÜP SULTAN’DA AKŞAM
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine 

gönderen ilk dört kişiye, Miniaturk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...

İLK DÖRT OKURUMUZ; MELTEM DURU, MUSTAFA ÇETİN, HALE SEMA BELİRGEN, ÖMER ÖZTÜRK
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.03.2013 - 31.03.2013 

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

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

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE  TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

04.03.2013 09.30     Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

04.03.2013 10.00     Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

04.03.2013 10.30     Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

04.03.2013 11.00     Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

04.03.2013 11.30     Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 

05.03.2013 10.00    Yapı İşleri Müdürlüğü 

06.03.2013 10.00     Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

06.03.2013 10.30     Kütüphane Ve Müzeler Müdürlüğü 

06.03.2013 11.00     Yapı İşleri Müdürlüğü 

06.03.2013 11.30     Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 

07.03.2013 10.30     Şehir Planlama Müdürlüğü  

07.03.2013 11.00     Satınalma Müdürlüğü  

08.03.2013 10.00     Makina İkmal Müdürlüğü  

11.03.2013 10.00     Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

11.03.2013 10.30     Satınalma Müdürlüğü  

11.03.2013 11.00     Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 

11.03.2013 11.30     İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

12.03.2013 10.00     Sağlık Ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 

12.03.2013 11.30     Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

13.03.2013 10.00     Deniz Hizmetleri Müdürlüğü 

14.03.2013 10.00     Elektronik Sistemler Müdürlüğü 

18.03.2013 10.30     Halkla İlişkiler Müdürlüğü  

18.03.2013 11.00     Engelliler Müdürlüğü  

18.03.2013 11.30     Kültür Müdürlüğü  

20.03.2013 10.00     Yapı İşleri Müdürlüğü  

21.03.2013 10.00     Satınalma Müdürlüğü  

25.03.2013 10.00     Satınalma Müdürlüğü  

25.03.2013 10.30     Şehir Tiyatroları Müdürlüğü  

28.03.2013 09.30     Harita Müdürlüğü  

28.03.2013 10.00     Harita Müdürlüğü  

28.03.2013 10.30     Harita Müdürlüğü  

28.03.2013 11.00     Harita Müdürlüğü  

8.03.2013 11.30     Harita Müdürlüğü 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Haliç Tersanesi, Edirnekapı Zabıta Müdürlüğü Ve Hıdiv Kasrı’na Trafo Tesisi Ve Besleme Hatlarının Yapılması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
İstanbul Avrupa Yakası Geneli Okul Spor Salonlarının Bakım Ve Onarımı İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
İstanbul Anadolu Yakası Geneli Okul Spor Salonlarının Bakım Ve Onarımı İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
İstanbul Geneli Yol, Kavşak Ve Ortak Altyapı İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Kadın Koordinasyon Merkezi Biriminin 2013 Yılı Kadınlara Yönelik Muhtelif Organizasyonları Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Vatan Caddesi Kentsel Dönüşümü Kapsamında Hastane Girişlerinin Düzenlenmesi İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
Avrupa Yakası Kültür Merkezlerinin Bakım, Onarımı Ve Herkes İçin Erişilebilir Hale Getirilmesi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
Arap Harfli (Arapça, Farsça Ve Osmanlıca) Nadir Kitapların kataloglaması, Dijital Ortama Aktarılması, İntranet Ve İnternet Üzerinden kullanıcı Hizmetine Açılması İşi. 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
Esenler İlçesi, Kazım Karabekir, Havaalanı Ve Cengiz Topel Caddeleri İle 1040-778 Sokak Bağlantılarının Çevre Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
Anadolu Yakası Kültür Merkezlerinin Bakım, Onarımı ve Herkes İçin Erişilebilir Hale Getirilmesi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın Kentsel Yaşam Kalitesi ve Donatı Alanlarına İlişkin Yaklaşımının Mekana Yansıtılmasına Yönelik Araştırma Değerlendirme 
Ve Model Geliştirme Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü    
900 Ton (2 kalem) Termoplastik Yol Çizgi Boyası Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
Asfalt Kaplama Yapılması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü    
1 Adet Yangın Evi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü           
Muhtelif Mutfak Malzemeleri Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü    
İtfaiye Daire Başkanlığı 2013 Yılı (Personel Destek Hizmeti) Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
2013 Yılı İstanbul Aile Danışmanlık Ve Eğitim Merkezleri Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Metrobüs İstasyonları Islahı İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
Atatürk Köprüsü Dubalarının Yenilenmesi Ve Yerine Montajının Yapılması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
Cisco Çağrı Sistemleri Güncelleme İşi

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü    
2013 Yılında Özürlülere Yönelik Sosyal Organizasyonlar Hizmet Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü    
2013 Yılı Nisan-Mayıs-Haziran Aylarında İstanbul Genelinde Çeşitli Kültür Merkezlerinde Yapılacak 
Kültürel Özel Etkinliklerin Yürütülmesi İle İlgili Hizmet Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
Fatih Fevzipaşa Caddesi Düzenleme İnşaatı

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü    
Boş Sac Trafik Levhası

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
2013 Yılında Sahnelenecek Oyunların Tanıtımı İçin 32 Kalem Basılı Materyal Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü    
Bakırköy, Bahçelievler Ve Arnavutköy İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması Ve Takbis Kadastral Veri 
Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi İle Kadastral Cbs Verisinin Oluşturulması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü    
Ümraniye, Çekmeköy Ve Sancaktepe İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması Ve Takbis 
Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi İle Kadastral Cbs Verisinin Oluşturulması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü    
Pendik, Sultanbeyli Ve Tuzla İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması Ve Takbis Kadastral Veri Modeline Uygun 
Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi İle Kadastral Cbs Verisinin Oluşturulması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü    
Silivri Ve Çatalca İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması Ve Takbis Kadastral Veri Modeline Uygun 
Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi İle Kadastral Cbs Verisinin Oluşturulması İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü    
Şile Ve Beykoz İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması Ve Takbis Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama 
Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi İle Kadastral Cbs Verisinin Oluşturulması İşi




