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Sevgili
İstanbullular
İnandık, planladık ve yapıyoruz!.. “Her yerde metro, her 
yere metro” hedefinde dev bir adım daha attık. İstanbul 
Metrosu ile asrın projesi Marmaray’ı birbirine bağlayan 
Şişhane - Haliç Metro Geçiş Köprüsü - Yenikapı Metro 
Hattı’nı, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katıldığı görkemli bir törenle hizmete açtık. 

Türkiye’nin ilk metro geçiş köprüsü olan Haliç Metro Geçiş 
Köprüsü ile Haliç’in üzerinden Şişhane’yi Yenikapı’ya 
bağladık. 3,5 kilometre uzunluğundaki yeni metro 
hattımız ile 2019 yılında 420 kilometre, 2019 sonrasında 
ise 776 kilometre raylı sistem hedefinde emin adımlarla 
yol aldığımızı bir kez daha gözler önüne serdik. Ve 
biliyoruz ki; yüzyıllar boyunca ressamlardan imparatorlara, 
şairlerden komutanlara kadar herkesin hayallerini 
süsleyen bu kent için ne yapsak az. Bunun içindir ki; Bu 
kutlu şehir ve sizler için daha yapacak çok işimiz var… 
Zira bu kente hizmet etmek her kula nasip olmaz. 

Göreve geldiğimiz 2004 yılından itibaren şahsım ve 
ekibim siz değerli İstanbullular ve İstanbul için dur 
durak bilmeden çalışıyoruz. 39 ilçemizde ulaşımdan 
altyapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden spora, 
bilgi teknolojilerinden itfaiye hizmetlerine kadar tüm 
sektörlerde yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye 
devam ediyoruz. Çünkü medeniyetlerin çeyiz sandığı 
konumundaki İstanbul ve siz değerli İstanbullular her 
şeyin en güzeline ve en iyisine layıksınız. İstanbul’u 
hak ettiği yatırım ve hizmetlerle buluşturmaya devam 
edeceğimizden şüpheniz olmasın. 

Yaptığımız yatırım ve hizmetlerden haberlerin yer aldığı 
bültenimizle sizleri baş başa bırakırken hepinize sağlıklı, 
mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
“her yerde metro, her yere metro” 
hedefinde dev bir adım daha attı. 
İstanbul Metrosu ile asrın 
projesi Marmaray’ı birbirine 
bağlayan Şişhane - Haliç Metro 
Geçiş Köprüsü - Yenikapı Metro 
Hattı, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
hizmete açıldı. Başbakan 
Erdoğan, Türkiye’nin ilk metro 
geçiş köprüsü olan 3,5 km 
uzunluğundaki Haliç Metro Geçiş 
Köprüsü’nün, bir mühendislik 
harikası olarak en son teknolojiyle 
inşa edildiğini söyledi.

Bir rüya daha gerçek oldu!
Şişhane - Haliç Metro Geçiş Köprüsü - Yenikapı Metro 

Hattı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

          katıldığı görkemli bir törenle hizmete alındı. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptıkları Haliç 
Metro Köprüsü ile İstanbul’un ulaşımında tarihi bir adımı 
daha attıklarını belirterek, “Haliç’in üzerinden Şişhane’yi 
Yenikapı’ya bağlıyoruz. 3,5 kilometre uzunluğundaki bu 
hat ile aynı zamanda İstanbul Metrosu da Marmaray ile 
bağlanıyor. Hacıosman, 4. Levent, Taksim ve diğer pek 
çok istasyonu da Yenikapı aktarma istasyonu ve 
Marmaray üzerinden bugün Göztepe’ye, Maltepe’ye 
Üsküdar’a Kozyatağı’na Kartal’a bağlıyoruz. 
Hacıosman’dan metroya binen bir vatandaşımız, Haliç 
Köprüsü’nden geçerek, Yenikapı’ya ulaşacak. Buradan 
Marmaray’la karşıya geçecek, oradan da Kartal’a kadar 
gidebilecek.” dedi.

Taksim-Yenikapı 7,5 dakika…
Taksim-Yenikapı arasının metroyla sadece 7,5 dakikaya 
indiğine dikkat çeken Başbakan Erdoğan, Taksim’den 
Kadıköy’ün 24,5 dakikaya, Taksim’den Kartal’ın ise 
52,5 dakikaya düştüğünü söyledi. 3,5 kilometrelik 
3 istasyondan oluşan yeni hatta dünyanın en zor metro 
inşaatının gerçekleştiğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, 
“İstanbul’un binlerce yıllık tarihini barındıran bir 
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bölgede, tarihi eserlere zarar vermeden, tam tersine 
tarihi ortaya çıkararak bu hattı inşa ettik. Bu hattı inşa 
ederken İstanbul’un bilinen tarihi de değişti. 23 antik 
ahşap gemi ortaya çıktı, 50 binden fazla tarihi eser 
çıkarıldı. İstanbul’un tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine 
dayandığı da ortaya çıktı.” diye konuştu.

“İstanbul’un güzelliğine güzellik kattık…”
“Hattın gecikmesini göze alarak, 77 milyon harcama 
yaparak tarihi dokuyu da ortaya çıkardık.” diyen 
Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: “Aslında bu açılış 
4-4,5 yıl önce yapılacaktı. Bu hassasiyetimiz sebebiyle 
gecikti. Tarihi eserlere zarar vermemesi için, ray 
bağlantılarında en son teknolojiyi tercih ettik. Gürültü ve 
titreşimi en aza indirdik. Yine bu hat üzerinde, İstanbul’un 
güzelliğine güzellik katacak bir köprüyü de Haliç üzerinde 
inşa ettik. Haliç üzerindeki istasyon sayesinde, İstanbullular 
Haliç’in, İstanbul’un güzelliğini temaşa edecek. Köprü 
üzerindeki dinlenme ve eğlence imkanlarından istifade 
edecekler. Laf üretmiyoruz, icraat üretiyoruz, farkımız bu.”

“2019 yılı sonrasında metro hattı uzunluğu 
776 km olacak…”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu hatla birlikte 
İstanbul’da raylı sistem uzunluğunun 141 kilometreye 
çıktığını, 110 kilometre raylı sistem inşaatının da devam 
ettiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Hacıosman-
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Yenikapı Metro Hattı’nda 124 adet modern, teknolojik, 
donanımlı, sürücüsüz vagonlar hizmet verecek. 
2019 yılında hedefimiz 420 km metro uzunluğuna 
ulaşmak. 2019 sonrasında da inşallah İstanbul, 
776 km metro hattına kavuşmuş olacak. Bu önemli 
hattımızın İstanbul’a hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul 
Büyükşehir Belediyemizi, değerli kardeşim Kadir Topbaş’ı, 
tüm ekibini, bu hattın inşasında emeği olan tüm 
kardeşlerimi; mimar, mühendis, işçi, yüklenici firmalar, 
bilim insanlarını, arkeologları, herkesi tebrik ediyor, 
teşekkür ediyorum. Bu hattı kullanan tüm İstanbullu 
kardeşlerime güvenli ve konforlu yolculuklar diliyorum.” 

“Marmaray ve Haliç Metro Köprüsü’nü mutlaka test 
edin…”
“İstanbul’da yaşayıp da hala Marmaray’a binmemiş, hala 
bu yeni metro hatlarında yolculuk etmemiş 
vatandaşlarımız var. Oysa Türkiye’nin hatta dünyanın pek 
çok yerinden turistler gelip, Marmaray’ı test ediyorlar.” 
diyen Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Kısa 
zaman önce Japonya’daydım, orada da Marmaray’ı 
konuştuk. Malezya’daydım orada da Marmaray’ı 
konuştuk. İnşallah şimdi de Haliç’teki bu köprü 
konuşulacak. İstanbullu kardeşlerim bu büyük 
tecrübelerden uzak kalmasınlar. Herkesin bir kere 
Marmaray’ı tecrübe etmesini özellikle temenni ediyorum. 
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Şimdi bu açtığımız hattı da, Haliç üzerinden geçişi de 
tecrübe etmek, o emsalsiz duyguyu yaşamak, Haliç 
üzerinde inip, İstanbul’u Haliç’ten seyretmek için tüm 
İstanbullu kardeşlerimin tecrübe etmesini istiyorum.”

“Haliç Metro Köprüsü, bir mühendislik harikası…”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, 
Türkiye’nin ilk metro geçiş köprüsü olan 3,5 km 
uzunluğundaki Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nün açılışında 
yaptığı konuşmada, İstanbul’un tarihi bir gün yaşadığını 
belirterek, “Haliç Metro Köprüsü uzun bir hikaye. Ama 
hamdolsun bugün mutlu sona ulaştık. Bugün tarihe 
tanıklık ediyoruz. İstanbul Metrosu’nun Marmaray ile 
birleşmesi çok önemli bir yatırım. Bu raylı sistemlerimizin 
doğu-batı aksının kuzey-güney aksıyla buluşmasıdır.” 
dedi. 

Köprü, dünyada bir ilk…
Kaybedilen 19 yıl ekonomik zaman kayıpları ortaya 
koyulduğunda belki birkaç köprü bedelinde kayıp ortaya 
çıktığına dikkat çeken Başkan Topbaş, “Uzun bir süreç yaşadık. 
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Bizi UNESCO’ya şikayet edenlerle mücadele ettik. Bu 
köprü, bir teknoloji harikası ve dünyada ilk olan 
uygulamalara sahip. En zarif ve narin tabyalarıyla bir 
mühendislik harikası. 90 derece açılabilen köprü, bu 
özellikleriyle dünyada bir ilk.” diye konuştu.

“Hizmet mühendisliği yapıyoruz…”
“Biz toplum mühendisliği değil, hizmet mühendisliği 
yapıyoruz” diyen Başkan Topbaş, şunları söyledi: “Biz 
‘Marmaray, metro, havaray’ dedikçe, bazıları ‘fren fren’ 
diyorlar. Devamlı frene basarak bizi engellemeye 
çalışanlar, artık frenin tutmadığının farkında değiller. 
Meclisimizde 4 yeni metro hattı, 6 havaray, 5 teleferik ve 
1 finikülerin projeleri onaylandı, planlara işlendi. Ayrıca 
trafik sorununun çözümüne büyük katkı sunacak 100 bin 
araç kapasiteli otopark planları da onaylandı. İstanbul’a 
ve İstanbullulara hizmet etmekten gurur duyuyoruz.” 

“Daha yapacak çok işimiz var...”
Görevde oldukları 10 yılda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak 60 milyar lira yatırım yaptıklarını, bu 
yatırımın 32 milyar lirasını ulaşıma, 15 milyar lirasını raylı 
sistemlere harcadıklarının altını çizen Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “İstanbul nerelerden nerelere 
geldi. Dünyanın parlayan yıldızı oldu. Daha bir hafta 
önce Sayın Başbakanımızla temel attık. Önemli bir metro 

hattına daha start verdik. Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu. 840 milyon liralık bu yatırımı tamamen 
belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla yapıyoruz. Hepsi 
şehrimize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bu 
eserler hepimizin. Hizmet bizim işimiz. Daha yapacak çok 
işimiz var.”

Başkan Topbaş’tan anlamlı hediye…
Törende konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a 1997 yılında kendi belediye başkanlığı 
döneminde Haliç Metro Köprüsü’nün yapımına onay 
veren belgenin de içinde yer aldığı bir tablo hediye etti.

Deneme sürüşünü Başbakan Erdoğan ve Başkan 
Topbaş yaptı…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Kadir Topbaş, 
daha sonra, Yenikapı İstasyonu’ndan metroya binerek ilk 
sürüşü gerçekleştirdiler. Haliç Metro Köprüsü’nün üstüne 
kadar yolculuk yapan Başbakan Erdoğan ve Başkan 
Topbaş, köprünün üstünde trenden inerek, buradaki 
seyir terasından Haliç manzarasını seyrettiler ve köprü 
hakkında bilgiler aldılar. Köprünün inşaatında çalışan 
ekibi de tebrik eden Başbakan Erdoğan, Başkan 
Topbaş’la birlikte tekrar metroya binerek, deneme 
sürüşünü Şişhane İstasyonu’nda tamamladı.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Okmeydanı Tapu Dağıtım 
Töreni’ne katıldılar. Son 10 yılda 
dev yatırımlara imza attıklarını 
belirten Başkan Topbaş, 
Şişhane ile Mecidiyeköy 
arasında Havaray Projesi 
yapacaklarını söyledi.

Şişhane’den Mecidiyeköy’e 
“Havaray”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Haliç 

Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
Okmeydanı Tapu Dağıtım Töreni’ne 
katıldılar. Törende konuşan Başkan 
Kadir Topbaş, “Bugün size bir müjde 
daha vermek istiyorum. Buradaki 
projeyle eş zamanlı olarak ilerleyecek 
olan Şişhane Metrosu’ndan 
Mecidiyeköy Metrosu’na Havaray 
Projesi’ni planlara işlemek üzere karar 
verdik.” dedi.

İstanbul’un modern yüzüne 
yakışacak…
Çocukluk döneminde uçurtma uçurup, 
top oynadığı alanların bugün çok daha 
güzel bir şekilde yeniden İstanbulluların 
hizmetine kavuşturulmasından dolayı 

büyük bir mutluluk duyduğunu 
belirten Başkan Topbaş, “Bu bölge, 
diğer yönetimlerin söz verip bir türlü 
çözüme ulaştıramadığı sorunlu bir 
bölgeydi. Eski siyasiler çok laf etti. Ama 
hepsi sonuçsuz kaldı. Sayın 
Başbakanımızın ortaya koyduğu 
iradeyle birlikte bu bölge İstanbul’un 
modern yüzüne yakışır bir hale 
dönüşüyor.” diye konuştu.

“Kentsel dönüşümü destekliyoruz…”
Başkan Topbaş, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ortaya koyduğu iradeyle 
Türkiye’de kentsel dönüşümün 
başladığına dikkat çekerek, şöyle 
konuştu: “Büyükşehir Belediyesi olarak 
kentsel dönüşümü destekliyoruz. 
Çalışmalarımıza hız kesmeden devam 
ediyoruz. Maalesef muhalefet, kendi 

belediyelerinin kapılarına yanlış bilgi 
asıp ‘Bize izin vermiyorlar’ diyorlar. Oysa 
durum böyle değil. Çıkarılan bir kanun 
var ve herkes bu konuna uymak 
zorunda. İlçe belediyeleri imar 
planlarını çıkarıp Şehircilik 
Bakanlığımıza onaylatmaları gerekiyor.”

“İstanbul’a hizmet vermeye devam 
edeceğiz…”
İstanbul’a 10 yıl içerisinde 60 milyar TL 
yatırım yaptıklarını ve bu yılki 
bütçelerinin 8,5 milyar TL olduğunu 
ifade eden Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Göreve geldiğimiz 
günden bu yana aldığımız emanetin 
bilinciyle bu şehre hizmet ediyoruz. 
İstanbul yeni maceralara sürüklenmez. 
Biz 10 yıldır bu şehre hizmet ediyoruz 
ve etmeye devam edeceğiz.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
“her yerde metro, her yere metro” 
hedefinde dev bir adım daha 
atılıyor. Başkan Kadir Topbaş, 
Avrupa Yakası’nı büyük ölçüde 
rahatlatacak olan 25 km 
uzunluğundaki Bakırköy - 
Avcılar - Esenyurt - Beylikdüzü - 
Büyükçekmece Tüyap Metro 
Hattı’nın müjdesini verdi. 

İstanbul’a 
25 km’lik metro hattı daha

İstanbulluların daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli 
toplu ulaşım imkanına kavuşması için son 10 yıldır hız 
kesmeden çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa 

Yakası’nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak dev bir 
metro yatırımını daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Aktif 

olarak 141 km uzunluğundaki raylı sistem hattı ile 
İstanbullulara hizmet veren İstanbul Metrosu’na, 25 km 
uzunluğunda yeni bir raylı sistem hattı daha ilave ediliyor. 

18 istasyondan oluşacak olan Bakırköy - Avcılar - Esenyurt- 
Beylikdüzü - Büyükçekmece Tüyap Metro Hattı’nın 
müjdesini veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, hattı 2017 yılında hizmete almayı 
hedeflediklerini söyledi. Başkan Topbaş, saatte 45 bin yolcu 
taşınacak olan bu yeni hat ile metrobüs yoğunluğunun da 
büyük ölçüde ortadan kalkacağını ifade etti. 

Proje çalışmaları tamamlanan ve yapım ihalesi hazırlıkları 
son aşamada olan 25 km uzunluğundaki Bakırköy - 
Avcılar - Esenyurt - Beylikdüzü - Büyükçekmece Tüyap 
Metro Hattı; Bakırköy İncirli, Sera, Kocasinan, Zafer, 
Çobançeşme, Sefaköy, Cennet, Küçükçekmece, Avcılar 
Park, Reşitpaşa, Avcılar Üniversite, Cihangir, Ambarlı, 
Haramidere, Yakuplu, Beylikdüzü/Esenyurt, Beylikdüzü 
Toplu Konutlar ve Büyükçekmece Tüyap duraklarından 
oluşacak. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ulaşım yatırımlarına bir yenisini 
daha ekledi. Ulaşım A.Ş. 
tarafından tasarlanan ve 
üretilen İstanbul’un ilk yerli 
tramvayı, Başkan Kadir 
Topbaş’ın katıldığı görkemli bir 
törenle raylara indi. 
İstanbul’dan ilham alınarak 
üretilen yerli tramvayın deneme 
sürüşünü gerçekleştiren Başkan 
Topbaş, yeni araçların yüzde 50 
daha az maliyetle üretildiğini 
belirterek, yılsonuna kadar 
18 yerli tramvayın İstanbulluların 
kullanımına sunulacağını söyledi. 

%100 İstanbullu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yedi tepeli kentten 

ilham alarak tasarladığı ve ürettiği ilk yerli tramvay 
hizmete alındı. İstanbul’un ilk yerli üretim tramvay 

aracının tanıtımı ve deneme seferi, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından yapıldı. Topkapı 
Tramvay İstasyonu’nda düzenlenen törende konuşan 
Başkan Topbaş, ulaşım alanında sorunları çözmek için pek 
çok çalışma yaptıklarını belirterek, İstanbul’da ulaşım ile 
ilgili çeşitlendirme çalışmalarını başarıyla yürüttüklerini 
söyledi. 

“Ulaşımda ciddi mesafeler kat ettik…”
Yerli tramvay üretiminin kolay bir iş olmadığını ifade eden 
Başkan Topbaş, “Göreve geldiğimizden bu yana ulaşım 
sorununu çözmek için pek çok proje başlattık. 60 milyar 
liralık yatırımımızın 32 milyar lirası ulaşımla ilgili. Ciddi 
mesafeler kat ettik. Ulaşım A.Ş. firmamız, hummalı bir 
çalışma sonucunda gerçekten kayda değer bir başarıyı 
ortaya koydu. Farklı bir ölçekte başarıdır bu. Ulaşımda 
sorunları çözmek, konforu artırmak ve gelişim sağlamak 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Maliyette %50 tasarruf…
Yerli tramvay üretiminin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
belediye başkanlığı döneminde verdiği talimatla 
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başladığını belirten Başkan Topbaş, 
“1995 yılında bir el tutamağı 250 dolara 
getiriliyordu. Hangi bütçe dayanır 
buna? Sonra Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla bu kadar basit bir 
malzeme İstanbul’da üretilmeye 
başlandı. El tutamakları 1 doların 
altında üretildi. Şimdi vagon yapıyoruz. 
3,5 milyon Euro’nun altında alınamıyor. 
Biz 1,57 milyon Euro’ya mal ediyoruz. 
Yüzde 50 az maliyetle üretiyoruz. Bu 
kadar yatırımları nasıl yapıyoruz? İşte 
bunlardan tasarruf edilerek yapılıyor. 
Daha çok çalışacağız. Bizim hedefimiz; 
bu ülkeyi hak ettiği yere getirmek, 
milletimize hizmet etmek.” diye 
konuştu.

Yerli tramvay mühendislik harikası…
“İstanbul teknolojik gelişmeleri ortaya 
koyarken, Türkiye’ye model oluyor.” 
diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Sorumluluğumuz sadece 
İstanbul’un sorunlarını çözmek değil. 
Diğer şehirlerimize ağabeylik yapmayı, 
sorunlarını çözmeyi ve gelişimini 
sağlamayı hedefliyoruz. Yerli üretim, 

geleceğin mühendislerinin yetişmesine 
de katkı sağlıyor. Bu çalışma, aynı 
zamanda bir mühendislik harikası. 
Daha önce yedek parça üretimi ile 
başlayan çalışma, bugün dizayn ve 
yazılım her yönüyle yerli hale geldi. 
Türkiye’de üretilen en önde gelen hafif 
metrolar bunlar. 2 tanesi raylara 
indirildi. 16 tane daha gelecek. Ayrıca 
bir teknolojik deneyim kazanıyoruz. Bu 
bir eğitim müessesi haline geldi. Yarın 
bu öğrencilerimiz daha iyilerini 
yapacak.” 

Yerli tramvaylar İstanbul’a hayırlı 
olsun…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da yakın 
gelecekte bireysel araç kullanma 
ihtiyacının kalmayacağını dile getirerek, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Roma’da 
şehir içinde kimse araç kullanmıyor. Biz 
de İstanbul’u bu noktaya getireceğiz. 
Yeni çalışmalarımız var. İstanbul’u en uç 
noktalara kadar raylı sistemlerle 
donatmaya çalışıyoruz. Dünyaya örnek 
olacak adımlar atmak zorunda 
hissediyoruz. Teknolojik gelişmeleri 

konuşulan bir Türkiye’yi ortaya 
çıkarmaya çalışıyoruz. Geleceğe birlikte 
yürüyoruz. Yarınlar dünden çok farklı 
olacak. Bu vagonlarımız hayırlı olsun. 
İnşallah birçok alanda hizmetlerimiz 
eklenecek. Biz öncü nesiliz. Arkamızdan 
gelecek nesil bunların çok daha iyilerini 
ortaya koyacak.”

16 tramvay daha hizmete girecek…
%100 İstanbullu yerli tramvay aynı 
sınıfta, benzer özelliklere sahip bir araca 
göre yarı fiyatına mal edildi. Yeni 
araçlarda uçak teknolojisine yakın bir 
teknoloji kullanıldı. Hem hafif metro 
hem de tramvay olarak kullanılabilecek 
bu araçlar, İstanbul’un şartlarına uygun 
olarak tasarlandı. %100 İstanbullu yerli 
tramvay uluslararası standartlara uygun 
olup, akredite kuruluşların gözetiminde 
başta fonksiyon testleri, statik ve 
dinamik testler, seyir emniyet testleri, 
performans ve fren testleri olmak üzere, 
gerekli güvenlik testlerinden geçerek 
uygunluk sertifikalarını aldı. 2014 yılı 
sonuna kadar 16 yerli üretim tramvayın 
daha filoya katılması planlanıyor.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, özel halk 
otobüsü derneklerinin temsilcileri, 
otobüs sahipleri ve şoförlerle 
biraraya geldiler. İstanbul’da 
ulaşıma son 10 yılda 32 milyar 
liralık yatırım yaptıklarını 
belirten Başkan Topbaş, lastik 
tekerlekli toplu taşıma 
araçlarındaki kaliteyi 
yükseltmek için de çalışmalar 
yürüttüklerini söyledi. 

Ulaşım yatırımları 
hız kesmiyor!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Özel Halk Otobüsleri 
Birliği Genel Başkanı İsmail Yüksel ile özel halk 

otobüsü dernekleri, otobüs sahipleri ve şoförlerle Haliç 
Kongre Merkezi’nde buluştular. Halk otobüsçülerinin 
sorunlarının ele alındığı toplantıda salonu dolduran 
coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Kadir Topbaş, 
yoğunluğu ve nüfusuyla bir ülke özelliği gösteren 
İstanbul’un Avrupa’nın 23 ülkesinden büyük olduğunu 
belirterek, “İstanbul’da 10 yılda yaptığımız 60 milyar liralık 
yatırımın 32 milyar lirasını sadece ulaşıma harcadık. Metro, 
yol, kavşak ve deniz ulaşımı yatırımları yaparken, yıllardır 
lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarındaki kaliteyi 
yükseltmek için de çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

“Toplu taşımayı entegre ediyoruz…”
Kent ulaşımında önemli bir hizmet veren halk 
otobüsçülerinin 2 bin 153 otobüsle İstanbul’a hizmet 
verdiğini ve günde 1,5 milyon yolcu taşıdığını ifade eden 
Başkan Topbaş, “Otobüslerimizin kalitesinin artması, 
İstanbul’un medeniyet ölçülerini de yükseltiyor. Bunun için 
bütün toplu taşıma sistemlerini entegre hale getirmek için 
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Tek Bilet Uygulaması’na geçtik. Toplu 
ulaşımda gelirleri artırmaya, giderleri 
azaltmaya çalışıyoruz. Bundan özel halk 
otobüslerinin de istifade etmesini 
sağlıyoruz, yeni yatırımların önünü 
açıyoruz. Özel halk otobüsleri 
yönergesinde değişiklik yaptık. 
Gelirlerde yüzde 8 iyileştirme sağladık. 
Biletçileri kaldırdık. Bu sayede giderler 
azaldı, istismarlar önlendi. Hizmet 
bedelleri azaltıldı.” diye konuştu.

“Tüm gelirleri İstanbulkart ile kayıt 
altına aldık…”
“Toplu taşıma araçlarının yaşına göre 
bir sıralama yaptık. Yeni ve alçak tabanlı 
araçların hizmet bedellerini en az 
seviyelere indirdik.” diyen Başkan 
Topbaş, şu açıklamaları yaptı: “350 bilet 
bedeli yerine 10 bilet bedeli gibi 
sembolik rakamlara çektik. Yıllık ruhsat 
harçlarını kaldırdık. Devir bedellerini bir 
defaya mahsus kaldırdık. Birikmiş olan 
zorunlu devir talepleri ihtiyacı 
karşılandı. 2013’ün sonuna kadar 

öğrenci geçişine 15 kuruş ek ödeme 
yaptık. Mavi kart, abonman, bilet 
hasılatının tamamı taşımacılara 
ödeniyor. İstanbulkart ile tüm gelirleri 
kayıt altına aldık. 2013 sonuna kadar 
uygulanan sistemde ortalama bilet 
bölgelere göre 1,20-1,25 liraydı. Tedbir 
aldık ve durumu düzelttik. Bu değeri 
1,30-1,35 liraya yükselttik. Tüm 
taleplerinizi karşılıyoruz.” 

“İstanbul’a en donanımlı otobüsleri 
kazandırdık…”
Başkan Kadir Topbaş, özel halk 
otobüsçülerinden araçlarını hızla 
yenilemelerini beklediklerini ve halk 
otobüsçülerinin bunu başarabilmeleri 
için pek çok imkan sağladıklarını 
belirterek, “İstanbul’da toplu ulaşım 
standartlarını artırmak adına filolar 
hızla yenilenmeli. Biz bu konuda 
öncülüğümüzü yaptık. İstanbul’a en 
donanımlı otobüsleri kazandırdık. 
Bütün araçlarımızın yeni ve kaliteli 
olmasını arzu ediyoruz. Çünkü bir 

şehrin medeniyet ölçüsü toplu taşıma 
oranının yüksekliğiyle ölçülür.” dedi.

“Halk otobüslerine kurumsal kimlik 
kazandıracağız…”
İETT otobüslerini yenilediklerini ve 
Otobüs A.Ş.’yi kurduklarının altını çizen 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Halk otobüslerimizin de bir 
kısmı yeniledi. Arkadaşlarıma hep ‘halk 
otobüsçüleriyle bir rekabete girmeyiniz’ 
diyorum. Ama halk otobüsçülerimizin 
de rekabet şartlarına uygun hale 
gelmeleri gerekiyor. Halk 
otobüsçülerine kurumsal bir kimlik 
getirme çalışmamız da var. İETT gibi 
halk otobüsçülerimize de garaj hizmeti 
verip, bir takım hizmetleri oradan 
almaları için çalışma yapıyoruz. 
Otobüs A.Ş.’de uyguladığımız sistemi 
halk otobüslerinde de uygulamak 
istiyoruz. Bizim arzumuz; sizin 
mutluluğunuzdur. Sizin mutluluğunuz 
İstanbullulara yansır, bunu biliyorum. 
İnşallah eksiklikleri birlikte gidereceğiz.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kent içinde hızlı ve konforlu toplu 
ulaşım için otobüs sayısını 
artırmaya devam ediyor. Anadolu 
Yakası’nda hizmet verecek olan 
149 adet modern otobüs İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
hizmete alındı. Son 10 yılda 
ulaşım konusunda çok ciddi 
yatırımlar yaptıklarını belirten 
Başkan Topbaş, yıl sonunda 
toplamda 3 bin modern ve 
çevre dostu otobüsü 
İstanbulluların hizmetine 
sunmuş olacaklarını söyledi. 

İstanbul için 
149 erguvan otobüs

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
Otobüs A.Ş.’nin filosuna 149 adet erguvan rengi 
modern otobüs daha katıldı. Anadolu Yakası’nda 

hizmet verecek otobüslerin hizmete alım törenine, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
yanı sıra Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, İETT 
Genel Müdürü Hayri Baraçlı, Otobüs A.Ş. Genel Müdürü 
Abdullah Yasir Şahin ve İBB Bürokratları katıldı. Başkan 
Kadir Topbaş, Beykoz Belediyesi önündeki tören alanına 
gelişinde Beykozlular tarafından coşkuyla karşılandı. 

İstanbul dünyaya model oluyor…
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, 
geçmişteki sıkıntıların bir kader olmadığını belirterek, 
“Verdiğiniz emanetin kuruşuna zeval getirmeden yatırım 
ve hizmete dönüştürüyoruz. İstanbul’u dünya 
şehirleriyle rekabete soktuk. İstanbul dünyaya model 
oldu. Bilişim teknolojilerini dünyada en iyi kullanan 
belediyeyiz. Şehirde yaşayan herkesin hizmet aldığı bir 

belediye olmak için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. 
Birilerinin yaptığı yanlışları, kirleri temizlemek bize 
düştü.” dedi.

Beykoz’a 1 milyar TL yatırım…
İstanbul’un geçmişteki su, hava kirliliği ve çevre gibi 
sorunlarını çözdüklerini ve ulaşım alanında çok büyük 
yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Topbaş, 
“Beykoz’a bugüne kadar yaptığımız yatırımlar toplamı 
1 milyar lirayı geçti. Karlıtepe ve Yuşa’ya teleferik 
yapıyoruz. Yuşa Tepesi’ni ve Anadolu Kavağı’ndaki Yoros 
Kalesi’ni onararak turizme açacağız. Kaleye de yüzeysel 
bir teleferikle çıkılacak. Küçüksu Çayırı’nı da bir 
düzenleme yaparak Beykoz halkına kazandıracağız.” diye 
konuştu.

“Emanetinizi namus bildik…”
Başkan Topbaş, Beykoz’a metro yapılmasını planlara 
işlediklerini ve çalışmalara başladıklarını belirterek, 
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şunları söyledi: “Yunus’un dediği gibi; ‘Bizim gölgemiz 
eğri düşmez.’ Emanetinizi namus bildik, hizmetimizi bu 
bilinçle yapıyoruz. ‘İstanbul’a ne yaptılar ki?’ diyenlere ne 
yaptığımızın hesabını sandıkta sorun lütfen. İstanbul’a 
60 milyar lira yatırım yaptık. Geçmişte bu paralar nereye 
gidiyordu diye sorulmalı. Bizim hiç iç borcumuz yok. 
Metro için aldığımız dış borçlar var. Kasamızda paramız 
da var ham olsun. Tek imzayla 4,5 milyar Dolar kredi 
alabilen bir belediyeyiz.”

“İstanbul’da ‘akıllı otobüs’ dönemini başlattık…”
Göreve geldiklerinde İETT ve Otobüs A.Ş.’nin İstanbul’a 
yakışan modern otobüslerle hizmet vermeye başladığına 
dikkat çeken Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: 
“İstanbul’da ‘akıllı otobüs’ dönemini başlattık. İETT’nin 
filosunu güvenli, klimalı modern otobüslerle yeniledik. 
Filomuzda bisiklet taşıma aparatlı otobüsler dahi var. 
Toplam 3 bin otobüsü yenilemiş oluyoruz. İETT’nin 
filosunun yaş ortalaması 14,6’dan 5’e düştü. Halk 
otobüslerini de yılsonuna kadar yenileyeceğiz. Bütün 
otobüslerimizi internet bağlantılı ve telefon hızlı şarjlı 
hale getireceğiz. Zaten bütün akıllı ulaşım 
uygulamalarını belediye olarak biz yapıyoruz. Yeni bir 
sistemle duraklar ile otobüsler bağlantılı hale gelecek. 
Şoför durağa 100 metre kala durakta bir yaşlı veya çocuk 
varsa görecek. Cep telefonuyla nereye hangi ulaşım 
aracıyla gidebileceğinizi, kaç dakikada gideceğinizi ve 
kaç para ödeyeceğinizi daha göreceksiniz. Dünya bu 
teknolojileri bizden istiyor.”
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Başkan Topbaş’a teşekkür…
Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de, Beykoz’a 
ulaşımdan çevreye ve kültüre kadar çok ciddi yatırımlar 
yapıldığını belirterek, “Sayın Başkanım, Beykoz’a 
yaptığınız yatırımlar için size ve ekibinize teşekkür 
ediyoruz. Beykoz’da yağmur yağdığında artık sel 
olmayacak, çünkü bütün dereler ıslah edildi. Boğaz 
Suyu’nu Beykoz Deresi’nden Tokatköy’e kadar çıkartacak 
bir çalışmaya da imza atıyorsunuz.” dedi.

Beykoz, kültürün ve sanatın merkezi olacak…
İBB’nin Beykoz’a Türkiye’nin en büyük film platosunu 
yaptığını ifade eden Çelikbilek, “Artık Yeşilçam eskilerde 
kalacak. Beykoz artık kültür ve sanatın merkezi olacak. 
Karlıtepe’ye İstanbul’un en güzel mesire alanlarından 
birini inşa ediyorsunuz. Yuşa’nın otantik yapısıyla uyumlu 
yeni bir cami ve ağırlama alanları yapacaksınız. İSKİ’nin 
yapacağı çalışmayla Onçeşmeler’in suyu inşallah bir 
daha hiç kesilmeyecek şekilde açılacak. 2B tapularını da 
Beykoz Belediyesi olarak bakanlıktan aldık. Şubat ayı 
içerisinde vatandaşlarımıza vermeye başlıyoruz. 
Beykozlu Beykoz’da kalacak.” diye konuştu.

Erguvan otobüsler İstanbul’a hayırlı olsun…
Başkan Topbaş daha sonra beraberindekilerle birlikte 
kurdele keserek 149 yeni modern otobüsü hizmete 
alındı. Bir otobüsün şoför koltuğuna da geçen Başkan 

Topbaş, yeni otobüslerin Beykoz ve İstanbul’a hayırlı 
olmasını diledi.

“Proje adamıyım, birileri konuşur biz yaparız…”
Hizmete alım töreninde basın mensuplarının sorularını da 
yanıtlayan Başkan Kadir Topbaş, “İstanbul, dönemimizde 
60 milyar lira yatırım gördü. Bu yıl hayata geçireceğimiz birçok 
proje var. Ben proje adamıyım, birileri konuşur biz yaparız. 
Mesleğimizden dolayı her gördüğümüz yerde, yeni bir proje 
üretebilme kabiliyetimiz var. Mimar olarak söylüyorum; 
İstanbul ile ilgili yaptığımız bütün planlamalara bu projeleri 
koyduk. Gelen olumlu talepleri projeye çevirebiliyoruz. Bu 
kabiliyetimiz, bu deneyimimiz var.” dedi.

“Metro demek, ‘biz’ demek…”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak raylı sistemlerde çok 
ciddi mesafeler aldıklarının altını çizen Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Metro demenin biz demek 
olduğunu söyledim hep. İstanbul’da sadece metrolarla değil, 
tramvay, teleferik, havaray gibi raylı sistem ve toplu taşıma 
araçlarıyla bölgeleri birbiriyle bağlantılı hale getirmeye 
çalışıyoruz. Planlarımızda olan Beylikdüzü - Tüyap Metrosu da 
25 kilometrelik Bakırköy - Bahçelievler E-5 güzergahından 
Beylikdüzü Tüyap’a uzanacak bir hat. 18 istasyonlu bu proje, 
metrobüsün yoğunluğunu çözecek. Bu yıl içerisinde projenin 
ihalesini yapıp 2019’a kadar bitireceğiz. İstanbul’un ulaşım 
sorununu ancak biz çözeriz.” 
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Son 10 yılda yeşil alan miktarını 
%69 artıran İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul’a ve 
İstanbullulara yeni bir eser daha 
kazandırıyor. Başkan Kadir 
Topbaş, Zeytinburnu Çırpıcı 
Çayırı’nı İstanbulluların keyifle 
yararlanabileceği ve dünyanın 
örnek alacağı bir kent parkına 
dönüştürdüklerini söyledi.

İstanbul’a yeni bir kent parkı!

İstanbul Çırpıcı Kent Parkı’nı basın mensuplarına 
gezdiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, İstanbul’a 500 bin metrekarelik “Çırpıcı Şehir 

Parkı’nı” kazandırdıklarını  belirterek, “Şu anda Çırpıcı 
Çayırı’nın hemen hemen biten bölümünde birlikteyiz. 
Şantiye gezisini yapıp çalışmaları görelim istedik. Şu 
anda arkamda plan olarak gördüğünüz laleye benzer 
tarzda Çırpıcı Çayırı var. Biz şu anda 500 bin 
metrekarelik bu alanın 150 bin metrekaresini görüyoruz. 
Burası daha çok sportif aktivitelerin olacağı yer. İstimlak 
ettiğimiz yerlerle birlikte 250 bin metrekarelik alan; 
daha çok orman ve yeşil alan olarak düzenlenecek. 
Burası insanlarımızın rahatlıkla dolaşabilecekleri bir alan 
haline gelecek. İlk olarak burayı bitiriyoruz daha sonra 
diğer tarafa başlayacağız.” diye konuştu.

Osmanlı’nın ağaçlı yolları Çırpıcı’da geri dönüyor…
Kent parkının farklı aktivitelere imkan veren bir alan 
olacağının altını çizen Başkan Topbaş sözlerine şöyle 
devam etti: “Burada tam aks olarak gördüğünüz bulvar 
tarzında orman alanına bir giriş yolu var. Bunu 

dünyanın sayılı kentlerinde ve Osmanlı’nın bazı 
bölgelerde yaptığı uygulama gibi düşünüyoruz. Ağaçlar 
arasından geçen derinliği oldukça fazla olan bir aks 
ortaya çıkacak. Şu anda eğlence ve spor aktivite 
merkezi dediğimiz alana koyduğumuz aletler, 
Türkiye’de ilk defa uygulanıyor. Spor alanlarıyla burası 
önemli bir aktivite merkezi olacak. Sadece 
Zeytinburnu’nun değil Bakırköy ve Güngören’deki 
insanlarımızın da buradan rahatlıkla istifade 
edebilecekleri, yürüyüş ve koşu yapabilecekleri bir 
rekreasyon alanı ortaya çıkıyor. İstanbul’da bunun gibi 
daha birçok yerde yeşil alan çalışmamız var.”

Veliefendi Hipodromu da kültür alanı olacak...
“500 bin metrekarelik bu alan ilerde Veliefendi 
Hipodromu’nun da başka yere taşınmasıyla bir milyon 
metrekareye çıkacak” diyen Başkan Topbaş, Çırpıcı Şehir 
Parkı’nın yanındaki Veliefendi Hipodromu taşındıktan 
sonra mevcut alanın kültürel miras olarak korunacağını 
kaydetti. Hipodrom çevresinin kültürel aktivite alanı 
olacağını ifade eden Başkan Topbaş, “Burası da farklı 
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fonksiyonlarla İstanbulluların 
hizmetine sunulacak. Sayın 
Bakanımızla görüştüğümüzde bu 
konuda bir mutabakatımızın 
olduğunu söylemek istiyorum. 
İnsanlarımızın buluştuğu, birbirini 
fark ettiği, hissettiği alan, 
İstanbulluların aileleriyle geleceği bir 
yer olacak.” diye konuştu.

Dünyaya örnek olacak bir proje...
İstanbul Çırpıcı Kent Parkı’nın 
150 bin metrekarelik spor ve aktivite 
bölümünün Nisan’da açılışa hazır 
olacağını ifade eden Başkan Topbaş, 
tüm İstanbullular için çok sayıda 
park projeleri olduğunu söyledi. 
Zamanı gelince bu projeleri 
açıklayacaklarını belirten Başkan 
Kadir Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Örnek bir proje ortaya 
çıkarmak istiyoruz. Her projemiz 
sadece bize değil Türkiye’ye ve 
dünyaya örnek olmalı. ‘Gidin, görün’ 
denmeli. Birileri siyaset adına birçok 

proje söyleyebilir ama ürettikleri bir 
tek proje yoktur. Eserleri yok. 
Yaptığımız bu projeleri ellerine 
versek hayata geçirme vizyonları 
yok. Heyecanları yok. Sadece seçim 
meydanlarında söylerler, ‘Vaattir, 
gelir geçer’ derler. Biz insanımızın 
mutluluğunu dert edinmişiz.”

Aynı şekilde Cendere Vadisi’nde de 
ciddi bir bölge parkı olduğunu ve 
bitmek üzere olan Maltepe 
Sahili’ndeki bölge parkının da dünya 
ölçeğinde olduğunu dile getiren 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Birilerinin hayallerinden 
dahi geçmeyecek projeleri 
yapmaktayız. Aleyhte söylenen 
sözlere bakmaksızın İstanbul’un 
heyecanını ve ekonomisini büyüten 
ve kentte yaşayanları mutlu eden 
hizmetlerimizi sürdüreceğiz. 
Tamamlandığı zaman inşallah 
burasını Sayın Başbakanımızla açmak 
nasip olacak.” Başkan Topbaş, daha 

sonra basın mensuplarıyla birlikte 
parkı gezdi ve çalışanlarla birlikte 
fotoğraf çektirdi.

500 bin m2’lik Kent Parkı... 
2004 yılından itibaren kent genelinde 
20 milyon 761 bin metrekare alanı 
yeşillendiren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Zeytinburnu’ndaki Çırpıcı 
Çayırı’nı kent parkı olarak İstanbulların 
kullanımına sunmaya hazırlanıyor. 
Üç etaptan oluşan İstanbul Çarpıcı 
Kent Parkı’nın birinci etabı olan ve 
150 bin m²’lik alana sahip Çırpıcı Spor 
Parkı’nda çalışmalar son aşamaya 
geldi. Birinci etap çalışmasında; 
750 yeni yetişkin ağaç dikildi ve 
5 bin yeni ağaç daha dikilecek. 350 bin 
metrekarelik alanda ise ağaçlandırma 
ve alan çalışmaları devam ediyor. 
Çalışmalar tamamlandığında Çırpıcı 
Çayırı “alternatif sporlar” merkezi 
haline gelecek. Böylece İstanbullular, 
büyük bir sosyal aktivite, spor ve 
dinlence alanına kavuşacak. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu 
ilçesine yapılan yatırım ve 
hizmetlerin tanıtım ve toplu açılış 
törenine katıldı. İlçeye bugüne 
kadar yaptıkları yatırımların 
1,5 milyar lirayı aştığını 
belirten Başkan Topbaş, 
Taksim Meydanı düzenleme 
ihalesini Mart ayı içerisinde 
yapacaklarını söyledi. 

Büyükşehir’den Beyoğlu’na
1 milyar 558 milyon TL yatırım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Beyoğlu’na yaptığı 
yatırım ve hizmetlerin toplu tanıtım ve açılışı, Başkan 
Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle yapıldı. Törene, Sağlık 

Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Beyoğlu Belediye 
Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile çok sayıda vatandaş 
katıldı. İstanbulluların yoğun ilgisiyle ve tezahüratlarıyla 
karşılanan Başkan Topbaş, Kasımpaşa ve Beyoğlu’nun 
güzelliklerinin kendisini hayata hazırladığını, buraya 
hizmetin çocukluk hatırlarını canlandırdığını söyledi.

Beyoğlu’na 1 milyar 558 milyon TL yatırım…
Son 10 yılda İstanbul’a 60 milyon lira yatırım yaptıklarını 
belirten Başkan Topbaş, “Sadece Beyoğlu’na 1 milyar 
558 milyon liralık hizmet getirdik. Haliç Metro Geçiş 
Köprüsü ile Beyoğlulular metroya binerek, İstanbul’un her 
tarafına hızlı ve güvenli bir şekilde gidebilecek.” dedi. 

Sadabad’da tarihi kayıklarla sandal sefası…
Tapuların verildiği Okmeydanı’nda yapılan planlar 
doğrultusunda kentsel yenileme çalışmaları yürüttüklerini 
anlatan Başkan Topbaş, “Sadabad’da tarihi kayıkların yeni 
ve çevreci versiyonuyla tarihte olduğu gibi sandal sefaları 
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yapılacak. Şişhane’den Mecidiyeköy 
yönünde yapağımız havaray ile 
burada ulaşım daha da kolay hale 
getirecek. Bunu yaparken de 
minibüsçü esnafını mağdur 
etmeyeceğiz.” diye konuştu. 

Taksim Meydanı yeşil dokusuna 
kavuşuyor…
Başkan Topbaş, Taksim’de yapılan 
altgeçit ve meydanın düzenlenmesi 
için ihale tekliflerini almaya 
başladıklarını da ifade ederek, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Taksim’de çok 
önemli bir yatırım yaptık. Ancak şu 
anda tamamlanmamış bir yatırım var. 
Oradaki trafiği çözme adına çok 
önemli bir yatırımı gerçekleştirdik. Şu 
anda ihalesiyle ilgili teklifleri almaya 
başladık. Teklifler geldi, değerlendirmeler 
yapılıyor. Mart ayı başında Taksim 
Meydanı düzenleme ihalesi yapılacak. 
Ve inşallah Taksim Meydanı yeşil 
dokusuyla mümkün olduğu kadar bol 
ağaçlı ve çiçeklendirilmiş bir yere 
dönüşecek.” 

Beyoğlu’nda yeni parklar, 
yenilenen caddeler…
Başkan Topbaş’ın katılımıyla yapılan 
toplu açılışlar kapsamında, 
400 bin TL’ye mal olan 11 dönümlük 
Cezayirli Hasanpaşa Parkı yenilendi. 
2 milyon TL’ye mal olan 18 dönümlük 
Hacıahmet Parkı ile Beyoğlu’na yeni 
bir park daha kazandırıldı. Ayrıca 
Sütlüce-Halıcıoğlu bağlantısını 
sağlayacak olan Halıcıoğlu Yaya 
Üstgeçidi yapıldı. Yoğunluğun fazla 
olması nedeniyle cami, okul ve 
otobüs duraklarına erişim kolaylığı 
sağlamak adına Piyalepaşa Üstgeçidi 
yenilendi.

Prestij cadde düzenlemeleri 
çerçevesinde; Bahariye Caddesi’nde 
17 milyon metrekare sert zemin 
düzenlemesi yapılarak ilçeye 
kazandırıldı. Okçu Musa ve Bankalar 
Caddelerinde ise 8 bin m² alana sert 
zemin kaplaması yapıldı. Fatih Sultan 
Mehmet Caddesi ile bu caddeye çıkan 
tüm sokaklar yeniden düzenlendi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bahçelievler’e yaptığı yatırım ve 
hizmetlerin açılışı ve toplu 
tanıtımı, Başkan Kadir Topbaş 
tarafından yapıldı. İlçeye son 
10 yılda 676 milyon liradan 
fazla yatırım yaptıklarını 
belirten Başkan Topbaş, 
yapacakları 2 yeni metro hattı 
ile ilçe halkının ulaşımını 
rahatlatacaklarını söyledi. 

Bahçelievler’e 
2 yeni metro müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Bahçelievler’e yapılan yatırım ve hizmetlerin açılış ve 
toplu tanıtım törenine katıldı. Şirinevler Fetih 

Caddesi’nde düzenlenen törene, İstanbul Milletvekilleri 
Feyzullah Kıyıklık ve Ünal Kaçır, Bahçelievler Belediye 
Başkanı Osman Develioğlu ile sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Bahçelievler’e dev yatırımlar…
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, son 
10 yılda Bahçelievler’e yaptıkları 676 milyon 337 bin liralık 
yatırımla ilçeyi ayağa kaldırdıklarını, ilçeye metrobüs ve 
tramvay getirerek Kabataş’tan Söğütlüçeşme’ye kadar 
tüm ana akslara bağladıklarını söyledi. Büyük sorun 
oluşturan Tavukçu Deresi’ni ıslah ederek, sel baskınlarına 
ve kötü kokulara son verdiklerini de hatırlatan Başkan 
Topbaş, açılışı yapılan Bahçelievler Kültür Merkezi’nin 
İSMEK Kurs Merkezi, konferans salonu, tiyatro salonu, 
2 adet cep sinema salonu ve Alo 153 Çağrı Merkezi ile 
dört dörtlük bir tesis olduğunu ifade etti.
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İstanbul, metro kent oluyor…
İstanbul’a son 10 yılda 60 milyar TL yatırım yaptıklarını belirten 
Başkan Topbaş, müjdelenmiş bir kente hizmet etmekten gurur 
duyduğunu söyledi. Yaptıkları dev yatırımlarla İstanbul’un 
dünyanın gıpta ile izlediği bir kent haline geldiğini dile getiren 
Başkan Topbaş, “İstanbul, metro kent oluyor. Dünyada kendi öz 
kaynaklarıyla metro yapan başka bir belediye yok. Ayrıca bu 
kadar kısa sürede metro yapan ülke de yok.” dedi.

Bahçelievler’e 2 büyük metro müjdesi…
“Bahçelievler’den İstanbul’un istediğiniz noktasına metrolarla 
ulaşabileceğiniz bir sistem getiriyoruz.” diyen Başkan Topbaş, 
yeni metro projelerinin müjdesini de şöyle verdi: “Metrobüsün 
yoğunluğu sebebiyle Ulaştırma Bakanlığı ile yapacağımız 
25 kilometrelik Bakırköy - Avcılar - Beylikdüzü - Büyükçekmece 
Metro Hattı ile 9 kilometrelik Bakırköy İDO İskelesi - Bağcılar 
Kirazlı Metro Hattı, Bahçelievler’e de hizmet verecek.” 

İstanbul’un yarınları çok güzel olacak…
İstanbul genelinde 143 kapalı spor salonu yaptıklarını, 
60 tanesinin de inşaatının devam ettiklerini belirten Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Bahçelievler’e de 
Başkanımız Osman Develioğlu’nun talebiyle 2 tane kapalı spor 
salonu daha yapacağız, toplamda 62 olacak. Hizmet bizim 
işimiz. Bizim sevdamız vatanımıza, milletimize hizmet etme 
sevdası. Kocasinan Futbol Sahası’nın olduğu yere de çok güzel 
bir stat yapacağız. Altında katlı otopark olacak. Tavan 
yüksekliğini biraz fazla tutarak, buradaki pazarı da oraya 
taşıyacağız. Fetih Parkı altına da otopark yapıyoruz. Biz proje 
adamıyız, nereye nasıl bir hizmet gerekiyorsa, hemen 
planlayıp yaparız. Her alanda bir numara olmak için çalışıyoruz. 
İstanbul’un ve ülkemizin yarınları çok daha güzel olacak.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Sarıyer’de 
düzenlenen Tapu Dağıtım 
Töreni’ne katıldı. Hizmete alınan 
yeni erguvan otobüslerin 
tanıtımını da yapan Başkan 
Topbaş, Sarıyer’e son 10 yılda 
1 milyar 809 milyon lira yatırım 
yaptıklarını ve ilçeye hizmet 
etmeye devam edeceklerini 
söyledi.

Sarıyer’de tapu sevinci 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

Sarıyer PTT Evleri Tapu Dağıtım ve Yeni Erguvan 
Otobüsleri Tanıtım Töreni’ne katıldı. Çayırbaşı 

Fidanlığı’nda düzenlenen törende coşkulu bir kalabalığa 
hitap eden ve konuşması sık sık “İstanbul seninle gurur 
duyuyor” sloganıyla kesilen Başkan Kadir Topbaş, geçmiş 
yönetimlerin iş ve aş için göçle İstanbul’a gelen 
vatandaşlara yol göstermediği için bugünlere geldiklerini 
söyledi.

Sarıyer’e 1 milyar 809 milyar lira yatırım…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un plansız geliştiğini ve 
sorunları çözmenin kendilerine nasip olduğunu belirterek, 
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul’a son 
10 yılda 60 milyar lira, Sarıyer’e 1 milyar 809 milyon lira 
yatırım yaptık. İstanbul’u metro ağlarıyla örüyoruz. Kavşak 
ve yeni yolların haddi hesabı yok. Sarıyer-Çayırbaşı 
Karayolu Tüneli trafiği nasıl rahatlattı, siz yaşayarak 
biliyorsunuz. Arkasında durmayacağımız hiçbir söz 
söylemedik. Sözü namus biliriz.” dedi.

“Sarıyerlileri tapularına kavuşturuyoruz…”
Sarıyerli vatandaşları tapularına kavuşturmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Kadir 
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Topbaş, “Söz vermiştik, sözümüzü 
yerine getiriyoruz. Boş vaatlerde 
bulunmuyoruz. Daha önce Poligon, 
Ferahevler ve Maden’de tapu verdik. 
Şimdi Çayırbaşı, Yeniköy, PTT 
Evleri’nde tapu veriyoruz. İlk etapta 
6 vatandaşımız tapusunu alacak. 
Bürokrasi yavaş işliyor, ama devamı 
gelecek. Sözümüz asla yerde kalmaz. 
Bize ulaşan hiçbir sorunu, çözmeden 
bırakmayız. Bugün tapuları dağıtmaya 
başlıyoruz. Sürekli yargıya götürülerek 
geciktirildi. Yasal düzenlemeleri 
yaparak hamdolsun bugün başladık.” 
diye konuştu.

Derbent’in çehresi kentsel dönüşümle 
değişiyor…
Derbent’te devam eden kentsel 
dönüşüm çalışmasıyla mahallenin 
modern bir çehreye kavuşacağını ve 
1.500 ailenin yeni evlerine sahip 
olacağını belirten Başkan Topbaş, 
şöyle konuştu: “Alt katlar dar oluyor 
diye konuşanlar oldu. Şimdi alt katları 
da üst katlarla aynı metrekarede 

yapıyoruz. Kim ne söylerle söylesin, 
hizmet etmek, eksikleri ortadan 
kaldırmak bizim işimiz.” 

Sarıyer’de metro çalışmaları sürüyor…
Belgrat Ormanları’nı, Emirgan Korusu 
gibi düzenleyerek spor ve aktivite 
alanlarıyla hoşça vakit geçirilecek bir 
mekana dönüştüreceklerini dile 
getiren Başkan Topbaş, “Metronun 
Hacıosman’a geleceğini hayal eder 
miydiniz? Şimdi metroyu Çayırbaşı’na 
indirmek için çalışmalar yapıyoruz. 
Yine Beşiktaş Sahili’nden Sarıyer’e bir 
metro projesi düşünüyoruz. Çünkü 
sahil yolu artık yoğunluğu çekmiyor.” 
dedi.

Sarıyer Tüneli’nin devamı gelecek…
Başkan Topbaş, İBB bürokratları ile 
yaptıkları koordinasyon toplantısında 
Sarıyer Tüneli’nin devamını ne 
yapacakları ile ilgili görüştüklerini de 
anlatarak, şu bilgileri verdi: 
“Demirciköy ve Zekeriyaköy’e tünelle 
mi, yol olarak mı gidecek bunları 

konuştuk. Ayazağa Köyiçi’nden 
İstinye’ye inen bir metro tasarlıyoruz. 
Etiler Hisarüstü Metrosu’nun da 
vagonlarını indirerek test sürüşlerine 
başlayacağız. Hisarüstü’nden Aşiyan 
Sahili’ne de teleferikle erişim 
sağlayacağız.” 

“Dünya İstanbul’u izliyor…”
İstanbulluların yıllarca İkarus marka 
eski otobüslerle kötü şartlarda seyahat 
etmek zorunda kaldığını hatırlatan 
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: 
“İstanbul’a modern, akıllı otobüsler 
getirdik. Otobüslerde internet, şarj 
imkanı, hatta bir kısmında bisiklet 
aparatları mevcut. İstanbul’da 
1.050 kilometre bisiklet yolu planladık. 
Vatandaşlarımıza hizmet etmek en 
büyük gururumuz. İstanbul’daki 
hizmetlerimizin modellerini Türkiye 
Belediyeler Birliği Başkanı olarak 
Türkiye’deki belediyelere, UCLG 
Başkanı olarak da dünya 
belediyelerine aktarıyoruz. Dünya 
İstanbul’u izliyor.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Avcılar 
ilçesine yapılan yatırım ve 
hizmetlerin tanıtımı ve temel 
atma törenine katıldı. Son 
10 yılda Avcılar’a 645 milyon lira 
yatırım yaptıklarını belirten 
Başkan Topbaş, ilçeye daha 
çok yatırım kazandıracaklarını 
söyledi.

Avcılar’a yatırımlar zinciri!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Avcılar’da yaptığı 

yatırım ve hizmetlerin tanıtımı ile 5 yeni yatırımın temel 
atma töreni, Başkan Kadir Topbaş’ın katılımıyla yapıldı. 

Başkan Topbaş, tören öncesinde ilçe halkıyla biraraya 
gelerek ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’ne katıldı. Avcılar halkının 
büyük bir ilgi gösterdiği Başkan Topbaş, vatandaşlarla 
birlikte horon da oynadı. 

Avcılar’a 645 milyon liralık yatırımlar zinciri…
Avcılar Denizköşkler’de düzenlenen törende, coşkulu bir 
kalabalığa hitap eden Başkan Kadir Topbaş, Avcılar’a 
645 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi. Avcılar’da 
42 milyon 384 bin liralık 5 yeni yatırımın da temelini 
attıklarını belirten Başkan Topbaş, “Dev spor kompleksi, 
Avcılar’ı şehrin spor merkezi yapacak. İki okula 
yapacağımız spor salonları da bu fonksiyona can verecek. 
Daha önce de üç okula spor salonu kazandırmıştık. Açık 
aktivite alanlarında Avcılar stres atacak. Üniversitenin 
önünde ilçemize yakışır bir meydan olacak. Kutsal aile 
kurumunun ilk imzaları da yeni nikah salonunda atılacak.” 
dedi.

“Avcılar’ın yol ve kavşak sorunları çözdük…”
Başkan Topbaş, Avcılar’ın yol ve kavşak sorunları 
çözdüklerini ve metrobüs konforunun ilçe halkının 
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ayağına geldiğini ifade ederek, “Yoğun 
talepten dolayı Avcılar’ı metro ile 
buluşturacak projelere imza attık. 
Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı 
projeyi 2017’de tamamlamayı 
hedefliyoruz. Yakında Bakırköy - 
Avcılar - Büyükçekmece TÜYAP Metro 
Hattı’nın temelini atacağız. İstanbul’u 
24 saat metro ağlarıyla örüyoruz. 
Şehre metro yetiştirmek için binlerce 
insan gece gündüz karıncalar gibi 
çalışıyor. İstanbul’a 2019 yılında 
420 kilometre raylı sistemden 
bahsediyoruz.” diye konuştu.

“Metro ile Londra’ya kadar 
gidilebilecek…”
“Avcılar’dan geçecek metro hattını 
Büyükçekmece merkeze indirmek 
üzere planlar yaptık.” diyen Başkan 
Topbaş, şunları söyledi: “Yakın 
gelecekte Avcılar ve Büyükçekmece’den 
metroya binen bir yolcu, Taksim’e, 
Kartal’a kadar gidebilecek. Marmaray 
tam anlamıyla tamamlandığı zaman 

Ankara’ya, doğuya hatta Londra’ya 
kadar gidilebilecek. Bunları, sevdası 
olanlar, azmi olanlar inşa edebilir. 
Yoksa bu kaynaklar vardı niye 
yapılmadı bugüne kadar? Bunlar ihmal 
edilmiş şeyler. Eksiklikler bunlar, biz de 
yapıyoruz. Silivri’ye kadar metro dedik, 
Çatalca’ya mevcut hafif metro 
çalışmasını söyledik.”

“Avcılar için ne istiyorsanız yaparız…”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
kaynaklarının olduğunun altını çizen 
Başkan Topbaş, “Avcılar için daha ne 
istiyorsanız yaparız. Yatırım yaparken 
siyasi ayrım yapmıyoruz, insana 
hizmet etmek görevini yerine 
getiriyoruz. Avcılar Sahili’ne erkekler 
dahi inmeye çekiniyordu. Florya gibi 
bu sahili güvenlikle kontrol altına 
alacak bir düzenleme yapıyoruz. 
Denizköşkler’de bir sosyal tesis 
kurduk, dolup taşıyor şu anda. Şimdi 
de düğün ve toplantı salonu 
yapıyoruz. Teknik olarak mümkün 

olursa Avcılar’da sahilden yukarıya bir 
teleferik de yapmayı düşünüyoruz.” 
diye konuştu. 

İstanbul Üniversitesi’ne dev spor 
kompleksi…
Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni 
açarak bu havzadaki 2 milyon insanın 
atıksularının denize karışmasını 
önlediklerini ve dereleri ıslah 
ettiklerini vurgulayan Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “İstanbul 
Üniversitesi ile anlaştık. Orada bize bir 
yer ayırdılar. Üniversitenin Avcılar’daki 
merkezine dev bir spor kompleksi 
yapıyoruz. İnşaatı devam ediyor. 
Üniversiteye; ‘Yol kenarında bize bir 
arazi verirseniz bir spor tesisi kurarız, 
ancak bir şartımız var. Bu tesis halka 
açık olacak ve biz işleteceğiz’ dedik. 
Yani hem halk hem öğrenciler istifade 
edecek. Kapalı yüzme havuzu, kapalı 
spor alanları, fitness salonu gibi her 
şeyiyle mükemmel bir tesis olacak. 
Avcılar’a yakışır bir tesis olacak.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Başakşehir ilçesine yaptığı yatırım 
ve hizmetlerin toplu açılışı ve 
tanıtımı, Başkan Kadir Topbaş’ın 
katıldığı törenle yapıldı. İlçeye 
yaptıkları 3,5 milyar liralık 
yatırımın pek çok büyükşehir 
ve il belediyesinin bütçesinden 
daha büyük olduğuna dikkat 
çeken Başkan Topbaş, dar 
gelirli vatandaşlara 7 bin lira 
peşinatla konut sözü verdi.

Büyükşehir’den Başakşehir’e 
3,5 milyar liralık yatırımlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Başakşehir’e yapılan yatırım ve hizmetlerin toplu açılış 
ve tanıtım törenine katıldı. Kayaşehir’de düzenlenen 

törene, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Bürokratları ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı 
konuşmada, açılışı yapılan İSKİ Hizmet Binası, 
35 dönümlük Onurkent Bölge Parkı 1, 12 dönümlük 
Onurkent Bölge Parkı 2 ve 34 dönümlük Kayabaşı Mahalle 
Parkı’nın Başakşehir’e hayırlı olmasını diledi. 

Başakşehir’i metroyla buluşturduk... 
Başakşehir’e getirdikleri metroyu Kayaşehir’e kadar 
uzatacaklarının müjdesini veren Başkan Topbaş, “Yılsonu 
itibariyle İstanbul’a 68,5 milyar lira, yani devlet ölçeğinde 
bir yatırım yapmış olacağız. Sadece Başakşehir’e 3 milyar 
513 milyon lira yatırım yaptık. Başakşehir’e bugüne kadar 
çok büyük yatırım ve hizmetler getirdik. Başakşehir, Kanal 
İstanbul ve 3. Havalimanı bittikten sonra İstanbulluların 
gıpta ettiği bir ilçe haline gelecek. Medeniyetten istifade 
etmeniz için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İhtiyaçları ve 
sorunları hızla gideriyoruz.” dedi.
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Doğalgaz kullanımı %5’ten %99’a 
çıktı…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da 
doğalgaz kullanımının dönemlerinde 
yaygınlaştığını belirterek, “Ağva ve 
Silivri’nin köylerine hatta Adalar’a 
kadar doğalgaz götürdük. Göreve 
geldiğimizde doğalgaz kullanımı 
yüzde 5 idi. Şu anda İstanbul’un 
yüzde 99’u doğalgaz kullanıyor. 
İstanbul’u hak ettiği yere taşıyoruz. 
İnşallah yarın Başakşehir bugünden 
çok daha güzel olacak. Gece gündüz 
demeden ulaşım ve altyapı başta 
olmak üzere İstanbul’un her noktasına 
hizmet götürüyoruz. Bizim gücümüz 
milletimiz, sizsiniz. Biz hizmet etmenin 
ne demek olduğunu ve vatana 
millete hizmet etmenin karşılığının 
ölçülemeyeceğini biliyoruz. Bu 
duyguyu bize yaşattığınız için teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

Başakşehir’e dev çevre yatırımları…
“Milletimizin gücünü yanında 
hissettiğimizde yorgunluk 

hissetmiyoruz. İstanbul’da 
yaptıklarımız Türkiye’ye ve dünyaya 
model. İstanbul’un gelişmesi 
dünyada ezber bozuyor.” diyen 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Sizin desteğinizle sadece 
İstanbul’a hizmet etmiyoruz. 
Habeşistan, Afrika, Pakistan gibi pek 
çok ülkeye de hizmet götürüyoruz. 
İstanbul’da yerin altını metro 
ağlarıyla örüyoruz. Kayaşehir ve 3. 
Havalimanına metro ve tramvaylar 
getireceğiz. Çevre projemiz olan 
Sular Vadisi’ni halkımızın hizmetine 
sunduk. İnşallah bu bölgedeki bütün 
vadileri yeniden yeşerteceğiz. Böyle 
bir aşkla çalışıyoruz. Bizim sadece 
Başakşehir’e yaptığımız 3,5 milyar 
liralık yatırım başka illerin, hatta 
büyükşehirlerin bütçesinden daha 
büyük.” 

Dar gelirliye 7-8 bin lira peşinatla 
konut…
Başbakan Erdoğan’ın kurduğu 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 

şirketlerinden KİPTAŞ’ın konut alma 
hayali olmayan dar gelirli 
vatandaşlara 80 metrekare civarında 
ev yapacağını da müjdeleyen Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik 
olarak 7-8 bin lira peşinat ve gerisi 
taksitle konut inşa edeceğiz. 10 bin 
konutluk projemizin ilk etabında 
1.400 konutun satışına yakında 
başlayacağız. KİPTAŞ Genel 
Müdürümüze bu evlerin özellikle 
metrolara yakın yerlerde inşa 
edilmesi talimatını verdim. Bu 
evlerde oturan insanlarımızın ulaşım 
sorunu olmasın istiyoruz. İnsanı 
yaşat ki devlet yücelsin 
anlayışındayız.”

Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının 
ardından yanına aldığı çocuklarla 
birlikte kurdele keserek, tamamlanan 
yatırımları hizmete açtı. Daha sonra 
yeni açılan Kayabaşı Mahallesi 
Parkı’nı gezen Başkan Topbaş’a 
vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 

33



İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Beylikdüzü 
ilçesine yapılan yatırım ve 
hizmetlerin açılış ve toplu tanıtım 
törenine katıldı. Yeşil Vadi 
Projesi kapsamında yapımı 
tamamlanan Osmanlı 
Bahçesi’nin açılışını yapan 
Başkan Topbaş, metro, tünel ve 
çevre yatırımlarıyla 
Beylikdüzü’nün çok farklı bir 
yere geleceğini söyledi.

Beylikdüzü Osmanlı Parkı
İstanbulluların hizmetine açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Beylikdüzü ilçesine 
yaptığı yatırım ve hizmetlerin açılış ve toplu tanıtım 
töreni, Başkan Kadir Topbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 

Beylikdüzü’nün yeni kurulan bir yerleşim alanı olduğunu 
ancak yaptıkları çalışmalar ile ilçenin çok farklı bir noktaya 
geldiğini ifade eden Başkan Topbaş, pek çok konuda 
yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. 

23 bin m2’lik Osmanlı Parkı açıldı…
Açılışını yaptıkları Osmanlı Parkı’nın da içinde bulunduğu 
450 bin m2’lik Yeşil Vadi Projesi’nin sadece ilçenin değil, 
tüm bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacağını belirten Başkan 
Topbaş, “Beylikdüzü’nün yerleşimini gayet iyi biliyorum. İki 
şeritli bir Londra Asfaltı geçerdi o kadar. Sonra gayet 
modern bir yerleşim ortaya çıktı. Ancak bizim arzu 
ettiğimiz planlı bir yerleşimi yaşayamadı maalesef. Biz de 
Yusuf Uzun başkanımızla el ele verdik ve ne gerekiyorsa 
yapalım dedik. Yeşil Vadi çalışması uzun soluklu bir iş. 
23 bin m2’lik Osmanlı Parkı’nı belediyemiz bitirdi ve 
açılışını yapıyoruz. Daha bunun gibi onlarca ihtiyacınız 
var. Okulların kapalı spor salonuna ihtiyacı var. Hanımların 
kullanacağı mekanlara ihtiyaç var. Ne gerekiyorsa bunlar 
adım adım gerçekleşecek.” dedi.
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Metro ile Beylikdüzü-Taksim 
55 dakika…
Başkan Kadir Topbaş, Bahçelievler’den 
Beylikdüzü’ne gelecek bir metro 
hattının planlarının bittiğini ve ihale 
aşamasına geldiğini de ifade ederek, 
“Şu anda inşallah 26 kilometreye 
ulaşacak şekilde Bahçelievler’den 
itibaren Büyükçekmece merkezine 
gelecek bir metro çalışması ihale 
aşamasında. Yakın gelecekte 
Beylikdüzü’nde yaşayan bir insan 
metroya bindiği zaman 55 dakika 
sonra Taksim’de olacak. İsterse Kartal’a 
gidebilecek. İsterse aktarma yapıp, 
hızlı trenle Ankara’ya gidebilecek. Bu 
bir medeniyet göstergesi. ‘Ucuz kaliteli 
bir ulaşım sistemi ancak metro ile 
mümkün dedik’ ve bu çalışmayı 
yapıyoruz.” diye konuştu.

Metrogar projesi yolda…
“Beylikdüzü metro ile çok daha farklı 
bir ölçeğe gelecek.” diyen Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu 

metro hattını öyle yerleştireceğiz ki, 
devamı Silivri’ye gidecek. 
Beylikdüzü’nden 25-30 metre 
derinlikte istasyon Büyükçekmece’ye 
geldiği zaman derine 
inemeyeceğimiz için köprü üstüne 
çıkacaktı. Biz de şöyle bir çözüm 
bulduk. Metro Büyükçekmece’ye 
geldiğinde bir bina yapacağız ve 
metro bunun içine girecek. Bir 
metrogar olacak. Bir sera gibi bir 
aktivite alanı. İnsanların buluştuğu bir 
proje olacak. Geçen gün iş 
adamlarıyla bir toplantıdayız. Orada 
bahsettim ve dedim ki; ‘Böyle bir 
projeye yap-işlet olarak girer misiniz? 
dedim, ‘Gireriz dediler.’ Cepten para 
çıkmadan bile yapılır bu iş.”

Haramidere’den Beylikdüzü’ne 
transit tünel…
Haramidere’den Beylikdüzü’ne bir tünel 
çalışması yapmayı planladıklarını da 
belirten Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Arkadaşlarımıza bir talimat 

verdik. Haramidere’den Beylikdüzü’ne 
bir tünel çalışması yapılmasını istedim. 
Tünelden direk transitle geçsin. Ayrıca 
Beylikdüzü’nde bir balık hali yapıyoruz. 
Bu bir iskele demek, bir rıhtım demek. 
Yani ekonomi demek, istihdam demek. 
Bizim yaptığımız çevre yatırımlarını 
kimse yapmadı. İstanbul’u evlerinin 
bahçelerinden daha çok yeşillendirdik. 
Dereleri, denizleri ıslah ettik. Haliç’in 
yanından geçilmezdi şimdi balık 
tutuyorlar. Kirli su bırakmamak üzere 
çalışıyoruz. Bu güzel şehir yeniden 
ayağa kalkıyor. Siz değerli 
İstanbullularla birlikte her sorunu tek 
tek çözmeye çalışıyoruz. Hizmet bizim 
işimiz.” 

Başkan Topbaş, konuşmasının 
ardından tören öncesi kendisine 
yazdığı şiiri okuyan Venüs isimli küçük 
bir kıza günün anısına hediye verdi. 
Başkan Topbaş, daha sonra Yeşil 
Vadi’ye giderek, açılışı yapılan 
Osmanlı Parkı’nı gezdi.  

35



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Sancaktepe’ye yaptığı yatırım ve 
hizmetlerin tanıtımı ve toplu 
açılışı Başkan Kadir Topbaş’ın 
katıldığı törenle yapıldı. 
İstanbul’a yaptıkları yatırımlar 
toplamının yıl sonuna kadar 
68,5 milyar lirayı bulacağını 
belirten Başkan Topbaş, her 
ilçeye rehabilitasyon merkezi 
ve kreş yapacaklarının 
müjdesini verdi. 

İstanbul’un her ilçesine 
rehabilitasyon merkezi ve kreş 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Sancaktepe ilçesine yapılan yatırım ve hizmetlerin 
tanıtım ve toplu açılış törenine katıldı. Başkan Topbaş, 

törenden önce, açılışı yapılacak olan İETT Garajı, 26 bin 
metrekarelik Osmangazi Parkı ve Spor Tesisleri ile İSMEK 
Kurs Merkezi’ni gezdi. Merkezde eğitim gören engelli 
çocukların oluşturduğu müzik grubunun mini konserini 
dinleyen Başkan Topbaş, bina içinde hizmet veren çocuk 
kreşini de ziyaret ederek, çocuklarla oyun oynadı. 

Başkan Kadir Topbaş, daha sonra Yenidoğan’daki tören 
alanına geldi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği törene, 
Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, İBB Meclisi 
İmar Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş, İBB Genel 
Sekreter Yardımcıları Hüseyin Eren ve Abdurrahman Uçak, 
İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı ile Güreş Federasyonu 
Başkanı Hamza Yerlikaya da katıldı.

Yeni yatırımlar, İstanbul’a hayırlı olsun…
Coşkulu bir kalabalığa hitap eden Başkan Topbaş, 
açılışı yapılan Sancaktepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 

Yenidoğan Kültür Merkezi, Orhangazi İETT Garajı, 
Orhangazi Parkı ile Sancaktepe İSMEK Kurs Merkezi’nin 
ilçeye ve İstanbul’a hayırlı olmasını diledi. Başkan 
Topbaş, İSMEK binasının içinde Engelli Merkezi, Aile 
Danışma ve Eğitim Merkezi ile Mesleki Beceri 
Kazandırma Merkezi’ni de bulunduğuna dikkat çekti.

Her ilçeye rehabilitasyon merkezi ve kreş 
yapılacak…
Küçükçekmece’deki bir işitme engelliler merkezinde 
çocukların ve ailelerinin yaşadığı sıkıntıyı dile getiren 
Başkan Topbaş, “İstanbul’un ilçelerinin belirli 
noktalarına Kadın ve Aile Bakanlığımız ile birlikte 
işitme engelli çocuklar için eğitim ve rehabilitasyon 
merkezi kuralım dedik ve projelerine başladık. Madem 
böyle bir beklenti var, çözmemiz gerekiyor. Belediyeler 
yer gösterirse tüm ilçelerde kreşler yapacağız. 
40-50 bin çocuğa hitap edebilecek kreşler yapabilmeyi 
gönlümden geçiriyorum. Dışarıda oyun parkları olan, 
ailelerin bir kenarda oturabileceği modern kreşler.” 
dedi. 
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İstanbul’a dev sağlık yatırımları…
Başkan Topbaş, İstanbul’da Engelliler 
Merkezi ve Müdürlüğü’nün ilk defa 
Başbakan Erdoğan’ın belediye 
başkanlığı döneminde kurulduğunu 
hatırlatarak, “Biz de hamdolsun bu 
merkezlerin sayısını 26’ya çıkarttık. 
Sayılarını daha da artırıyoruz. Eğitim 
verecek, beceri geliştirecek bu 
merkezlere ihtiyaç var. Yine İstanbul’da 
ücretsiz hizmet veren 22 tane Kadın ve 
Alile Sağlığı Merkezi yaptık. 1 milyon 
850 bin kişi muayene oldu ve 8 bin 
500 bayana erken kanser tanısı yapıldı. 
Görüntüleme merkezlerimiz bile var. 
Sağlık alanında anlatmaya zaman 
bulamadığımız böyle çok hizmetimiz 
var.” diye konuştu.

İstanbul’da ulaşım rayına 
oturuyor…
İstanbul’da son 10 yılda dev 
yatırımların altına imza attıklarını 
belirten Başkan Topbaş, inşaatı hızla 
devam eden Üsküdar - Ümraniye - 
Çekmeköy - Sancaktepe Metrosu’nun 

2015 yılında tamamlanacağını, bu 
hattı ve Marmaray’ı kullanarak şehrin 
her tarafına, hatta Ankara’ya hızlı 
trenle gidebileceğini söyledi. 
İstanbul’da dünyanın pek çok medeni 
şehrinde bile olmayan kalitede 
otobüslerle hizmet vermeye 
başladıklarını ifade eden Başkan 
Topbaş, engellilere uygun, güvenlik 
kameralı, klimalı, konforlu, akıllı 
otobüsleri İstanbulluların hizmetine 
sunduklarını söyledi. 

İstanbul’a 3 bin modern 
otobüs daha…
Başkan Kadir Topbaş, tören alanındaki 
İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı’ya; 
“Otobüslerimizin sayılarını artıracaksınız. 
En yoğun saatlerde bile vatandaşlarımız 
sıkıntı çekmeden yolculuk yapabilsin. 
3 bin tane mi otobüs aldık? 3 bin tane 
daha alalım. Paramız var. Otobüs A.Ş.’yi 
daha çok geliştirelim. Halk otobüslerinin 
tamamını da yenileyerek, klimalı, 
konforlu hale getireceğiz.” talimatını 
verdi.

“Hayal edilemeyen hizmetlere 
imza attık…”
“İstanbul’un her noktasında 
yapılamaz denilen, hayal bile 
edilemeyen büyük projelere imza 
attık.” diyen İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yıl 
dahil İstanbul’a toplam 68,5 milyar 
liralık yatırım yapmış olacağız. Dev 
eserler ortaya çıkarmak için 
karıncalar gibi çalışıyoruz. Bugün 
çok farklı bir Sancaktepe var, yarın 
çok daha farklı olacak. İstanbul’daki 
gelişmeler ülkemizin başka 
şehirlerinde ve yurtdışında 
hayranlıkla izleniyor. İstanbul’a 
26 tane spor kompleksi yaptık ve 
yıllık 7 milyon kişi tesislerimizden 
yararlanıyor. Kapalı spor 
salonlarımız, buz pateni tesisimiz, 
yüzme havuzlarımız, statlarımız, 
148 okulun bahçesine yaptığımız 
kapalı spor salonlarımız var. 
62 okulun bahçesine daha yapmaya 
başladık.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Tuzlalı 
esnaf ve ilçe halkıyla biraraya 
geldi. Tuzla’ya iki ayrı metro 
hattı getireceklerini belirten 
Başkan Topbaş, İstanbul’un 
önemli bir aktivite merkezi 
olacak olan Viaport Marine’yi 
Tuzla’da inşa edeceklerini 
söyledi. Başkan Topbaş, bu 
proje ile 25 milyon insanın 
ilçeye geleceğini ifade etti. 

Turizmin yeni merkezi: Tuzla 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

Tuzla’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu. İstanbul’a son 
10 yılda yapılan yatırım ve hizmetleri anlatan Başkan 

Topbaş, “Birilerinin vizyonlarının bile yetmeyeceği bir 
İstanbul’u oluşturduk. İstanbul tesadüflere terk 
edilemez, maceralara sürüklenemez. Yerel yönetim 
vizyonumuz ve tecrübelerimizle her ilçeye yönelik 
projelerimizi açıklıyoruz.” dedi. 

Tuzla’ya 2 metro, 1 nostaljik tramvay hattı…
Başkan Topbaş, Tuzla’da iki ayrı metro hattına birden 
çalışmalara başladıklarını belirterek, “Birinci hat,  Tuzla’yı 
Kadıköy - Kartal Metrosu’na bağlayacak. Bu hat İçmeler 
ve Tersane Kavşağı yönünden metroya bağlanıyor. 
Böylelikle İstanbul’un her tarafına raylı sistemle erişimi 
sağlanacak. Diğer metro projemiz ise, Tuzla’yı Kaynarca 
üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na bağlayacak 
olan bir metro hattı. Bu hat üzerinde Tuzla Belediye 
Başkanı Şadi Yazıcı ile etütler yaparak, hangi 
mahallelerden geçmesi gerektiğini konuştuk. 
Çalışmalarımız devam ediyor. Böylelikle Tuzla, metro 
hatlarıyla buluşan ve erişim problemi olmayan bir 
ilçemiz haline gelecek. Ayrıca Tuzla Sahili boyunca 
hizmet verecek nostaljik bir tramvay yapacağız. Bu, 
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Avrupa’da örnekleri olan turistik bir 
çalışma olacak.” diye konuştu.

Tuzla’ya modern sebze meyve 
hali…
Tuzla’da sahil ve yeşil alan 
düzenlemelerinin devam ettiğini ifade 
eden Başkan Topbaş, şunları söyledi: 
“İlçeye yapılan yeni yolları, dere 
ıslahlarını ve çevre yatırımlarını 
konuşmuyorum bile. Tuzla Sahili’ne, 
İstanbul’da ilk kez büyük ölçekte su ve 
ışık gösterileri yapan bir sistem 
getiriyoruz. Önemli gördüğümüz 
yatırımlardan biri olan bu çalışmanın 
projeleri hazırlandı. Öte yandan, 
İçerenköy’de şehir içinde kalan hali, 
Aydınlı’ya taşıyacağız. Burada daha 
modern ve dünya ile rekabet 
edebilecek bir sebze meyve hali 
çalışması yaptık. Bu hal, dünyaya 
örnek olacak. Ayrıca Kamil Abduş Gölü 
ile ilgili proje çalışmalarımız son 
aşamaya geldi. Burada 2 milyon 
metrekarelik mesire alanı oluşacak.”

Tuzla, turizmin merkezi olacak…
“İstanbul’un çok önemli bir aktivite 
merkezi Tuzla’ya gelecek. Öyle bir 
merkez ki, yılda 25 milyon insan 
buraya gelecek.” diyen Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Tuzla 
Viaport Marine, içinde her türlü 
aktiviteleri olan 570 milyon liralık bir 
yatırım. Tuzla ağırlıklı 2 bin 500 insan 
çalışacak. Tuzla, plajlarıyla, 
havuzlarıyla, sergi alanlarıyla, toplantı 
salonları ve gezi alanları ile marinasıyla 
birlikte İstanbul’un cazibe merkezi 
olacak. 750 bin metrekarelik yeşil 
alana sahip olacak projeyi, Asya ve 
Avrupa Yakası’ndan görmeye, 
yaşamaya, metrolarla gelecekler. 
Turistler de gelerek burada 
konaklamak isteyecekler. Tuzla dört 
mevsim yaşayan bir turizm merkezi 
olacak. Metro hattından buraya bir 
havaray sistemi yapacağız. Böylelikle 
trafik ve erişim problemi de 
olmayacak. İnşaatı başladı, 5 Mart’ta 
tanıtım toplantısını yapacağız.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul 
Berberler Odası mensupları ile 
biraraya geldi. Kuaförlerin 
“İstanbul seninle gurur 
duyuyor” tezahüratlarıyla 
karşılanan Başkan Topbaş, 
berberlerin sorunlarını çözecek 
önemli müjdeler verdi.

Başkan Topbaş’a sevgi seli!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul 

Berberler Odası tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen kongreye katıldı. Salonu dolduran binlerce 

kuaförün sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Kadir 
Topbaş’ın konuşması sık sık “İstanbul seninle gurur duyuyor” 
tezahüratlarıyla kesildi. Esnafların ekonominin temel direği 
olduğunu ve berberler gibi emek yoğun iş gücü ile insanları 
güzelleştirmek için çalışan esnafın İstanbul’un nabzını da 
tuttuğunu belirten Başkan Topbaş, “Sizler insanları 
güzelleştirirken biz de İstanbul’u güzelleştirmeye çalışıyoruz. 
Her ikisinin de ulvi bir görev olduğunu düşünüyorum.” dedi. 

“Esnafın sıkıntıları çözülecek…”
Geçmişte Oda Başkanlığı yapmış esnaf bir aileden gelen biri 
olarak esnafın sıkıntılarını yakından bildiğini ifade eden 
Başkan Topbaş, “Esnafın önünü açacak hizmetler vermeye 
özen gösteriyoruz. Yerel yönetim olarak esnafla yakın ilişkiler 
kurmaya, sorunlarını çözmeye önem veriyoruz. Odalarımızla 
işbirliğimizi daha da geliştirerek sizin sorunlarınızı çözmek için 
kanunlar ve mantık çerçevesinde ne gerekiyorsa yapacağız.” 
diye konuştu.

“KDV konusunu Başbakanımıza arz edeceğim…”
“KDV ile ilgili yaşanan sorunu Sayın Başbakanımıza 
ileteceğim.” diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
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“Ayrıca İstanbul’daki 39 ilçemizden 
bazılarında var olan pazar tatili 
uygulamasını bütün ilçelerde 
uygulatmak için Oda Başkanlığımıza 
destek vereceğiz. Bu düzenleme biz de 
ilçe belediye başkanları ile konuşarak bu 
konuda hassasiyet gösterilmesi 
gerekliliğini ifade edeceğiz. Sizler 
saatlerce ayakta çalışarak ekmeğinizi 
kazanıyorsunuz. Tabi ki bir gün de olsa 
ailenizle çocuklarınızla olma ihtiyacınız 
var.”

“Geçici ruhsat sorunu da çözülecek…”
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’daki yanlış 
yapılanma sürecinin getirdiği faturaları 
başta küçük esnafın ödediğini bildiğinin 
de altını çizerek, şunları söyledi: “Geçici 
ruhsatlarla işinizi sürdürüyorsunuz. Bu 
konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 
ve ilçe belediye başkanlarımızla 
görüşerek sorunun çözümü için bir 
model sunacağız. Öte yandan insan 
sağlığını yakından ilgilendiren bir meslek 
sahibi olmanızdan dolayı temizlik ve 
hijyen konusunda Berberler Odalarımızla 
birlikte bir eğitim çalışması yapabiliriz.”  

İstanbul, gazozla tıraş dönemini 
aştı…
İstanbul’a yaptıkları yatırımların 
büyüklüğünü vatandaşların yaşayarak 
gördüğünü, yaptıkları hizmetlerin 
yapacaklarının teminatı olduğunu 
belirten Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Bu anlayışla İstanbulluların 
karşısına 3’üncü kez aday olarak çıktım. 
Dünyada hiçbir belediye İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ölçekte 
büyük metro yatırımları yapmıyor. 
Şehrimiz bir metro kente dönüşüyor. 
İstanbul’da yaşanan kuraklığa rağmen su 
sıkıntısı yaşanmıyor. Suyu en çok 
kullanan insanlar olarak İstanbul’un 
geçmişte nasıl su sıkıntısı yaşadığını 
biliyorsunuz. Gazozla tıraş edilen 
dönemlerden bahsedilir. Bu dönem artık 
bitti. Şimdi çeşmelerimizden içilebilir 
kalitede su akıyor.”

İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, 
konuşmasının ardından Başkan Kadir 
Topbaş’a elle çalışan tarihi bir tıraş 
makinesi hediye etti. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Sivas Vadi 
Federasyonu tarafından 
düzenlenen Sivaslılar Birlik 
Gecesi’ne katıldı. İstanbul’u 
geleceğe taşımak için var 
güçleriyle çalıştıklarını belirten 
Başkan Topbaş, müjdelenmiş 
bir şehirde başkan olmanın 
bilinciyle hareket ettiğini 
söyledi. 

Kol kola geleceğe yürüyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sivas 

Vadi Federasyonu tarafından Dedeman Otel’de düzenlenen 
birlik gecesinde Sivaslılarla biraraya geldi. Sivaslıların büyük 

sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Topbaş, “Biz istiyoruz ki, 
ülkemiz hak ettiği yere gelsin, İstanbul hak ettiği yere gelsin. 
Müjdelenmiş bir şehirde başkan olmanın ne demek 
olduğunun bilinciyle bu şehri yönetiyoruz.” dedi. 

Avrupa’nın 23 ülkesinden büyük bir şehir…
İstanbul’un 14 milyonu aşan nüfusuyla Avrupa’nın 
23 ülkesinden daha büyük bir şehir haline geldiğini ifade 
eden Başkan Topbaş, “Türkiye son 11 yılda ciddi bir gelişim ve 
değişim içerisine girdi. Dünyada katıldığımız toplantılarda 
bunun sırrı soruluyor bizlere. Onlara Türkiye’deki istikrarlı 
yönetimin bize bu başarıya taşıdığını söylüyorum.” diye 
konuştu.

Kol kola geleceğe yürüyoruz…
Başkan Kadir Topbaş, Hz. Mevlana’nın ‘Yüreği yanmayanın 
gözü yaşarmaz.’ sözünü hatırlatarak, konuşmasını şu sözlerle 
tamamladı: “Bir başkan olarak bu şehirde sizlerin verdiği 
emaneti iki dönemdir sürdürüyorum. İstiyoruz ki, İstanbul hak 
ettiği yere gelsin. Kol kola girerek geleceğe birlikte yürümek 
zorundayız.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Kartal’daki 
sivil toplum kuruluşlarıyla 
biraraya geldi. Kartal’a teleferik 
ve havaray yapacaklarını 
belirten Başkan Topbaş, Şehir 
Hatları’nın filosuna engellilerin 
kullanımına da uygun olan 
10 yeni modern gemi 
kazandıracaklarını söyledi.

Engelsiz gemiler geliyor!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

Kartal’daki sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda Kartallı 
vatandaşla biraraya geldi. Son 10 yılda Kartal’a büyük 

yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Topbaş, 
Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük metro yatırımı olarak Kadıköy 
halkının hizmetine açtıkları Kadıköy - Kartal Metrosu’nun 
yoğun bir şekilde kullanıldığını söyledi. 

Kartal’a teleferik ve havaray…
Kartal’da yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Başkan 
Topbaş, “Bunlardan bir tanesi; Kartal Merkez’den Aydos’a 
teleferik. Planlara işliyoruz, çok önemli bir şey. Özellikle ulaşım 
ve erişim noktasında rahatlık getireceğine inandığımız bir 
proje. Yine Merkez’den E-5’e çıkacak bir havaray projemiz var. 
Metro hatlarına da erişim imkanı sağlanacak. Sahil 
düzenlemelerimiz de var.” diye konuştu.

Renklerini İstanbullular belirleyecek... 
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’a Türk mühendislerinin 
tasarladığı 10 modern gemi daha kazandıracaklarının 
müjdesini de vererek, şöyle konuştu: ”Hazırlıklarını yaptığımız, 
renklerini daha sonra belirleyeceğimiz, İstanbul’da deniz 
ulaşımında 10 adet gemi hazırlığımız var. Bunlar dezavantajlı 
grupların rahatlıkla kullanabileceği, yakıt tasarrufu ve zaman 
tasarrufu da sağlayan dizaynlı tekneler, İstanbul’da denizi 
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daha efektif kullanmak adına devreye girecek. Bu modern 
gemiler İstanbul’daki ulaşıma destek verecek. 4 farklı renkte 
takdim edilecek teknelerin renklerini İstanbullular 
belirleyecek.”

“Engelsiz” gemiler geliyor…
Deniz ulaşımına yönelik yatırımlara hız veren İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, iştirak şirketlerinden Şehir Hatları’nın 
filosuna 10 yeni yolcu gemisi katmaya hazırlanıyor. Yenilenen 
iskeleler, inşa edilen modern ve panoramik vapurların 
ardından, iki yaka arasında hizmet verecek double&ended tipi 
yolcu gemileri inşa ediliyor. Yüksek manevrası,  modern tekne 
yapısı, hızı, konforu ve iki yönlü hareket kabiliyetine sahip 
olacak yeni gemiler, mevcut yanaşma manevrasından farklı 
olarak önden ve arkadan çift yönlü yanaşabilecek. Teknolojik 
imkanlarla donatılacak yeni gemilerin en önemli özelliği ise 
engelli yolcuların erişimini daha da kolaylaştırması.

Sefer başına %25 yakıt ve zaman tasarrufu…
İstanbul’da deniz ulaşımının toplam ulaşımdaki payını 
arttırmak, deniz trafiğinde standart belirlemek ve mevcut 
ulaşım sistemlerini daha hızlı entegre ve koordine etmek 
amacıyla, filoya katılması planlanan gemiler teknolojinin son 
yenilikleriyle donatılacak. Yeni gemilerin boyu 42, eni 
10 metre olacak ve 12 deniz mili hız yapabilecek. Gemiler, 
düşük karbon salınımı ile çevreci bir motor teknolojisine sahip 
dizaynı ile İstanbul’a yeni bir tekne forumu sağlayacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Ataşehir’de 
sivil toplum kuruluşları ve 
muhtarlarla buluştu. İstanbul’a 
100 bin kapasiteli otopark 
yapacaklarının müjdesini 
veren Başkan Topbaş, kentte 
ihtiyaç duyulan her yere 
otopark inşa edeceklerini 
söyledi.

İstanbul’a modern otoparklar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

Ataşehir’de sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla 
kahvaltılı toplantıda buluştu. Daha sonra Ataşehirlilerle 

biraraya gelen Başkan Topbaş, İstanbul’a 100 bin 
kapasiteli otopark yapacaklarının müjdesini verdi. 
İstanbul’un otopark haritasını da çıkardıklarını belirten 
Başkan Topbaş, “İstanbul’daki otoparkların kapasitesi 
mevcutlarla birlikte 250 bin aracı geçecek. Otoparkların 
büyük bir bölümü kapalı, bir kısmı da açık otopark olacak.” 
dedi. 

Otoparkları İSPARK şirketimiz işletecek… 
İstanbul’da ihtiyaç duyulan her yere otopark inşa 
edeceklerini belirten Başkan Topbaş, “Otoparkların bir 
kısmını metroların yakınlarında inşa edeceğiz. Buralar 
transfer merkezi gibi çalışacak. Aracını park eden metroyla 
devam edecek. Bu projemizin planları önümüzdeki hafta 
İBB Meclisimizin gündemine gelerek, karara bağlanacak. 
Bir kısmı büyük olan otoparkları mahalle aralarına kadar 
yayacağız. Otoparkları İSPARK şirketimiz işletecek.” diye 
konuştu. 
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Maltepe ve Ferhatpaşa bağlantı yolları yapılıyor…
Başkan Kadir Topbaş, Ataşehir’de imar ve mülkiyetle ilgili 
sorunları bildiklerini ifade eden ederek, “Bütüncül planlar 
yapılması lazım. İlçe büyüdü, her şeyi yeniden gözden 
geçirelim.” dedi. Ataşehir Sebze Meyve Hali’ni Tuzla 
Aydınlı’ya taşıyacaklarını belirten Başkan Topbaş, şunları 
söyledi: “Orada dünyanın en modern halini inşa edeceğiz. 
Ataşehir’in 2 yol bağlantısı var. Maltepe KİPTAŞ 
Konutları’ndan Ferhatpaşa üzerinden Bostancı’ya 
bağlanan bir bağlantı yolu projemiz var. Ferhatpaşa-
Çamaşır Deresi üzerinden Bostancı’ya bağlanacak bir 
başka yol çalışmamız da var.”

Ataşehir’e 2 ayrı metro müjdesi…
Ataşehir’e 2 ayrı metro hattı getireceklerinin müjdesini de 
veren Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Buraya 
yerleşirken hayal bile edebilir miydiniz? Metro hayal bile 
edilemezdi. Marmaray bağlantısıyla şehrin her tarafına 
erişme imkanınız olacak. İsterseniz Londra’ya Uzakdoğu’ya 
kadar gidebileceksiniz. 2019 yılından önce bitirmeyi 
hedeflediğimiz Bostancı - İçerenköy - Kayışdağı Metrosu, 
Ümraniye Metrosu ile bağlantılı olacak. Diğer hat da 
Yenisahra - Barbaros - Finanskent - Ümraniye Metrosu. 
Ataşehir’de kurulan finans merkezi, bu bölgeyi dünyanın 
odak noktası haline getirecek. Projelerimiz arasında yeni 
yeşil alanlar, donatı alanları ve eğlence merkezleri de var.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbulluların daha hızlı, daha 
konforlu ve daha güvenli ulaşım 
imkanına kavuşması için son 
10 yılda dev ulaşım yatırımlarının 
altına imza attı. Silivri’den 
Tuzla’ya Kadıköy’den Sarıyer’e 
kadar kentin dört bir 
noktasında, Cumhuriyet Tarihi 
boyunca yapılan kavşak ve yol 
yatırımlarının toplamından 
daha fazla yatırım 
İstanbulluların hizmetine 
sunuldu. Hizmete açılan 
286 yol ve kavşak ile artan araç 
sayısına rağmen İstanbul’da 
yolculuk süreleri kısaldı. 

 Büyükşehir’den İstanbul’a 
10 yılda rekor ulaşım yatırımları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her gün yaklaşık 500 yeni 
aracın katıldığı İstanbul trafiğinin akıcılığını sağlamak için 
2004 yılında büyük ulaşım hamlesini başlattı. Cumhuriyet 

Tarihi boyunca İstanbul’a yapılan kavşak ve yol yatırımlarının 
toplamından daha fazla yatırımla bir rekora imza attı. 
Silivri’den Tuzla’ya Kadıköy’den Sarıyer’e kadar kentin dört 
bir noktasında, 448 km uzunluğunda 132 adet yol ile 
154 adet kavşak hizmete açıldı. Karayolu ulaşım ağına 
İstanbul - Ankara arasındaki mesafeden daha fazla yeni yol 
ilave edilerek İstanbul’a zaman kazandırıldı.

İstanbul’a 286 yol ve kavşak...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Havalimanı Kavşağı, 
Yeşilköy Havuzlu Kavşağı, Çağlayan Kavşağı, Zeytinburnu 
Ambarlar Kavşağı, İkitelli Viyadük ve Bağlantı Yolları, Metris 
Kavşağı, Edirnekapı Tüneli, Baltalimanı - Etiler-TEM 
Büyükdere Bağlantı Yolları, Sarıyer Tarabya Kavşağı, Kadıköy 
Bostancı Lunapark Kavşağı, Beylerbeyi Kavşağı, Ümraniye 
Tepeüstü Kavşağı ve Maltepe Büyükyalı Kavşağı’nın da 
aralarında bulunduğu yatırımlarla kırılması güç bir rekorun 
sahibi oldu. 10 yılda 286 kavşak ve yol hizmete açan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 28,5 km uzunluğunda 14 adet yol ile 
10 adet kavşağın yapımına devam ediyor. Bunların yanı sıra 
35 adet yol ve kavşağın proje çalışmaları da sürüyor.
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Tünel yollar İstanbulluların hizmetinde...
Yedi tepeli İstanbul’un ulaşım sorununa kalıcı çözümler 
getirmek amacıyla bir ilke daha imza atarak “7 Tepe 
7 Tünel” projesini hayata geçiren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul’u, trafiğin tıkanan damarlarını açacak 
tünel yollar ile buluşturdu. Kağıthane - Piyalepaşa, 
Bomonti - Dolmabahçe ve Sarıyer - Çayırbaşı arası 
karayolu tünelleri ile bağlantı yolları İstanbul halkının 
hizmetine açıldı. Kent genelinde 28 tünel yol daha 
yapılması planlanıyor. Beyoğlu Kasımpaşa - Hasköy 
arasındaki 1,4 km uzunluğundaki tünelin inşası ile 
124 km uzunluğundaki tünel yolların ise uygulama 
projeleri devam ediyor.

İstanbul’un yolları yenileniyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama çalışmalarıyla 
yolları yenileyerek daha güvenli hale getiriyor. Son 
10 yılda 3 bin 500 km uzunluğundaki 1.602 adet ana 
ulaşım yollarına, okul, hastane ve askeri tesis gibi kamu 
kurumlarına 17 milyon 580 bin 411 ton asfalt kaplama 
yapıldı. 26 milyon 2 bin 665 ton asfalt üretilirken; köy 
yollarına 6 milyon 872 bin 776 m2 yüzeysel asfalt kaplama 
yapıldı ve ilçe belediyelerine 1 milyon 137 bin 300 ton 
asfalt verildi. 

10 yılda kent genelinde 4 milyon 520 bin 888 m2 yaya 
alanı ve onarımı, 3 bin 100 km bordür yapımı ve onarımı 
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ile 4 bin 852 km yağmur suyu kanalı, açık kanal temizliği 
yapıldı. Trafik kazalarındaki can ve mal kayıplarını 
önlenmek için kaza riski yüksek 200 noktaya hava yastıklı 
darbe emici bariyerler konuldu. 

Toplu ulaşıma yeni bir heyecan...
İstanbulluların daha hızlı ve daha konforlu bir şekilde 
seyahat edebilmeleri için hem toplu taşıma araçlarının 
sayısı hem de hat ve durak sayısı artırıldı. Yeni yatırımlarla 
toplu ulaşıma yeni bir heyecan getiren İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un yeni renkleriyle yeni 
otobüslerini hizmete sundu. 2 bin 355 yeni otobüs 
alınırken 450 adet otobüsün de alımı planlandı. 

İstanbul’da akıllı otobüs dönemi başladı…
Hat sayısını 628’den 667’ye çıkaran İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, otobüs durak sayısını 11 bin 487’ye yükseltti ve 
4 bin 515 adet otobüs durağını modernize etti. Akıllı Yolcu 
Bilgilendirme Sistemi geliştirilerek, otobüs içine takılan 
renkli monitörler ve sesli anons ile yolculara durak ve 
mesafe bilgisi verilmeye başlandı. 891 akıllı durakta 
uygulama başlatıldı. Akıllı otobüs uygulaması ile İETT 
otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti verilmeye 
başlandı. Yeni otobüs hatları ile Marmaray ve metro hatları 
birbirine bağlandı. Ayrıca bazı noktalarda bisiklet aparatlı 
yeni otobüsler İstanbulluların hizmetine sunuldu.

Metropol trafiğine metrobüs çözümü...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un iki büyük 
ulaşım aksından biri olan D-100 Karayolu’ndaki yoğunluğu 
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azaltmak, trafiğin düzenini sağlamak 
ve yolculuk sürelerini minimum 
seviyeye indirmek için Türkiye’de bir 
ilke daha imza atarak dünyanın en 
büyük Metrobüs Projesi’ni hayata 
geçirdi. Beylikdüzü - Esenyurt - 
Avcılar - Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme 
Metrobüs Hattı, İstanbul halkının 
hizmetine açıldı. Beylikdüzü ile 
Söğütlüçeşme arasında yolculuk 
süresini 83 dakikaya indiren hatta 
günlük 800 bin İstanbullu seyahat 
ediyor. 

Tercihli yol uygulaması kent geneline 
yayılıyor…
Toplu ulaşım için Tercihli Otobüs 
Şeritleri Projesi’ni hayata geçiren 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu 
ulaşımın payını ve cazibesini artırmak 
için dünyanın gelişmiş ülkelerinde de 
uygulanan otobüs şeritleri projesini 
kent geneline yaymayı planladı. İlk 
olarak Topkapı (Millet Caddesi) - 
Taksim, Şirinevler - Mahmutbey ve 

Unkapanı - Galata Köprüsü - Perşembe 
Pazarı güzergahlarında tercihli yol 
uygulaması başlatıldı. Kentte 7 ayrı 
noktada daha uygulamanın 
başlatılması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir 
buçuk asrı aşan Şirket-i Hayriye 
geleneğini devam ettirerek deniz 
ulaşımının kent içi ulaşımdaki payını 
sürekli artırıyor. İstanbulluların daha 
kaliteli ve konforlu ulaşımı için, halk 
oylaması ile seçilen yeni nesil yolcu 
vapurları ile panoramik görüş açısına 
sahip yeni Haliç vapurları hizmete 
alındı. Eski nesil yolcu vapurları ile 
tarihi önem ve değere sahip vapur 
iskeleleri de yenilendi. 

11 yeni iskele yapan ve 71 iskeleyi 
yenileyen Büyükşehir Belediyesi, bir 
ilke daha imza atarak, Sarıyer - Kabataş 
ile Beykoz - Üsküdar arası kıyıya 
paralel transit boğaz seferlerini 
başlattı. 24 yolcu vapuru, 40 iskele ve 
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16 hatta hizmet veren Şehir Hatları, 
2013 yılında 53 milyon yolcu taşıdı.

Otopark sisteminde modern 
dönüşüm...
“Güvenle park ve güler yüzle hizmet” 
anlayışı ile otopark sorununa 
teknolojik çözümler üreten İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerde 
de yaptığı düzenlemelerle trafiğin 
akışına katkı sağladı. Son 10 yılda kent 
genelinde 18 bin 71 araç kapasiteli 
47 adet otopark yapıldı. Otopark 
sisteminde modern dönüşümü 
sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yeraltı 
otoparklarının üzerini sosyal donatı 
alanları, sergi salonu ve fitness merkezi 
ile yaşam merkezlerine dönüştürüyor. 
7 bin 736 araç kapasiteli 14 adet 
otoparkın yapımına devam edilirken; 
4 bin 989 araç kapasiteli 22 adet 
otoparkın da projesi tamamlandı.

İstanbul Boğazı’nda tekne park 
dönemi...
Mekanik ve yarı otomatik sistemlere 
sahip katlı ve açık otoparklar ve 
modern işletme anlayışı ile İstanbul’da 

otopark kültürünün oluşmasına katkı 
veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstinye ve Tarabya’da ilk tekne parkları 
hizmete açtı. İstinye ve Tarabya 
Koylarında 388 araç kapasiteli Tekne 
Park Projesi hayata geçirildi. Bebek, 
Beykoz, Kuruçeşme, Paşabahçe, 
Anadoluhisarı, Arnavutköy, Çengelköy, 
Çubuklu ve Kanlıca’da 5 bin yat ve 
tekne kapasiteli tekne park yapımı 
planlandı. 

İstanbul’a bisiklet parkları...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Kadıköy ve Üsküdar Kısıklı’da modern 
helikopter pistlerini hizmete açarken; 
Beyoğlu Sütlüce, Sarıyer Maslak ile 
Maltepe ve Yenikapı Sahillerinde 
4 adet pist yapmayı planladı. 14 ilçede 
148 noktada 982 kapasiteli Bisiklet 
Park Projesi hayata geçirilirken, 
Anadolu Yakası’nda Kadıköy - Kartal 
arasında 10 noktada 100 bisiklet ile 
Akıllı Bisiklet Uygulaması başlatıldı. 
Elektrikli bisikletlerin kullanıldığı 
uygulama ile özellikle çocuklara, 
engellilere ve yaşlılara hizmet 
verilmesi planlanıyor. 

Park et, devam et...
Trafikte sürücülere nefes aldıran, çevre 
ve ekonomiye katkı sağlayan, toplu 
taşımayı teşvik eden, trafiği rahatlatan 
Park Et Devam Et Projesi de hayata 
geçirildi. 36 noktada 10 bin kapasite ile 
yıllık 2 milyon 330 bin kişiye hizmet 
veriliyor. İstanbul genelinde öncelikli 
olarak 9 adet cep otogarı yapımı 
planlandı. İlk uygulama olarak 
Alibeyköy’de 108 peronluk cep otogarı 
yapıldı. 

İstanbul trafiği için Trafik Kontrol 
Merkezi...
İstanbul kent trafiğinin sürücü, yolcu ve 
yayalar açısından daha güvenli ve 
erişilebilir olması için Trafik Kontrol 
Merkezi kuruldu. Zaman ve maliyet 
açısından etkin bir gözlem ve yönetim 
altyapısı oluşturarak, İstanbulluların 
kent trafiğini etkin ve aynı zamanda 
güvenli bir şekilde kullanması sağlandı. 

Kent trafiğini akıllı ulaşım sistemleriyle 
Trafik Kontrol Merkezi’nden yöneten 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1.000’e 
yakın trafik sensörü ile kent trafiğinin 
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nabzını tutuyor, 853 trafik kamerası ile 
ana arterlerdeki anlık trafik durumunu 
izliyor. Anlık trafik yol bilgileri ve sürüş 
güvenliği uyarıları yol üzerindeki 
“Değişken Mesaj Sistemleri” vasıtasıyla 
sürücülerle paylaşılıyor. İBB Ceptrafik, 
İstWeb TV, tkm.ibb.gov.tr, Smart TV 
Platformu, www.ibbtrafikradyosu.com 
ile her zaman her yerden anlık trafik 
bilgilerine anında erişim sağlanıyor. 

Toplu ulaşımda tek bilet... 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
elektronik bilet uygulamasıyla tek bilet 
İstanbulkart’ı hizmete sundu. 
Uygulama ile İETT, İstanbul Otobüs A.Ş., 
Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, metro, 
tramvay, füniküler, TCDD, İDO ve Şehir 
Hatları’nda tek bilet dönemi başlatıldı. 
Bu sayede kağıt bilet kullanımına son 
verildi. 12 milyon İstanbullunun 
kullandığı İstanbulkart, Avrupa’nın en 
büyük ödüllerinden biri olan 
Mastercard Transport Ticketing’de 
birincilik ödülünü de aldı.
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu, İstanbul’un eski 
ilçelerinden biri olan 
Bahçelievler’in başarılı belediye 
başkanı Osman Develioğlu. 
Görevde olduğu 10 yıl boyunca 
ilçeye spor komplekslerinden 
kültür merkezlerine, cadde 
düzenlemelerinden alt ve üst 
yapı yatırımlarına kadar pek 
çok hizmet kazandırdıklarına 
dikkat çeken Başkan 
Develioğlu, Bahçelievler’in 
yükselen bir değer olduğunu 
söyledi.

İstanbul’un 
yükselen değeri: Bahçelievler 

Başkanım, iki dönemdir belediye başkanısınız, bize 
bu süreci özetler misiniz? 
10 yıldır halkımızla birlikteyiz. Her anı aşk ve heyecanla 

dolu bir süre içinde hayal bile edilemeyecek hizmetler yaptık. 
Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Bahçelievler’i değişen 
dünyanın ve gelişen Türkiye’nin ritmine yaraşır bir şehir 
yapmaya gayret ettik. Bu gayretlerimizin sonuç verdiğini 
görmenin mutluluğu içindeyim. Zira İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptırdığı bir ankete göre; İstanbulluların 
yaşamak istedikleri ilçelerin en başında Bahçelievler geliyor. 
Gelinen bu nokta, günübirlik kararların değil, vizyoner bakış 
açısının, özverili çalışmanın ve marka bir şehir oluşturma 
gayretinin sonucudur. Her yağmurda sele dönen Tavukçu 
Deresi’nin ıslahından şehir korularına, spor komplekslerinden 
kültür merkezlerine, sosyal yardımlardan bilgi toplumu 
oluşturma gayretlerine kadar belediyeciliğin her alanında 
büyük hizmetler yaptık. Yapacaklarımız elbette bitmedi. 
Yönünü Avrupa Birliği’ne dönmüş Türkiye’mizde, 
vizyonumuzu geleceğin baş döndürücü değişimi üzerine 
inşa ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı 

olan 2023’te; bilimin, sporun ve sanatın merkezi olan, 
gelişmiş, modern ve dinamik bir Bahçelievler markası için 
yolculuğumuz sürüyor.

Sayın Başkanım, İstanbul’un eski ilçelerinden biri olan 
Bahçelievler’de halkın yaşam kalitesini yükselten 
yatırımlarınızdan ve projelerinizden bahseder misiniz?  
Bahçelievler’e, İstanbul’un en büyük kongre merkezlerinden 
birini yapıyoruz. Kocasinan’da 15 bin m2 bir alan üzerinde 
inşasına başladığımız bu merkez, 5’i yeraltına toplam 
10 kattan oluşuyor. Toplamda 46 bin 419 m2 kullanım alanına 
sahip. Uluslararası toplantılara da ev sahipliği yapacak olan 
kongre merkezimiz, sadece Bahçelievler’in değil İstanbul’un 
da en önemli eserlerinden biri olacak. Bunun dışında semt 
havuzlarıyla tesisleşme sayımızı artırıyoruz, 3 semt 
havuzunun inşaatına başladık. Havuzlar tamamlandığında 
beden eğitimi derslerini çocuklarımız buralarda yapacak. 
Ayrıca, Bahçelievler Mahallemize dev bir spor kompleksi 
kazandırıyoruz. 8 bin m2 kullanım alnına sahip olacak olan 
komplekste; 2 yüzme havuzu, çocuk havuzu, fitness, hamam, 
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saunalar, kafeterya ve dinlenme alanları 
olacak.

Başkanım çevre konusunda yaptığınız 
yatırımlar ilçeye nasıl bir katkı 
sağladı?
Modern ve geniş caddeler, kavşak 
düzenlemeleri, yeraltı ve yerüstü 
geçitleriyle Bahçelievler’i layık olduğu 
seviyeye getirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bahçelievler’i İstanbul’un en 
nezih, en yeşil, en yaşanır ilçesi yapmak 
için gece gündüz çalıştık. Şehir 
korularımız, parklarımız, yeşil alan 
düzenlemelerimiz, peyzaj 
çalışmalarımız, fıskiyelerimiz, spor 
bahçelerimiz, sivil savunma ve trafik 
eğitim parkımız, spor parkımız, engelsiz 
yaşam parkımız, ağaçlandırma 
çalışmalarımız hep bu gayretin 
ürünleridir. 48 parkı sil baştan yeniledik, 
park sayısını 108’ e çıkardık. Parklarımıza 
koyduğumuz mobese kameraları, 
belediyemizin internet sitesi üzerinden 
izlenebilen örnek bir hizmettir. Ayrıca 
göreve geldiğimizde belediye 
tarafından yapılmış hiç otopark yokken, 
bu sorunun giderilmesi için ciddi 
yatırımlar yaptık. 7 noktada toplam 

900 araç kapasiteli yeraltı otoparkları 
hizmete sunduk. Büyükşehir 
Belediyemiz ile birlikte 44 yeni otopark 
planladık. Daha güzel, daha temiz bir 
Bahçelievler için temizlik hizmetlerimize 
büyük önem veriyoruz. Çöplerimiz her 
gün düzenli olarak toplanıyor. Atık 
lastik, kullanılmış pil toplama 
kampanyaları düzenliyoruz.

Başkanım, sağlık alanında ne gibi 
çalışmalar yürütüyorsunuz?
Yaşam hakkı ve insan sağlığı her şeyden 
önemlidir. Bu yüzden sağlık 
yatırımlarına özel önem verdik. Bugüne 
kadar devlet hastanesi olmayan 
Bahçelievler, Türkiye’nin en güzel ve en 
modern hastanelerinden birine kavuştu. 
Arsası, belediyemiz tarafından satın 
alınan, projesi belediyemiz tarafından 
hazırlanan 5 yıldızlı hastanemiz 
57 bin m2’lik inşaat alanına sahip. Bu 
hastane sadece bölgemizin değil, 
İstanbul’un en prestijli hastanelerinden 
biri. Göreve geldiğimizde prefabrik 
7 Sağlık Ocağı olan Bahçelievler’de, 
bugün 22 Aile Sağlığı Merkezi var. Fizik 
Tedavi Rehabilitasyon Merkezi, 112 Acil 
Servis ve Alkol Muayene İstasyonu, 

Kızılay Fizik Tedavi Merkezi, Aile 
Hekimliği, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 
Verem Savaş Dispanseri büyük bir 
gayret ve özveriyle daha sağlıklı ve 
huzurlu bir Bahçelievler için çalışıyor.

Başkanım, sosyal belediyecilik 
alanındaki projelerinizden kısaca 
bahseder misiniz?
Hizmet süremiz içerisinde 
Bahçelievler’in coşkusunu içimizde 
duyduk. Bu coşkuyu, ritmi ve heyecanı 
toplumun her kesimine yaymak için 
yılın tamamına yayılmış etkinlikler 
yaptık. Açık ve kapalı alan konserleri, 
yaz-kış okulları, bilardo, satranç, yüzme, 
futbol, basketbol, voleybol turnuvaları, 
bilgi yarışmaları yaptık. Türk Halk 
Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları 
kurduk. Resmi Nikahı olmayan çiftleri 
evlendirdik. Maddi imkansızlıklar 
nedeniyle evlenemeyen çiftlere tüm 
düğün ve eşyaları bize ait olmak üzere 
toplu düğün şölenleri düzenledik. Ata 
sporumuz yağlı güreşleri geleneksel 
hale getirdik. 10 bin çocuğu sünnet 
ettirdik. İhtiyaç sahibi on binlerce kişiye 
nakdi ve ayni yardımlar yaparak, aile 
bütçelerine katkı sağladık. Ramazan 
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bereketini şehrin her köşesine taşımak 
için etkinlikler düzenledik. İhtiyaç sahibi 
ailelere erzak desteği sağladık. 150 bin 
kişiyi şehitler diyarı Çanakkale’ye 
götürdük. Çeşitli sosyal konularda 
mitingler, sempozyumlar düzenledik; 
kurslar açtık, piknikler, geziler organize 
ettik. Yaz akşamlarında film gösterileri 
yaptık. Daha mutlu bir Bahçelievler için 
çalışma şevkimizi ve enerjimizi hiç 
yitirmedik.

2008 yılında kurduğumuz Bahçelievler 
Aile Destek Evi (BADE) ile hayırsever iş 
adamlarımızın vermiş olduğu birinci el 
ayni yardımları, ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmada köprü vazifesi üstlendik. 
İkinci el giysi ve eşyaların da bakım ve 
temizliğini yaparak ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdık. Türkiye’de ilk olan Sevgi Evi 
Rehabilitasyon Merkezi’miz ile psikolojik 
sorun yaşayan vatandaşlarımızın 
rehabilite edilmelerinde ve hayata 
tutunmalarına katkı sağladık. Yine 
belediyemiz bünyesinde Engelliler 
Koordinasyon Merkezi kurduk. 

Merkezimize kayıtlı 6 bin engelli 
vatandaşımıza medikal malzeme 
hizmetlerinden havuz terapisine, 
psiko-sosyal servislerden konuşma 
terapilerine kadar pek çok alanda 
destek verdik. Ayrıca, ilçemizdeki 
yürüyüş yolları ve kaldırımları engelli 
erişimine uygun hale getirdik. 

Başkanım, özellikle spor alanında 
büyük yatırımlara imza attınız. 
Bunlardan kısaca bahseder misiniz?
Göreve geldiğimiz 2004 yılında 
Bahçelievler’in tek bir yüzme havuzu 
yoktu. Geçen süre içerisinde sportif 
yatırımlarda parmakla gösterilecek 
hizmetler yaptık. Her biri birbirinden 
muhteşem 5 spor kompleksi inşa ettik. 
Tamamen öz kaynaklarımızla yaptığımız 
komplekslerimizde yüzme havuzları, 
basketbol, voleybol salonları, buz 
pateni, fitness, step-aeorobik, hamam, 
sauna, jakuzi bölümleri titizlikle hizmet 
veriyor. Göreve geldiğimizde hiçbir 
okulun belediye tarafından yapılmış 
spor salonu yoktu. 10 yılda 

17 okulumuza spor salonları yaptık. 
Yaptığımız bu salonlara spor 
dünyamızın birbirinden kıymetli spor 
adamlarının isimlerini verdik. Okul spor 
salonlarımız, gün içinde okullara, akşam 
ve hafta sonları da vatandaşlarımıza 
uzman hocalar eşliğinde ücretsiz hizmet 
veriyor. 

Sayın Başkanım, Bahçelievler hayli 
genç bir nüfusa sahip. Gençlerin 
eğitimi konusunda ne gibi yatırımlar 
yapıyorsunuz?
Bilgi toplumu oluşturmak da en büyük 
hedeflerimizden birisi oldu. Daha önce 
Bahçelievler’de olmayan bilgi 
evlerimizi bu amaçla açtık. Bugün 
ilçemizin 8 değişik noktasında hizmet 
veren Bilgi Evlerimizin 30 bine yakın 
kayıtlı üyesi var. Bilgisayar ve internet 
kullanmak, kitap okumak, uzman 
rehberler eşliğinde okul derslerinde 
yardım almak isteyen çocuklarımız, 
tamamen ücretsiz olan Bilgi 
Evlerimizden faydalanıp, geleceğe 
güvenle hazırlanıyor.
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Başkanım, kültür-sanat alanında 
yaptığınız etkinlikler nasıl 
karşılanıyor?
Göreve geldiğimizde Bahçelievler’de 
sadece Necip Fazıl Kısakürek Kültür 
Merkezi vardı. 10 yıl içerisinde 
ilçemize 4 yeni kültür merkezi daha 
kazandırdık. Abdurrahim Karakoç 
Kültür Merkezi, Nurettin Topçu Kültür 
Merkezi, Çobançeşme Teknik Bina 
Kültür Merkezi ve Bahçelievler Kültür 
Merkezi. Kültür merkezlerimizde 
sadece tiyatro ve konser salonları 
değil, sergi salonları, cep sinema 
salonları, kütüphaneler, fuaye ve 
bowling salonları da bulunuyor. 
İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri 
olan Bahçelievler, şimdi kültür ve 
sanatın da merkezi.

Başkanım son olarak ne söylemek 
istersiniz?
İstanbul’un en nadide ilçesi 
Bahçelievler için yapacaklarımız 
elbette bitmedi. Bu şehri, herkesin 
gıpta ettiği, modern ve yaşanabilir bir 
şehir yapmak için çalışmaya devam 

ediyoruz. Bahçelievler’de yaşamak bir 
ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığın keyfini 
halkımız, her geçen zamanda biraz 
daha yakından hissedecek. 
Bahçelievler’i zirveye çıkarma 
mücadelesinde emeği geçen herkese 
ve bize gönül desteği veren değerli 
Bahçelievler halkına sizlerin aracılığı 
ile şükranlarımı sunuyorum.

Osman Develioğlu kimdir?
1956 yılında İstanbul Kadırga’da 
doğan Osman Develioğlu, tahsil 
hayatı İstanbul’da tamamladı. 
1970 yılından beri sosyal aktivitelerin 
içinde yer alan Osman Develioğlu, pek 
çok sivil toplum örgütünde yönetici 
olarak görev yaptı. AK Parti kuruluş 
çalışmalarında da bulunan Osman 
Develioğlu, Parti içi Demokrasi Hakem 
Kurulu Başkanlığı yaptı. Belediye 
Başkanlığı görevine iki kez seçildiği 
2004 ve 2009 yıllarından bu yana 
bilgi, birikim ve tecrübesi ile 
Bahçelievler’e hizmet sunmaya devam 
eden Osman Develioğlu, evli ve dört 
çocuk babasıdır.
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Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Dünya Başkanı ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Başbakanlık Kamu Diplomasisi 
Koordinatörlüğü tarafından 
yapılan “Dünyayı Yöneten Türkler” 
çalışmasında yer aldı. Başkan 
Topbaş, dünyayı yöneten 
14 Türk arasında gösterildi.

Dünyayı yöneten Türkler 
Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü 

tarafından yapılan “Dünyayı Yöneten Türkler” isimli 
çalışma ile dünyada söz sahibi olan 14 Türk 

belirlendi. Çalışmada adı geçen isimler arasında İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da yer aldı. 

14 Türk’ün yer aldığı çalışmada; Birleşmiş Kentler ve 
Yerel Yönetimler Dünya Başkanlığını sürdüren ve 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un 
seçmiş olduğu 27 Akil Adam arasında yer alan Başkan 
Kadir Topbaş’tan şöyle söz edildi: “KADİR TOPBAŞ: 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı… Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Başkanlığı görevine 
2013 yılında ikinci kez seçildi.”
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Atina Belediye Başkanı Giorgos 
Kaminis, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a 
nezaket ziyaretinde bulundu. 
Başkan Topbaş’ın 3’üncü kez 
seçileceğine inancının tam 
olduğunu belirten Konuk 
Kaminis, “Ben de Atina’da 2’nci 
dönemimi aldığım takdirde, 
yola nasıl devam edeceğimi 
örnek alacağım kişisiniz.” dedi.

Kaminis: “Örnek 
alacağım kişisiniz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Atina Belediye Başkanı 
Giorgos Kaminis’i Saraçhane’deki 

Başkanlık Makamı’nda ağırladı. Atina’da 
ombudsman seçildiğinde Giorgos 
Kaminis’i ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan 
Kadir Topbaş, “İki komşu ülke olarak yerel 
ilişki ve diplomasiyi geliştirmek adına 
önemli adımlar atıyoruz. Belediyelerin 
sorunları her ülkede aynı. Kendileriyle bir 
mutabakatımız oldu. Seçimlerden sonra 
kendilerinin de Mayıs ayında seçimleri var. 
Sonrasında Yunanistan Belediyeler Birliği 
ve Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Atina’nın 
katılımıyla yerel yönetimlerin kent ve ülke 
ekonomisindeki yeri konulu bir konferansı 
İstanbul’da yapmayı planlıyoruz.” dedi.

Konuk Giorgos Kaminis’in döneminde, 
Atina Belediyesi’nin önemli hizmetlere 
imza attığını ifade eden Başkan Topbaş, 
“Sayın Başbakanımızın 1994 yılında 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 

geldiği gibi ilk defa Atina Belediyesi de 
bütçesini artıya geçiriyor. Başaracağına 
inanıyorum. Kendilerine tekrar hoş 
geldiler diyorum.” diye konuştu.  

Kaminis: “Örnek alacağım kişisiniz…”
Atina Belediye Başkanı Giorgos Kaminis 
de, kendisini ilk tebrik edenin Başkan 
Kadir Topbaş olduğunu ve bunu hiç 
unutmadığını ifade ederek, “Karşılıklı 
olarak beslediğimiz büyük saygı ve 
sevginin büyük bir gösterisiydi. Örnek 
teşkil ettiği alan çok önemli.” dedi. Başkan 
Topbaş’ın 3’üncü kez seçileceğine 
inancının tam olduğunu belirten Kaminis, 
“İstanbul, büyük ve tarihsel birikimi olan 
bir şehir. Uluslararası platformda 
görevleriniz aşikar. İkinci dönemimi 
Atina’da aldığım takdirde, yola nasıl 
devam edeceğimi örnek alacağım 
kişisiniz. Ege bizi birleştiriyor. Artık gelecek 
şehirlerde. Bundan dolayı şehirlerin 
diplomatiği çok önemli. Bundan dolayı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olan 

kişisel ilişkilerimden çok mutluyum.” diye 
konuştu. 

Başkan Topbaş’tan anlamlı hediye…
Başkan Topbaş, daha sonra konuğu 
Kaminis’e bir tespih hediye etti. Kaminis’in 
tespihleri çok sevdiğinden haberdar 
olduğunu belirten Başkan Topbaş, hediye 
ettiği tespihi şöyle anlattı: “Bu tespih çok 
özel bir tespih. İstanbul, Asya ve 
Avrupa’nın birleştiği bir şehir. İstanbul 
Boğazı’nın altından 135 metre derinlikten 
geçen bir su tüneli yaptık. Bu tünel, 
İstanbul’un her iki yakasında Melen’den 
gelen suyu aktarmak üzere yapıldı. Tam 
sıfır noktasından Avrupa ile Asya’nın tam 
ortasından çıkardığımız taşlardan 
sertifikalı yaptığımız bir tespihi hediye 
olarak size vereceğim. Bir daha 
bulunamayacak bir taş bu.” Hediyeyi çok 
beğendiğini ifade eden Konuk Kaminis 
de, “Çok akıllıca bir fikir. Çok güzel. Çok 
teşekkür ederim hemen cebime 
koyuyorum.” dedi. 
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI:  TAKSİM METROSU MARMARAYLA BAĞLANDI
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; HÜLYA ÖZTÜRKOĞLU, AYSUN AKDEMİR, HALİL SAİT MANİSALI, DUYGU GÜNEY ATEŞ

BULMACA 

ANAHTAR KELİME:

R

15

14

16

11

9

12

10

13

1

3

2

18

5

8

17

7

6

4

19

21

Namaz Çağrısı

Yankı

Beydeba’nın 
Ünlü Eseri

Derviş

Mesafe Yayla Atılır

Mızrap

Bulunulan Yer
İngilizce’de 

Ejderha

Kırklareli İlçesi

Garez (Tersi)

Tiyatroda 
Bir Tür

Bir Sure Adı

Göçebe 
Yerleşkesi

Telefon Açma 
SözcüğüEzilmiş Olan

Hayvan 
Barınağı

Neden

Nikel’in 
Simgesi

Trenyolu Arzu

Türk Şiirinde 
Kadeh Sunan

Uyarı

Lezzet

Şikar

“Kütük”ün 
Ünsüzleri

Bir Haber 
Ajansı

Bir Ünlem

Eski Türklerde 
Şaman

İsyankar

Kısaca 
“Değil mi”

Hendek

Yabancı

Yay, Saatin Bir 
Parçası Karaman İlçesi Gayrimenkul

Düzen

Lale Bahçesi

Bir Aydınlatma 
Aracı

Yetkili,
Mezun

Yarım

Tropik Bir BitkiBir Ünlem

Küçük, Özel 
Bölme

Bir Geyik Türü

Bir Soru 
Ünlemi

Leke (Tersi)

Basit Bir Müzik 
Aleti

Çok Karşıtı 
(Tersi)

Rey

Vilayet

Bir Tropikal 
Rüzgar Türü

Onaylama 
Sözcüğü

Rütbesiz Asker

Erkek Keçi

Muhteva

Bir Ünlem

“Küçük 
Ayasofya” 

(İstanbul’da 
Bir Cami)

Matematikte 
Sabit Sayı Bir Sesli Harf

Kısaca Kuruş Osmanlı’da Bir 
Tımar Türü

Manganez’in 
Simgesiİlgi Eki (Tersi)

Susuz

SeneBeyaz

Kısaca Kuruş 
(Tersi)

Öfkeli

Yasal Engel, 
Memnu Acı Ünlemi

Bitiş

Pa

Kükürd’ün 
Simgesi

Ademoğlu

Dişi Çocuk

Bir Nota

Felç

Immanuel ‘....’ 
(Filozof )

Japon Kılıcı

Kurallara 
Uygun

Cilt, Deri

Adaletli

Fare Oku 
(Bilgisayar)

Kuzu Sesi

İtalya’nın Para 
Birimi

Yapmacık 
Karşıtı

Padişah 
Ünvanı

Asker

Şenlik Kemeri

Ukrayna’nın 
Başkenti

Üye

‘...’ Lanka (Ülke)

O Şeye,
O Kişiye

Bir Emir 
Sözcüğü

Benzerlik 
Bildirir

Bir Şeker Türü

Hangi Şey
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.03.2014 - 31.03.2014

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

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

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

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE  TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

 03.03.2014 10.00  Ulaşım Planlama Müdürlüğü  

 03.03.2014 10.30  Bilgi İşlem Müdürlüğü 

04.03.2014 10.00  Yapı İşleri Müdürlüğü

04.03.2014 10.30  Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

 04.03.2014 11.00  Mezarlıklar Müdürlüğü  

 10.03.2014 09.30  Akom   

10.03.2014 10.00  Koruma Uygulama Ve Denetim Müdürlüğü

10.03.2014 14.00  Trafik Müdürlüğü  

 11.03.2014 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

13.03.2014 10.30  İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

17.03.2014 10.00  Satınalma Müdürlüğü  

 18.03.2014 10.00  Avrupa Yakası Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

18.03.2014 10.30  Anadolu Yakası Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

18.03.2014 11.00  Avrupa Yakası Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

 18.03.2014 11.30  Anadolu Yakası Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

20.03.2014 10.00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Bahçelievler, Tavukçu Yolu Yol Ve Kavşak Ön Projeleri

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
Resim İşleme Yazılımı [photoshop], Pdf Oluşturma/geliştirme Yazılımı [acrobat Pro] ve Corel Draw Graphics Suitte X6 Lisans Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Esenler Spor Kompleksi İnşaatı

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
İstanbul Geneli Mezarlıkları Yapım Ve Onarımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (Akom) Binasının Ekipman, Cihaz Ve Sistemlerinin 
Yıllık Periyodik Bakım, Onarım Ve İşletilmesi İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı Ve Taş Eğitim Atölyesi Hizmet Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Üniversiteler İçin Trafik Kontrol Merkezi Laboratuvarına Malzeme Temini Ve Montajı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Network Malzemesi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
İtfaiye Daire Başkanlığı 2014 Yılı (Personel Destek Hizmeti) Alımı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
20 Adet Hidrolik Kırıcı Ve 3 Adet Güç Ünitesi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
İstanbul Avrupa Yakası Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal 
(Fidan, Toprak, Mevsimlik Çiçek Ve Soğanlı Bitki) Mal Alım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
İstanbul Anadolu Yakası Genelinde Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal (Fidan, Toprak, Mevsimlik Çiçek Ve Soğanlı Bitki) Alım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Avrupa Yakası Kent Mobilyaları Temini, Montajı Ve Bakım İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü       
Anadolu Yakası Kent Mobilyaları Temini Montajı Ve Bakım İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü      
2014 Yılı Malzemesiz Yemek Hazırlama Ve Servis Hizmet Alımı İşi




