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Marmaray’da test sürüşleri başladı

Sevgili
İstanbullular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, İstanbul’u modern
bir metro sistemine kavuşturma hedefiyle çalışmalarımıza
hız kesmeden devam ediyoruz. “Her yere metro, her yerde
metro” hedefiyle kent içi ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak
raylı sistem projelerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz.
Asrın projesi olarak tanımlanan Marmaray’da çalışmalar tüm
hızıyla devam ediyor. Asya ve Avrupa Kıtalarını İstanbul’un
Boğazı’nın altından bağlayacak olan projede test sürüşlerine
başlandı. Bunun yanı sıra sizlere, büyük bir metro hattının
daha müjdesini vermek istiyorum. Mecidiyeköy - Mahmutbey
arasını 26 dakikaya indirecek olan 17,5 kilometrelik dev
metro hattının ihalesini Eylül ayı içinde yapacağız. Şişli,
Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar ilçelerini
birbirine bağlayacak olan metro hattını, ikinci etapta Beşiktaş
üzerinden Kabataş’a kadar uzatacağız. İnşallah kısa sürede bu
projeyi de tamamlayıp, Bağcılar ve Başakşehir’i demir ağlarla
Beşiktaş ve Kabataş’ta denizle buluşturacağız.
14 milyonu aşkın bir sevgi yumağı olduğumuz İstanbul’da,
onbir ayın sultanı Ramazan’ı bir kez daha hep birlikte
karşıladık. İstanbul’un farklı meydanlarında kurulan iftar
sofralarında buluştuk. Aynı ekmeği yedik, aynı sudan içtik. Bu
toplumun bireyleri olduğumuzu hissettik. Ramazan-ı Şerif’in
de verdiği manevi atmosferle, bu topraklarda Aşık Veysel’in
aşkıyla, Şeyh Edebali’nin tevazuu ve Mevlana Celalettin
Rumi’nin hoşgörüsüyle yoğrulmuş bireyler olduğumuzu
tekrar hatırladık.
Ramazan ayının coşkusunu, tarihi Sultanahmet ve Beyazıt
Meydanları ile Feshane Bahçesi’nde düzenlediğimiz etkinlikler
ile tüm şehre yaşatmaya çalıştık. Zira medeniyetlerin çeyiz
sandığı konumundaki İstanbul ve siz değerli İstanbullular
her şeyin en güzeline layıksınız. Bu bilinçle; bizlere verdiğiniz
emanetin değerini çok iyi biliyor ve gözümüzden bile
sakınıyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor,
hepinize sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.
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Asırların projesi Marmaray’da
test sürüşleri başladı!
Asya ve Avrupa Kıtalarını İstanbul
Boğazı’nın altından birbirine
bağlayacak olan Marmaray
Projesi’nde, adım adım mutlu
sona yaklaşılıyor. 150 yıllık bir
rüya olan Marmaray’da ilk test
sürüşünü, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş birlikte yaptı.
Başbakan Erdoğan, “Marmaray’a
asrın projesi demek yanlış olur,
aslında asırların projesi. Böyle bir
projeyi ilk defa gerçekleştiriyoruz.”
dedi.
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stanbul’un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayan
Marmaray’da ilk test sürüşünü Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş yaptı. Ayrılıkçeşme - Yenikapı İstasyonları arasındaki
10 kilometrelik mesafede test sürüşü yapan Başbakan
Erdoğan, “Proje kapsamında yer altındaki çalışmaların yanı
sıra yer üstünde de trafiğe yönelik düzenlemeler yapıldı. Buna
asrın projesi demek yanlış olur, aslında asırların projesi. Böyle
bir projeyi ilk defa gerçekleştiriyoruz. 29 Ekim 2013’te artık o
vaat ettiğimiz süre bitiyor ve yolcu taşımaya başlanıyor.” dedi.
150 yıllık proje gerçek oldu…
Başbakan Erdoğan, projenin 150 yıllık bir rüya olduğunu
belirterek, “Bu proje, sadece İstanbul’un ve Türkiye’nin
projesi değil. Aynı zamanda Pekin-Londra Hattı’nı birbirine
bağlayacak ve bu arada yine yürümekte olan Kars-Tiflis-Bakü
Hattı ile de bütünleşecek dev bir proje. Bütün bu çalışmalarda
çevreye, ekolojik dengeye, A’dan Z’ye dikkat etmek suretiyle
bu yatırım gerçekleşti. Bu adım, buna göre atılmıştır ve
bundan dolayı bu konudaki hassasiyetimiz 4 yıl bu projeyi
ertelememize neden olmuştur. Bu hassasiyet bize bu noktada
tabii çok şeylere maloldu, bunu da burada özellikle ifade
etmem lazım.” diye konuştu.

Marmaray, saatte 75 bin yolcu taşıyacak…
Marmaray ile tek yönde saatte 75 bin yolcu taşınacağını
ve her 2 dakikada bir trenin çalıştırılabileceğini anlatan
Başbakan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’un
kent içi ulaşımında raylı sistemin payı yüzde 8’den yüzde 28’e
çıkıyor. Bu da bizim ayrı bir zenginliğimiz olacak. 1,5 asırlık
geçmişe sahip demiryolları, Cumhuriyet’in ilk 25 yılında en
parlak dönemini yaşadıktan sonra yarım asrı geçen bir sürede
ihmal edildi. Biz ise bu demiryolu seferberliğini başlattık.
İstanbul’umuzda şu ana kadar yaklaşık 120 kilometrelik
bir demiryolu ağı kuruldu. 2023 yılına vardığımızda bunu
yaklaşık 720 kilometreye ulaştırmanın çalışmaları yapılıyor.
Yeri gelecek yerin altında nasıl şimdi dev binaların altında
3 kat, 4 kat, 5 kat, yerin altına giriliyorsa, aynı şey ulaşımda da
olacak.”
İstanbul’da ulaşım için tedbirler alınıyor...
Başbakan Erdoğan, yapılan büyük yatırımlara rağmen dünya
metropollerinde olduğu gibi İstanbul’daki ulaşımda da sıkıntı
olduğunu belirterek, “Başka tedbirler alacağız. Yerin altında bu
adımları atarken, aynen şurada gördüğünüz, nasıl bir viyadük
sistemi varsa, buna benzer sistemleri bir kat değil, 2 kat, 3 kat,
belki İstanbul’umuzun değişik yerlerinde yapmak zorunda
kalacağız. Şu anda nüfus 15 milyona dayanıyor. Bunun için
alınması gereken tedbirler var. Hepsi insan için, bu tedbirleri
de almaya mecburuz.” dedi.
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İstanbul-Ankara Hızlı Treni de
29 Ekim’e yetiştirilecek…
Başbakan Erdoğan, daha önce yurt
dışından ithal edilen tren setlerinin,
bugün Eskişehir ve Adapazarı’ndaki
fabrikalarda üretildiğine de dikkat
çekerek konuşmasını şöyle tamamladı:
“29 Ekim’e aynı zamanda Eskişehirİstanbul arası yüksek hızlı treni de
yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Yani
buradan bineceksiniz ve 3-3,5 saat
arasında Ankara’ya ulaşacaksınız. Bu
bir konfor ve bu konfor içerisinde
artık bizim vatandaşımız inşallah
bunun hazzını duyacak. Marmaray
Projesi’nde çalışan mimar, mühendis,
işçilere, yüklenici firmalara ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizin
dört bir yanını biz demir ağlarla
örüyoruz, dikkat edin, başkaları değil.
Tüm bunların yanında ayrıca yine
biz lüks karayollarıyla biz örüyoruz,
başkaları bunu yapamadı. Geçmişten
gelenler bunları yapamadı. Biz ‘duble
yol’ dediğimiz zaman dalga geçenler,
şimdi bu duble yollarda seyahatin
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hazzını duyuyorlar. Zamanla yarışan
bir iktidar, evet zamanı halkının
ayağına getirdi.”
Marmaray, büyük konfor getirecek…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
konuşmasının ardından, Marmaray ile
Ayrılıkçeşme-Yenikapı güzargahında test
sürüşü gerçekleştirdi. Test sürüşünün
ardından gazetecilere açıklama yapan
Başbakan Erdoğan, “Mutluluk içerisinde
şunu söyleyebilirim ki, hakikaten çok
çok ciddi bir konfor. Bu ciddi konfor
içerisinde ne gürültü ne patırtı var.
Gayet sakin bir şekilde yolculuğunuzu
gerçekleştiriyorsunuz.” dedi.
Marmaray Projesi’nde metro, denizin
altından 4 dakikada geçecek. Yaklaşık
14 kilometrelik hatla Kazlıçeşme-Kadıköy
arası 19 dakikaya inecek. KazlıçeşmeAyrılıkçeşme arasındaki hat, 29 Ekim’de
açılacak. Marmaray Projesi’nin tamamı
ise 2015’te bitecek. Projeyle birlikte
Halkalı-Gebze arasındaki yolculuk süresi
105 dakikaya düşecek.
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Mecidiyeköy - Mahmutbey
Metrosu yola çıkıyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
“her yere metro, her yerde metro”
hedefiyle İstanbul’u demir ağlarla
örmeye devam ediyor. Haliç
Kongre Merkezi’nde
İstanbul’un muhtarları ile iftar
sofrasında buluşan Başkan
Kadir Topbaş, İstanbullulara bir
büyük metro hattının daha
müjdesini verdi. Başkan Topbaş,
17,5 kilometre uzunluğundaki
Mecidiyeköy-Mahmutbey
Metrosu’nun yapımı ile ilgili
ihalenin 18 Eylül’de yapılacağını
söyledi.
8

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul’un muhtarlarına iftar
verdi. İftara, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı
Kadir Delibalta, Marmara Trakya Muhtarlar Derneği
Başkanı Ahmet Ceylan ve çok sayıda muhtar ile aileleri
katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Adem Baştürk, Genel Sekreter Yardımcıları Hüseyin Eren,
Muzaffer Hacımustafaoğlu, Köksal Tandıroğlu, İbrahim
Kapaklıkaya, Abdurrahman Uçak, İSKİ Genel Müdürü
Ahmet Demir ve İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı da
programda yer aldı.
Hizmetleri en iyi muhtarlar görüyor...
Başkan Kadir Topbaş, iftar öncesinde masaları tek tek
dolaşarak muhtarlarla bir süre sohbet etti. Başkan Topbaş,
iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayının
manevi atmosferinde, İstanbullu muhtarlarla iftarda
buluşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.
Ramazan ayında kardeşliğin ve insani değerlerin ön plana
çıktığını, bereketli sofraların paylaşıldığını vurgulayan
Başkan Kadir Topbaş, “Bu kentin en ücra köyüne kadar
insanca yaşama koşullarını götürmenin mücadelesi veren

muhtarlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin her noktasına
muhtarlarımızla birlikte hizmet götürmeye çalışıyoruz.
Dönemimizde köylerimize su, atıksu, doğalgaz, spor ve
park-bahçe yatırımları götürdük.” diye konuştu.
Yerel seçimlere 7 ay kadar kısa bir süre kaldığını hatırlatan
Başkan Kadir Topbaş, “Siyasetin üstünde hizmet anlayışıyla
çalışan ve herkese eşit mesafede olmaya özen gösteren
yerel yöneticiler, önümüzdeki dönemde hizmet etmeye
devam edecek ve gelecek yıllarda yaptıkları hizmetlerle
anılacaklar. İstanbul’da bugüne kadar hep ‘insanı yücelt
ki, devlet yücelsin’ anlayışıyla hizmet verdik. Şehrin en uç
noktalarında hizmet veren muhtarlarımız, İstanbul’a ne
denli büyük hizmetler yaptığımızı daha iyi biliyor ve takdir
ediyor. İstanbul’a hizmet etmek en büyük onur abidesidir.
Nasip olursa önümüzdeki dönem de bu şehre hizmet
etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu ihaleye çıkıyor...
İstanbul’a 10 yılda 60 milyar TL yatırım yaptıklarını
ve bu yatırımların yüzde 55’ini ulaşıma ayırdıklarını
vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, dünyada en çok metro
yapan belediyenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi
olduğunu söyledi. Dünyada yaşanan ekonomik krize
rağmen Kadıköy-Kartal Metrosu’nu bitirerek hizmete
açtıklarını, geçen ay da Esenler - Bağcılar - Mahmutbey -
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Olimpiyatköy - Başakşehir Metrosu’nu
hizmete aldıklarını hatırlatan
Başkan Topbaş, “İnşallah 18 Eylül’de
büyük bir metro yatırımının daha
ihalesini yapacağız. 17,5 kilometrelik
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nu,
ikinci etapta Beşiktaş ve Kabataş’a
kadar uzatacağız. İnşallah kısa sürede
bu projeyi de tamamlayıp, Bağcılar
ve Başakşehir’i demir ağlarla Beşiktaş
ve Kabataş’ta denizle buluşturacağız.
Bu hat, Mecidiyeköy’de HacıosmanYenikapı Metrosu ile de entegre
olacak.” dedi.

geldiğimizde tramvaylar dahil
45 kilometre olan raylı sistemleri
inşallah 800 kilometreye kadar
taşıyacağız. 2016 yılında açılışını
yapacağımız metrolarla günde
7 milyon kişi raylı sistemleri kullanır
hale gelecek. Bir sonraki seçim dönemi
olan 2019’da ise raylı sistemlerin
kapasitesi günlük 11 milyon kişiye
ulaşacak. İstiyoruz ki, İstanbullular
gelecekte kendi araçlarını kullanmak
yerine, Sarıyer ve Beykoz’a kadar
yerin altından metroyla gidebilsinler.”
diyerek konuşmasını tamamladı.

Metrobüs Hattı’nın güzergahına da
metro...
İlerleyen günlerde belediyedeki
bürokrat arkadaşları ile yeni metro
hatları ve tünel yollar konusunda
bir çalışma yapacaklarını ifade eden
Başkan Topbaş, “Metrobüs Hattı’nın
güzergahında da bir metroya
ihtiyaç var. Onun da projelendirme
çalışmalarını yapıyoruz. Göreve

Mecidiyeköy-Mahmutbey arası
26 dakikaya inecek…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “her
yere metro, her yerde metro” hedefiyle
Avrupa Yakası’nda büyük bir metro
yatırımına daha başlıyor. MecidiyeköyMahmutbey arasını 26 dakikaya
indirecek olan 17,5 kilometrelik dev
metro hattı, Şişli, Kağıthane, Eyüp,
Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar

ilçelerinin trafik sorununa çözüm
olacak.
3 ayrı raylı sisteme entegre olacak…
Yapılacak olan yeni metro hattı,
Mecidiyeköy’de HacıosmanYenikapı Metrosu’na entegre olarak
başlayacak. Çağlayan, Kağıthane,
Nurtepe Alibeyköy bölgelerinden
geçerek, Karadeniz Mahallesi’nde
mevcut Edirnekapı-Sultançiftliği
Hattı’na entegre olacak olan
metro hattı, oradan Tekstilkent
ve Yüzyıl Mahallesi’nden geçerek
Mahmutbey’de geçen ay açılan
Esenler - Bağcılar - Mahmutbey Olimpiyatköy - Başakşehir Metro Hattı
ile entegre hale gelecek.
Kabataş’a kadar uzatılacak…
Tünellerin yanı sıra viyadüklerin de
yer alacağı yeni metro hattı, delme,
aç-kapa ve viyadük tipinde toplam
15 adet istasyondan oluşacak.
Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro

Hattı’nın hizmete girmesi ile
Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane,
Nurtepe, Alibeyköy, Yeşilpınar, Veysel
Karani, Akşemsettin, Kazım Karabekir,
Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi,
Tekstilkent, Yüzyıl Mahallesi, Göztepe
ve Mahmutbey İstasyonları arasında
kesintisiz ulaşım sağlanacak. Yeni
metro hattının Mecidiyeköy’den
Kabataş’a kadar uzatılması planlanıyor.
Saatte tek yönde 70 bin yolcu…
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı,
saatte tek yönde 70 bin kişi taşıyacak.
Metro hattı tamamlandığında;
Mahmutbey’den metroya binen bir
yolcu, Mecidiyeköy’e 26 dakikada,
Sarıyer Hacıosman’a 45 dakikada,
Yenikapı’ya 39,5 dakikada, Marmaray
ile Üsküdar’a 48,5 dakikada,
Kadıköy’e 52 dakikada ve Sabiha
Gökçen Havalimanı 95,5 dakikada
ulaşılabilecek. MecidiyeköyMahmutbey Metro Hattı ile Çağlayan
ve Gaziosmanpaşa arası 13 dakikaya,
Mecidiyeköy ve Alibeyköy arası
7,5 dakikaya inmiş olacak.
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Silivri’ye metro müjdesi!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, iftar
sonrası, Silivri sahilinde ilçe halkıyla biraraya geldi. Silivrililerin
Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan Kadir Topbaş,
medeniyetler kurmuş bir milletin mensupları olarak,
İstanbul’u mutlu insanların yaşadığı medeni bir şehre
dönüştürmek için çalıştıklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
Silivrililere metro müjdesi verdi.
İlçeye 9 yılda 925 milyon TL
yatırım yaptıklarını belirten
Başkan Kadir Topbaş, Silivri’nin,
projelendirme çalışmalarını
yaptıkları metro ile İstanbul’un
merkeziyle buluşacağını söyledi.

“Silivri’ye 925 milyon TL yatırım…”
Başkan Kadir Topbaş, Silivri’nin İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne dahil olduktan sonra, ilçeye ve köylerine toplam
925 milyon TL’lik yatırım ve hizmet götürdüklerini belirterek,
“Altyapıdan ulaşım sistemlerine kadar yatırımlarımız devam
ediyor. Hiç unutmuyorum; 2005 yılında buradaki sanayi
bölgesine 45 günde 18 kilometrelik mesafeden doğalgaz
getirdik. Bize mali geri dönüşümünün yıllar sonra olacağını
bilerek bu yatırımı yaptık. Çünkü sanayi demek, Türkiye’nin
geleceği demekti. Silivrililerin istihdamı demekti. Silivri’nin
merkezinde ve köylerinde de doğalgazı yaygınlaştırdık.” diye
konuştu.
“Boğluca Deresi’nde sandallarla gezilebilecek…”
Başkan Topbaş, Boğluca Deresi ile ilgili olarak; “Öyle bir
düzenleme yapalım ki, sandallar burada dolaşsın. Keyif
alınan, nefes alınan bir gezi alanına dönüşsün” dediklerini
hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Derenin üstündeki
tarihi köprüyü de düzenleyerek, denizin derenin iç kısımlarına
kadar girmesini sağlamak istiyoruz. Ancak proje yargıya
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taşındı. Gelen ciddi bir yağışta bölgenin
selden etkilenmesinden sonra projede
dediğimiz noktaya gelindi. Şu anda
deredeki çalışmalarımızı tamamlıyoruz.
Denize döküldüğü noktada 40 metre
genişliğe ve 1,5 metre derinliğe ulaşacak
dere, E-5’in altında da 85 santimetrelik
derinliğiyle içinde sandalların dolaşacağı,
etrafında kafelerin olduğu temiz bir
su haline gelecek. Düzenlemelerden
sonra çocuklarımız, gençlerimiz derenin
çevresinde etkinlikler yapabilecek.
Şu ana kadar projeye 62 milyon TL
harcadık, çevre düzenlemelerine daha
da harcayacağız. Silivri için değer diye
düşünüyoruz.”
“Silivri, İstanbul’un merkeziyle
buluşacak…”
İstanbul’a yılsonuna kadar 60 milyar TL
yatırım yapmış olacaklarını ve bunun bir
devlet bütçesine denk olduğunun altını
çizen Başkan Topbaş, “Silivri’ye metro
dediğimizde kimsenin hayallerinin bile
ulaşamayacağı bir şeyi ifade ettik. Bunu
ancak biz yaparız ve adımlarını atıyoruz.
Projelendirme çalışmalarını yapıyoruz.
Metroyla Silivri yazlık bir sayfiye yeri
olmaktan çıkacak, İstanbul’un merkeziyle
buluşmuş olacak. Sizlerden aldığımız

destekle bunu, süreleri de kısaltarak
hayata geçirmek istiyoruz. Belediye
olarak kaynaklarımız ve borçlanma
imkanlarımız var. Yıllık bütçemizi
yüzde 98 oranında gerçekleştiriyoruz.
Kamu kuruluşu olarak, özel sektörde
bile zor olan bir şey başarıyoruz. Çünkü
kaynaklarımızı doğru kullanıyoruz.” dedi.
“Marmara sahilleri atıksulardan
kurtuluyor…”
Başkan Topbaş, İstanbul’un bütün
sahillerinde olduğu gibi Silivri’nin de
derelere, denizlere akan atıksularını
ileri biyolojik arıtmalarla temizlemenin
adımlarını attıklarını belirterek sözlerine
şöyle devam etti: “Yerin 22 metre,
denizin 8 metre altından dev tüneller
inşa ederek, atıksuları ihalesi yapılacak
olan Selimpaşa İleri Biyolojik Arıtma
Tesisi’ne bağlıyoruz. 22 kilometrelik
kanal kazıları bitmek üzere. Bir gram pis
su denizlere ve derelere girmeyecek.
Ambarlı’da yaptığımız ileri biyolojik
arıtma tesisi de devreye girdi. 2,5 milyon
insanın yaşadığı Bahçeşehir, Başakşehir,
Hadımköy ve Avcılar’dan aldığı bütün
atıksuları biyolojik arıtıyor. Birileri kirletti,
biz temizliyoruz. Şu anda Silivri’nin
bütün sahilleri denize girilemeyecek

kadar kirli. Marmara sahillerini tertemiz
yapacağız. Çevrecilik bu demek, gelecek
bu demek.”
“Benim yarim İstanbul…”
“Siyasi görüşlerimiz, kültürlerimiz, hatta
inançlarımız farklı olabilir. Ama insanız
ve beraberiz. Birbirimizi sevmeliyiz,
toplumdaki barış buradan geçiyor”
diyen Başkan Topbaş, “Her şey ülkemiz
için, vatan için, bayrak için, değerlerimiz
için. Makamlar geçici, yaptıklarımız,
hizmetlerimiz geriye kalacak. İstiyoruz
ki, engellenmesin. Bu şehre yaptığımız
işler ortada. Hizmet heyecanımız ve
sorumluluğumuz var. Yari güzel olanın
gözüne uyku girmezmiş. Benim yarim
İstanbul…” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
Silivri’ye yaptığı yatırımların detaylı
olarak yer aldığı kitapçığı vatandaşlara
tavsiye eden Başkan Topbaş, sözlerini
şöyle tamamladı: “Lütfen okuyunuz,
bunlar sizlerin kaynaklarıyla yapılmış
işler. Ve yarın bunların hesabını sandıkta
bize sorun. Bunun hesabını vermeye
hazırız. Silivri’ye yaptığımız yatırımları
ilçe belediyesi kendi bütçesiyle yüzyılda
yapamazdı.”
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İstanbul’un büyük iftar sofrası
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, siyaset,
sanat ve iş dünyasından pek çok
isim ile semavi dinlerin
temsilcilerini iftar sofrasında
biraraya getirdi. Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenen iftarın
onur konuğu olan Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan,
yaptıkları yatırımlar ile
İstanbul’un güzelliğine güzellik
kattıklarını söyledi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Haliç
Kongre Merkezi’nde İstanbul protokolüne iftar verdi.
Siyaset, sanat ve iş dünyasından pek çok isim ile semavi
dinlerin temsilcilerini biraraya getiren iftarın onur konuğu
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’dı.
Bakanlar Muammer Güler ve Egemen Bağış ile İstanbul
Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun da hazır bulunduğu
iftarda, Başkan Kadir Topbaş’ın Eşi Özleyiş Topbaş ile
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları da yer aldı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu ile çok sayıda
milletvekilinin de katıldığı iftarda Hakan Şükür, Hülya
Koçyiğit, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Şafak Sezer, Acun
Ilıcalı, Demet Akalın, Ahmet Çalık, Yıldırım Demirören,
Zeynel Abidin Erdem’in de aralarında bulunduğu çok
sayıda isim katıldı.
Marmaray, 29 Ekim’de açılıyor…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’a yapılan
dev yatırımları anlattığı konuşmasında, İstanbul’un
güzelliklerine güzellik katmaya devam ettiklerini söyledi.
Hükümetlerinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
şehre çok büyük yatırımlar yaparak çehresini değiştirdiğini

ifade eden Başbakan Erdoğan,
Boğaz’ın altında yapılan Marmaray’ı
tüm engellemelere rağmen 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda
açacaklarını ifade etti. Cumhuriyetin
100. yıldönümünün kutlanacağı 2023
yılında Türkiye’nin, dünyanın ilk 10
ülkesi arasına girmesi için çalıştıklarını
söyledi.
Haliç’e canlılık geliyor…
Başbakan Erdoğan, Haliç Kongre
Merkezi’nin olduğu yerin
mezbahaneden dönüştürüldüğünü
hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Haliç’ten yaklaşık 2,5 milyar metreküp
çamur çıkarttık. Kokudan geçilmeyen
Haliç, artık kokusu olmayan tertemiz
bir Haliç haline geldi. Bitmedi,
sağolsun Belediye Başkanımız Kadir
Topbaş da, bu projede çok önemli bir
adımla Boğaz’ı tünelle Haliç’e bağladı.
Şimdi Boğaz’dan Haliç’e su geliyor.
Boğaz’dan Haliç’e Can Suyu projesiyle
Haliç’te canlı varlığı yeniden oluştu.

Aynı şekilde çok daha önemli dev bir
proje ile Kasımpaşa’dan Halıcıoğlu’na
kadar tersaneler bölgesinde, inşallah
muhteşem bir projeyle ihaleye
çıktık. Şimdi burada oteller olacak,
burada yat noktasında inşallah
güzel bir yaklaşım merkezleri olacak,
bütün bunların içinde birçok sosyal
etkinliklerin yapılabileceği alanlar
olacak ve bu proje Haliç’in bu yakasına
ayrı bir canlılık getirecek.”
Hedef; Her yere metro!
İftarda davetlilere hitap eden
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da
artık hava kirliliğinden, çöp
dağlarından, susuzluktan ve Haliç’in
bataklığından değil; Kartal’dan
Sarıyer’e, Taksim’den Başakşehir’e,
Mecidiyeköy’den Mahmutbey’e,
Silivri’ye ve Pendik Kaynarca’ya kadar
metrodan söz edildiğini söyledi.
2023 hedefleri doğrultusunda
İstanbul’u, New York, Londra ve
Paris gibi şehirlerden daha gelişmiş

bir metro sistemine kavuşturmayı
arzu ettiklerini belirten Başkan Kadir
Topbaş, “Çalışmalarımızı bu hedef
doğrultusunda sürdürüyoruz. Göreve
geldiğimiz 2004’te günlük 400 bin kişi
raylı sistemi kullanırken, bugün bu
sayı 2 milyona ulaştı. 2016’da 7 milyon,
2019’da 11 milyon İstanbullunun
sadece ve sadece metro kullanarak
ulaşım ihtiyacını karşılayacağını
öngörüyor, bunun için çalışıyoruz.”
diye konuştu.
İstanbul zirveye tırmanıyor...
İstanbul’un dört bir yanında hayata
geçirilen biyolojik arıtma tesisleriyle
İstanbul Boğazı’nı atıksulardan
tamamen kurtardıklarını ve “Temiz
Marmara” hedefine ulaşmaya
yaklaştıklarını ifade eden Başkan
Topbaş, “Bugün artık turizmde,
ticarette, emlak sektöründe, kültürde,
sanatta, sporda dünyanın zirvesine
doğru tırmanan bir İstanbul var.”
dedi.
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İstanbul, örnek bir şehir…
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
Ramazan ayının ilk iftarını,
Kağıthane Belediyesi’nin
Hasbahçe’de düzenlediği
programda vatandaşlarla
birlikte yaptı. Başkan Topbaş,
İstanbul’un örnek bir şehir olma
yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

H

asbahçe’de düzenlenen iftara
katılan Başkan Kadir Topbaş,
vatandaşların yoğun ilgisiyle
karşılaştı. İftar öncesi masaları tek tek
gezen Başkan Topbaş, vatandaşlarla
sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yerel yöneticiler olarak gençlere gururla
yaşayacakları bir şehir inşa etmeyi
amaçladıklarını belirten Başkan Kadir
Topbaş, “Dilerim, Ramazan’ın bereket ve
hoşgörüsü ülkemize ve dünyaya yansısın.
Sizlerle dünyanın gıpta ile izlediği, adeta
dünyanın merkezi sayılabilecek bir kentte
birlikte yaşıyoruz. Beraberce güzellikleri
yansıtıyoruz. Giderek yaşam kalitesi
artan bir şehirdeyiz. Yerel yöneticiler
olarak, sizlerin verdiği görevleri onurla
yürütüyoruz. Arzumuz, gençlerimize
gururla yaşayacakları bir şehir bırakmak.
Başka şehirlerde yaşamaya imrenmeden,
severek ve isteyerek bu şehirde
yaşasınlar.” diye konuştu.
İstanbul, 14 milyonu aşkın bir sevgi
yumağı…
Başkan Kadir Topbaş, Türkiye’nin
76 milyonluk büyük bir aile olduğunu
vurgulayarak, “İstanbul’da da 14 milyonu
aşkın bir sevgi yumağıyız. Çünkü bizler,
Yunus Emre’nin aşkı, Şeyh Edibali’nin

16

tevazuu, Mevlana’nın hoşgörüsüyle
yoğrulmuş toprakların bireyleriyiz.
Bu topraklarda birlikte yeşerip büyük
bir millet olduk. Geçmişimiz büyük
kahramanlıklarla dolu. İstiyoruz ki,
dünyayı etkileyen ülkelerden biri de
Türkiye olsun. Örnek ve model alınan
şehirlerden biri de İstanbul olsun. Bütün
çalışmalarımızı bu anlayışla yürütüyoruz.”
dedi.
Aynı ekmeği yiyip, aynı sudan
içiyoruz…
Başkan Topbaş, beraber yaptıkları iftarın
çok özel bir anlamı olduğunu ifade
ederek, sözlerini şöyle tamamladı: “Başka
mahallelerden, başka sokaklardan gelip,
aynı ekmeği yiyip, aynı sudan içtik.
Bu toplumun bireyleri olduğumuzu
hissettik. Bu güzelliği yaşadık. Bu
vesileyle tekrar Ramazan ayınızı en
içten dileklerimle kutlarım. Ramazan’ın
bereketi ve hoşgörüsü üzerinize olsun.”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, iftardan sonra, Kağıthane
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile birlikte
yanlarına çocukları da alarak, Ramazan
ayı boyunca devam edecek etkinliklerin
açılış kurdelesini kesti.

İftarda İstanbullularla buluştu

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
onbir ayın sultanı Ramazan’da İstanbullularla iftar
sofralarında buluştu. Başkan Topbaş, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin Mecidiyeköy’deki iftar çadırında
vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
Mecidiyeköy’de vatandaşlarla
birlikte iftar yaptı.
İstanbulluların Ramazan-ı
Şerif’ini tebrik eden Başkan
Topbaş, “Bu ayın verdiği
manevi atmosferle, sevgi ve
hoşgörü içerisinde yaşamak
en büyük arzumuz.” dedi.

Başkan Topbaş, çadırda bulunanlara yemek dağıttı…
Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Kadir Topbaş,
iftar saati yaklaşınca çadırda bulunanlara yemek dağıttı.
İftar davetine katılan İstanbullulara teşekkür eden
Başkan Topbaş, “İftar çadırında bizimle buluştuğunuz
için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı iftarlar, sıhhat ve
afiyet diliyorum. Bizleri böyle biraraya getiren, insan ve
büyük bir millet olma duygusunu hissettiren mübarek
bir aydayız. Hep kendisi için yaşamak yerine ötekini de
hatırlatan farklı bir aydayız.” dedi.
İstanbul 14 milyonluk büyük bir aile…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un 14 milyonluk büyük
bir aile olduğunun altını çizerek, “Ramazan-ı Şerif’in de
verdiği manevi atmosferle, sevgi ve hoşgörü içerisinde
yaşamak en büyük arzumuz. Tuttuğunuz oruçların makbul
olmasını diliyor, önümüzdeki Kadir Gecesi ve Ramazan
Bayramı’nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini
diliyorum.” diye konuştu.
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Asırlık Tatlar ve Sanatlar
Sultanahmet’te…
Asırlık Tatlar ve Sanatlar
Çarşısı, Ramazan ayının
manevi atmosferini en iyi
yansıtan mekanlardan biri olan
tarihi Sultanahmet
Meydanı’nda bir kez daha
İstanbullularla buluştu.
İstanbul’la özdeşleşen asırlık tatlar
ve geçmişi eskilere dayanan
sanatların tanıtıldığı çarşının
kapıları, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş
tarafından açıldı. Başkan Topbaş,
Ramazan ayını İstanbul’a yakışan
etkinliklerle geçireceklerini söyledi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği
Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı, kapılarını bir kez daha
tarihi Sultanahmet Meydanı’nda açtı. Açılışa Başkan Kadir
Topbaş’ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı bürokratları ve çarşıda
stantları bulunan pek çok ünlü markanın yöneticileri ile çok
sayıda İstanbullu katıldı.
Asırlık sanatlar yeni nesille tanışıyor…
İstanbul’un sevgi ve barış kenti olduğunu ve bunu yüzyıllardır
dünyaya haykırdığını vurgulayan Başkan Topbaş, “Böyle bir
şehirde, bu geleneksel kültür ve değerlerimizi gün yüzüne
çıkaran etkinlikler düzenlemek istedik. Kaybolmaya yüz
tutmuş asırlık sanatlarımızı yeni nesille tanıştırmak istedik. Her
kesimden insanımızdan çok güzel tepkiler aldık.” dedi.
Bize yakışır bir Ramazan…
Başkan Kadir Topbaş, Sultanahmet Meydanı’nda geçmiş
yıllarda yapılan Ramazan etkinliklerinin İstanbul’a
yakışmadığını belirterek şunları söyledi: “Sultanahmet
Meydanı’nı baştan aşağı dolaşsanız dünyanın pek çok
yerinden insana rastlarsınız. Buradaki etkinliklerle ilgili olarak
yerli ve yabancı turistlerden tenkitler alıyorduk. İşte dünya
insanının akın ettiği bir meydanda, bize yakışır Ramazan

etkinlikleri olması gerekirdi. Ve biz de
kültürümüze yakışan, bizi yansıtan
etkinliklerle Ramazan ayı boyunca
yerli ve yabancı turistlere hoş zaman
geçirtmeye çalışıyoruz.”
İstanbul’da Ramazan 24 saat yaşanır...
Pek çok Müslüman turistin Ramazan
ayını geçirmek için İstanbul’a geldiğini
belirten Başkan Kadir Topbaş, “Dünyanın
ve Türkiye’nin birçok kentinden Ramazan
ayında İstanbul’a geliyorlar. Ve gördükleri
bu güzel manzarayı memleketlerinde
anlatıyorlar. İnsanların hatıralarında
güzel şeyler bırakmak istedik. İstanbul’un
Ramazan ayını 24 saat boyunca
yaşamasını istiyoruz.” dedi.
Stantlara yoğun ilgi…
Başkan Kadir Topbaş daha sonra
protokolle birlikte butona basarak
çarşının açılışını yaptı. Stantları tek
tek ziyaret eden Başkan Topbaş, stant
sahipleriyle sohbet etti. Ebru sanatının
icra edildiği bir standa geçerek İstanbul’la
özdeşleşen lale figürlü bir ebru
yapan Başkan Topbaş, stantları gezen
vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.
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Tarihi meydanlarda
Ramazan coşkusu
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Ramazan
ayının coşkusunu tarihi
Sultanahmet ve Beyazıt
Meydanlarında vatandaşlarla
birlikte yaşadı. Başkan Topbaş,
Sultanahmet Meydanı’ndaki
Asırlık Tatlar ve Sanatlar
Çarşısı ile Beyazıt
Meydanı’ndaki 32. Kitap ve
Kültür Fuarı’nı gezdi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
İstanbul’la özdeşleşen firmaların ürün sunumlarını
gerçekleştirdiği ve unutulmaya yüz tutmuş eski
mesleklerin tanıtımının yapıldığı Sultanahmet
Meydanı’ndaki Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı’nı gezdi.
Çarşıdaki dükkanları tek tek dolaşan, sanatkarlar ve
esnafla sohbet eden Başkan Kadir Topbaş, Türkiye’nin
unutulmaya yüz tutmuş sanatlarının ve tatlarının bu
çarşıda yaşatıldığını söyledi.
Başkan Topbaş’a tam not…
Başkan Topbaş, cam, ebru, çini, tezhip sanatı, halı dokuma,
sedef işi, porselen gibi geçmişi çok eskilere dayanan
mesleklere ait stantların yer aldığı çarşıda, sanatkarlarla
birlikte porselen boyadı, ebru ve hediyelik eşyalar
yaptı. Başkan Kadir Topbaş, yaptığı ürünlerle esnaf ve
sanatkarlardan tam not aldı. Başkan Topbaş, kendisine
yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve turistlerle bol bol
fotoğraf çektirdi.

Başkan Topbaş’a teşekkür…
Ramazan İstanbul Etkinlikleri
kapsamında açılan çarşının önemli
bir ihtiyacı karşıladığını ifade eden
esnaf ve sanatkarlar, sanata ve
sanatkara önem verdiği için İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’a teşekkür ettiler. Fuarı
ziyaret edenler, asırlık sanatların
inceliklerini maharetli ellerden
görme şansına sahip oldular. Ayrıca
kaynak suları, baklava, sütlü tatlılar,
helva, lokum, yoğurt ve kurutulmuş
gıdalar gibi özü İstanbul’a ait olan
tatların tadına bakan ziyaretçiler,
ürünlerin tarihi ve üretimi hakkında
da bilgi sahibi oldular.
Başkan Topbaş’a yoğun ilgi…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, bu yıl dördüncü kez
Beyazıt Meydanı’nda ziyaretçileriyle
buluşan 32. Türkiye Kitap ve Kültür
Fuarı’nı da ziyaret etti. Başkan

Kadir Topbaş, fuardaki stantları tek
tek gezdi ve yayınevi sahipleri ve
çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.
Fuardaki kitapları da inceleyen
Başkan Kadir Topbaş’a İstanbullular
yoğun ilgi gösterdi. Fuardan çok
sayıda kitap alan Başkan Topbaş’a
pek çok yayın da hediye edildi.
Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren
Başkan Kadir Topbaş, çocuklara
çeşitli kitaplar hediye etti.
200 yayınevi, binlerce kitap…
Fuarda, 200 yayınevinin her okuyucu
profiline hitap eden kitaplarını
bulmak mümkün. 32. Kitap ve Kültür
Fuarı kapsamında ilki 2011 yılında
yapılan Ramazan Sohbetleri de
bir kez daha Beyazıt Meydanı’nda
İstanbulluları ağırladı. Ramazan’ın
ilk günü başlayan Beyazıt Ramazan
Sohbetleri, Kadir Gecesi’ne kadar
birbirinden değerli 27 yazarın
katılımı ile gerçekleştirildi.
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İstanbul’a dev bir kent parkı…
İstanbul’un tarihi
meydanlarından biri olan
Sultanahmet Meydanı,
İstanbullular ile Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
sahur buluşmasına ev sahipliği
yaptı. Avrupa Yakası için dev bir
kent parkı müjdesi veren
Başkan Topbaş,
Zeytinburnu’ndaki Çırpıcı
Çayırı ve Veliefendi
Hipodromu’nun alanını
birleştirerek 1 milyon m2’lik bir
park yapacaklarını söyledi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Sultanahmet Meydanı’nda sahur yapan vatandaşların
sofralarına misafir oldu. Başkan Kadir Topbaş, kendisine
sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların hatıra
fotoğrafı isteğini de geri çevirmedi. Basın mensuplarının
gündeme ilişkin sorularını da cevaplandıran Başkan
Kadir Topbaş, Zeytinburnu’ndaki Çırpıcı Çayırı ve
Veliefendi Hipodromu’nun alanını birleştirerek 1 milyon
m2’lik dev bir kent parkı yapacaklarını müjdeledi. Çırpıcı
Çayırı olarak bilinen 500 bin m2’lik büyük alanda İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne, İSKİ’ye ve özel sektöre ait
araziler bulunduğunu belirten Başkan Topbaş, “Bunları
birleştirmek suretiyle ‘büyük bir park yapabilir miyiz,
burayı bölgedeki 3 milyon insanın kullanabileceği kent
parkı haline getirebilir miyiz?’ diye bir düşüncemiz vardı.
‘Bu kıymetli alanın özel sektöre ait kısmı kamulaştırabilir
miyiz?’ diye 2 yıldır bir çalışma yürütüyoruz.” diye
konuştu.
Başbakan Erdoğan da destekliyor…
Başkan Kadir Topbaş, Çırpıcı Çayırı içinde kalan bir
arazide Emlak Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı’nın yaptığı
satış ihalesinin ciddi bir bedeli bulduğunu hatırlatarak
şunları söyledi: “Bu ihalenin yapılması üzerine biz

bölgeyle ilgili projemizi Sayın
Başbakanımıza arz ettik. Başbakan
Erdoğan, doğru bir çalışma olduğunu
ve projeyi desteklediğini söyledi.
Görüştüğümüz Çevre ve Şehircilik
Bakanımız Erdoğan Bayraktar da,
sağ olsun fedakarlık yaparak Emlak
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı’nın
ihalesinde yüksek değeri bulan araziyi
proje için bize maliyetine vermeyi
kabul ettiler. Artık devir noktasına
kadar geldik. Ben bundan dolayı
kendilerine teşekkür ediyorum.
Arazinin özel sektöre ait olan bölümü
için pazarlık başladı. Olmazsa
kamulaştırma yoluna gidilebilir.”
Veliefendi Hipodromu da projeye
dahil ediliyor…
Taşınması düşünülen Veliefendi
Hipodromu’nun arazisinin, SİT alanı
ilan edilmesi veya tescillenmesi
konusunda da bir müracaat olduğunu
ifade eden Başkan Topbaş, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Hipodromun
yöneticileriyle bu konuyu görüştük.
Bölgeyle ilgili 2 seneden beri

yapmakta olduğumuz bir çalışma
vardı. 500 bin m2’lik Çırpıcı Çayırı’nın
arkasından, Veliefendi Hipodromu
da tescillenip, yapı yapılamaz
hale geldiğinde, bölge 1 milyon
m2 kadar alana kavuşmuş olacak.
Bu, İstanbul’un kent merkezi için
söyleyebileceğimiz en büyük alan.
Burada Central Park ve diğer Avrupa
merkezlerinde gördüğümüz gibi
önemli bir park inşa edeceğiz.”
Avrupa Yakası’na hizmet verecek
dev proje…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,
Çırpıcı Çayırı’nın E-5 tarafındaki
Tekzen’in bulunduğu alanın
imarını kaldırarak daha önce
kent park projesi için adım
attıklarını hatırlatarak, “Böylece
Zeytinburnu’nda çok önemli
bir bölge parkı ortaya çıkacak.
Bakırköy, Zeytinburnu, Güngören
ve Bahçelievler başta olmak üzere
önemli bir coğrafyanın kent parkı
haline gelecek. Bu bölgeye, raylı

sistem ve deniz ulaşımı imkanı
olduğu için İstanbul’un Avrupa
Yakası’nın rahatlıkla kullanabileceği,
kent içinde büyük bir park ortaya
çıkmış olacak.” diye konuştu.
Kuşdili Çayırı da yeşil alan oluyor…
İstanbul’da buna benzer daha başka
yeşillendirme çalışmalarının da
bulunduğuna dikkat çeken Başkan
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı:
“Birilerinin bahsettiği gibi yeşil
alanları imara açma değil, milyarlarla
bahsedeceğimiz değerdeki
arazileri, yeşil alan olarak halkımızın
kullanımına sunma çalışmalarımız
var. Bu daha bir başlangıç. Geçen
ayki Belediye Meclisimizde ayrıca
Kuşdili Çayırı diye bilinen ama
çayırlık olarak esamesi okunmayan,
eskiden Salı Pazarı olarak kullanılan
ve trafiği yoğun şekilde etkileyen bu
alanla ilgili de bir adım attık. Daha
önce yapılan planları iptal ettik.
Buranın bir çayıra dönecek şekilde
imarını kaldırdık ve yeşil alan olarak
İstanbul’a kazandıracağız.”

23

Başkan Topbaş’a Çatalca’da
coşkulu karşılama…
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, altyapı,
meydan ve park çalışmaları
büyük ölçüde tamamlanan
Çatalca’nın köylerini ziyaret
etti. Çatalca köylüleri tarafından
yoğun ilgiyle karşılanan Başkan
Kadir Topbaş, “Bütün köylere
biyolojik arıtma yapıyoruz ve
çöplerini günlük topluyoruz.
Çevrecilik budur.” dedi.
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B

ölge milletvekilleriyle birlikte Çatalca’nın köylerini gezen
Başkan Kadir Topbaş, Çatalcalılar tarafından coşkuyla
karşılandı. Çatalca ve köylerine yapılan geziye, İstanbul
Milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Feyzullah Kıyıklık ile sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Çatalcalılar
tarafından büyük misafirperverlikle karşılanan Başkan Kadir
Topbaş, vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Topbaş’tan futbol sahası sözü…
Çatalca’nın köylerini kendi kullandığı araç ile gezen
Başkan Kadir Topbaş, ilk olarak Subaşı Köyü’nü ziyaret etti.
Köylülerin büyük ilgi gösterdiği Başkan Kadir Topbaş, tek
tek vatandaşların sorunlarını dinledi. Başkan Topbaş, köyün
gençlerinin taleplerini de geri çevirmeyerek, 1,3 milyon TL’ye
mal olacak bir futbol sahasının sözünü verdi.
Köylülerin ihtiyaçları karşılanıyor…
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra Yazlık Köyü’ne geçerek,
burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan
futbol sahasının açılışını yaptı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından yenilenen köy camisinin temel atma

törenine de katılan Başkan Kadir Topbaş, köy halkına bir
müjde daha verdi. Başkan Topbaş, köydeki çocuk oyun
parkının da yenileneceğini ve böylece yeni bir görünüme
kavuşturulacağını müjdeledi.
Köy halkı istedi, Başkan Topbaş söz verdi...
Doğal üretim yapan bahçeleri de ziyaret eden İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Çatalca
gezisinde son durağı Çanakça Köyü oldu. Başkan Kadir
Topbaş, Çanakça Köyü’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından yaptırılan futbol sahasının açılışını köy halkı ile
birlikte yaptı. Başkan Topbaş, köy muhtarının, açılışı yapılan
futbol sahasına tribün yapılması yönündeki isteğini de geri
çevirmedi. Başkan Topbaş, stada en kısa zamanda tribün
yapılması için talimat vereceğini söyledi.
Başkan Topbaş, Çatalcalılarla iftar yaptı…
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından düzenlenen sokak iftarında Çatalcalılarla
buluştu. Binlerce vatandaşla birlikte iftar yapan Başkan
Topbaş, “İstanbul’un köylerine kadar sıcak asfalt, altyapı,
biyolojik arıtma götürdük. Çatalca’nın köylerine de atıksu
arıtma tesisleri kurarak, derelerin ve denizlerin kirlenmesini
engelliyoruz. Arıtılmış atıksuyu park ve bahçelerin
sulanmasında kullanılacak şekilde geri dönüştürüyoruz.
İstanbul’un bütün köylerinin çöplerini de biz topluyoruz. Artık
bütün köylerimizin hepsi tertemiz. Hizmet budur, çevrecilik
budur.” diye konuştu.
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Avcılar’da ulaşıma
yeni bir alternatif!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
ulaşım alanındaki yatırımlarına
hız kesmeden devam ediyor.
Avcılar’da D-100 Karayolu’nun
ayırdığı Denizköşkler ve
Gümüşpala Mahallelerini
birbirine bağlayan Reşitpaşa Kuruçeşme Altgeçidi, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş tarafından açıldı. Başkan
Topbaş, ilçe trafiğini önemli
ölçüde rahatlatacak olan
geçidin, Avcılar’ın iki yakasını
biraraya getirdiğini söyledi.
26

A

vcılar’daki Reşitpaşa - Kuruçeşme Altgeçidi, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
katıldığı törenle hizmete açıldı. Törene, AK Parti
İstanbul Milletvekilleri Kadir Hakan Şükür, Tülay Kaynarca
ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ile çok sayıda
vatandaş katıldı.
“Avcılar’ın iki yakasını biraraya getirdik…”
Başkan Kadir Topbaş, hizmete açılan Reşitpaşa Kuruçeşme Altgeçidi’nin, Avcılar’daki trafik sorununu
önemli ölçüde çözeceğini belirterek, “Bugün burada
açılışını yaptığımız altgeçitle, Avcılar’ın iki yakasını
biraraya getiriyoruz. İlçemizi ortadan ikiye bölen bir yeri
birleştiriyoruz. Buradaki sıkıntıyı hepiniz iyi biliyorsunuz.
Trafik sıkıştığında yarım saat, kırk dakika trafikte
kalıyordunuz. Artık 1 dakika gibi kısa bir sürede burayı
kolaylıkla geçebileceksiniz.” dedi.
“İstikrarlı bir şekilde başarılara imza atıyoruz…”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı
döneminde başlattığı yerel yönetim anlayışını devam
ettirerek bugünlere geldiklerinin altını çizen Başkan

Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye, 76 milyonluk büyük bir aile.
Bizim görevimiz sizlere, İstanbul’a
hizmet etmek. Türkiye’de çok şeyler
değişti. Aslında bunu millet olarak
sizler yaptınız. Dünyada yaptığımız
toplantılarda, başarının altında yatan
şeyin istikrar olduğu söylenmekte.
İşte sizler, bu ülkede başarıya imza
atmak için istikrar yakalattınız.
Bir hükümet oluşturdunuz. Bu
istikrar sayesinde, Türkiye bugünkü
noktaya geldi. Türkiye’deki başarıyı
hazmedemeyenler, Türkiye’nin odak
noktası olmasını istemeyenlerin
ortaya çıkarmış olduğu bir takım
manipülasyonlar var.”
“Metro, İstanbul’un trafik sıkıntısını
çözecek…”
Başkan Kadir Topbaş, kısa bir süre
önce Metrobüs Hattı’nın Avcılar’a
ulaştığını hatırlatarak, “Bir Metrobüs
Hattı yaptık. Uzakları yakın eyledik.

Artık buradan binip, Kadıköy’e
kadar çok kolay bir şekilde
gidebiliyorsunuz. Metrobüs’e
beklediğimizden daha çok bir
ilgi oldu. Artık o kadar yoğun ki,
Metrobüs’ün metroya çevrilme
zamanı geldi. Şu anda da metro
projelerini yapıyoruz. Beylikdüzü’ne
kadar gidecek metro çalışmalarını
başlatıyoruz. Bunu ancak biz yaparız.
İstanbul’da trafik sıkıntısını giderecek
olan metrodur.” diye konuştu.
Başkan Topbaş, Avcılar halkıyla
iftar yaptı...
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra
“geleceğimiz” dediği çocukları da
sahneye alarak, protokolle birlikte
Reşitpaşa - Kuruçeşme Altgeçidi’nin
açılış kurdelesini kesti. Başkan
Topbaş, açılışın ardından, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından
Avcılar Dilaver Sokak’ta düzenlenen
5 bin kişilik iftar programına katıldı.
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İstanbul trafiğine
kalıcı çözümler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
kentin dört bir köşesindeki yol
ve kavşak yatırımları ile trafik
sorununa kalıcı çözümler
getirmeye devam ediyor.
İstanbul’un farklı noktalarında
yapılan alternatif güzergahlar ile
trafik yoğunluğu önemli ölçüde
azaltılıyor.

3

65 gün 24 saat ilkesiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç KöprüsüOkmeydanı istikameti girişindeki yol genişletme
çalışmasını tamamladı. D-100 Otakçılar Mevkii Haliç
Köprüsü girişinde 3 şeride düşen yol, 5 şeride çıkarıldı.
Proje, 24 saat esaslı çalışmayla, planlanandan 15 gün önce
tamamlandı. Yapılan çalışma ile Edirnekapı yönünden gelen
5 şeritli yolun 3 şeridi Haliç Köprüsü Anayol, 2 şeridi Haliç
Köprüsü Yanyol olarak düzenlendi. Ayrıca D-100 Eyüp-Balat
ayrımı da 1 şerit olarak devam edecek.
Pendik’e bir kavşak daha...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pendik trafiğini önemli
ölçüde rahatlatacak Pendik Tavşantepe Köprülü Kavşağı’nı
tamamladı. 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan çalışma
ile Pendik-Kaynarca arasında kalan yan yollar tek yön olarak
düzenlendi ve her iki yönde kesintisiz trafik akışı sağlandı.
13 milyon 500 bin TL’ye mal olan köprülü kavşak
çalışmasında en önemli düzenleme yan yollara getirildi.
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Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma
Hastanesi kavşağı ile Orta Mahalle arası yan yollar tek
yön oldu. Buna göre; sürücüler, D-100 (E-5) Karayolu’nun
kuzey yan yolunda İstanbul, güney yan yolunda ise
Ankara istikametine bağlantı sağlayabilecek.
E-5’e yeni bağlantı noktaları…
Çalışmalar kapsamında, Kaynarca’dan İstanbul
istikametine olan E-5 Bağlantı Yolu’ndaki trafik akışı da
tek yön olarak düzenlendi. Bu bağlantı yolu ile sadece
E-5 Karayolu Ankara istikametinden gelen sürücüler yan
yola bağlanabilecek. Ayrıca tek araçlık Dolayoba Altgeçidi
genişletilerek, güney istikametine doğru tek yön oldu.
Sahil tarafından gelip, kuzey yan yola ya da Dolayoba
bölgesine ulaşmak isteyen sürücülerin, altgeçit yerine
köprülü kavşağı kullanmaları gerekiyor.
Basın Ekspres Yolu’nu rahatlatan çalışma…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar Halkalı Caddesi
Altgeçidi’ni tamamlayarak İstanbulluların hizmetine açtı.

Çalışma ile Basın Ekspress Yolu’ndan TEM Mahmutbey
Kavşağı’na devam eden trafik akışı, Halkalı Kavşağı’ndan
itibaren ayrılmış oldu. Böylece Mahmutbey Kavşağı’nın
trafik yükü azaltılmış oldu. 47 metresi kapalı, toplam
320 metre uzunluğundaki altgeçit ile Bahar Caddesi’nden
gelen sürücülerin, Taşocağı Caddesi’ne geçişleri de
kesintisiz hale geldi. Böylece Bağcılar’daki sürücüler için
TEM Otoyolu’na bağlanma noktasında Basın Ekspres
Yolu’na alternatif bir güzergah oluştu.
Bağcılar 100 Yıl Kavşağı tamamlandı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı,
TEM Otoyolu’nun Tekstilkent – Mahmutbey Gişeler yönü
trafik yükünü azaltmak için başlattığı yol çalışmalarının
birinci etabını tamamladı. Hizmete alınan 2 bin
300 m uzunluğundaki 2 yönde 3’er şerit olan yeni yol,
TEM Otoyolu’nun Arnavutköy, Habibler ve Bağcılar
İlçelerine bağlantısı için alternatif bir güzergah haline
geldi. 27 milyon 400 bin TL’ye mal olan çalışma ile Bağcılar
100 Yıl Kavşağı ile bağlantı yolları yapıldı. Böylece TEM
Otoyolu’nun Tekstilkent-Mahmutbey Gişeler yönü trafik
yükü azaltıldı. Ağustos ayında başlayacak olan 2. etap
yol çalışmaları kapsamında ise İSTOÇ’a köprülü kavşak
yapılacak. Projenin tamamlanması ile Başakşehir-BağcılarTekstilkent-Arnavutköy bağlantılarında trafiğin önemli
ölçüde rahatlaması bekleniyor.
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İstanbul’un ulaşımı için…
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul
Esnaf ve Sanatkarları Odaları
Birliği Başkanı Faik Yılmaz ve
ulaşım sektöründe hizmet veren
esnaf odası başkanları ile biraraya
geldi. Başkan Topbaş, kent içi
ulaşımda önemli bir yere sahip
olan taksi ve minibüslerin
İstanbul’un ulaşım sistemiyle
entegre edileceğini söyledi.
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
İstanbul Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı
Faik Yılmaz ve ulaşım sektöründe hizmet veren 36 esnaf
odası başkanı ile Florya Sosyal Tesisleri’nde buluştu. Kent
içi ulaşımın konuşulduğu toplantıya, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı
Muzaffer Hacımustafaoğlu, Ulaşım Daire Başkanı Yakup
Demirhan, İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı ve İSPARK
Genel Müdürü Mehmet Çevik de katıldı.
Ulaşımın ana omurgası metro…
Başkan Kadir Topbaş, toplantıda, minibüs, halk otobüsü,
taksi, dolmuş ve özel servis esnafının sıkıntı ve taleplerini
dinledi. Büyüyen İstanbul’un bütün ulaşım sistemlerine
ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Kadir Topbaş, “İstanbul
ulaşımının ana omurgasını raylı sistemler oluşturacak.
2017 yılında günde 11 milyon kişi metrolarla seyahat
edecek.” dedi.
Minibüsler metroya entegre olacak…
Minibüs ve taksi esnafının İstanbul için çok önemli
olduğunun altını çizen Başkan Topbaş, konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Minibüs, taksi ve halk otobüsleri

İstanbul’un ulaşım sistemiyle
entegre edilecek. Paralel hatlar ile
desteklenerek minibüs esnafının
sorunları çözülecek. Öyle bir sistem
kuralım ki, sadece Türkiye’ye değil
bütün dünyaya örnek olsun. Ülke
büyüklüğünde günlük hareketliliğin
24 milyonu bulduğu bir şehirde
sorunlar olur. Sizlerle birlikte bunları
ortak bir akıl çerçevesinde çözeceğiz.
Sizler de bizim gibi halka hizmet
ediyorsunuz.”
Minibüslere kalite gelecek...
Başkan Kadir Topbaş, minibüsleri
esnafın talebi doğrultusunda dolmuş
veya otobüse dönüştürebileceklerini
belirterek, “Ya da Euro 5 motora
sahip, klimalı modern minibüslerle
hizmete devam edebilirler. Bütün bu
çalışmaları esnafımızla mutabakat
halinde, hiç kimseyi mağdur etmeden
gerçekleştireceğiz. Taksi ve minibüse
kaliteyi getirelim ki, İstanbullular

daha çok tercih eder hale gelsin. Bize,
‘Şu minibüsleri kaldırın’ yerine, ‘Bizim
mahalleye de minibüs hattı koyun’
desinler.” diye konuştu.
Minibüsler kaldırılmayacak...
Metrodan etkilenen minibüsçülerle
ilgili özel bir çalışma yürüttüklerini
anlatan Başkan Kadir Topbaş, sözlerini
şöyle tamamladı: “Minibüslerin
kaldırılması söz konusu değil.
Otobüse dönüşüm istemeyenleri de
zorla geçirmeyeceğiz. Taksilerin de
yolcuları rahat indirip bindirebileceği
cep duraklar yapacağız. Taksiler
her yerde değil, buralarda duracak.
İstanbul’daki alışveriş merkezlerinin
önlerinde de İSPARK’a taksi durağı
için yer tahsisi yapılacak. Şehrimizde
başlattığımız EDS denetimli
toplu ulaşım yollarını da daha
da yaygınlaştırıyoruz. Sıkıntıları
esnafımızın ve İstanbulluların talepleri
doğrultusunda birlikte aşacağız.”
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Güçlü bir merkez; İstanbul

İ

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’da
görev yapan başkonsoloslarla
biraraya geldi. Konuklarına,
yapılan yatırım ve hizmetler
hakkında bilgi veren Başkan
Topbaş, İstanbul’un dev
projelerle dünyanın güçlü
merkezlerinden biri olacağını
söyledi.

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
İstanbul’da görev yapan başkonsoloslarla Boğaz gezisinde
buluştu. Başkan Kadir Topbaş, teknede ağırladığı
konuklarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım
ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Başkonsolosların
sorularını cevaplandıran Başkan Topbaş, gündeme ilişkin
açıklamalarda da bulundu.
İstanbul’da ulaşım sorunu çözülüyor…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un ulaşım sorununu çözmek
için raylı sistem, tünel, kavşak ve deniz yolu gibi yatırımların
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hepsine birden ağırlık verdiklerini belirterek, belediye
olarak kendi bütçelerinden yaptıkları metroların ve
Marmaray’ın tamamlanmasıyla birlikte 2017 yılında günlük
11 milyon kişinin raylı sistemleri kullanacağını söyledi.
Yüzde yüz temiz Marmara için…
Görevde olduğu 9 yılı aşkın sürede, İstanbul’a
1,5 milyondan fazla ağaç diktiklerine vurgu yapan Başkan
Topbaş, “İstanbul’a yeni yeşil alanlar kazandırmak için
gerekirse istimlak bedelleri ödeyerek adımlar atacağız.
Böyle bir çalışmanın hazırlığı içindeyiz. Yaptığımız ileri
biyolojik araştırma tesisleriyle yüzde yüz temiz Marmara ve
Boğaziçi hedefine çok yaklaştık.” dedi.
20 milyon metrekare yeni yeşil alan…
İstanbul’un yapılan yatırımlarla dünyanın en temiz havasına
sahip şehirleri arasına girdiğini belirten Başkan Topbaş,
“Başbakanımızın belediye başkanı olduğu dönemde
İstanbul’un çok ciddi bir hava kirliliği, çevre ve su sorunu
vardı. İSKİ’nin yaptığı yatırımlar ve Melen Projesi ile
İstanbul’un 2040 yılına kadar su sorunu kalmadı. Bu şehre
benim dönemimde 20 milyon metrekare yeni yeşil alan
kazandırdık. İstanbul’daki tüm derelerin ıslahı bu dönem
tamamlanmış olacak. 3. Havalimanı, 3. Köprü ve Kanal
İstanbul gibi dev projelerle, dünyada İstanbul çok güçlü bir
merkez olacak.” diye konuştu.

İstanbul’un başarısı konuşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, İBB
Meclis üyeleri ile iftarda
biraraya geldi. Verimli bir meclis
dönemini geride bıraktıklarını
belirten Başkan Topbaş,
“Dönemimizin son iftarında yine
başarılarımızı konuşuyoruz.” dedi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB
Meclis üyelerine Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te iftar
verdi. İftara, İBB Meclisi 2. Başkanı Göksel Gümüşdağ, AK
Parti Grup Başkan Vekili Ergün Turan, İBB Genel Sekreteri
Adem Baştürk, Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Tandıroğlu,
İSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir ile meclis üyeleri katıldı.
Aynı sofrayı paylaşan bir milletiz…
Başkan Kadir Topbaş, Ramazan-ı Şerif’in rahmet ve
bereketinin, Türkiye ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini
dileyerek, “Sofraları paylaşan ve toplumsal mutabakata
hazır bir milletiz. Bu topraklarda Aşık Veysel’in aşkıyla,
Şeyh Edebali’nin tevazuu ve Mevlana Celalettin Rumi’nin
hoşgörüsüyle yoğrulmuş bireyleriz.” dedi.
İstanbul’daki değişim takdir topluyor…
“Görevimizde ikinci dönemimizin sonuna yaklaşırken,
dönemimizin son iftarında yine başarılarımızı konuşuyoruz.”
diyen Başkan Topbaş, şöyle konuştu: “Görevimiz bittikten
sonra da bu şehirde dolaşırken bu kente neler kattığımızı ve
‘şu şu projeler de bizim dönemimizde yapılmıştı’ diyebilmenin

gururunu yaşayacağız. İstanbul’da çok şeyler değişti. Bunu
meclisimizle ve bürokratlarımızla hep beraber başardık.
Gittiğimiz her yurtdışı seyahatinde ve şehrimize gelenler,
İstanbul’daki bu değişim ve dönüşümü takdir ediyor.
Başarımızın sırrı, Sayın Başbakanımızın bahsettiği gibi,
zaman, insan ve para yönetiminden geçiyor. Bu güzel
şehre hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Ama bu şehre
daha çok hizmetler yapılması lazım.”
Verimli bir hizmet dönemini geride bırakıyoruz…
Başkan Kadir Topbaş, verimli bir meclis dönemi
geçirdiklerini ifade ederek, “Bu kaliteyi oluşturan siz
meclis üyelerimize özellikle teşekkür ediyorum. Gayet
seviyeli ve İstanbul’a yakışacak tarzda bir siyasetle
şehrimizi yönetiyoruz. Tabi ki herkes kendi görüşünü
ortaya koyuyor, demokrasi de bu. İnsan hata yapar. Bize
yaptığınız uyarıları hep yanımızda hissettik. Bu yapıcı
uyarılardan dolayı da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir
hizmet dönemini geride bırakıyoruz. Önemli olan kente
yapılan olumlu katkılar ve geride bırakılan güzel izlerdir.”
diye konuştu.
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Darülaceze ailesi iftarda...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her
yıl düzenlediği Darülaceze İftar
Programı’na bir yenisini daha
ekledi. İstanbul Darülaceze
Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde
organize edilen iftarda,
Darülaceze sakinleri ile
Darülaceze’ye gönül vermiş
hayırsever vatandaşlar
buluştu.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Daire Başkanlığı Darülaceze Müdürlüğü tarafından
düzenlenen iftar programında, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hüseyin Eren, Mevlüt
Vural, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Daire Başkanı Muzaffer Saraç, İstanbul Darülaceze
Müdürü İsrafil Aydın, Ataşehir Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu
ile İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ve Ataşehir
Müftüsü Muharrem Bilgiç yer aldı.
Geleneksel hale gelen Darülaceze İftar Programı’na
ayrıca, Darülaceze Sanatçı Yaşam Evi sakinleri, sivil toplum
kuruluşları, Darülaceze çalışanları, sakinleri ve çok sayıda
misafir katıldı. Ramazan süresince Darülaceze sakinlerini
iftarda evlerinde ağırlayan Darülaceze gönüllülerinin de
unutulmağı iftarda, hayırseverler bu kez de Darülacezeli
sakinlerin misafiri oldular.
Darülaceze Müdürü İsrafil Aydın’ın selamlama konuşması ile
başlayan iftar programı, Ataşehir Mimar Sinan Camii İmam
Hatibi Rıza Günay’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.
Programda, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman’ın
sohbetinden sonra Ataşehir Müftüsü Muharrem Bilgiç de kısa
bir dua yaptı. Program, Türk Müziği sanatçısı Hüseyin Süer’in
seslendirdiği Tasavvuf Musikisi’nin birbirinden güzel eserleri
ve semazen gösterisiyle son buldu.
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Somali’ye yardım eli
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Mezarlıklar Müdürlüğü
personeli, kuraklık ve açlıkla
mücadele eden Somali halkına
yardım elini uzattı. Ramazan
ayında açılan su kuyusu, bir nebze
de olsa Somalilerin yüreğine su
serpti.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, kuraklık ve açlıkla
mücadele eden Somali halkının su ihtiyacını karşılamak
için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mezarlıklar
Müdürlüğü personelinin Somali halkının sıkıntılarına bir
nebze olsa yardımcı olmak için başlattığı “su kuyusu” projesi
sonuca ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar
Müdürlüğü personeli, başlattığı yardım kampanyasında

toplanan yardımlar ile İSRA Uluslararası Yardım ve
Dayanışma Derneği aracılığıyla Somali’de 2 adet su kuyusu
açtırdı.
Açılan su kuyusu, onbir ayın sultanı Ramazan ayında
Somalilerin yüzünü güldürdü. Susuz yaşamın neredeyse
imkansız olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda,
Somali’de yürütülen sosyal projelerin ne derece önemli
olduğu ortaya çıkıyor.
Susuzlukla mücadele eden Afrika’ya karşı duyarsız
kalamadıklarını belirten Mezarlıklar Müdürü Adem
AVCI, “Her yıl on binlerce kişinin susuzluk nedeniyle
hayatını kaybettiği Afrika’daki duruma kayıtsız kalmadık.
Bu insanlık dramına karşı duyarlı davrandıkları için
Mezarlıklar Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum.
Bu davranışın herkese örnek olması gerekiyor.” dedi.
Son yıllarda görülen en büyük açlık felaketiyle karşı
karşıya kalan Somali’de yaşanan sorunların en başında
susuzluk geliyor. Su bulabilmek için kilometrelerce yol
kat eden insanların birçoğu taşınan suyun çamur ve
çeşitli mikrop içermesi sonucu salgın hastalıktan hayatını
kaybediyor.
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Başkan Topbaş’a veda ziyareti
Suudi Arabistan İstanbul
Başkonsolosu Abdulwahab
Mahmoud A. Sheikh, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’a veda ziyaretinde
bulundu. Başkonsolos Sheikh,
son yıllarda büyük gelişmeler
yaşayan İstanbul’u bundan
sonra da ziyaret etmek
istediğini söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
görev süresi dolan Suudi
Arabistan İstanbul Başkonsolosu
Abdulwahab Mahmoud A.
Sheikh’i Saraçhane’deki Başkanlık
Makamı’nda ağırladı. Görüşmenin
ardından kısa bir açıklama yapan
Başkan Topbaş, gerçekleşen
görüşmeden memnuniyet
duyduğunu belirterek, Başkonsolos
Sheikh’e bundan sonraki görevinde
başarılar diledi.
Abdulwahab Mahmoud A. Sheikh
de, yaklaşık 5 yıldır görev yaptığı
İstanbul’dan ayrılacağı için üzüntü
duyduğunu ifade ederek, son
yıllarda büyük gelişmeler yaşayan
İstanbul’u bundan sonra da ziyaret
etmek istediğini söyledi.
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Kalbi İstanbul’da kaldı...
Hollanda İstanbul Başkonsolosu
Onno Kervers, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a
veda ziyaretinde bulundu.
Başkonsolos Kerves, İstanbul
dostu haline geldiğini ve
gönlünü İstanbul’da
bırakacağını söyledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
5 yıllık görev süresi dolan Hollanda İstanbul
Başkonsolosu Onno Kervers’i Saraçhane’deki
Başkanlık Makamı’nda ağırladı. Görüşmenin ardından
basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Kadir
Topbaş, Hollanda ile Türkiye arasında 400 yıllık bir
dostluğun olduğunu belirterek, “Bu dostluğumuz hem
ticari hem siyasi alanda gelişiyor.” dedi.

Başkan Kadir Topbaş, Başkonsolos Kervers’in görev
süresinin sona erdiğini ifade ederek, “1 hafta sonra
İstanbul’dan ayrılacaklar. Kendisiyle 5 yıl boyunca
çalıştık. Dostluklarımız gelişti. İki ülke arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kendileri oldukça
aktif rol oynadılar. Kendisi İstanbul’dan gidiyor ama
kızı İstanbul’da kalıyor. Burada eğitimine devam
edecek. İstanbul’dan giden pek çok başkonsolosumuz
gibi Sayın Kervers’in de kalbi İstanbul’da kalıyor.” diye
konuştu.
Başkonsolos Onno Kervers de, Başkan Kadir Topbaş’la
5 yıllık süre zarfında uyumlu bir şekilde çalıştıklarını
belirterek şunları söyledi: “Türkiye ve Hollanda
arasında 400 yıllık mevcut olan ilişkileri bu dönemde
pek çok yeni projeyle geliştirme imkanı bulduk.
Hollanda’da yaşayan 400 bin Türk vatandaş nedeniyle
de bu ilişkilerin çok özel bir yapısı var. Sayın Topbaş’a
bu güzel şehirde bana ev sahipliği yaptığı için ve
gösterdiği dostluk için çok teşekkür ediyorum. Ben
içten bir İstanbul dostu haline geldim. Gönlümü
burada bırakıyorum. Ama eminim ki çok zaman
geçmeden geri döneceğim.”
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Hollanda’ya Türk Lalesi!
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın
çabalarıyla anayurduna dönen
lale, dünyanın çiçek üretim
merkezi Hollanda’ya ihraç
edilmeye başlandı. İstanbul’la
özdeşleşen ve zarafetiyle
büyüleyen Türk Lalesi,
Hollanda’nın ardından Çin ve
Fransa pazarlarına da girmeye
hazırlanıyor.
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T

ürkiye dahil pek çok ülkeye yıllardır lale ve taçlı
bitkiler ihraç eden ve dünyanın çiçek üretim merkezi
olarak kabul edilen Hollanda, artık Türkiye’den lale
alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ın 2005 yılında “Lale Evine Dönüyor” kampanyasıyla
başlattığı çalışmalarla, İstanbul daha yeşil bir şehir olurken,
çiçek üreticileri de önemli bir gelir imkanına kavuştu.
Başkan Kadir Topbaş bu çalışmalarla ilgili olarak, “Lale
anavatanına dönecek demiştik, şimdi ‘Türkiye süs bitkileri
alanında dünya lideri olacak’ diyoruz.” dedi.
Yılda 15 milyon lale...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü sosyal
projeler ile İstanbul’un Çatalca, Silivri ve Şile ilçeleri ile
İzmir Bayındır’da toplam 493 üretici köylü, 2006-2012
yılları arasında alım garantili mevsimlik çiçek yetiştirdi.
Köylüler, 6 yılda ürettikleri 60 milyon 657 bin 725 çiçekle
14 milyon 540 bin TL gelir elde etti. Bir köylünün yıllık
ortalama geliri 20 bin 645 TL’yi buldu. 2004 yılında 500 bin
adet olan yıllık lale üretimi, bugün 40 orman köylüsüyle
15 milyona ulaştı. Tamamı yerli üretim olan laleler, İstanbul’un
köyleri ile Konya’dan temin ediliyor. Bu yıl düzenlenen 8. Lale

Festivali kapsamında, 3 milyon
100 bin TL maliyetle, İstanbul’a
270 farklı türde toplam 14 milyon
420 bin adet lale dikildi.
Türkiye, en büyük soğanlı bitki
üreticisi oldu…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
alım garantili çiçek üreticisi olan
Konya Çumra’daki Asya Lale
Firması, Başkan Kadir Topbaş’ın
hedefini gerçekleştirerek, dünyada
lale üretiminde ilk sırada yer alan
Hollanda’ya lale ihraç etmeye başladı.
Hollanda’ya ilk etapta 40 bin lale
soğanı ihraç edildi. Firmanın Yönetim
Kurulu Üyesi Korkut Yetgin, Türkiye’nin
büyük bir lale ve soğanlı bitki üreticisi
haline geldiğini belirterek, bu yıl test
edilecek Türk Lalesi’nin, başta Çin ve
Fransa pazarı olmak üzere pek çok
ülkede değerlendirileceğini söyledi.
Sanattan sanayiye lale…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, laleyi
anayurduna döndürmek için yürüttüğü
çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul Lale Vakfı’nın
kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Emirgan’daki eski at ahırları restore
edilerek, burada Türkiye’nin ilk ve
tek Lale Müzesi açılacak. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un
sembollerinden biri olan laleyi sporla
da buluşturdu. 22-28 Nisan 2013
tarihleri arasında Kadıköy Göztepe
60. Yıl Parkı’nda, Uluslararası Lale Tenis
Turnuvası düzenledi. Laleden üretilen
doğal gıda boyası çalışmalarında
da hayli yol alındı. Patent alma
aşamasındaki ürünün, Konya’da
üretilmesi planlanıyor.
Kaybolmaya yüz tutan çiçekler
istihdam oluşturuyor…
Çevre yatırımlarına büyük önem
veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Anadolu’ya ait yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya olan soğanlı bitkileri
yeniden kazanmak için de çalışmalar
yapıyor. Yeni istihdam alanları
oluşturması beklenen bir proje ile
kaybolmaya yüz tutmuş bu türlerin,
süs bitkileri pazarına sunulması ve

ihracata yönelik üretim kapasitesine
ulaşılması hedefleniyor. Yine bu
kapsamda; 2004-2012 yılları arasında
Pamukova ve Geyve’de 309 üretici
köylüye, 6 milyon 447 bin 603 adet
Meilland Gülü ürettirildi. Bugüne kadar
toplam 944 aile, lale ve Meilland Gülü
başta olmak üzere mevsimlik çiçek
üreticiliğinden ortalama 53 bin 248 TL
gelir elde etti.
İstanbul’a 52 bin erguvan ağacı
dikildi…
Şehrin çeşitli noktalarına 45 adet
modern çiçek büfesi yerleştiren
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
esnafa piyasanın altında fiyatla çiçek
temin ediyor. Boğaziçi’nin sembolü
haline gelen erguvan ağaçlarını da
unutmayan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, son 9 yılda kent genelinde
yaklaşık 52 bin erguvan ağacı dikti.
Boğaziçi’nde Beykoz, Yıldız, Emirgan,
Fethipaşa, Büyük ve Küçük Çamlıca
gibi semtlere dikilen ağaçlar, Nisan
ayında İstanbul’u erguvani renge
bürüyor.
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Daha yeşil bir İstanbul için...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
“daha güzel, daha yeşil ve daha
renkli bir kent” bilinciyle son
9 yılda dev çevre yatırımları
yaparak İstanbul’un çehresini
yeniledi. Lalesi ile buluşturulan
İstanbul’un sadece yeşil değil
sürekli çiçekli, sürekli renkli olması
sağlandı. Bir renk senfonisine
dönüştürülen İstanbul’a, park
ve yeşil alan düzenlemelerinin
yanı sıra peyzaj çalışmaları ile
“çevre kültürü” yeniden
kazandırıldı.
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S

on 9 yılda milyonlarca ağacın yanı sıra İstanbul´a
19 milyon 583 milyon m2 aktif yeşil alan kazandıran
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan miktarını
%65 artırdı. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı da Avrupa
Birliği standartlarının üzerine çıktı. Park, bahçe ve kent
ormanlarının sayısı artırılırken, ağaçlandırma-peyzaj
çalışmaları ve dikey bitkilendirme uygulamaları ile kent
görünümüne estetik bir değer katıldı.
142 köye 142 park…
Kent genelinde 428 park projesini tamamlayan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 142 köye 142 park yaptı. Parklara,
çocuklar için 1.155 adet çocuk oyun grubu yerleştirildi.
Topkapı Kültür Parkı, Sultangazi Cebeci Şehir Parkı,
Sultangazi Gazi Şehir Parkı ve Esenler Bölge Parkı hizmete
açıldı. Ahi Çelebi Camii yakın çevresi düzenlendi. Tarihi
mekanlarının ve kamu binalarının bahçelerini düzenleyen
Büyükşehir Belediyesi, “50 Tepeye 50 Bayrak Projesi” ile
İstanbul’u, milli birlik ve beraberliğin simgesi olan Türk
bayraklarıyla donattı. Bu çalışmaların yanı sıra şehir
genelinde 56 adet Çiçek Durağı kuruldu.
İstanbul’da tatil yapma imkanı…
İki kıtanın arasında denizler üstünde bir şehir olan
İstanbul’da, denize girilebilir sahillerin uzunluğu 431 km’ye
çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların nefes

almalarını sağlamak ve ortak yaşam alanlarını ferahlatmak
için sahilleri yeniden düzenledi. Böylece İstanbulluların
yaşadıkları şehirde tatil yapmaları sağlandı. Yapılan
düzenlemeler ile İstanbul’un 515 km olan sahil şeridinin
220 km’si halkın kullanımına açıldı.
İstanbul lalesiyle buluştu…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 9 yılda yaptığı çiçek
ve ağaç dikimleriyle İstanbulluların doğayla olan bağını
güçlendirdi. Her yıl 11 milyon 500 bin adet lale dikilen
İstanbul, bir gelin gibi süslendi. Sosyal sorumluluk
projeleri kapsamında İstanbul’un çiçeği, lalesi ve gülü
şehrin köylülerine ürettirildi. Şile, Silivri, Çatalca’da ve İzmir
Bayındır’da 2006 - 2012 yılları arasında 493 üretici köylü,
toplam 61 milyon adet mevsimlik çiçek üretti. Silivri’de ve
Arnavutköy’de 24 üretici köylüye yılda 2 milyon 750 bin
adet lale soğanı ürettirildi.
Dünyaca ünlü Meilland Gülleri Türkiye’de…
İstanbul’a 3 milyon 595 bin 214 adet Meilland Gülü diken
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pamukova ve Geyve’de
309 aileye yıllık 600 bin adet Meilland Gülü ürettiriyor.
Türkiye’nin en büyük “Bahçe Marketi” açılan İstanbul’da, ilk
Akredite Toprak ve Su Laboratuvarı kuruldu. Anadolu ve
Avrupa Yakalarında Bahçıvanlık Eğitim Merkezleri açıldı.
Türkiye’de ilk olan Bitkisel Toprak Üretim Tesislerinde
bitkisel toprak üretiliyor.
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Kent dokusuna uygun mobilyalar…
İstanbul’un çevre kültürüne; kent
dokusuna uygun olarak üretilen kent
mobilyaları ile katkı sağlandı. Uluslararası
akreditasyona sahip laboratuvarlarda
yapı sektörüne özgün tasarımlar ve
teknoloji ile yeni ürünler kazandırılıyor.
Tasarlanan modern taksi durakları ile
İstanbullulara daha kaliteli bir hizmet
veriliyor.
Gündüzün aydınlığı İstanbul
gecelerine taşındı…
İstanbul’un eşsiz güzellikleri, gündüzün
aydınlığı gecelere taşınarak daha
görünür kılındı. Avrupa Yakası’nda
320 ana arterde, Anadolu Yakası’nda
185 ana arterde 2 bin 240 km yol ve
sahiller aydınlatıldı. 210 caddede
otomasyonlu aydınlatma sistemleri
kuruldu. İstanbul kent genelindeki
11 milyon 500 bin m2’lik alan içerisinde
yer alan park ve bahçeler, mezarlıklar,
metrobüs hattı ve sosyal tesisler
aydınlatıldı. İstanbul’da elektrikli araçlar
için şarj alt yapısını hazırlayan Büyükşehir
Belediyesi, belediyenin enerji tüketimi
başta olmak üzere üretim ve diğer enerji
faaliyetlerini takip etmek amacıyla Enerji
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Yönetim Sistemi’ni (EYS) kurdu. Ayrıca
dünyada kara ile deniz araçlarına aynı
anda hizmet veren “Hidrojen Dolum
İstasyonu” Feshane Kültür Merkezi’nin
otoparkında kuruldu.
İstanbul nefes alıyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent
genelinde yaptığı altyapı yatırımları ile
doğalgaz kullanımı yaygınlaştırarak
İstanbul’un havasını temizledi. Silivri’den
Tuzla’ya kadar Adalar da dahil olmak
üzere % 97’sine doğalgaz ulaştırılan
İstanbul, dünyanın havası en temiz
şehirleri arasına girdi. İstanbul’un
72 köyüne de doğalgaz hizmeti
götürüldü. 2 milyon 790 bin yeni abone
ile abone sayısı 5 milyon 122 bine ulaştı.
7 bin 395 km yeni hat yatırımı yapılarak,
toplam yatırım miktarı 15 bin 473 km’ye
çıktı. İstanbul’un havasını kirleten
kükürtdioksit oranı, Dünya Sağlık
Teşkilatı (WHO) ve AB standartlarının
altına indi.
Daha temiz ve daha sağlıklı bir
İstanbul için…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın
içinden deniz geçen tek şehri olan

İstanbul’da yaptığı çalışmalar ile sahilleri
ve plajları hem temizliyor hem de
kesintisiz bir şekilde denetliyor. Haliç’te
yapılan dip tarama çalışmaları ile
541 bin 950 m³ teressubat çıkarıldı.
İstanbul Boğazı ve deniz sınırlarındaki
gemilerin atıklarını toplayarak denizlerin
kirlenmesi engelleniyor. Gemilerden
kaynaklanan petrol türevli atıklar
Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi’nde arıtılıp,
133 bin m³ atık yağ ekonomiye geri
kazandırıldı.
Daha temiz ve daha sağlıklı bir kent
için ana arterlerden meydanlara,
caddelerden parklara kadar her gün
İstanbul’un çöpünü toplayan Büyükşehir
Belediyesi, toplanan çöpten elektrik
enerjisi üreterek aynı zamanda ülke
ekonomisine de katkı sağlıyor. Günde
15 bin 500 ton çöp bertaraf ediliyor. Atık
yönetimi konusunda 12 yeni tesis yapıldı
ve 3 laboratuvar kuruldu.
İstanbul’un karbon ayak izi
küçülüyor…
Çağın en büyük felaketi olan küresel
ısınmaya karşı temiz, yenilenebilir ve
çevre dostu enerji kullanımına yönelen

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da birçok çevre dostu projeyi
hayata geçiriyor. İstanbul’da, toplu ulaşım, ağaçlandırma,
enerji verimliliği, led’li trafik ışıkları ve aydınlatma, atıktan
enerji üretimi ile küresel ısınmaya neden olan sera gazları
azaltılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metrobüs Projesi’ni
hayata geçirerek karbondioksit salınımının günde
613 ton azalmasını sağladı. Toplu taşıma özendirilerek sera
gazı emisyonları da 200 bin ton azaltıldı.
2 milyon 866 ağaç dikilerek, İstanbul’un havasının
temizlemesine katkıda bulunuldu. Trafik sinyalizasyonunda
akkor lambalar yerine 7 kat daha az enerji tüketen ve
10 kat daha uzun ömürlü led’li ışıklar kullanıldı. Şehir
aydınlatmasında enerji verimliliği sağlandı.
“Park Et Devam Et”…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “Park Et
Devam Et” otoparkları ile toplu ulaşımın ana akslarına yakın
31 noktada, günde ortalama 10 bin araca hizmet veriliyor.
Her gün 75 km araç konvoyu trafikten çekiliyor. Böylece
ekonomiye yıllık ortalama 15 milyon TL kazandırılıyor.

Atık yönetimde iklim dostu projeler…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin atık yönetimi, enerji,
ulaşım, ağaçlandırma konularında yaptığı çalışmalarla
800 bin aracın bir yıllık emisyonuna karşılık gelen 4 milyon
800 bin ton karbondioksite eşlenik sera gazı azaltımı sağlandı.
Depolanmış evsel atıklardan çıkan çöp gazından elektrik
üretiyor. Yılda 1 milyon 200 bin ton karbon emisyonu azaltımı
sağlanıyor.
Atıksular ileri teknolojiyle arıtılıyor…
Atıksu arıtma ve çamursuzlaştırma ünitelerindeki birleşik ısı
ve güç kazanımından (kojenerasyon) 300 bin ton eşlenik sera
gazı emisyonu azaltıldı. Atıklardan üretilen 7 bin 300 ton
alternatif yakıt malzemesi, çimento fabrikalarında enerji
kaynağı olarak geri kazandırıldı.

CNG ile çalışan otobüsler İstanbul caddelerinde…
İstanbul’da doğalgazın yaygınlaştırılması ile 10 milyon ton
kömür kullanımı engellendi. Kömür ve küllerin taşınması
için gereken kamyon trafiği azaltılarak, İstanbul’un havası
temizlenirken aynı zamanda 3 milyon ton sera gazı salınımı
da düşürüldü. Sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ile çalışan çevre
dostu yeni otobüsler İstanbulluların hizmetine sunuldu.
Sıkıştırılmış doğalgaz ve Hidrojen enerjisi Dolum Tesisleri de
hizmete sunuluyor.
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Eyüp için hep daha iyisi...
İstanbul Bülteni’nin bu ayki
konuğu, İstanbul’un en eski
yerleşim yerlerinden biri olan
Eyüp’ün başarılı belediye başkanı
İsmail Kavuncu. Kavuncu ile
Eyüp’ün dününü, bugününü ve
yarınını konuştuk. Başkan
Kavuncu, Eyüp’e ve Eyüplülere
en iyi hizmeti sunabilmek için
var güçleriyle çalıştıklarını
söyledi.

S

ayın Başkanım, İstanbul’un en eski yerleşim
yerlerinden biri olan Eyüp’te halkın yaşam
kalitesini yükseltmek için hayata geçirdiğiniz
başlıca projelerinizden bahseder misiniz?
Eyüp’te 4,5 yıllık süreçte birçok proje gerçekleştirdik...
Eyüp Sultan Meydanı’nı beyaz Uşak mermerleriyle
yeniledik. Önündeki Fahri Korutürk Caddesi’ni alt ve
üst yapı anlamında yeniledik. Meydanın arkasındaki
Oyuncakçılar Çarşısı, Üçgen Ada Bölgesi tarihi doku
korunarak KUDEB Ahşap Atölyemiz tarafından restore
edildi. Bölgemizde restore edilmeyen tarihi yapı,
eser kalmadı. Caferpaşa Medresesi, Sertarikzade
Tekkesi, Afife Hatun Türbesi, Ensari Konağı, Sokollu
Mehmet Paşa Medresesi, Zalmahmut Paşa Külliyesi
gibi pek çok tarihi eserimizi restore ettirdik. Tarihi
Eyüp Hamamı restorasyonumuz sürüyor... Eyüp’e Haliç
kıyısında son derece modern bir nikah sarayı, kültür
merkezi yaptık. Ödüllü Mimar Emre Arolat imzalı
nikah sarayı gerek değişik mimari yapısıyla, gerek
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kullanımıyla çok büyük beğeni topladı. Yine Osmanlı
Parkı’na yaptırdığımız çağdaş spor kompleksi,
Eyüplülerin aileleriyle birlikte spor yaptığı, hoşça
vakit geçirdiği bir tesis oldu. Göktürk Meydanı’nı
ve caddelerini yeniledik. Eyüp Sultan Merkez’deki
yeni belediye binamızın inşaatı sürüyor. İnşallah
yılsonunda taşınmış olacağız. İlçemizde elektrik,
telefon gibi hatların yeraltına alınma çalışmaları da
sürüyor.
Başkanım, kentsel yenileme çalışmaları
kapsamında yürütülen projeler hangi aşamada?
Kentsel yenileme Eyüp’te kendiliğinden gerçekleşiyor.
Vatandaşlarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla
irtibata geçip, müteahhitlerle biraraya gelip, kendileri
dönüşüme imza atıyorlar. Böyle pek çok bina yıkılıp,
yeniden yapıldı. Yapılanlar da var. Ayrıca Bayramoğlu
Bölgemizde, Akşemsettin’de kentsel dönüşümle ilgili
çok güzel gelişmeler var.

Başkanım, daha yeşil bir Eyüp için yaptığınız çevre
yatırımları ilçeye nasıl bir değer kattı? Hizmete açılan
Vialand Yaşam ve Eğlence Merkezi ilçeye nasıl bir katkı
sağlıyor?
Eyüp’te her mahalleye park yaptık. Eski parkları revize
ettik ve tüm mahallelerimize erguvan, çam ağacı ve çiçek
fidanı dağıttık. Eyüp’ümüz çiçek gibi oldu... Özellikle
dev eğlence merkezi Vialand’in yapımı da bölgeye artı
bir değer kattı. Özellikle Yeşilpınar Mahallesi çevresinde
konutların rayiç bedeli oldukça arttı. Ekonomik ve sosyal
anlamda ciddi katkılar sağladı Vialand. İşsiz gençlerimize
iş imkanı sunuldu.
Başkanım, sosyal belediyecilik alanındaki
projelerinizden kısaca bahseder misiniz?
Sosyal belediyecilik anlamında Eyüp, diğer ilçelere
nazaran çok daha fazla projenin hayata geçirildiği bir
ilçemiz. Zira Eyüp Sultan Hazretleri’nin bu mukaddes
mekanında, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için
desteği sadece biz değil, hayırsever vatandaşlarımız,
işadamlarımız, herkes üstleniyor. Örneğin Ramazan
ayında her gün binlerce kişi iftar sofralarımızda buluşuyor.
Türkiye’nin hatta dünyanın dört bir yanından Eyüp’e gelen
konuklarımızla aynı sofrada buluşuyoruz. Allah bereketini
veriyor, milyonlar da gelse her zaman sofralarımız açık
bizim… Ayrıca erzak, kömür, çocuklara kırtasiye, lise son
sınıf öğrencilerine eğitime destek payı gibi desteklerimiz
oluyor. “Şefkat Eli” mağazamıza yağmur gibi yağan
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yardımlarımızı paylaşmak bizim için büyük mutluluk.
Biz, komşumuz açken tok yatamayız. O nedenle sosyal
belediyecilik konusunda hassasız. Ayrıca, belki pek
çok ilçemizde olmayan, ilçemizdeki vatandaşlarımızın
cenazelerini memleketlerine götürmeleri konusunda
ulaşımda otobüs vererek yardımcı oluyoruz. Arzu eden
vatandaşlarımızın pilav, ayran, sandalye gibi ihtiyaçlarını
karşılıyoruz. Her gün 3 bin yemek dağıtılıyor, aşevimizden.
Özel çelik kaplarla yapılıyor bu dağıtım...
Başkanım, geleceğimiz olan çocuklar ve gençler
konusunda yürüttüğünüz çalışmalar hangileri?
Çocuklarımız ve gençlerimiz, bizim her şeyimiz. Onlar için
ne yapsak az. İlköğretim çocuklarımıza kırtasiye yardımı
yapıyoruz. Okullarımızın temizlik görevlisi ihtiyacını
karşılıyoruz. Spor salonu eksik tüm okullara portatif spor
salonu yaptırdık. İlköğretim okullarımızda 5 yıldır şenlik
düzenliyoruz. Lise son sınıf öğrencilerine, eğitime destek
payı altında 400 TL veriyoruz. Ücretsiz yaz okullarımız,
ücretsiz sünnet şölenimiz gibi..
Başkanım, kültür sanat alanındaki etkinlikleriniz
nelerdir?
Eyüp, kültür ve sanat etkinlikleri anlamında da oldukça
renkli bir ilçemiz. Eyüp Sultan Sempozyumu, Eyüplü ünlü
kişileri anma toplantıları, sergiler, kültür merkezlerinde
tiyatro gösterileri, açıkhava sinema şölenleri, kültür
merkezlerinde klasik el sanatları ve birçok dalda ücretsiz
kurslar, özel günlerde çok ilginç programlar, Çanakkale
gezileri etkinliklerimizden bazıları.
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Başkanım, son olarak okurlarımıza ne söylemek
istersiniz?
Eyüp Sultan Hazretleri’nin huzurunda her yıl milyonlarca
kişinin ziyaret ettiği Eyüp’te belediye başkanlığı görevini
üstlendiğim için her gün şükrediyorum. Eyüp’e en iyi
hizmeti sunabilmek için vatandaşlarımızın güvenine layık
olabilmek için, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
İsmail Kavuncu kimdir?
İsmail Kavuncu, orta halli bir ailenin oğlu olarak
1965 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini
Osmaniye’de tamamlayan Kavuncu, 1986 yılında
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu.
1988 yılından beri İstanbul’da ikamet eden Kavuncu,
1989 yılında ilk işi olan Prestige Oto Kiralama Şirketi’ni
kurdu. Ardından SSCB’nin dağılımı ile birlikte Turkuaz Dış
Ticaret Limited Şirketi oluşturuldu. Daha sonra Türkiye’nin
en tanınmış çorap markası olan Aytuğ’u satın aldı. Ve bir
süre sonra da Yudum’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
getirildi. İş hayatındaki başarıları, İsmail Kavuncu’yu
2004 yılında Dünya Genç Girişimcilik ödülüne ulaştırdı.
Girişimcilik ruhunu, ülkeye hizmet etme düşüncesi ile
birleştiren Kavuncu, AK Parti saflarında siyasete atıldı. Bir
dönem AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, bir dönem de
AK Parti Mali ve İdari İşlerden sorumlu İstanbul İl Başkan
Yardımcılığı görevlerini üstlenen Kavuncu, başta DEİK
olmak üzere MÜSİAD, İSHAD ve TÜSİAD üyesi olarak sivil
toplum kuruluşlarında aktif rol aldı. İngilizce, Özbekçe ve
Kazakça bilen İsmail Kavuncu, evli ve 5 çocuk babasıdır.
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Büyükşehir’den Bakırköy’e
869 milyon 663 bin TL yatırım
İstanbul’un marka değerini ve
halkın yaşam kalitesini
yükseltmek için 365 gün 24 saat
prensibiyle çalışan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve
yatırımlarına hız kesmeden
devam ediyor. Bu çalışmalar
kapsamında Bakırköy’e son
9 yılda toplam 869 milyon
663 bin TL yatırım yapıldı.
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İ

stanbul’u kültür, sanat, turizm, spor ve kongreler
şehri yapmak için çalışmalarına aralıksız devam
eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçelere yönelik
yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Son 9 yılda
planlamadan ulaşıma, çevreden altyapıya kadar hayatın
her alanında yapılan dev yatırımlar ile Bakırköy de yeni
bir görünüme kavuştu.
Bakırköy’de kentsel tasarım…
Bakırköy halkının yaşam kalitesini yükseltmek için
çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, ilçenin 3 büyük caddesi için Cephe
Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projelerini
tamamladı. Proje ile İstanbul Caddesi, Ebuziya Caddesi
ve İncirli Caddesi yeni bir görünüme kavuştu.
Bakırköy için ulaşım yatırımları…
Bakırköy halkının daha hızlı, daha konforlu ve daha
güvenli ulaşım imkanına kavuşması için raylı sistem
yatırımlarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
9 km’lik Bakırköy (İDO) - Bahçelievler - Bağcılar(Kirazlı)
Metro Hattı ile 25 km’lik Bakırköy - Bahçelievler -

Küçükçekmece - Avcılar - Beylikdüzü - Esenyurt Metro
Hattı’nın inşaatına 2013 yılı sonunda başlamayı ve
2017 yılında hizmete almayı planlıyor. 3,5 km’lik
Ataköy (Marmaray) - Atatürk Havalimanı Marmaray
Bağlantısı’nın 2017 yılında, 7 km’lik Yenikapı - Bakırköy
Metro Hattı’nın 2018 yılında, 13 km’lik Ataköy - İkitelli
Hafif Metrosu’nun ise 2020 yılında hizmete alınması
hedefleniyor.
Metropol trafiğine çözüm getiren Beylikdüzü - Esenyurt Avcılar - Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı,
Bakırköy halkının hizmetine sunuldu. Bakırköy’e
14 km yeni yol kazandıran Büyükşehir Belediyesi,
Havaalanı Köprülü Kavşağı ve Yeşilköy Havuzlu Kavşak
ile bağlantı yollarını hizmete açtı. Florya Sahil Yolu
Altgeçidi ve Florya Demiryolu Altgeçit Köprüsü’nün
inşaatına devam edilen ilçede, 10 nokta için karayolu
projeleri tamamlandı. Bakırköy’de deniz ulaşımının kent
içi ulaşımdaki payını artırmak için Bakırköy İDO İskelesi
ile Bakırköy İskelesi hizmete açıldı.
Bakırköy için altyapı ve içmesuyu yatırımları…
Bakırköy halkı için altyapı ve içmesuyu yatırımlarına
aralıksız devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Bakırköy sahillerini atıksu tehdidinden kurtaran
Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni hizmete
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açtı. İlçe genelinde 25 bin 247 m
atıksu şebekesi ve kolektör inşa
edilirken, ilçe genelinde 2 bin
620 m uzunluğunda derenin ıslah
çalışması tamamlandı. Ayamama
Deresi’nde 1.252 m ıslah çalışması
yapıldı. Bakırköy, AB standartlarında
kaliteli ve kesintisiz içmesuyuna
kavuşturuldu.
Büyükşehir Bakırköy’ün çehresini
yeniliyor…
Çevre yatırımları ile Bakırköy’ün
çehresini yenileyen İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 6 noktadaki
düzenleme çalışmaları ile ilçenin
görünümüne estetik bir değer
kazandırdı. Bakım ve onarımları
yapılan yeşil alanlara, ilçe halkının
spor yapması için fitness aletleri
ile çocukların güvenli bir şekilde
eğlenmesi için oyun grupları
yerleştirildi. Bakırköy Özgürlük
Meydanı’nı yeni bir görünüme
kavuşturan Büyükşehir Belediyesi,
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Florya’da bulunan Çiroz, Menekşe
ve Güneşli Sahilleri’nde düzenleme
çalışmaları yaptı.
Daha temiz, daha sağlıklı Bakırköy
için…
Daha sağlıklı ve daha temiz bir
Bakırköy için düzenli olarak temizlik
hizmeti veren İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, ilçe genelinde 29 bin
969 m yeni doğalgaz hattı döşedi,
668 adet servis kutusu yerleştirdi. Bu
çalışmalar sonucu ilçede doğalgaz
kullanan abone sayısı 128 bin
252’ye ulaştı.
Bakırköy’e kültür-sanat
yatırımları…
Bakırköy halkının kültür-sanat hayatını
zenginleştirmek için yatırımlar yapan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’ni
hizmete açtı. Florya’da İstanbul
Akvaryum açılırken, Yeşilköy Havacılık
Müzesi Projesi de hazırlandı.

Bakırköy’de sağlık-sosyal hizmet
yatırımları…
Bakırköy’de yaşlı, engelli ve bakıma
muhtaç vatandaşlara sahip çıkan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çiroz
Engelliler Yaz Kampı’nı açtı. Kampta,
33 bin 566 engelli birey ve engelli
ailelerine yaz keyfini yaşatıldı.
Bakırköy Florya Sosyal Tesisleri
yenilenerek halkın hizmetine
sunulurken, Bakırköy sahilinde de
kafeteryalar açıldı.
“Eğitime destek, geleceğe
hizmet…”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından inşa edilen Sinan Erdem
Spor Kompleksi, 4 uluslararası
organizasyona ev sahipliği yaptı.
Bakırköy’de sayıları 4’e çıkarılan
İSMEK Kurs Merkezlerinde
84 branşta mesleki eğitim veriliyor.
Bugüne kadar “yaşam boyu eğitim”
anlayışıyla 36 bin 217 kursiyere
eğitim verildi.
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İstanbul’a 2 yeni İletişim Noktası
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
kentin dört bir yanındaki İletişim
Noktalarına yenilerini eklemeye
devam ediyor. Atatürk
Havalimanı ve Beyazıt’ta açılan
2 yeni nokta ile İletişim
Noktalarının sayısı 14’e ulaştı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet
veren İletişim Noktaları, yeni potansiyeli ve teknolojik
yapılandırmalarıyla İstanbulluların sorun ve taleplerini
dinlemeye devam ediyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü
tarafından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali
ve Beyazıt Tramvay İstasyonu çıkışında faaliyete geçen
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yeni İletişim Noktaları, diğer noktalarda olduğu gibi
yabancı dil bilen halkla ilişkiler uzmanları ile hizmet
veriyor.
Vereceği hizmetler kadar mimarisine de önem verilen
Atatürk Havalimanı İletişim Noktası, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Turizm Atölyesi tarafından havalimanının
mimari yapısına özgü, vatandaş ilişkilerinin en yüksek
düzeyde karşılıklı olarak gerçekleşebileceği özel bir
tasarım ile yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyazıt ve Atatürk
Havalimanı da dahil olmak üzere toplam 14 İletişim
Noktası ile haftanın her günü hizmet veriyor. İletişim
Noktalarında, ücretsiz kültür-sanat etkinlikleri, ücretsiz
spor kompleksleri, evde bakım, sosyal yardımlar ve
sosyal hizmetler, İETT sefer tarifeleri, trafik-yol durum
bilgisi gibi İstanbul’u ve İstanbulluları ilgilendiren her
türlü hizmet ve yatırımlar, vatandaşlara birebir ve yüz
yüze talep doğrultusunda anlatılıyor. İletişim Noktaları
ayrıca, İstanbul’u ziyaret eden yerli ve yabancı turistler
için de hem tanıtım hem de bilgi merkezi olarak hizmet
veriyor.

İstanbul Hali’ne
3 kalite belgesi birden…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin,
kentin meyve-sebze ihtiyacını
karşılayan İstanbul Hali’nin daha
modern hale gelmesi için yaptığı
kalite çalışmaları tescilleniyor. Hal
Müdürlüğü yürüttüğü
çalışmalar ile Kalite Yönetim
Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi
ve İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi Belgelerini
almaya hak kazandı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin meyve ve sebze
ihtiyacının karşılandığı İstanbul Hali’nin modern
hale dönüşmesi için bugüne kadar pek çok yatırım
gerçekleştirdi. Hal Müdürlüğü tarafından başlatılan
ve İstanbul Hali’nde hizmet kalitesinin artırılması,
çevre yönetiminin sağlıklı yapılabilmesi, iş sağlığı ve
güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi başlatılan
projeler, ilk meyvelerini verdi.
İlk olarak 2010 yılında EFQM İyi Niyet Bildirgesi’nin
imzalanmasının ardından KalDer ile EFQM (Avrupa
Kalite Yönetim Vakfı) Mükemmellik Modeli çalışmaları
ile başlayan kalite çalışmaları, daha sonra ISO
belgelendirme çalışmaları ile devam etti. Çalışma
kapsamında, Hal Müdürlüğü birimlerinin ISO 9001,
14001 ve OHSAS 18001 standartlara tam uyum
sağlaması amacıyla çok sayıda eğitim çalışması,
bilgilendirme ve sistemsel düzenlemeler gerçekleştirildi.

İstanbul Hali, hummalı bir çalışmanın ardından,
bağımsız bir denetim firması tarafından denetlendi.
Denetimler sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Hal Müdürlüğü, hizmet kalitesi bakımından ISO 9001
Kalite Yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistem Belgesi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldı.
Hal Müdürü Bayram Ali Çakıroğlu, hizmet kalitesine
çok önem verdiklerini ve bundan sonraki çalışmaları
aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, “İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü, İstanbul
halkının daha kaliteli, hijyenik ürün tüketmesi
için görev yapmaktadır. 2010 yılından beri kalite
sistemleri ile ilgili çalışmalar sürdürüyorduk. Daha
sonra ISO standartlarını uygulamaya başlamak için
başvuruda bulunduk. Ve bu 3 belgeyi almaya hak
kazandık.” dedi.
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Büyükşehir’den
öğrencilere destek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
“eğitime destek, geleceğe hizmet”
prensibinden hareketle gençliğin
geleceğine yatırım yapmaya
devam ediyor. Lisans Yerleştirme
Sınavı’na giren öğrencilere,
kentin değişik noktalarında
kurulan Tercih Çadırları’nda
profesyonel rehberler eşliğinde
ücretsiz danışmanlık hizmeti
verildi.

Telefonla rehberlik desteği…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere, Tercih Çadırlarının
yanı sıra telefonla da rehberlik desteği verdi. Öğrenciler,
oluşturulan Tercih Danışma Hattı ile de telefon üzerinden
uzman rehberler eşliğinde verilen rehberlik hizmetinden
faydalandılar.

stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile
pek çok üniversite ve dershanenin işbirliğiyle 23 meydanda
kurulan Tercih Çadırları, öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verdi.
Lisans Yerleştirme Sınavı’na giren öğrenciler, İstanbul’un çeşitli
noktalarında kurulan bu alanlarda, uzman eğitimciler eşliğinde
ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti aldılar. Öğrenciler, gelecekle
ilgili istek, hayal ve hedeflerini de göz önünde bulundurarak,
uzmanlar eşliğinde bilinçli bir şekilde tercih yaptılar.

Geleceğin Meslekleri Tanıma ve Yönlendirme Anketi
sonuçlarına göre; öğrenci tercihlerinin ilk sırasında Siyaset
Bilimi, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler
gibi bölümler yer aldı. Edebiyat, Gazetecilik, Coğrafya
Öğretmenliği ve İlahiyat gibi bölümler 2’nci sırada yer alırken;
Görsel İletişim, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Arkeoloji, Tiyatro
ve Beden Eğitimi gibi bölümler 3’üncü sırada yer aldı.

İ
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Geleceğin meslekleri…
Gençlik ve Spor Müdürlüğü, öğrencilerin geleceklerini
şekillendirmesinde yardımcı olmak amacıyla “Geleceğin
Meslekleri” anket çalışması gerçekleştirdi. 23 ilçede, 43 pilot
okulda, 17 bin 510 öğrenci üzerinde yapılan anket çalışması
ile öğrencilerin gelecekten beklentileri, karakteristik özellikleri,
istedikleri üniversite ve bölümler gibi konular saptanarak;
öğrencilere, velilere ve rehber öğretmenlere rapor halinde
sunuldu.

Anadolu’nun tüm renkleri
İstanbul’da buluştu
Üç büyük medeniyete ev sahipliği
yapmış olan İstanbul’da,
Türkiye’nin tüm renkleri biraraya
geldi. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve Türkiye Halk
Oyunları Federasyonu
işbirliğinde düzenlenen Halk
Oyunları Minikler ve Büyükler
Türkiye Şampiyonası,
muhteşem bir görsel şölene
sahne oldu.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile
Spor A.Ş. ve Türkiye Halk Oyunları
Federasyonu (THOF) işbirliğiyle
düzenlenen Halk Oyunları Minikler
ve Büyükler Türkiye Şampiyonası,
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda
yapıldı. Şampiyonaya, Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen
grup müsabakalarında 1’inci olan ve
Türkiye Şampiyonası’nda yarışmaya
hak kazanan 50 halk oyunu ekibi
katıldı. Türkiye’nin tüm renklerinin
biraraya geldiği, kültürlerin buluştuğu
şampiyonaya İstanbullular da büyük
ilgi gösterdi.
Başkan Topbaş’a teşekkür…
Şampiyonanın açılışında bir konuşma
yapan THOF Başkanı Gürhan
Ozanoğlu, başta İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş

olmak üzere organizasyonda emeği
geçenlere teşekkür etti. Salonu
dolduran izleyicilere Başkan Kadir
Topbaş’ın selamını ileten İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürü Osman Avcı ise, “Başkanımız
Sayın Kadir Topbaş’ın talimatıyla
sporun her çeşidine hizmet etmeye
çalışıyoruz. Halk oyunlarında biraz
geride kalmıştık. Son iki senede Sayın
Başkanımızın da bizlere destekleriyle
bu boşluğu doldurmuş olduk.” diye
konuştu.
Miniklerde, Diyarbakır ve Ankara…
Minikler Türkiye Şampiyonası
Geleneksel Düzenlemesiz Dal
kategorisinde; Diyarbakır’dan
Domlar ve Romanlar Gençlik Spor
Kulübü şampiyon oldu. Edirne
Belediye Başkanlığı Spor Kulübü 2’nci
olurken, Tonya Spor Kulübü 3’üncü

oldu. Geleneksel Düzenlemeli Dal
kategorisinde ise Ankara’dan Fomget
Gençlik Spor Kulübü 1’inci, İzmir’den
Border Gençlik Spor Kulübü 2’nci ve
Sultangazi 75. Yıl Gençlik Spor Kulübü
3’üncü oldu.
Büyüklerde, Diyarbakır ve Artvin…
Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda
ise ekipler 1’inci olabilmek için tüm
hünerlerini sergilediler. Geleneksel
Düzenlemesiz Dal kategorisinde
Diyarbakır Gençlik Spor Kulübü
Türkiye Şampiyonluğu’nu elde
etti. Geleneksel Düzenlemeli Dal
kategorisinde ise Artvin Belediye
Gençlik Spor Kulübü şampiyon oldu.
Dereceye giren takımlara madalya ve
kupalarını, Gençlik ve Spor Müdürü
Osman Avcı ve Türkiye Halk Oyunları
Federasyonu Başkanı Gürhan
Ozanoğlu takdim etti.
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İki kıta, bir yarış…

2

2020 Olimpiyat ve Paralimpik
Oyunları aday kenti İstanbul,
dünyanın ilk ve tek kıtalararası
yüzme yarışı olma özelliği taşıyan
Boğaziçi Yarışları’na ev sahipliği
yaptı. “İki Kıta Bir Yarış”
sloganıyla düzenlenen
turnuvada, 45 ülkeden
1.426 sporcu iki kıtayı yüzerek
birbirine bağladı.

020 Olimpiyat Oyunları aday kenti İstanbul’da,
25. Kıtalararası Boğaziçi Yarışları heyecanı yaşandı. “İki
Kıta, Bir Yarış” sloganıyla organize edilen kano, kürek ve
yüzme yarışları rekor bir katılımla yapıldı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarışlarda,
45 ülkeden 1.426 sporcu yüzerek iki kıtayı birbirine bağladı.
Heyecan dolu bir mücadele…
Büyük mücadelelere sahne olan yarışları, Gençlik ve Spor
Bakanı Suat Kılıç, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TMOK
Başkanı Uğur Erdener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis
2. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, TMOK Genel Sekreteri
Neşe Gündoğan, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı,
Spor Genel Müdür Yardımcısı Tamer Taşpınar ve çok sayıda
davetli izledi. Olimpiyatlarda 5 altın madalya kazanan, 11 kez
dünya şampiyonu olan ve 13 kez dünya rekoru kıran Torpido
lakaplı Avustralyalı yüzücü Ian Thorpe de, onur konuğu olarak
bu heyecana tanıklık etti.
İki kıtayı yüzerek birbirine bağladılar…
Sabah saatlerinde kürek ve ardından da kano yarışlarıyla
başlayan mücadele, yüzme yarışlarıyla devam etti. Kanlıca
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Vapur İskelesi’nden İstanbul Boğazı’na
atlayan yüzücüler; Baltalimanı Koyu,
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altı,
Rumeli Hisarı Feneri, Küçüksu Koyu,
Bebek Koyu, Kandilli Burnu, Arnavutköy
İskelesi, Vaniköy, Çengelköy, Galatasaray
Adası, Kuleli Askeri Lisesi, Kuruçeşme
Feneri’nden geçerek, Kuruçeşme Cemil
Topuzlu Parkı’na geldiler.
Down Sendromlu Caner Ekin’in
başarısı…
Yaklaşık 6,5 kilometrelik mesafede
gerçekleştirilen yarışlarda; Alper
Ceylantepe 1’inci olurken, Uğur Uçak
2’nci ve İsmet Ayık 3’üncü oldu. Down
Sendromlu milli yüzücü Caner Ekin de,
iki kıtayı yüzerek geçen sporculardan
oldu. İlk kez 2011 yılında katıldığı
yarışlarda, İstanbul Boğazı’nı yüzerek
geçen ilk zihinsel engelli yüzücü olan
Ekin, üst üste 3’üncü kez İstanbul
Boğazı’nı geçmeyi başardı. Gençlik
ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Caner’i bu
başarısından dolayı tebrik etti. Bakan
Kılıç, yarışmalar sonunda dereceye

giren engelli sporculara madalyalarını
takdim etti.
Hem şampiyon oldu hem rekor
kırdı…
Yüzme Yarışları’nda genel klasmanda
mücadele eden Hasan Emre Musluoğlu,
39 dakika 13 saniyelik derecesi ile
şampiyonluğa ulaştı. Bertuğ Coşkun
2’nci olurken, Evgeny Bezruchenko
3’üncü oldu. Hasan Emre Musluoğlu,
4’üncü kez üst üste birincilik kürsüsüne
çıkarak, bu alanda rekor kırdı. Dereceye
giren sporcular madalyalarını
Avustralyalı rekortmen yüzücü Ian
Thorpe’un elinden aldılar.
Kürek yarışları nefes kesti…
Kürek yarışlarında ise, Şişecam Çayırova
Takımı şampiyonluğa ulaştı. Massoi
Performans Takımı yarışmayı 2’nci sırada
tamamlarken, Çeliktepe Cengizhan
Lisesi 3’üncü olarak finale ulaştı. Kürek
yarışlarında dereceye giren sporculara
madalyalarını, Spor Genel Müdürü
Mehmet Baykan verdi.
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2013 Yaz İzci Kampı başladı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ile Türkiye İzcilik
Federasyonu’nun işbirliği ile
düzenlenen 2013 Yaz İzci
Kampı, ilk izci grubunun
uğurlanması ile başladı.
Uğurlama töreninde İBB Mehter
Takımı mini bir konser verdi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik
ve Spor Müdürlüğü, Türkiye İzcilik
Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Spor Kulübü işbirliğiyle
Ümraniye Kent Ormanı’nda düzenlenen
2013 Yaz İzci Kampı, ilk izci grubunun
uğurlanmasıyla başladı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik
Federasyonu bünyesinden 100’e
yakın eğitimci, teknik ekip ve hizmetli
personelin görev aldığı ilk dönem
izci kampına, yaklaşık 500 izci katıldı.
Mehteran Konseri eşliğinde uğurlanan
izciler, kamp alanına yerleştikten sonra
çevreyi tanımaya çalıştılar.
İzciler, birer haftalık periyotlarla 9 hafta
boyunca devam edecek olan
2013 Yaz İzci Kampı’nda; temel ileri
seviye izcilik, kişisel gelişim, hafıza
teknikleri, telsiz ve haberleşme,
ilkyardım, trafik, çevre ve orman, itfaiyeyangın, resim, müzik, tiyatro, yüzme,
bisiklet, binicilik, pentatlon, badminton,
tırmanma duvarı, kano ve kürek, hayvan
bakımı, ebru, model uçak yapımı,
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paintball, atıcılık ve oryantring gibi farklı
branşlarda eğitim alacaklar ve çeşitli
aktivitelere katılacaklar.
Yaz İzci Kampı’nda çocuk ve gençlerin
ekip halinde çalışma becerilerini
geliştirmeleri, doğayı sevmeleri,
şartlara uygun yaratıcı fikirler ortaya
koyabilmeleri ve analitik düşünme
becerisine sahip olmaları amaçlanıyor.
Ümraniye Yaz İzci Kampı’nda acil
durumlara müdahale edebilmek için
daimi olarak acil yardım ve itfaiye
ekipleri bulunuyor. Kamp alanı her
türlü haşereye (kene, böcek vs.) karşı
düzenli olarak ilaçlanıyor. Ayrıca farklı
noktalardaki kameralar aracılığıyla
aileliler çocuklarını her an izleyebiliyorlar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
katkılarıyla 2004 yılından bu yana
sürekli artan ilgi ve heyecanla devam
eden ve Yerel Yönetimlerde Dünya
Birinciliği Ödülü’ne layık görülen İBB
İzci Kampı’ndan bugüne kadar 120 bini
aşkın öğrenci yararlandı.

İş’te “engel” yok!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
engelliler ile sosyal hayat
arasındaki engelleri bir bir
kaldırmaya devam ediyor.
Engelliler Müdürlüğü (İSEM)
tarafından gerçekleştirilen İş’te
Engel Yok - Engelli Gençler
İstihdam Projesi, engelli
vatandaşların istihdamına
katkı sağlıyor.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık
ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Engelliler Müdürlüğü (İSEM) ve İstanbul
Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA), “İş’te Engel
Yok - Engelli Gençler İstihdam Projesi”
kapsamında düzenlediği “Engelsiz
İş Dünyası Kariyer Günü”, Fatih’teki
Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde
yapıldı. İş dünyasının dikkatlerini
engelli istihdamına çekmek ve engelli
istihdamının artırılmasına katkı sağlamak
amacıyla düzenlenen organizasyonda,
150 engelli birey, Türkiye’nin önde gelen
özel sektör firmalarının insan kaynakları
uzmanları ile buluştu.
Karma engel gruplarına tabi yetenekli
engelli bireylerden oluşan profesyonel
müzik grubu İSÖMX’in konseriyle
başlayan etkinlik, İSEM tarafından
düzenlenen meslek eğitim kurslarında
başarılı olan 88 engelli kursiyerin sertifika
töreniyle devam etti. Görme Engelliler
Bilgisayar Kullanımı Kursu, İşitme

Engelliler Bilgisayar Destekli Reklam
ve Tasarım Kursu, Yönetici Asistanlığı
Kursu, Kukla Yapımı ve Kukla Oynatıcılığı
Kursu ve Diksiyon Kurslarını başarıyla
tamamlayan karma engelli bireyler,
sertifikalarını İSEM Müdürü Bekir Köksal
ve İSEM’li yöneticilerin elinden aldılar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler
Müdürü Bekir Köksal, engelli bireylerin
sosyal hayata katılmaları için özel
sektörle işbirliği çalışmaları yürüttüklerini
söyledi. 2011 yılında yapılan kanuni
düzenleme ile kamuya pek çok engelli
memurun alındığını hatırlatan Köksal,
“Bugüne kadar 1.442 engelli bireyin iş
bulmasını sağladık. Özel sektör, tam
olarak engelli iş gücü piyasasından
haberdar değil ve henüz sosyal
önyargıları aşamadık. İSEM olarak bu
önyargıların aşılması ve engelli
istihdamının daha çok artması için çok
yönlü çalışmalar gerçekleştiriyoruz.” diye
konuştu.
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BULMACA
30 Ağustos
‘..... .......’

Anlam

Ramazandan
Sonra İlk Gün

Kirpik Boyası

Gündüz
Gösterimi

Lal ü ‘.....’
(Deyim)

Çağ, Devir

Nikelin
Simgesi

Konuşma
Dilinde Bir
Seslenme
Sözcüğü

17

Alfabemizin
21. Harfi

Bir Erkek Adı

Çabuk Sıkılan,
Keyifsiz

İspat Etmek

Su

Kakım

Mutaassıp,
Aşırı

3. Tekil Şahıs

Kağan, Han

Yang’ın
Eşdeğeri

Tavır, Hal

11

İş, Edim

İsimler, Adlar

Sıcaklık
Su Yolu

Sahip

16

Kansızlık
1

Baryumun
Simgesi

Bir Kadın
Şarkıcı

Bir Ay Adı

Türk Hava
Yolları

Roma
Rakamıyla Elli

Bir Bağlaç

6

5

ABD Başkanı

Futbolda Sayı

Peygamberi
Öven Şiir

Bir Element

İp, Halat

2

Çocuklu Erkek

Bir Ünlem

Vedia
7

20
Yer’in
Ünsüzleri

Olmamış, Çiğ

Tapınak

Mülk’ün
Çoğulu (Eski)

14

18

Amerikyumun
Simgesi
(Tersi)

Sanatla
Uğraşan

15

Bir Mobilya

Televizyon
Camı

Apse, İrin
Kesesi
Vatikan’a Bağlı
Hıristiyan

Bir Tekne Türü

Çare
Bulmaya
Çalışma

Üzüm Ağacı

Genişlik

Baksı

Tibet Öküzü

‘Kamara’nın
Ortası

‘Nara’nın
Ünsüzleri

ABD
Bir Burç (Tersi)
‘...’ Lanka
(Ülke)

İlave

Aktinyumun
Simgesi

Boş, İşsiz

Kadir İnanır’ın
Bir Rolü
İnanç

Bir Salata
Bitkisi

8

Kemik Ucu

Verme

13
Fakat

Lanetlenmiş

Kaos,
Devletsizlik

Bir İşaret
Sözcüğü

9

Kısa Zaman

R

Yönler, Taraflar

12

Ahlaki

Bir Karadeniz
Ülkesi

Tuzak

Rey

Kazakistan’ın
Başkenti

4

Dişi Kurt

Yüz

Korkunç
Hayvan
Üflemeli Bir
Çalgı

3

Hollanda
Plakası (Tersi)

Kablolara
Bağlı, Bir Kısa
Mesafe Taşıtı

Kısaca
Eşit Ağırlık

Arjantin
Plakası

10

19

Araç, Makine
vs. (Tersi)

ANAHTAR KELİME:
GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: HOŞGELDİN RAMAZAN
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; ŞÜKRİYE IMİŞ, ŞÜKRAN AKTÜRK, HALİL SAİT MANİSALI, MİNE KURTULUŞ

Vilayet

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ
01.08.2013 - 31.08.2013
İHALE TARİH/SAATİ

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

İHALE USULÜ

01.08.2013 10.00

Kültür Müdürlüğü

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

01.08.2013 11.00

Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü

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

02.08.2013 10.00

Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü

05.08.2013 10.30

Zabıta Tedbir Müdürlüğü		

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

05.08.2013 11.00

Yapı İşleri Müdürlüğü		

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

12.08.2013 10.00

Eğitim Müdürlüğü		

12.08.2013 10.30

Mezarlıklar Müdürlüğü		

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

13.08.2013 10.00

Yapı İşleri Müdürlüğü		

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

14.08.2013 10.00

Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

14.08.2013 10.30

Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü

19.08.2013 11.00

Satınalma Müdürlüğü		

20.08.2013 10.00

Makina İkmal Müdürlüğü		

20.08.2013 10.30

Yapı İşleri Müdürlüğü		

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

21.08.2013 10.00

Satınalma Müdürlüğü		

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

21.08.2013 10.30

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

22.08.2013 10.00

Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü

22.08.2013 10.30

Satınalma Müdürlüğü		

22.08.2013 11.00

Yapı İşleri Müdürlüğü		

26.08.2013 10.00

Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü

26.08.2013 10.30

Yapı İşleri Müdürlüğü		

26.08.2013 11.00

Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü

26.08.2013 11.30

Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

27.08.2013 10.00

Satınalma Müdürlüğü		

27.08.2013 10.30

Satınalma Müdürlüğü		

27.08.2013 11.00

Satınalma Müdürlüğü		

28.08.2013 10.30

Yapı İşleri Müdürlüğü

				

İstanbul’da 31 Ağustos-22 Eylül 2013 Tarihinde Gerçekleştirilecek Olan İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013 Organizasyonu Hizmet Alımı İşi
Üsküdar-Ümraniye Çekmeköy Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 126 Adet Metro Aracı Temini Ve İşletmeye Alma İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
D-100 Cevizlibağ Avcılar Arası Yol Islahı İnşaatı

2013 Yılı Zabıta Tedbir Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Sınırları Dahilinde Olan 63 Adet Yapının Tahliyesi Ve Yıkımı İşi
Bahçelievler Elektronik Atık İşleme Tesisi İnşaatı

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

İBB Yönetici Personele Yönelik (Şef Ve Müdür Yardımcıları) Yönetici Davranışlarının Kurumsal Başarıya Ve Motivasyona Etkisi
Semineri Konulu İl Dışı Eğitim Programı Hizmet Alımı İşi
Karacaahmet Mezarlığı Parselasyon Ve Lahit Mezar İnşaatı Yapım İşi

Sultanbeyli Göleti Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası Ve Futbol Sahası İnşaatı

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

2 Adet Hizmet Binası Ve 3 Adet Kültür Merkezinin Elektrik, Elektronik Ve Mekanik Sistemlerinin Periyodik Bakım Ve Hizmete Hazır Halde Tutulması

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
30 Kalem Dokuma Kumaş Grubu Aceze Melbusatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Muhtelif Sıhhi Tesisat Malzemeleri Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Muhtelif İş Makineleri Kiralanması Hizmet Alımı

Çekmeköy Nikah Salonu İnşaatı

Bilgisayar Malzemeleri Alımı ( 1. Ve 2. Dönem)

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2013 Yılı (2.Dönem)Dondurulmuş Gıda Alımı İşi

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

26 Kalem Muhtelif Ayakkabı, Bot, Çizme, Terlik Ve Mes Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İtfaiyeci Spor Ekipmanları Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Sultanbeyli İlçesi, Fatih Bulvarı Düzenleme İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
94 Kalem Muhtelif Berber Malzemesi Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Sultanbeyli Adil Mahallesi Semt Konağı İnşaatı

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

Beylikdüzü Hürriyet Bulvarı Ve İstanbul Caddeleri Arası Yol Ve Ortak Altyapı İnşaatı

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

Sosyal Tesislere Kış Bahçesi Yapılması Ve Bakım Onarım İnşaatı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Led Televizyon Alımı

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
5 Kalem Araç Yıkama Ve Yer Temizleme Makineleri

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Endüstriyel Görüntüleme Cihazları

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

Kartal 2.Zırhlı Tugay Komutanlığı Subay Astsubay Misafirhane Binası İle 600 Kişilik Yemekhane Binasına Ait Atıksu Hattı, Trafo Ve
Çevre Düzenleme İnşaatı İşi

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

