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Göreve geldiğimiz günden itibaren İstanbul’un ilçelerinde 
ulaşımdan altyapıya, eğitimden spora, çevreden kültür-
sanata, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar tüm alanlarda 
yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. 
Bu kapsamda; geride bıraktığımız ay Sayın 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenler, 
Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve 
Bağcılar ilçelerimizi yeni yatırımlarla buluşturduk. Hiç 
şüphesiz İstanbul’umuza kazandırdığımız bu dev eserler, 
kentimizin değerine değer katacak. 

Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte bu yıl ikincisini organize 
ettiğimiz Uluslararası Futbol Zirvesi’nde Sayın 
Cumhurbaşkanımız ile siyaset ve futbol dünyasından 
önemli isimleri ağırladık. Yaptıkları yatırımlarla sporun 
altyapısını sağlamlaştırdıklarını belirten 
Cumhurbaşkanımız, başta İstanbul olmak üzere ülkemizin 

pek çok şehrine dünyada parmakla gösterilen spor 
tesisleri kazandırdıklarını söyledi. 

‘Birgün değil, her gün kadınlarımızın yanındayız.’ 
anlayışıyla çıktığımız yolda, Kadın ve Demokrasi Derneği 
ile birlikte Kadın ve Demokrasi Buluşması’na ev sahipliği 
yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Kadın varsa demokrasi 
vardır’ sloganıyla düzenlediğimiz etkinlikte, kadın ve 
gençlerimizin içinde olmadığı demokrasinin eksik ve 
sürdürülemez olduğunu ifade etti. 

İstanbul’u dünyanın gıpta ile takip ettiği bir şehir haline 
getirmek için yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam 
edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, İstanbul ve siz değerli 
İstanbullular her şeyin en iyisine ve en güzeline layıksınız.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Mart ayı haberlerinin 
yer aldığı bültenimizle baş başa bırakırken, 
hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.

Sevgili  İstanbullular
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Yatırım ve hizmetin kenti İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylikdüzün’deki yatırımların 

açılışını gerçekleştirdi

Esenler’e 18 dev eser 

Gaziosmanpaşa’da 550 milyonluk toplu açılış 

Sancaktepeliler yatırımlarla buluştu 

Sultanbeyli’ye metro müjdesi 

Çekmeköy’ün yıldızı parlıyor 

Bağcılar’a değer katacak yeni projeler  

Futbolun zirvesi İstanbul’da 

Kadın varsa demokrasi var

Kabataş Meydanı’nda tam entegrasyon gerçekleşiyor 

İBB’den Arnavutköy’e 2 milyar TL yatırım

Eyüp’e yeni bir tramvay hattı daha

Gaziosmanpaşa Meydanı’nın temeli atıldı

Bahçelievler’e yeni yatırımlar

Çatalca adım adım doğalgaza kavuşuyor

İBB hava yolu şirketi kuruyor  

Dünyanın en kapsamlı Girişimcilik Merkezi İstanbul’da

İstanbul’da yatırım hedefi; 115 milyar TL 

Başkan Kadir Topbaş sanayicilerle biraraya geldi

Başkan Kadir Topbaş STK’larla buluştu

İstanbul dünyaya örnek oldu 

Kağıthane’de büyük dönüşüm

Büyükçekmece’ye dev yatırımlar geliyor 

İstanbul’un ulaşım sistemi Gine’ye anlatıldı

Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Başkan Kadir Topbaş geleceğin şampiyonlarıyla buluştu

Kilyos sahilinden 20 ton atık temizlendi

İstinye’den Çubuklu’ya 8 dakikada ulaşım

Akıllı şehir uygulamaları İstanbul’da konuşulacak 

İSBAK’tan ‘akıllı’ işbirlikleri

İstanbullular için Nisan ayına özel etkinlikler

Sporda başarılarla dolu bir ay

İÇİNDEKİLER

4
Yatırım ve hizmetin 

kenti İstanbul

İBB’den Arnavutköy’e 
2 milyar TL yatırım

26

Başkan Kadir Topbaş 
geleceğin şampiyonlarıyla 

buluştu

52

Başkan Kadir Topbaş  
sanayicilerle biraraya geldi

40
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Yatırım ve hizmetin kenti 
İstanbul

Büyükçekmece ilçesine yapılan yatırım ve hizmetlerın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından 
gerçekleştirildi. Göreve geldikleri günden bu yana İstanbul’a değer katan pek çok 

yatırım ve hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
‘Durmak yok, yola devam’ dedi. 

Büyükçekmece ilçesindeki hizmet ve yatırımların açılışı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından 

yapıldı. Toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Kavşağı ve TOBB'la 
yürütülen iş birliği ile birlikte inşa edilen Halkalı Gümrük 
Müdürlüğü Tesisleri’nin de aralarında bulunduğu yatırımların 

hizmete açıldığını söyledi. Büyükçekmece’yi geleceğe 
hazırlayan yatırımların kazandırılmasında emeği geçenlere 
teşekkür etti.

“Biz bu milletin aşığıyız…” 
Büyükçekmece’deki açılış töreninde coşkulu bir kalabalığa 
seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’da göreve 
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geldiğimizde suyumuz yoktu, çöp dağlarından geçilmiyordu. 
Çatalca’dan dağları deldik, o gün bugündür susuzluk yok, çöp 
dağlarını kaldırdık. 10 sene önce birileri kalkıp dese ki; 
İstanbul’un merkezinden Büyükçekmece’ye metro gelecek, 
inanır mıydınız? Biz işte buyuz. Biz bu yola kefenimizle çıktık, 
kefenimizle yürüyoruz. Rabbimin verdiği ömür devam ettikçe 
görev aşkımız devam edecek. Biz bu millete efendi olmaya 
değil, hizmetkar olmaya geldik.” dedi.

Büyükçekmece’deki açılış töreninde eğitim, sağlık, ulaşım, 
gıda-tarım, hepsinde zirve olduklarını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Biz bu milletin aşığıyız; bunun gereğini yapıyoruz. 
İnşallah bu hizmetlerin engellerini ortadan kaldıracak bir 
yönetim sistemine geçeceğiz.” diye konuştu.  

“Yalancının mumu 16 Nisan’a kadar yanar…” 
“Pazarlıklar dönemi sona eriyor, tek pazarlık yeri sandık. Biz 
rahatız, çünkü sandığa inanıyoruz, milletimiz sandıkta gereğini 
yapacaktır.” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “90’larda o kadar çok kavga gördük ki, 
özellikle 2000’lerin başındaki sorunları biz 2007 yılına kadar 
yaşadık. Türkiye, bir daha Cumhurbaşkanı, Başbakan kavgaları 
yaşamasın istiyoruz. Ülkemizdeki en önemli sorunlardan 
biri koalisyon, tek bir partinin hükümeti kuramadığı 
dönemlerde öylesine yüz kızartıcı hadiseler yaşandı ki, insanın 
söylemeye yüzü varmıyor. Yazık değil mi bu ülkeye? Böylesine 
sorunlu bir sistemi sürdürmenin kime, neye faydası var? 
Hükümeti kim kuruyor? Millet kuruyor. Milletin yüzde 50 artı 1 
oyunu alan Cumhurbaşkanı olacak, bundan önce yüzde 15 oy 
alan hükümeti kurmakla görevlendirildi. Neler döndü neler?”

"16 Nisan'da bu devranı değiştirmeye 
var mıyız?" 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devranın değişeceğini ifade ederek, 
alanda bulunanlara: "İnşallah 16 Nisan'da bu işin hakkını 
vermeye var mıyız? Batılı zihniyete gereken dersi vermeye var 
mıyız?" diye sordu ve 'Evet' karşılığını aldı.  

2004’ten bugüne 98 milyar TL yatırım 
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, emanet olarak gördükleri İstanbul’a hizmet etmenin 
kendileri için büyük bir şeref olduğunu belirterek, “İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak, 2004’ten bugüne kadar 
98 milyar TL’lik yatırım yaptık. Büyükçekmece’ye de 13 yılda 
1 milyar 185 milyon lira yatırım yapmış durumdayız. 
Sayın Cumhurbaşkanımız bize ‘Başarıya erişmenin yolu ancak 
para, zaman ve insan yönetiminden geçer’ diye öğütledi. 
Biz kendimize bunu ilke edindik ve ekibimizle çalışmalarımızı 
buna göre sürdürmeye devam etmekteyiz.” dedi.

Metrobüsü Beylikdüzü’ne kadar getirdiklerini ve buradan 
Büyükçekmece ve Silivri’ye kadar uzatmak için proje çalışması 
yaptıklarını ifade eden Başkan Topbaş, “Hizmet için daha neler 
yapabiliriz diye arayış içerisindeyiz.” diye konuştu.

Göldeki buharlaşmaya karşı güneş panelleri 
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan önemli göllerden biri olan 
Büyükçekmece Gölü’nde yaz aylarında oluşan buharlaşmayı 
önlemek için yüzen güneş panelleri kullanmaya başladıklarına 
dikkat çeken Başkan Topbaş, bu sistemle hem buharlaşmayı 
azalttıklarını hem de enerji elde ettiklerini söyledi.

Büyükçekmece’den TÜYAP’a teleferik müjdesi 
“Yine sizin için bir müjdem var. Büyükçekmece’den TÜYAP’a bir 
teleferik yapıyoruz.” ifadesini kullanan Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Metrobüsle veya metro ile 
geldiğinizde rahatlıkla sahile inebileceksiniz, evinize 
geçebileceksiniz. Daha birçok yatırımımız var. Ama bunun 
karşılığını da biliyoruz ki sizler her daim bizim yanımızda 
olacaksınız, yalnız bırakmayacaksınız. 16 Nisan bir milat. 
Aleme ibret, dünyaya karşı duruşumuz evet olacak. Size 
güveniyoruz. İnşallah yarınlarımız çok daha farklı olacak.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Beylikdüzü’ndeki yatırımların 

açılışını gerçekleştirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Beylikdüzü’nde yaptığı ulaşım, altyapı ve 

spor yatırımlarının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı 

törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yeni yönetim sistemiyle 2023 hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. 

Beylikdüzü Etkinlik Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış 
törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan 
Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mehdi Eker, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve 
bazı milletvekilleri ile İBB bürokratları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasına eserlerin 
ilçeye hayırlı olmasını dileyerek başladı. Beylikdüzü’nün 
İstanbul’un şanlı ilçelerinden biri olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 depreminden sonra yıldızı 
parlayan ilçenin, çarpık yapılaşma sıkıntısı yaşamadan 

bugünlere geldiğini anlattı. Başkan Kadir Topbaş’ın metrobüsü 
Beylikdüzü’ne kadar getirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Az önce Büyükşehir Belediye Başkanımız yeni 
müjdeleri de verdi. İnşallah bunlarla Beylikdüzü çok daha farklı 
bir konuma ulaşacak.” diye konuştu.

“Dünyanın bir numaralı havalimanı 
İstanbul’da…” 
Pek çok özelliği bakımından dünyanın bir numaralı 
havalimanını İstanbul’da yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkiye, 1991 yılından beri kesintisiz istikrarla 
yönetilmiş olsaydı, bugün bulunduğu yerin 2 kat ilerisinde 
olacaktı.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 



M
ar

t 
20

17
 

ww
w.

ib
b.

ist
an

bu
l

7

konuşmasını şöyle tamamladı: “Yani şu anda kişi başına düşen 
milli gelir nedir, biliyor musunuz? 11 bin dolar. Ne olacaktı? 
22 bin dolar. Böyle olsa daha iyi olmaz mıydı? 16 Nisan'dan 
sonrasıyla ilgili söylediğimiz de şudur; yeni yönetim 
sistemimizle 2023 hedeflerimize ulaşacak ve işte bu eksiği 
ekonomi olarak fazlasıyla telafi edeceğiz.”

“Sayın Cumhurbaşkanımız bir milat, 
bir tarih yazdı…”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş da, 
müjdelenmiş ve emanet edilmiş İstanbul için 1994 yılının 
bir milat olduğunu belirterek, “Bundan 23 yıl önce bugün, 
27 Mart 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Belediye 
Başkanı olarak göreve başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız bir milat, 
bir tarih yazdı. Onun başlattığı süreçte vizyonu ve çalışkanlığıyla, 
Türkiye’deki yerel yönetimlerde bir farklılık ortaya çıktı.” dedi.

“Hizmette sınır tanımıyoruz…”
“Çanakkale Destanı’nı yazan ve 15 Temmuz’da FETÖ’ye karşı 
bir duruş sergileyen milletimize hizmet etme aşkını Rabbim bize 
sürdürmektedir.” ifadesini kullanan Başkan Topbaş, şunları 
söyledi: “İstanbul’un genelinde bugüne kadar 98 milyar TL, 

Beylikdüzü’ne ise 1 milyar 236 milyon TL yatırım yaptık. Şu anda 
Avcılar’dan Beylikdüzü’ne gelen metrobüsün açılışını dahi 
yapmadık. Bırakın temel atmayı, açılışa bile fırsat bulamıyoruz. 
Buraya inşallah metro da getireceğiz. Çünkü ‘Her yerde metro, 
her yere metro’ dedik. Bahçelievler’den itibaren birinci etap 
Sefaköy - Avcılar Metro Hattı olmak üzere, Beylikdüzü - 
Büyükçekmece Metro Hattı’nın ardından Silivri’ye kadar metro 
hattı götüreceğiz. Hizmette sınır tanımıyoruz. Metrobüsler her 
tarafa hizmet verirken, artık metroya dönüşme zamanı geldi. 
Bir başka metro hattımız da Esenyurt - Beylikdüzü - Avcılar 
arasında olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak onun 
planlarını da yapıyoruz.”

“16 Nisan çok daha farklı bir gelişmenin 
başlangıcı olacak…” 
1994 öncesi İstanbul’da çevre ve hava kirliliğinin had safhada 
olduğunu ve susuz bir şehirde yaşandığını hatırlatan Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün artık bunlar geride 
kaldı. Bir kadermiş gibi anlatılan bu olumsuzluklar bir bir 
tükeniyor. 16 Nisan bir milat olacak. Milletin hassas terazisini 
biliyor ve güveniyoruz. İnanıyorum ki, 16 Nisan çok daha farklı 
bir gelişmenin başlangıcı olacak.”
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Esenler’e 
18 dev eser

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, İstanbul’un hızla gelişen ilçelerinden biri olan Esenler’i, 

18 dev yatırımla daha buluşturdu. İstanbul’u sevmekten ve İstanbul’a hizmet etmekten 
asla pişman olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenlere karşı bize düşen, ülkemize dört elle sarılmak ve 
ülkemizi daha da güçlendirmektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın törenle 
açılışını gerçekleştirdiği 570 milyon liralık 18 dev eser 

İstanbulluların hizmetine sunuldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve 
on binlerce vatandaşın hazır bulunduğu törende aralarında 
Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi, Esenler Spor Kompleksi 
ve Stadyumu, Esenler Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet 
Binası’nın da bulunduğu 18 eserin açılışı ile 
15 Temmuz Şehitler Parkı’nın temel atması gerçekleştirildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün, terör 
örgütleri ve arkalarındaki güçler bir olmuşlar, Türkiye’nin 
tökezlemesini bekliyorlar. Bize düşen, ülkemize dört elle 
sarılmak ve ülkemizi daha da güçlendirmektir.” dedi. 

16 Nisan’ın kırılma noktası olacağını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ağlamamız da 
gülmemiz de vatanımız içindir. Onun için de ülkemiz ve 
milletimiz için en iyisi, en güzeli, en hayırlısı neyse onu 
yapmanın gayreti içinde olduk. Bedelini cezaevine düşerek 
ödemiş olsam da İstanbul’u sevmekten, İstanbul’a hizmet 
etmekten asla pişman olmadım, olmayacağım. Her türlü 
tehdide, tacize, bildiriye, açık ve gizli saldırıya, hatta darbe 
teşebbüslerine maruz kalmamıza rağmen yürüdüğümüz 
yoldan dönmeyi bir an bile düşünmedik. Cumhuriyet 
tarihimizin tamamında yapılanların katbekat üzerinde 
hizmetler kazandırdık. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, 
ulaşımda, tarımda, enerjide, toplu konutta, demiryollarında, 
havayollarında, tünellerde, barajlarda ve sosyal yardımlarda 
Türkiye’ye yaptığımız hizmetleri en iyi halkımız biliyor.”
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“Dünyanın bir numarası…” 
Üçüncü havalimanının yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip 
ilk etabının gelecek yılın ilk çeyreğinde hizmete açılacağını 
açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023’te ikinci etabını da 
açacağız, kapasite 150 milyon kişi olacak. Dünyanın bir 
numarası... Batı bundan dolayı çıldırıyor. Ecdadımız, 
‘Bizim atlarımızın nallarının uzandığı yere, bunların rüyaları, 
hayalleri bile ulaşamaz’ ifadelerini kullandı. ‘Hayır’ diyenlere 
bakalım. Bunlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne, 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’ne, Osmangazi Köprüsü’ne, Marmaray’a, Avrasya 
Tüneli’ne, Körfez Köprüsü’ne de ‘hayır’ dediklerine göre demek 
ki biz isabetli bir yoldayız.” diye konuştu. 

“Ekmeden biçme dönemi 
16 Nisan’dan sonra bitiyor...” 
Türkiye’yi istismar siyaseti yaparak değil, hizmet hassasiyetiyle 
ve aşkıyla geliştirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Milletimizin 
çoğunluğunun desteğini almak, kolay değildir. Bunun için 
çıkacaksınız halkın karşısına; ülke ve millet için ne hayaliniz 
varsa, ne projeniz, ne programınız varsa anlatacaksınız. 
Eğer milletimiz size itibar ederse, teveccüh gösterirse, sandıkta 
oyunu verirse, sizi de ortaya çıkartır. Ekmeden biçme dönemi 
16 Nisan’dan sonra bitiyor. ‘Söz de karar da milletindir.’ 
demiştik. Dikkat ederseniz bu mücadelelerin hepsinde 
hem kararlılık hem tevekkül vardır.”

Millet olarak el ele verildiğinde dünyanın hayranlık duyacağı 
başarılara imza atıldığını ifade eden Başkan Kadir Topbaş da, 

“El ele verdik, Çanakkale Destanı’nı yazdık. El ele verdik, 
iç ve dış düşmanların birlikte hareket edip, ortaya koydukları 
15 Temmuz’daki darbe girişimine karşı kahramanlık hikayeleri 
yazdık.” dedi.

Otuz yaşın altında olan vatandaşların İstanbul’un eski 
sorunlarını bilemeyeceğini belirten Başkan Kadir Topbaş, 
“Susuzluğun, hava kirliliğinin bir kader olarak gösterildiği 
dönemleri yaşadık. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti, 
iradesi ve çalışkanlığıyla bizler de bunu devam ettirerek, 
İstanbul’u dünyanın en temiz şehirlerinde biri yaptık.” 
diye konuştu.

“Esenler, İstanbul’un gelişen yüzü oldu…” 
Toplu açılış töreni için toplanılan meydanın eskiden trafiğe açık 
bir alan olduğunu ve trafik yoğunluğundan dolayı bölgede 
ciddi sorunlar yaşandığını hatırlatan Başkan Topbaş, trafiği yer 
altına alarak güzel bir meydan kazandırdıklarının altını çizdi. 

İstanbulluların desteğiyle hizmet etmenin gururunu 
yaşadıklarını vurgulayan Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Esenler, bizler için ayrı bir anlam ifade ediyor. 
Sizler bize çok ciddi destekler verdiniz. Bizler de göreve 
geldiğimizden bugüne Esenler’e 2 milyar TL’yi bulan yatırımlar 
yaptık. ‘Her yerde metro, her yere metro’ diyerek Esenler’i 
İstanbul’un her yerine ulaşılabilir kılmak adına metrolarla 
donatıyoruz. Kiptaş ile yaptığımız çalışmalarla da Esenler, 
artık İstanbul’un gelişen bir yüzü oldu. Esenler’e çok daha fazla 
yatırım için ve metro için ‘Evet’ demeniz bizi yarınlara 
taşıyacaktır.”
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Gaziosmanpaşa’da 
550 milyon TL’lik toplu açılış

İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olan Gaziosmanpaşa’daki 
550 milyon TL'lik yatırımların toplu açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Gaziosmanpaşa’daki 550 milyon TL’lik yatırımların 

toplu açılışını yaptı. Toplu açılış töreni için sabahın erken 
saatlerinden itibaren Gaziosmanpaşa Meydanı’nı dolduran 
on binlerce vatandaşın coşkusu dikkat çekti.   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılışları 
gerçekleştirilen 725 konutluk Sarıgöl ve 785 konutluk 
Essenora projeleriyle ilçenin daha da güzelleştiğini; yapılan 
olimpik yüzme havuzu, okullar, parklar ve sosyal tesislerin 
Gaziosmanpaşa’yı geleceğe hazırlayan önemli yatırımlar 
olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımların 
kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

“Bu milleti, vatanı bölmek isteyenler, 
bedelini ödeyecekler” 
İlçeye ismi verilen Gaziosmanpaşa’nın, Osmanlı’ya ‘hasta 
adam’ muamelesi yapıldığı dönemde, savaş meydanlarında 
başarı gösteren bir kahraman olduğunu hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cennet mekan Abdülhamit Han’ın 
en güvendiği, en itibar ettiği komutanlardan biri olarak Girit ve 
Sırp isyanlarında, Osmanlı - Rus, Osmanlı - Yunan savaşında 
büyük hizmetlerde bulunmuştur. Düşmanlarının dahi saygısını 
kazanacak kadar güçlü bir askeri kabiliyete ve kişiliğe sahip 
Gaziosmanpaşa’yı buradan bir kez daha rahmetle 
yad ediyorum. Hamdolsun, Türkiye her dönemde 
Gaziosmanpaşa gibi dirayetli ve cesaretli komutanlara, 
askerlere sahip olmuştur. Bugün dağlarımızı ve şehirlerimizi 



M
ar

t 
20

17
 

ww
w.

ib
b.

ist
an

bu
l

11

terör örgütlerine dar eden, sınırlarımız dışında destan yazan 
bir orduya sahibiz. Bu milleti bölemeyecekler. Bu milleti, 
bu vatanı bölmek isteyenler bunun bedelini ödeyecekler.” 
diye konuştu. 

“Her ülkeyle ilişkiler kurmak, 
geliştirmek istiyoruz…” 
“Komşularımıza ateş düşmüşse kapılarımızı penceremizi 
kapatıp ‘Bana ne’ diyemeyiz. Çünkü o ateş mutlaka gelir bize de 
sıçrar. O ateşin dumanı elbette bizi de boğar.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 
“Açıkça söylüyorum; her kim, ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var?’ 
diyorsa ülkemizin kötülüğünü istiyordur. Her kim ‘Irak’la niye 
bu kadar ilgileniyoruz?’ diye soruyorsa Türkiye’nin fenalığını 
düşünüyordur. Her kim ‘Avrupa’daki gelişmelere niçin müdahil 
oluyorsunuz?’ diyorsa kesinlikle milletimize husumeti vardır. 
Biz kimsenin düşmanı değiliz. Tam tersine her ülkeyle, her 
toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi, siyasi, 
ekonomik, sosyal ilişkiler kurmak ve geliştirmek istiyoruz.”

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçişin ayak 
sesleri gümbür gümbür geliyor…” 
Türkiye’nin G20’de dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi içerisinde 
olduğunu, bu ülkelerden 7’sinin başkanlık veya yarı başkanlık 
sistemiyle yönetildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“16 Nisan’da değişim kaçınılmazdır. Türkiye’nin 
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçişinin ayak sesleri gümbür 

gümbür geliyor. Ben bunu görüyorum. Milletimiz kararını 
vermiş durumda. Coşkunuz, sevginiz, vefanız için bir kez daha 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

“Bizlere hep ‘Evet’ dediniz...” 
Gaziosmanpaşa’nın birden çok metro hattına kavuştuğunu 
söyleyen Başkan Kadir Topbaş da, “Sizler her seçimde bizleri 
desteklediniz ve gücümüze güç kattınız. Bizlere hep ‘Evet’ 
dediniz. İstanbul emanet ve müjdelenmiş bir şehir. Bu şehre 
hizmet etmek bir ayrıcalıktır. Bundan dolayı gurur duymaktayız. 
Sizlerle evlatlarımızın yarınlarını hazırlıyor ve Türkiye’yi de hak 
ettiği yere birlikte taşıyoruz.” dedi.

“Bunlar vizyon eserleri...” 
Daha önceleri kimsenin hayal bile edemeyeceği projeleri 
İstanbulluların hizmetine bir bir sunduklarını belirten Başkan 
Topbaş, ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili şu detayları paylaştı: 
“Yakın tarihte Gaziosmanpaşa’da yeni bir meydanın temelini 
attık. İlçemize bugüne kadar yaptığımız yatırımların toplamı 
1 milyar 700 milyon TL’ye ulaştı. Ayrıca Gaziosmanpaşa’dan 
geçecek Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro 
Hattı’nı da 2018’de hizmete açacağız. Yani siz buradan metroya 
bindiğinde Kabataş’a gidebileceksiniz ve oradan da denizin 
altından Üsküdar’a yürüyerek geçebileceksiniz. İşte bunlar 
vizyon eserleri.”



M
ar

t 
20

17
 

ww
w.

ib
b.

ist
an

bu
l

12

Sancaktepeliler 
yatırımlarla buluştu

İstanbul’un en genç ilçelerinden biri olan Sancaktepe’ye yapılan 
yatırımların toplu açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından gerçekleştirildi. 
14 yılda yakalanan başarının istikrar ve güvene dayandığını ifade eden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde milletin 
kim tarafından ve ne kadar süre yönetileceğine yine milletin karar vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Sancaktepe Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Şehit İlhan 

Varank Eğitim Araştırma Hastanesi ve Sancaktepe Güreş Eğitim 
Kamp Tesisi’nin de aralarında bulunduğu dokuz yatırımın 
toplu açılışını gerçekleştirdiler. Düzenlenen açılış törenine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve 
Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

Toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Bizim yolumuz ecdadımızın, tarihimizin ve 
medeniyetimizin yoludur. Türkiye, bugünlere kolay gelmedi. 

Geçmişte hizmeti olan herkesi saygıyla yad ediyoruz ama şu da 
bir gerçektir ki asıl başarıyı son 14 yılda yakaladık. Bunun sırrı 
istikrardır, güvendir. Bunun sırrı, milletin emanetine gözü gibi 
bakan bir anlayışın tek başına iktidar olmasıdır.” dedi.

“Her şey şeffaf olacak…” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkede artık hükümetler otel 
odalarında kurulmayacak, bürolarda kurulmayacak, medya 
patronlarının talimatıyla kurulmayacak. Her şey şeffaf ve açık 
olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, milletimiz 
kim tarafından ne kadar süre yönetileceğine sandıkta kendisi 
karar verecek.” diye konuştu.
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“Türkiye başarıları bu sisteme rağmen 
elde etti...” 
Türkiye’de elde edilen başarıların mevcut sisteme rağmen elde 
edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Mevzuatı silah gibi kullanan bürokratik 
oligarşiye rağmen bu başarılar kazanılmıştır. Milletimizin 
emeğini, alın terini sömüren, insanımızın kazancına ortak olan 
faizcilere rağmen bu yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Terör 
örgütlerine, sistemin zaaflarını silah gibi kullanan vesayet 
odaklarına, buldukları her fırsatta sokakları ateşe veren 
vandallara rağmen bu başarılar kazanılmıştır. Hangi adımları 
attıysak, hangi projelerimizi hayata geçirdiysek, bu ülkeye ne 
kazandırdıysak, bunlara rağmen yaptık.”

“Gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz…” 
Modern Türkiye’nin temellerinin atıldığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 
“Gelişmemize, kalkınmamıza, çok daha ileri gitmemize engel 
olan başbakan - cumhurbaşkanı kavgalarına, yeni sistemle 
son vereceğiz. Yürütme gücünü bu iki makamı birleştirip, 
milletin yüzde 50 artı bir oyuyla seçilen cumhurbaşkanına 
teslim ederek meseleyi çözüyoruz. Biz gençlerimize güveniyor 
ve inanıyoruz. Bu ülkenin gençliğinin iş başa düşünce neleri 

başarabileceğini en son 15 Temmuz’da yaşadıklarımızdan çok 
iyi biliyoruz. Tankların ve topların üzerine gittiler. F-16’lardan, 
helikopterlerden kaçmadılar. Gençlerimizin, ‘Meclisi çoluk 
çocukla dolduracaklar’ diyenlere en güzel cevabı vereceklerine 
inanıyorum.” 

“16 Nisan bir milat…” 
Yapılan yatırımlarla susuzluk çeken İstanbul’dan, 
su sıkıntısı olmayan İstanbul’a gelindiğini ifade eden 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
“Değişen ve gelişen,  yarınları farklı olan, ezber bozan 
bir Türkiye için 16 Nisan bir milat. ‘Evet’ diyeceğiz.” dedi.

“Geleceğe birlikte yürüyeceğiz…” 
Göreve geldikleri günden bugüne Sancaktepe’ye 2 milyar liralık 
yatırım yaptıklarını hatırlatan Başkan Kadir Topbaş, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Sancaktepe yeni bir ilçe. Buraya metro hayal 
edilemezdi ama Sancaktepe’nin 3 ayrı noktasını metro ile 
buluşturma projemiz var. Bu metro projelerimizin bir kısmının 
inşaatları devam ediyor, bir kısmının da inşaatlarına 
başlayacağız. Bu yatırımlar bundan sonra da devam edecek. 
Sizin gücünüz, yanımızda duruşunuz bize güç katmakta. 
Geleceğe birlikte yürüyeceğiz.”
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Sultanbeyli’ye metro müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş, Sultanbeyli’de inşa edilen yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdiler. 
İstanbul’da daha yapacak çok işlerinin olduğunu ifade eden Başkan Topbaş, 

Sultanbeyli’nin yakında metroya kavuşacağının müjdesini verdi.

Sultanbeyli Toplu Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
Sultanbeyli Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 
yatırımların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, “Sultanbeyli 
için çalışmaya devam edeceğiz. Eğer aşkınız varsa, sevdanız 
varsa bu yatırımları yaparsınız. Milletine aşık olmayanın 
hizmette gözü olmaz. Vatandaşının derdini, kendine dert 
edinmeyenin proje ve eserle işi olmaz.” dedi.

“Bize gurur, kibir yakışmaz; bize tevazu yakışır…” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkeye 12 yıl boyunca Başbakan, 
2,5 yıl da Cumhurbaşkanı olarak hizmet etmenin kendisine 
lütfedildiğini ifade ederek, “Kararlılıkla ve tevazuyla çalışıyoruz. 
Bize gurur, kibir yakışmaz; bize tevazu yakışır. Türkiye’nin bütün 
engellemelere ve zorluklara rağmen 14 yıldır yazdığı başarı 
hikayesinin en yakın şahidi Sultanbeyli’dir. Sultanbeyli dışlanmayı, 
ötelenmeyi, kendi öz yurdunda parya muamelesi görmeyi iyi bilir. 
28 Şubat zihniyetinin bu ülkede ve Sultanbeyli’de neler yaptığını, 
bu ülkenin mütedeyyin insanlarına bir tehdit olarak nasıl 
yaklaşıldığını iliklerinize kadar yaşadınız.” şeklinde konuştu.
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“Dünya İstanbul’u konuşuyor…” 
Başkan Kadir Topbaş da, Sultanbeyli'nin gönlünde ayrı bir 
yer tuttuğunu ve her türlü hizmete layık olduğunu söyledi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu 
ilk günlerdeki, “Hızlı gelişen ve değişen bir dünya var. Bu 
gelişen dünyayı takip eder ve izler, siz de ona göre çalışırsanız, 
gelişirsiniz. Aksi taktirde gelişenleri izlemek zorunda 
kalırsınız.” sözünü hatırlatan Başkan Topbaş, İstanbul’un artık 
başka bir yerde olduğunu ve dünyanın İstanbul’u konuştuğunu 
ifade etti.

“Sultanbeyli’ye metro geliyor…” 
Sultanbeyli’ye metro hattının geleceğini de müjdeleyen Başkan 
Topbaş, “Sultanbeyli’ye metro geleceğini kimse hayal dahi 
edemezdi. İkarus otobüslerden modern ve konforlu otobüslere 
geçtiğiniz, seyahat etmeye başlayacağınız o ilk günlerdeki 
heyecanınızı hatırlıyorum. O memnuniyeti gözlerinizde 
görmüştüm. Buradaki göleti hizmete aldığımızda, meydanı 
olmayan Sultanbeyli’ye, üzerinde bulunduğumuz meydanı 
kazandırdığımızda yaşadığınız memnuniyeti de birlikte 
paylaştık.” diye konuştu.

“Arkamızdaki en büyük güç sizsiniz…” 
İstanbul’un hizmete doymadığını ve daha yapacak çok işlerinin 
olduğunu dile getiren Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Bize engel olmak isteyenler var. İçerden ve 
dışardan dost gördüklerimiz gelişmemizi istemiyorlar. 
Çanakkale’de ve 15 Temmuz’da destan yazdığımız gibi kol kola 
girerek geleceğe yürümeliyiz. İstikrarlı, sürdürülebilir bir 

kalkınmanın ana temeli istikrarlı bir yönetimden geçmektedir. 
Bizim bu kadar yatırım yapabilmemizin arkasında Türkiye’de 
yıllardır istikrarlı bir yönetim anlayışının olması var. İstikrar 
olmayan bir yerde başarılı olmak mümkün değil. İstikrarı 
devam ettirmek de sizin elinizde. Bunu çok iyi biliyorsunuz. 
Arkamızdaki en büyük güç sizsiniz.” 
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Çekmeköy’ün  
yıldızı parlıyor

Çekmeköy’de düzenlenen toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin mevcut sistemle ilerleyemeyeceğini belirten 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın katılımıyla 
Çekmeköy’e yapılan yatırımların toplu açılışı 

gerçekleştirildi. Taşdelen Meydanı’nda düzenlenen törene 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi 
Vasip Şahin, Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız ile 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da katıldı. 

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un en 
genç ilçelerinden biri olan Çekmeköy’ün yıldızının, hem doğal 
güzellikleri hem de üretime ve istihdama olan katkısıyla 
giderek parladığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde 
yaşadığı tecrübelerin kendisine çok şey kattığını aktaran 
Erdoğan, “Türkiye artık mevcut yönetim sistemiyle yoluna 

devam edemez. Mevcut sistemde ısrar etmek, ‘Bu ülke sürekli 
darbe tehditlerine açık kalsın.’ demektir. Mevcut sistemde 
direnmek, Türkiye’yi ekonomik krizlerin pençesine terk etmek 
ve ülkenin terör örgütleri karşısındaki mücadelesinin başarıya 
ulaşmasını istememektir. Bunun için her bir vatandaşımız, 
verdiği oyun ne anlama geldiğini çok iyi bilmelidir.” dedi.

“16 Nisan, 15 Temmuz’un hesabını sorma 
günüdür…” 
15 Temmuz gecesi yaşananlara değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Bakara Suresi’nin 154. ayetini okuyarak, sözlerine 
şöyle devam etti: “Allah yolunda öldürülenlere ölüler 
demeyiniz. Onlar diridirler ama siz bilemezsiniz. 
İşte şehitlerimiz o yolda yürüdüler. 
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Bu mücadeleyi verirken aynı zamanda demokratik haklarını da 
koruma altına aldılar. İşte şimdi 16 Nisan,  15 Temmuz’un 
hesabını sorma günüdür. 15 Temmuz, bu ülkenin maruz kaldığı 
son ve en kanlı darbedir. Türkiye artık her 10 - 15 yılda bir 
ayağına dolaşan darbe, muhtıra, ekonomik kriz gibi 
prangalardan kurtulmak zorundadır.”

“Evet, barıştır ve sevgidir…” 
Yeni sistemle koalisyonlar ve yol açtığı krizlerin sona ereceğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  cumhurbaşkanının ve 
meclisin görev süresinin 5 yıl olarak belirlenmesi beraberinde 
istikrarın güvence altına alınacağını, başarılı olunması 
durumunda milletten 5 yıl daha yetki alabileceğini söyledi.  
18 maddelik metnin incelenmesini isteyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, yeni sistemle amaçlarının yürütmede istikrar 
sağlayarak ülkenin darbeler, terör, ekonomik krizler, 
uluslararası ilişkiler gibi alanlarda ortaya çıkacak sorunlar 
karşısındaki dayanıklılığını artırmak olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz’daki 249 şehit ve 2 bin 193 gaziyi hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:  
“Evet barıştır. Evet sevgidir. Evet, yaratılanı Yaradan’dan ötürü 
sevmektir. Bir olacağız, iri olacağız, beraber olacağız, kardeş 
olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz yok.”
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Bağcılar'a değer katacak 
yeni projeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Başkanı Kadir Topbaş, 
Bağcılar Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  

Bağcılar ilçesinin Anadolu’nun tüm renklerini biraraya getiren yapısıyla 
hem Türkiye’nin hem de İstanbul’un özeti olduğunu söyledi.

Bağcılar’da inşa edilen yatırımların toplu açılışı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından 

gerçekleştirildi. Bölge İdare Mahkemesi, okul, bilgi evi, spor 
salonu, park, kapalı yüzme havuzu, sağlık tesisi, cami ve 
prestij caddelerin de aralarında bulunduğu 36 yapının 
açılışının yapıldığı törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile çok sayıda 
İstanbullu katıldı. 

“Bağcılar, Türkiye’nin ve İstanbul’un özeti…” 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı 
konuşmada, Bağcılar’ın 22 kilometrekarelik alanda 760 bini 
bulan nüfusu ve Anadolu’nun tüm renklerini biraraya getiren 
yapısıyla hem Türkiye’nin hem de İstanbul'un özeti olduğunu 
ifade etti. Darbe gecesinde Bağcılar’ın 7’den 70’e sokaklara 
dökülerek Cumhurbaşkanı’na, hükümetine, istiklaline ve 
istikbaline canı pahasına sahip çıktığını hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Bağcılar, o gece 
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Malazgirt'te Bizans ordusunun üzerine yürüyen yiğitlerin 
ruhunu şad etti. Bağcılar, Anadolu'yu bize ebedi yurt haline 
getiren Selçuklu’nun, Osmanlı'nın mirasına sahip çıktı. 
Bağcılar, o gece Çanakkale şehitlerinin, Kurtuluş Savaşı 
şehitlerinin, terörle mücadele şehitlerinin ruhlarının yeniden 
dirilişine şahitlik etti. Bu ülkede vatanı, bayrağı, ezanı ve 
özgürlükleri için güneş gibi batmaya hazır 80 milyon yürek 
olduğu müddetçe kimse bize yan bakamaz, bize diz 
çöktüremez.”

“Bağcılar’da çok şey değişti…” 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, 
1993 - 1995 yılları arasında Bağcılar’da ilçe başkanlığı 
yaptığını hatırlatarak, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 
Bağcılar’da çok şey değişti. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemdeki yerel 
yönetim anlayışını devam ettirerek bugünlere geldik.” dedi.

“Türkiye, dünyada ezber bozuyor…” 
“Gelişen ve değişen İstanbul yeniden ayağa kalkıyor. Türkiye, 
dünyada ezber bozuyor.” diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Bin yıllık geçmişe sahip bu milleti her yönden 
sıkıştırmak istiyorlar. Rabbim, FETÖ başta olmak üzere sayısız 
entrika düzenleyen iç ve dış düşmanların hilelerine rağmen, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hepsini boşa çıkartıyor. 
Bizim rotasını belirlemiş bir kaptanımız var. Onun yanında 
olmak, mesai arkadaşı olmak bizim için en büyük gurur. 
Milletçe el ele vererek bu ülkenin hak ettiği yere taşınmasında 
birer tuğla ve taş olmaya hazırız.”
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Futbolun zirvesi   
İstanbul’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından bu yıl ikincisi 
organize edilen Uluslararası Futbol Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi. Siyaset ve futbolun ortak yönlerinin bulunduğunun altını 

çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘siyaset de bir takım oyunudur’ dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kulüpler Birliği Vakfı 
tarafından düzenlenen 2. Futbol Zirvesi, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 

Kılıç, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Haliç 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirvede, Kulüpler Birliği Vakfı 
Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Basketbol Federasyonu 
Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim 
ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile NBA, Bundesliga, La Liga, 
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu gibi uluslararası kurum ve 
organizasyonların yöneticileri de hazır bulundu.

“Siyaset de futbol gibi bir takım oyunudur…” 
Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çocukluktan 
itibaren futbola gönül vermiş ve gençlik yıllarında top 
koşturmuş biri olarak bu sporun insana neler kazandıracağını 
biliyorum. Bu oyunun bana kazandırdığı vasıflardan çok 
istifade ettim. Siyasetin, futbolla birçok ortak yönü olduğuna 
inanıyorum. Bu yarışın ilk aşaması sandıktan galip çıkmak, 
ikincisi millete hizmet götürmek içindir. Siyaset de futbol gibi 
bir takım oyunudur.” dedi. 

“Siyasette jübile zamanları geldi!” 
“Nasıl futbolun holiganları varsa holigan siyasetiyle netice 
almaya çalışanlar da var; Anayasa değişikliğini tartışmak 
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yerine meclisin kapatılacağını, ülkenin bölüneceğini söyleyerek 
milletin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Meclisin 
fesih yetkisi asla Cumhurbaşkanı'na ait değildir. Millet seçim 
kararı alındığı zaman Parlamento ve Cumhurbaşkanı seçime 
gider. Şimdi 18 yaşında parlamentoya girmenin yolunu 
açıyoruz. Bunların siyasette jübile zamanı geldi ama hala 
direniyorlar. Sekizinci defa yenilecekler. İnşallah bu kez mesajı 
alırlar.”

“Ülkemizin pek çok şehrine yeni stadyumlar, 
spor tesisleri kazandırdık…” 
Geçmişte İstanbul’da futbol oynamak için yeterli sahanın 
olmadığını, sporun altyapısını sağlamlaştırdıklarını hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyet tarihimizde 2002 yılına 
kadar yapılan toplam spor tesisi sayısı 1.575 iken biz buna 
1.924 yeni tesis ilave ettik. 12 adet olan atletizm pistini 52’ye 
çıkardık. Gençlerimizin futbola olan ilgisinde çok önemli yere 
sahip olan halı saha sayısını 578’den 1.924’ü mahalle tipi ve 

736’sı standart saha ilavesi olmak üzere 2 bin 660’a taşıdık. 
Ülkemizde 48 yarı-olimpik veya olimpik havuz varken 
78 adet yeni havuz ilan ettik. Biz ülkemizin pek çok şehrine 
dünyada parmakla gösterilen yeni stadyumlar kazandırdık, 
kazandırmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

Olimpiyat Oyunları için altyapıda ciddi mesafeler kat edildiğini 
ve İstanbul’un yanında Erzurum, Antalya, Trabzon, Mersin gibi 
pek çok şehrimizin de uluslararası müsabakalara hazır 
durumda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Uluslararası spor alanında 
organizasyonlarımızla rüştümüzü ispat ettik. En büyük yatırımı 
insana yapmak mecburiyetindeyiz. Süper Lig’de gençlerimizin 
sayısının azaldığını görmekteyiz. Dünyanın en iyi 
futbolcularının takımlarımızda oynaması önemli ama bu 
futbolcuların bizim gençlerimiz olması da bize onur verir. 
Yeni dönemde Süper Lig’de kendi gençlerimizin sayısının 
artacağına inanıyorum.”
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Kadın varsa demokrasi var!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği ile birlikte Kadın ve 

Demokrasi Buluşması’na ev sahipliği yaptı. Etkinliğin onur konuğu olan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınların ve gençlerin içinde olmadığı 

demokrasinin eksik ve sürdürülemez olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi 
Derneği’nin (KADEM) işbirliğinde Kadın ve Demokrasi 
Buluşması düzenlendi. “Kadın Varsa Demokrasi Vardır” 

sloganıyla Abdi İpekçi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 
etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine 
Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan 
Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve eşi 
Özleyiş Topbaş, bazı milletvekilleri ile KADEM üyeleri katıldı. 

“Kadın hakları konusunda tercüme 
yaptırmaya ihtiyacımız yok…” 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinlikte yaptığı 
konuşmada, “Bizim, kadınlarımızın haklarını, hukuklarını 
korumak için dışarıdan model almaya, tercüme yapmaya, 
kopya çekmeye ihtiyacımız yok. Medeniyetimizde ve 
kültürümüzde kadın haklarını istediğimiz istikamette 

geliştirmeye yönelik felsefi ve fiili her türlü örnek mevcuttur.” 
dedi. “Kadın varsa, demokrasi vardır” vurgusunu gayet yerinde 
ve anlamlı bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kadınların ve gençlerin içinde olmadığı bir demokrasinin 
sadece eksik değil, aynı zamanda sürdürülemez olduğunu 
söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyada kadın hakları konusunda 
en çok konuşan ve en iddialı sözleri söyleyen, en çok faaliyet 
gösteren ülkelere bakınız. Hemen hepsinin de bu bakımdan 
karanlık bir geçmişe sahip olduğunu görürsünüz. Aynı 
toplumların bugün canhıraş bir şekilde kadın hakları 
savunuculuğu yapıyor olmaları, herhalde geçmiş 
günahlarından arınma çabasından kaynaklanıyor.” 
diye konuştu.
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“Kadına hak ettiği değer verilmeli…” 
Geçmişte kadını insan yerine koymayanların, günümüzde yine 
kadınları farklı bir yere konumlandırmaya çalıştığını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dün 
kadını alınıp satılan bir eşya gibi görenler, bugün de kadın 
bedenini ve emeğini metalaştırarak bir anlamda modern 
kölecilik yapıyorlar. İşte bu konuda KADEM’in yaklaşımının yani 
kadına hak ettiği değeri ve toplumsal rolü insan hakları 
kapsamında kazandırma mücadelesinin en doğru, en sağlıklı 
yöntem olduğuna inanıyorum. Kadına şiddet, bir insanlık 
suçudur. Kimse aksini iddia edemez, tevessül eden de 
karşısında bizi bulur.”

“Kadınlarımızın fedakarlığını 
15 Temmuz’da gördük…” 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, cennetin 
annelerin ayakları altında olduğunu ifade ederek, tüm dünya 
kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. 
“Anne şefkati ve merhameti olmasaydı bizler insanlığı nereden 
öğrenecektik?” diyen Başkan Kadir Topbaş, kadının mutlu 
olmadığı dünyada huzurun ve barışın olmayacağını söyledi.

Merhametin sembolü kadınlarımızın demokrasideki yerinin 
önemine değinen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Dünya insanlığına hizmet veren birçok insanı kadınlarımız 
yetiştirdi. Bizim değerlerimizde anneye ve kadına saygı vardır. 
Kadınlarımızın fedakarlığını Çanakkale’de, Milli Mücadele’de ve 
15 Temmuz’da gördük.” 
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Kabataş Meydanı’nda 
tam entegrasyon gerçekleşiyor!

İstanbul’un önemli merkezlerinden Kabataş, yepyeni bir görünüme kavuşuyor.  
Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi projesini basına tanıtan 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, çalışmaların 
2018 yılında tamamlanacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, inşaatı 
devam eden transfer merkezi ile yeni meydan çalışmasını 
basın mensuplarına tanıttı. Saraçhane Belediye Sarayı’nda 

gerçekleştirilen toplantıda İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve 
diğer belediye bürokratları da yer aldı. İstanbul’un önemli 
merkezlerinden biri olan Kabataş’a dev bir transfer merkezi ve 
60 bin m2’lik yeni bir meydan kazandıracaklarını belirten 
Başkan Kadir Topbaş, “Ustalık dönemimin en önemli 
eserlerinden biri olarak gördüğüm projeyle Dolmabahçe - 
Fındıklı arasındaki araç trafiği yer altına alınacak. 
Bütün raylı sistemleri entegre eden çalışma, 2018 yılı sonunda 
tamamlanacak. İstanbul’a hizmet etmek her kula nasip olmaz.” 
dedi. 

Günde 1 milyon yolcu faydalanacak 
Proje kapsamında Kabataş’taki toplam 90 bin m2’lik alanın 
yeniden düzenleneceğinin altını çizen Başkan Kadir Topbaş, 
transfer merkezinin, Fındıklı Molla Çelebi Camii’nin kuzey 
tarafından başlayıp, Kabataş Bezmi Alem Valide Sultan 
Camii’ne bitişik Kabataş Balıkçı Barınağı’nı da içerisine alacak 
şekilde yapılacağı söyledi. Transfer merkezinden ilk etapta 
günde 850 bin, daha sonra ise 1 milyon yolcunun 
faydalanacağını belirten Başkan Topbaş, Kabataş - Üsküdar 
Yaya Tüneli projesinin fikrini veren Başbakan Binali Yıldırım’a 
teşekkür etti. 

Kabataş Meydanı’nda tam entegrasyon 
Proje tamamlandığında Kabataş Meydanı’nda tam 
entegrasyonun sağlanacağını ifade eden Başkan Topbaş, 
“İnşaatı devam eden 25 km uzunluğundaki Kabataş - 
Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı; tramvay, 
füniküler, deniz ulaşımı ve Üsküdar - Kabataş Boğaz Yaya 
Geçiş Tüneli ile entegre olacak. Metro hattının entegrasyonu 
yeraltından sağlanacak.” dedi.
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İskelelerin yolcu kapasitesi artacak 
Dağınık durumda bulunan iskelelerin yeniden düzenleneceğini ve 
kapasitelerinin artırılacağını söyleyen Başkan Topbaş, 
yapılacak 4 adet yeni iskeleyle birlikte kapasitenin 
yüzde 80 oranında artacağını sözlerine ekledi. Mevcut iskeleye 
12 gemi ve teknenin yanaşabildiğini, yeni proje ile bu sayının 
22’ye çıkacağını vurgulayan Başkan Topbaş, iskelelerin, günlük 
ortalama 30 bin yolcu kapasitesi ile hizmet vereceğinin altını 
çizdi. Tarihi ve kültürel yapıyı korumaya yönelik çalışmalar 
kapsamında Fındıklı kıyı şeridindeki girinti alanının 
doldurularak, parkın yeniden düzenleneceğini de ifade eden 
Başkan Topbaş, yeşil alanın yaklaşık 1.000 m2 genişletileceğini ve 
bölgeye 1.000 araç kapasiteli zeminaltı otopark 
kazandırılacağını açıkladı. 

İstanbul’da günlük yolcu sayısının, yapılan ulaşım 
yatırımlarıyla 12 milyondan 30 milyona taşındığını ve 
gelecekte 50 milyonları bulacağını dile getiren Başkan Topbaş, 
“İstanbul’da, erişim noktasında ne yaparsak çözüm 
getirebiliriz, bunu biliyoruz. Bu nedenle ‘her yerde metro, 
her yere metro’ dedik. Nihai olarak 1.000 kilometre raylı sistem 
hedefledik.” diye konuştu.

Yapılacak otoparkla meydanlar 
araçlardan kurtulacak 
Kabataş’ta yayalaştırılan dev meydanda çeşitli etkinliklerin de 
yapılacağına değinen Başkan Kadir Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Meydanda yolcu peronu, geleneksel deniz tekneleri ile 
yeme - içme salonları yer alacak. Dolmabahçe Meydanı gibi 
tarihi bir mekanda araçlar park ediyor. Yapacağımız 
1.000 araçlık otoparkla bu meydanları boşaltacağız. 
Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret eden otobüsler için de 

40 otobüslük park yeri olacak. Şehir içi yolcu otobüsleri de 
yeraltından geçecek. Projede, yolcuların egzoz gazından 
etkilenmemesine kadar her şey düşünüldü. Ayrıca meydanın 
altında metro bağlantısı, müze ve sergi salonları, otopark, 
pazar yeri ve mağazalar olacak. Meydanın yüksekliğiyle ilgili 
söylenenler de doğru değil. Kabataş’taki seti geçmeyen gayet 
mütevazi yükseklikte bir buluşma noktası olacak. Muhteşem 
bir meydan ortaya çıkacak.”

Kabataş’taki tarihi yapılar korunuyor 
Projenin tüm detaylarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 
sunulduğunu ve “Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu gerekli 
değildir” belgesinin alındığını açıklayan Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Tarihi yapıların zarar gördüğü ve 
çalışmaların durdurulduğu haberleri doğru değildir. 
Koruma Kurulu, iddialara istinaden inceleme yapılmasını 
istemiştir. Vakıflar İl Müdürlüğü ise yerinde tespit yaparak, 
zarar olmadığına dair rapor sunmuştur. Projenin 2008 yılı 
itibarıyla kurul onayı var.”
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İBB’den Arnavutköy’e 
2 milyar TL yatırım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Arnavutköy'e yaptığı yatırımların toplu açılış ve 
temel atma töreni, Başkan Kadir Topbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 

Arnavutköy’ün artık bir şehir haline dönüştüğünü belirten Başkan Topbaş, 
4 ayrı metro hattının ilçeyle buluşacağını söyledi.

Arnavutköy İlçesine Yapılan Yatırım ve Hizmetlerin Toplu 
Açılış ve Temel Atma Töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla yapıldı. Arnavutköy 

halkının yoğun ilgi gösterdiği törende, Arnavutköy Belediye 
Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ile meclis üyeleri, siyasi parti 
temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. 

Arnavutköy’e 12 yılda toplam 2 milyar 35 milyon liralık yatırım ve 
hizmet yaptıklarını belirten Başkan Topbaş, açılışı ve temel 
atması gerçekleştirilenlerin tutarının ise 94 milyon 37 bin lira 
olduğunu söyledi. Bu hizmetlerin Arnavutköy’e ve İstanbul’a 
hayırlı olmasını dileyen Başkan Topbaş, “Sizler bize her 
seçimde ‘evet’ dediniz, biz de gereğini yerine getirdik. İstanbul ve 

Türkiye gelişiyor. Arnavutköy artık köylükten çıkarak güzel bir 
şehir haline dönüşüyor. Yurttaşlarımız olarak hep arkamızda 
durdunuz. Biz de hizmet için geceyi gündüz yaptık. İhtiyaçları 
yerine getirdik. Bugün dünden çok farklı, yarınlar çok daha 
farklı olacak.” dedi.

Arnavutköy’e 4 ayrı metro hattı geliyor 
Arnavutköy’de yaptıkları altyapı yatırımlarıyla geçmişte kader 
gibi algılanan su taşkınlarını çözdüklerini vurgulayan 
Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Arnavutköy 
Hastanesi’nin arkasından geçen, 80 milyon TL değerindeki 
yol çalışmamız, inşallah Mayıs ayında bitecek. Tramvayı 
tamamladık ama ‘Arnavutköy’e metro da gelmeli’ dedik. 
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Burada oturan hiç kimse metro geleceğini düşünemezdi. 
Fakat bu gerçekleşiyor. Metronun projelendirme çalışmaları 
tamamlandı. Vezneciler’den buraya ve 3. Havalimanı’na kadar 
bir metro hattı geliyor. Diğer taraftan 30 km’lik Halkalı - 
Arnavutköy - 3. Havalimanı Raylı Sistem Hattı, 34 km’lik 
Gayrettepe - Kemerburgaz - 3. Havalimanı Raylı Sistem Hattı ve 
33 km’lik Halkalı - Bahçeşehir - Çatalca Raylı Sistem Hattı da 
yapılacak. Arnavutköy 4 raylı sistem hattıyla buluşacak.” 
Türkiye’de ilk defa Aselsan ile metro vagonunun beynini 
yapacaklarını söyleyen Başkan Topbaş, bu alanda önemli 
aşama kaydettiklerini de sözlerine ekledi.

Başkanlığın gücü direkt halktan gelecek 
1963 yılına kadar belediye başkanlarını halkın değil, seçilen 
belediye meclisinin belirlediğini hatırlatan Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizi başarılı görüyorsanız, 
yetkilerimizden dolayıdır. Bize güven duydunuz, bütçeyi teslim 
ettiniz. Başkanlık sistemi de bunun gibi... 2019’da ‘ülkenin 
geleceğini bu kişiye emanet edebilirim’ diyeceksiniz. 
Parlamenter sistem iddia edildiği gibi daha demokratik değil. 
Genel başkanlar ne diyorsa parlamentoda o oluyor. Ama bu 
gelecek sistemle tanıdığınız bildiğiniz insanları seçip, 

göndereceksiniz ve başkana direkt yetki vereceksiniz. Bugün 
bürokratik oligarşiyle ayaklara pranga vuran bir yönetim 
sistemi oluşturulmuş. Arnavutköy’e, İstanbul’a her yere metro, 
altyapı, havalimanı diyorsanız, bunun için ‘evet’ demek lazım. 
‘Dışarıdan yapılan her türlü entrikaya karşı durulsun ve 
çocuklarımızın gözü dışarıda olmasın’ diyorsanız bunun için 
‘evet’ demek lazım. Tankını, topunu, uçağını yaparak, askeri 
milli sanayisini kuran bir Türkiye için ‘evet’ demek lazım. Siz ne 
kadar ‘evet’ derseniz, hizmet o kadar devam edecek.”

Arnavutköy’den Başkan Topbaş’a teşekkür 
Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim 
Baltacı da, Arnavutköy’ün 3. Havalimanı, Kuzey Marmara 
Otoyolu, Kanal İstanbul ve yapılacak metro hatları ile 
İstanbul’un yarını olacağını söyledi. İlçelerine yaptığı 
yatırım ve hizmetlerden dolayı Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür 
eden Baltacı, konuşmasını şöyle tamamladı: “Başkanımız 
Kadir Topbaş liderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
ilçemize çok önemli ulaşım yatırımları, bölge parkları, mesire 
alanları, dere ıslahları, yağmur suyu kanalları, gençlik 
merkezleri ve meydanlar yaptı. Bir dedik, iki etmediniz, 
Allah razı olsun.” 
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Eyüp İlçesine Yapılan Yatırım ve Hizmetlerin Toplu Açılış, 
Temel Atma ve Tanıtım Töreni, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla yapıldı. 

Törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Eyüp 
Belediye Başkanı Remzi Aydın, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan 
ile birlikte sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

“İstanbul’a 98 milyar lira yatırım…” 
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, göreve geldikleri 
günden bu yana İstanbul’a 98 milyar lira yatırım yaptıklarını 
ifade ederek, “Bu yılki yatırım bütçemiz de 16,5 milyar lira. 
Geçmişte maaş ödeyemeyen, çöp yığınlarından geçilemeyen ve 
suyu akmayan İstanbul’un şimdi borcu yok.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eyüp’te inşa edilen yatırımların 
toplu açılışını gerçekleştirdi. “Her yerde metro, her yere metro” hedefi ile İstanbul’da 

ulaşım devrimini başlattıklarını ifade eden Başkan Topbaş, Eminönü ile 
Eyüp arasına yeni bir tramvay hattı yapacaklarını açıkladı. 

Eyüp’e  yeni bir 
tramvay hattı daha…
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“İstanbul, atıksulardan kurtuldu…” 
İSKİ’nin İstanbul’a yaptığı yatırımları da anlatan Başkan Topbaş, 
“İstanbul’un nüfusu geçmişte 7 milyon civarındayken, kente 
haftada sadece bir kere su veriliyordu. İstanbul’un artık su 
problemi yok. Atıksular denize boca edilirken, kurduğumuz ileri 
biyolojik arıtma tesisleri sayesinde bu kirli sular artık 
denizlerimize dökülmüyor.” dedi.

“Eminönü’nden Eyüp’e tramvay geliyor…” 
“Her yerde metro, her yere metro” hedefi ile İstanbul’da ulaşım 
devrimi başlattıklarını hatırlatan Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Altyapıdan ulaşıma kadar her alanda ciddi 
yatırımlar yaptık. Eyüp ilçemize metro geleceği hayal dahi 
edilemezdi. Şu anda iki tane metro hattı Eyüp’ten geçiyor. 
Ayrıca Eminönü’nden Haliç boyunca sahilden Eyüp’e gidecek 
olan tramvay hattı inşa ediyoruz.  İstanbul artık dünyanın gıpta 
ile takip ettiği bir şehir haline geldi. Bizim tevekkülümüz Allah’a, 
istikametimiz milletin huzur ve refahınadır.”

“İstanbul, yardım başkenti olacak…” 
Uluslararası Yardım Platformu’nun kendisini ziyaret ettiğini 
belirten Başkan Kadir Topbaş, yaptıkları toplantı ile ilgili olarak 
şu bilgileri paylaştı: “Uluslararası Yardım Platformu, Türkiye ve 
İstanbul'u Yardım Başkenti olarak seçme kararı aldı. Yaptığımız 
görüşmede şunu söylediler; ‘Birçok ülke yardım konusunda 
kendini çok farklı anlatıyor ama gerçek anlamda yardım 
Türkiye’den yapılıyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
dünyanın neresinde olursa olsun, bir afet yaşandığı zaman 
ekibiyle hemen müdahale edebiliyor. Bu yüzden İstanbul’u 
2017 yılı için ‘yardım başkenti’ olarak belirledik ve ilan ettik. 
Bütün ekiplerimiz insani destek için dünyanın her yerine el 
uzatmaya, yardımcı olmaya çalışıyor. İstanbul ve Türkiye’nin 
yardım konusundaki hassasiyetini dünyaya öğretmek ve 
anlatmak istiyoruz.” 

Eyüp’e yeni bir İSKİ hizmet binası… 
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de, Başkan Kadir 
Topbaş’a İstanbul’a yaptığı hizmetler için teşekkür etti. 
İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ise Eyüp’te maliyeti yaklaşık 
11 milyon lira olan yeni bir şube müdürlüğü binası inşa 
ettiklerini ve bu şubede, 28 mahalledeki 150 bin aboneye 
hizmet verileceğini söyledi. Ağaçlı, Akpınar, Çiftalan Mahallelerinin 
altyapısı için yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden 
Turan, bu bölgelerde yaklaşık 18 km atıksu ve yağmur suyu 
hattı inşa ettiklerini ve küçük arıtma tesisinin inşaatına 
devam ettiklerinin altını çizdi.   

Eyüp’e yeni altyapı ve içmesuyu 
yatırımları ... 
Törende, Eyüp İSKİ hizmet binası, Eyüp Ağaçlı, Akpınar ve 
Çiftalan Mahalleleri atıksu ve yağmursuyu hattı, Eyüp Akpınar 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Kemerburgaz Mahallesi 
içmesuyu hattının açılışı yapıldı. Ayrıca İslambey Mahallesi 
atıksu ve yağmursuyu hattı, Kemerburgaz atıksu hattı ve İslam 
Bey yağmursuyu tünel inşaatlarının temeli atıldı.



M
ar

t 
20

17
 

ww
w.

ib
b.

ist
an

bu
l

30

Gaziosmanpaşa Meydanı’nın  
temeli atıldı

Gaziosmanpaşa’daki 4 meydan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dev projesiyle 
birleşiyor. Meydanın temel atma töreninde konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
“Daha çok metro, daha çok iş, aş ve istihdam için ‘Evet’ demek lazım.” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın 
katılımıyla gerçekleştirilen Gaziosmanpaşa Meydanı Temel 

Atma Töreni’nde İstanbul Milletvekili Recep Koral, 
Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay, İBB Meclisi AK Parti 
Grup Başkanı Temel Başalan, İBB Meclisi üyeleri, AK Parti 
Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Şahin Pirdal, Gaziosmanpaşa sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar, muhtarlar ve 
vatandaşlar yer aldı. 

“Gaziosmanpaşa’ya yeni bir metro geliyor…” 
Gaziosmanpaşa’ya bugüne kadar 1 milyar 700 milyon lira 
yatırım yapıldığını ifade eden Başkan Kadir Topbaş, 
“Yatırımlarımız devam edecek; İstanbul’un altını metro 

ağlarıyla örmekteyiz. Kabataş – Beşiktaş – Mecidiyeköy – 
Mahmutbey Metro Hattı 2018 yılında açıldığında, buradan 
Kabataş’a, Üsküdar’a Sarıyer’e, istediğiniz noktaya metroyla 
gidebileceksiniz. Ayrıca Vezneciler’den 3. Havalimanı’na 
uzanacak ve Gaziosmanpaşa’dan geçecek yeni bir metro 
hattının daha projesini yapıyoruz. Projenin ilk etabının temelini 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu dönemde atacağız. 
3. Havalimanı’na uzanan ikinci kısmını ise Ulaştırma 
Bakanlığımız yapacak.” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmayan eski 
otobüsleri yenileyerek, Bosna’dan Afrika’ya kadar birçok 
ülkeye hediye ettiklerini ifade eden Başkan Topbaş, sözlerini 
söyle sürdürdü: “Sizin desteğiniz ve duruşunuz İstanbul, 
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Türkiye ve mazlum coğrafyalardaki hizmetlerin durmaksızın 
devam etmesini sağlıyor. Biz, dünyaya medeniyetin ne demek 
olduğunu öğretmiş bir milletiz. Amacımız, İstanbul’u dünyanın 
gıptayla baktığı, daha iyi şekilde yaşanabilir bir şehir haline 
getirmek.” diye konuştu. 

“Yapacak çok işimiz var...” 
Vatandaşların 15 Temmuz’da çok önemli bir duruş sergilediğini 
ve dünyaya millet nedir gösterdiklerini kaydeden Başkan 
Topbaş, konuşmasını şöyle tamamladı: “Hiçbir toplumun 
yapamayacağını yaptınız. Ben de bir şehit torunuyum. 
Bu toprak şehitlerimizden bize emanet ve bu ülkeye daha ne 
yapsak az. Daha yapacak çok işimiz var, yeter ki siz bizim 
yanımızda olun.” 

“Siz, bize evet dediniz, biz de ne istiyorsanız 
gerçekleştirdik...” 
1994’ten itibaren Gaziosmanpaşa ve İstanbul’da çok büyük 
yatırım ve hizmetlerin yapıldığına dikkat çeken İstanbul 
Milletvekili Recep Koral, “Siz, bize evet dediniz, biz de ne 
istiyorsanız gerçekleştirdik. İstanbul’da ve Türkiye’de ihtiyaç 
olan hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Bu meydanın altındaki 
altgeçidi Sayın Cumhurbaşkanımız yapmıştı. ‘Her yerde metro, 
her yere metro’ diyen Kadir Topbaş ağabeyimiz de üstünü çok 
daha güzel bir hale getirecek.” diye konuştu. 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise 
yapılacak meydanın ilçenin tek meydanı olması nedeniyle çok 
önemli olduğunu belirterek, İBB Başkanı Kadir Topbaş’a 
teşekkür etti. İBB’nin, yüzme havuzu, otopark ve spor kompleksi 
gibi çok önemli yeni projeler gerçekleştireceğine değinen 
Hasan Tahsin Usta, “İstanbul ve Gaziosmanpaşa için önemli bir 
proje olan 25 kilometrelik Kabataş – Beşiktaş – Mecidiyeköy– 

Mahmutbey Metro Hattı’nın 4 istasyonu ilçemizden geçiyor. 
Bu, Gaziosmanpaşa’nın metro hatlarına ve İstanbul’un her 
noktasına entegrasyonu adına çok önemli.” dedi. 

Törenin ardından Başkan Kadir Topbaş, Gaziosmanpaşa 
Belediyesi’nin düzenlediği Keşkek Festivali’ne katılarak 
vatandaşlara keşkek dağıttı.

Gaziosmanpaşa’da Atatürk Büstü Meydanı, 
Hükümet Konağı Meydanı, Kültür Merkezi 

Belediye Meydanı ve Cami Meydanı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 45 bin 500 m2 lik 
dev meydan projesiyle birbirine bağlanıyor.
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Bahçelievler’e yeni yatırımlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Bahçelievler’e yaptığı yatırımların toplu açılışı ve 

temel atması, Başkan Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.  
Törende konuşan Başkan Topbaş, İstanbul’u daha erişilebilir, daha yaşanabilir kılmayı 

hedeflediklerini, bu doğrultuda yatırım ve hizmetlerine ara vermeden 
devam edeceklerini söyledi.

Bahçelievler İlçesine Yapılan Yatırımların Toplu Açılış ve 
Temel Atma Töreni, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Bahçelievler Belediye 
Başkanı Osman Develioğlu, bürokratlar, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı. 

İstanbul aşığı ve fahri Bahçelievlerli olduğunu belirten 
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İstanbul’daki yeni üstgeçit, 
altgeçit, tünel, metro, önemli altyapı ve çevre projeleriyle 
Başkan Kadir Topbaş döneminde karşılaştığını söyledi. 

Geçmişteki Tavukçu ile Ayamama Dereleri ve İSKİ yolsuzluklarını 

hatırlatan Başbakan Yardımcısı Kaynak, “İstanbul’un Kadir 

Ağabey’ini ve Bahçelievler Belediye Başkanımızı tebrik 

ediyorum. İstanbul ve Bahçelievler’deki yeni hizmetleri adım 

adım takip ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye 

başkanlığından beri İstanbul için hayal ettikleri bugün bir bir 

hayata geçiyor. 16 Nisan’da ülkemiz için yepyeni ufukların 

bizimle olmasını diliyorum. Millete hesap vermek önemli. 

Getirdiğimiz sistem tam da budur.” dedi.
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“Haklı olan her talebi yerine getiriyoruz…” 
İstanbul’un nüfus olarak 124, ekonomi yönünden ise 
117 ülkeden büyük olduğunu belirten İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, “İstanbul’da ve Türkiye’de 
hizmetin ardı arkası kesilmiyor; 17 milyona dayanan şehirde 
su ve atıksu problemi yok. Geçmişte plansız gelişen İstanbul’da 
ulaşımdan altyapıya kadar olan tüm ihtiyaçları karşılamak için 
büyük gayret gösterdik. Bize gelen her türlü haklı talebi yerinde 
çözmeye çalıştık.” diye konuştu.

“Bahçelievler’e 1 milyar 285 milyon lira 
yatırım…” 
İstanbul’u daha erişebilir ve daha yaşanabilir hale getirmeyi 
hedeflediklerinin altını çizen Başkan Kadir Topbaş, 
şöyle konuştu: “Görev süremiz boyunca Bahçelievler’e tam 
1 milyar 285 milyon lira yatırım yaptık. Belediye başkanı olarak 
ekibimizi kendimiz seçiyoruz. Bir arkadaşımızın performansı 
düştüğü zaman teşekkür ediyor, bir başkasına yetki veriyoruz. 
Yarın sandığa geldiğimizde yetkiyi nasıl kullandığımızı, kimlerle 
çalıştığımızı ve bütçeyi nasıl oluşturduğumuzu bile sormazsınız. 
Neler yaptığımıza bakarsınız ve güvendiğiniz insanlara yetki 
verirsiniz. Önümüzde geleceğiniz ile ilgili karar vereceğiniz 
16 Nisan referandumu var. Göreve getireceğiniz 
cumhurbaşkanına aynen belediye başkanlarında olduğu gibi 
yetki vererek, ‘Kabineni kur, devam et’ diyeceksiniz.” 

“Bu yatırımlar ne ilk ne de son…” 
Bugünkü parlamenter rejimde, vatandaşın hiç istemediği bir 
siyasi partinin bile koalisyon ortaklığı ile iktidar olabildiğine 
değinen Başkan Topbaş, vatandaşların yetki verirken çok dikkat 
etmesi gerektiğini söyledi. Ülkemizdeki kaynakların yatırım 
yapmak için yeterli olduğunu vurgulayan Başkan Topbaş, 

sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün, Bahçelievler Yarı-Olimpik 
Yüzme Havuzu ve yeni tünelleri açıyor, atıksu kanalları yapmak 
için temel atıyoruz. Geçmişte dere taşkınlarında ne hayatlar 
kaybedildi. Bu yatırımlar Bahçelievler’e hayırlı olsun. Bize destek 
verdiğiniz müddetçe bu yatırım ve hizmetlerin ardı arkası 
kesilmeyecek. Çünkü bunlar sizin vereceğiniz yetkiyle 
gerçekleşiyor.” 

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve 
Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Bahçelievler 
Yarı-Olimpik Yüzme Havuzu ile atıksu yatırımlarının açılışını 
gerçekleştirdi. Ayrıca Mehmet Akif Mahallesi’nde inşa edilecek 
121 metrelik atıksu hattının temeli atıldı. Yüzme havuzunu gezen 
Başbakan Yardımcısı Kaynak ve Başkan Topbaş, gösteri yapan 
çocuklardan müsabakalarda madalya istedi.
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Çatalca adım adım   
doğalgaza kavuşuyor 

Çatalca’nın İhsaniye, İnceğiz ve Kabakça Mahallelerine doğalgaz verildi.  Düzenlenen 
törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, iki ay içerisinde 

ilçedeki dokuz mahalleyi daha doğalgazla buluşturacaklarını müjdeledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Çatalca’da 
vatandaşlarla buluştu. İlk olarak İhsaniye Meydanı’nda 
düzenlenen gaz verme törenine katılan Başkan Topbaş, yedi ay 
önce bölgeyi ziyaretinde verdiği doğalgaz sözünü yerine getirdi. 
Düzenlenen törene AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, 
İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik ve İSKİ Genel Müdürü 
Fatih Turan da katıldı. Çatalca’nın İhsaniye, İnceğiz ve 
Kabakça Mahallelerine verilen ilk gazı tören alanında 
Başkan Kadir Topbaş yaktı. 

Dokuz mahalleye daha doğalgaz müjdesi 
Başkan Topbaş, yedi ay önce başlattıkları çalışmanın kısa 
sürede tamamlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. 
Başkan Topbaş ayrıca iki ay içerisinde Çanakça, Akalan, İzettin, 

Gökçeali, Nakkaş, Kestanelik, Dağyenice, Subaşı, Okkalı 
Mahallelerini de doğalgazla buluşturacaklarını müjdeledi. 
 

“Görevimiz; insanımızın olduğu 
her yere hizmet götürmek…” 
Maaş ödeyemeyen bir belediyeden, susuzluğun bir kader 
olarak gösterildiği yıllardan bugünlere gelindiğine değinen 
Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul’un artık su 
problemi yok. Melen’den su getirdik, barajlar yaptık. 
Çatalca’ya da bir buçuk ay gibi kısa bir sürede su getirdik. 
İnsanımızın olduğu her yere hizmet götürmek bizim görevimiz. 
Üç dönemdir İstanbullu bize güvendi ve bizi gurur duyduğumuz 
bu göreve layık gördü.” 
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Çatalcalı vatandaşlardan 
yoğun ilgi 
Başkan Kadir Topbaş’ın Çatalca’da gün 
boyunca sürdürdüğü programlarından biri 
de Çanakça’da gerçekleştirildi. 
AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, İGDAŞ 
Genel Müdürü Mehmet Çevik, İSKİ Genel 
Müdürü Fatih Turan’ın da katıldığı 
programa, Çatalcalı vatandaşlar ellerinde 
Türk bayraklarıyla yoğun ilgi gösterdiler. 
 

“Bu şehre hizmet etmek en 
şerefli gurur…” 
Programda konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
“Dünyanın imrendiği İstanbul’u sizin 
desteğinizle üç dönemdir yönetiyorum. Bu 
şehre hizmet etmek en şerefli gururdur.” 
dedi. Göreve geldikleri günden bugüne 
Çatalca’ya 1 milyar, İstanbul’a ise 98 milyar 
liralık yatırım yapıldığını hatırlatan Başkan 
Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Bizim bu yatırımlarımız münasebetiyle her 
ay İstanbul piyasasına sadece işçilik olarak 
485 milyon lira girmektedir. 
Bu istihdam demektir, aş ve iş demektir. 
Yatırımlarımızı daha da artırmayı 
planlamaktayız.” 
 

“Çanakça’ya hafif metro 
gelecek…” 
İhsaniye, İnceğiz ve Kabakça Mahallelerinde 
vatandaşların artık soba yakma derdinden 
kurtulduğunu ifade eden Başkan Topbaş, 
Çanakça’nın da iki ay sonra doğalgaz ile 
buluşacağını söyledi. Çatalca’ya hafif metro 
getirecekleri müjdesini de veren Başkan 
Kadir Topbaş, “Buradan İstanbul’un her 
tarafına gideceksiniz. 4 - 5 kilometrelik 
mesafede bulunan istasyona gittiğiniz 
zaman hemen İstanbul’dasınız. Hızlı, 
konforlu, kaliteli bir yolculuk yapacaksınız.” 
diye konuştu.

Çanakça’daki eski lojman ve okulun yıkılıp 
dökülmek üzere olduğunu öğrenen 

Başkan Topbaş, şunları söyledi:“O lojmanları 
yıkacağız ve sekiz derslik bir okul yapacağız. 
Bu, güçlendirme değil! Başkanlık sistemi işte 

bu kadar kolay. Bürokrasiye takılmadan ve 
zaman kaybetmeden anında karar verebiliyor, 

anında çözüm getirebiliyoruz.”
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İBB hava yolu şirketi kuruyor

Başbakan Binali Yıldırım, Artvin programı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’a ‘uçak’ talimatı verdi. Artvin'in barajlarına deniz uçaklarıyla 

yolcu taşınması talimatı ile ilgili açıklama yapan Başkan Kadir Topbaş, 
hava yolu şirketi kurmak için gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Artvin’de vatandaşlarla buluştu. 
Başbakan Yıldırım programı sırasında, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Hopa’ya balıkçı barınağı, 
Arhavi’ye organize sanayi bölgesi ve üniversite ile şehir merkezi 
arası çalışan teleferik kazandırıldığını söyledi. ‘Artvin’deki 
barajlara deniz uçaklarıyla yolcu taşıyalım' talimatını veren 
Başbakan Yıldırım, “Artvin’in barajlarına, Trabzon, Samsun ve 
İstanbul’dan deniz uçaklarıyla yolcu taşıyalım. Başkan Kadir 
Topbaş, bu projeyi sizin için gerçekleştirecek. Memleketine 
büyük hizmetleri var, bunu da sizin için yapacak.” dedi.

Uçaklar suya da inecek 
Başbakan Binali Yıldırım’ın bu talimatıyla ilgili açıklama yapan 
Başkan Kadir Topbaş, deniz uçaklarıyla yolcu taşıma projesi 
kapsamında hava yolu şirketi kurmak için gerekli hazırlıkları 
yaptıklarını söyledi. Türkiye’deki uygun şehirlere ulaşım hizmeti 
vereceklerini belirten Başkan Topbaş, hava yolu şirketinin 
bünyesinde baraj gölleri dahil olmak üzere suya iniş yapabilen 
deniz uçaklarının da bulunacağını ifade etti.
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Dünyanın en kapsamlı 
Girişimcilik Merkezi İstanbul’da!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Kalkınma Ajansı arasında “İstanbul Living 

Lab Deneyim Merkezi” projesi için sözleşme imzalandı. Deneyim, Eğitim, Etkinlik ve 
Kuluçka Merkezlerinin bulunacağı proje, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile İstanbul 
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Valisi 
Vasip Şahin, “İstanbul Living Lab Deneyim Merkezi” projesine 

imza attılar. Dünya Ticaret Merkezi’ndeki imza töreninde 
konuşan Başkan Kadir Topbaş, ‘Living Lab’in Türkiye için yeni bir 
kavram olduğunu ve inovatif düşünce ile girişimciliği biraraya 
getirmesi yönüyle önem taşıdığını söyledi. Kurulacak merkezin 
şehir yaşamına önemli bir kalite penceresi açacağını belirten 
Başkan Topbaş, “Burası, endüstriyel şehir tasarımlarının 
tecrübe merkezi olacak. Ergonomik ve amacına yönelik 
ürünlerin geliştirilmesi sağlanacak.” dedi.

Başkan Topbaş, projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi  
AB İlişkiler Müdürlüğü Koordinatörlüğü’nde yürütüleceğini 
ifade ederek, “Proje için Şişhane Metro İstasyonu’nda 
900 m² alan tahsis edildi. Toplam bütçesi 7 milyon TL olan proje 
için İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan destek sağlandı ve toplam 
bütçesinin yüzde 71,63’ü kadar da hibe alındı. Proje, 11 ay 
sonra İstanbul’a hizmet vermeye başlayacak. Girişimcilik 
Merkezi, İstanbul’u yenilikçi, rekabet gücü yüksek bir şehir 
haline getirmek için çalışacak.” diye konuştu.

“Bu kadar kapsamlısı dünyada yok…” 
Projenin hayata geçmesiyle merkezin 7/24 aktif olarak 
çalışacağını ve kullanıcılar ile iş ortaklarının bu merkezde 
biraraya geleceğini vurgulayan Başkan Topbaş, şu bilgileri 
verdi: “Kurulacak merkezde üç ana kısım olacak. Projelerin ve 
ürünlerin seçilip, analiz ve kontrol edildiği Kuluçka Merkezi, 
Deneyim Merkezi ve Eğitim Etkinlik Merkezi… Bu kadar 
kapsamlı olanı dünyada yok. Yani alanında bir ilki 
gerçekleştiriyoruz.”

“Yeni ve alternatif pazar oluşturulacak…” 
Girişimciler ve Türkiye için kurulacak merkezin, önemli katma 
değer üreteceğine inancının tam olduğunu ifade eden 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “20 yıllık işletme 
sonucunda toplam 43 milyon 620 bin TL mali büyüklük 
hedefleniyor. Ticari başarısı olan inovasyonlarda artış 
sağlamasını bekliyoruz. Yeni başlayan şirketler ve girişimciler 
için bu büyük bir fırsat. Merkez, yatırımcılar için yeni ve 
alternatif bir pazar oluşturacak. Ulusal ve uluslararası 
platformda şirketlere hizmet üretme şansı verilmiş olacak.”
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Cankırı Derneği Federasyonu (ÇANDEF) tarafından 
düzenlenen “Çankırılı Yöneticiler Buluşuyor” kahvaltı 
programı, Bağcılar Halk Sarayı’nda gerçekleştirildi. 

Programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
AK Parti Çankırı Milletvekili M. Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye 
Başkanı İrfan Dinç, ÇANDEF Genel Başkanı Zekeriya Açıkgöz, 
Çankırı Vakfı Genel Başkanı Sami Soydal ve çok sayıda 
federasyon üyesi katıldı. 

“Bir insanın gücü, ortaya koyduğu eserlerle 
ölçülür…” 
Çankırılı olan eşi Özleyiş Topbaş’ın hemşehrilerine gönderdiği 

selamıyla konuşmasına başlayan Başkan Kadir Topbaş, 
“Sizlerin ve hemşehriniz olan bir hanımefendinin desteğiyle 
üç dönemdir bu kutlu şehre hizmet ediyoruz. Bir insanın gücü, 
ortaya koyduğu eserlerle ölçülür. Biz, bu ülkenin geleceğini 
tesis etmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Etnik 
kimliklerimize bakmadan, sen ben demeden, inanç farklılığı 
gözetmeden, hep birlikte bu ülke için çalışıyoruz.” dedi. 

Başkan Topbaş, Türkiye’nin kıta özelliği gösterdiğini ve her 
bölgesinin farklı bir nitelik taşıdığını ifade ederek, “Bizler bu 
topraklarda bin yıldır tarih yazıyoruz. Ecdadımızdan aldığımız 
emaneti, gelecek nesillere taşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 

İstanbul’da yatırım hedefi  
115 milyar TL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Çankırı Derneği Federasyonu 
üyeleriyle biraraya geldi. Başkan Topbaş, İstanbul'da 2017 sonundaki yatırım 

hedeflerinin 115 milyar TL  olduğunu ifade etti. 
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belediye başkanı olduğu dönemde başlattığı yerel yönetim 
anlayışını devam ettiriyoruz. Yöneticiler olarak bizlerin görevi, 
insanların gurur duyarak yaşayacakları bir ülke temin etmek.” 
diye konuştu.

“Yatırım hedefimiz 115 milyar TL…” 
İstanbul için bugüne kadar 98 milyar lira yatırım yaptıklarını 
belirten Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Yıl sonuna 
kadar toplam yatırım hedefimiz 115 milyar lira. Dünyanın gıpta 
ettiği bir şehir olmak için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden 
bu yana İstanbul’a metrolar kazandırıyoruz. Dünyada hiçbir 
belediye bu ölçekte metro yapmıyor. Altyapıdan ulaşıma kadar 
duvarlarda çiçek açtıran bütün bu yatırımları siz değerli 
hemşehrilerimle birlikte yapıyoruz.” 

“3. Havalimanı, dünyanın aktarım merkezi 
olacak…” 
İnşaatı devam eden 3. Havalimanı ile ilgili de bilgi veren Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Asya Pasifik Bölgesi’nden 
gelecek uçaklar, Avrupa’dan aktarma alırken, kendi içine veya 
Afrika’ya iki saat önce inecekler. Onların aktarma merkezi 
tercihi ise burası olacak. Bu nedenle 3. Havalimanı müthiş bir 
merkez olacak. Bu durumdan rahatsız olanlar olumsuz 
düşüncelerle üzerimize gelmeye çalıştılar. ‘Daha önceki çevre 
düzeni planlarında Silivri bölgesi görünüyordu, niye orada 
yapmadınız?’ dediler. Oysa oralar mutlak tarım alanları… 
Buraya karşı çıkanlar, oraya karşı çıkmayacaklar mıydı? 
Bunlar, ülkede yatırım yapılmasın, ülke gelişmesin istiyorlar.”
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Başkan Kadir Topbaş  
sanayicilerle biraraya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Merter Sanayici ve 
İşadamları Derneği’nin yöneticileriyle biraraya geldi. Türkiye’nin sürekli geliştiğine 

değinen Başkan Topbaş, İstanbul’u dünyanın gıptayla baktığı bir şehir haline 
getirmek için çalıştıklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Merter 
Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından (MESİAD) 
Merter’de gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda 

İstanbul Milletvekili Nurettin Nebati, Güngören Belediye 
Başkanı Şakir Yücel Karaman, MESİAD Başkanı Yusuf Gecü ve 
derneğin yönetim kurulu üyeleri ile işadamları da yer aldı. 

“İstanbul’un odak şehir olması için 
çalışıyoruz…” 
Toplantıda konuşan Başkan Kadir Topbaş, geçmişteki plansız 
sanayileşmenin sıkıntılarını İstanbul’un yaşadığını, şehri planlı 
hale getirmek için ciddi yatırım ve hizmetler ürettiklerini 
belirtti. Bir CEO gibi düşünüp, ihtiyaç duyulan şeyleri hızlı 
reflekslerle yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Kadir 

Topbaş, konuşmasına şöyle devam etti: “Metrobüs buraya 
önemli bir kazanım sağladı. İlçenin altından da metro yapılınca 
erişim ve ulaşım çok daha rahat olacak. Tramvay, Kabataş ve 
Bağcılar’a kadar uzadı. Kabataş raylı sistemlerle buluşan bir 
transfer merkezi oluyor, bu da Güngören için bir imkan. 
Ayrıca Bakırköy İDO’dan Kirazlı’ya gidecek metro hattı inşaat 
aşamasında bulunuyor. Öte yandan, Sarıyer’den 
Büyükçekmece’ye kadar yapacağımız 140 kilometrelik ardışık 
tüneller ile buranın trafiğini de rahatlatacağız. İstanbul’a 
yapılan yatırımın üçte birini işçilik kabul ederseniz, bu her ay 
485 milyon lira sıcak paranın İstanbul ekonomisine girmesi ve 
istihdam oluşturması demek. İstanbul’un odak şehir olması, 
Paris’teki, Londra’daki işadamlarının, ‘şirketlerimizin merkezi 
İstanbul’da olsa, İstanbul’da yaşasak’ demesi için çalışıyoruz.”
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“Merter moda merkezi oluyor…” 
Geçmişte Merter’i sellerin bastığını, bugün bunların geride 
kaldığını hatırlatan Kadir Topbaş, “İlçeyi bir moda merkezi 
haline getirelim, sokakları ağaçlandıralım ve sokak mobilyaları 
koyalım. Merter sokaklarını gören şaşırsın. Buradaki belediye 
binamızı otoparka dönüştürerek, otopark sorununu da 
çözeceğiz. Neden Merter’de nano teknolojiyle tekstil üretimini 
çok daha iyi noktaya taşımıyoruz? Biz büyük bir medeniyetin 
mensubuyuz ve birlikte her şeyi başarabiliriz. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak MESİAD ve Merter için bize düşen 
her türlü hizmet için varız.” dedi.

Devasa çevre yatırımlarının yanı sıra duvarlara bile çiçekler 
açtırdıklarını belirten Başkan Topbaş, Türkiye’nin ciddi 
anlamda geliştiğine dikkat çekti. Her alanda çok büyük yatırım 
ve hizmetler yaptıklarının altını çizen Başkan Topbaş, ürettikleri 
teknolojiyi dünyaya satabileceklerini de sözlerine ekledi. 

“Havayolu şirketi, taşımacılık ve turizm 
hizmeti verecek…” 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin havayolu şirketi kuracağını 
söyleyen Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Böylece Anadolu’nun baraj göllerine inerek, vatandaşları ve 
işadamlarını oradaki havaalanının daha yakın noktasından 
servis edebileceğiz. Bunun için küçük uçak ve helikopterler 
alacağız. Sayın Başbakanımız ve Ulaştırma Bakanımız ile 
görüştük. Bu da önemli bir ihtiyaç… Alacağımız küçük uçak ve 
helikopterler, şehir içinde de turistik anlamda ya da taksi 
olarak hizmet verecek.” 

“Türkiye’nin basamakları daha rahat çıkabilmesi için yeni bir 
sisteme ihtiyaç var.” diyen Başkan Topbaş, Avrupa Yatırım 
Bankası ve Fransa Kalkınma Ajansı gibi ciddi kuruluşlardan 
kredi alabilecek hale gelindiğini, gelişen ve güçlü bir Türkiye’yi 
oluşturmak için çalıştıklarını belirterek sözlerini tamamladı. 
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Başkan Kadir Topbaş 
STK’larla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sivil Toplum Kuruluşlarının 
temsilcileriyle Fatih ve Küçükçekmece’de biraraya geldi. İstanbul’a bugüne kadar 

98 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Topbaş, 
hayata geçirmeyi planladıkları projelerden bahsetti. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti 
Fatih Kadın Kolları tarafından düzenlenen programda Sivil 
Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Fatih Belediye 

Başkanı Mustafa Demir’in de yer aldığı programda konuşan 
Başkan Kadir Topbaş, demokratik bir yönetimin verdiği 
özgürlükle böyle bir program düzenlenebildiğini ifade ederek, 
“İyi ki demokratik rejim var, yoksa sizlerle birlikte olamaz ve 
sandıklarda özgürce oy veremezdik.” dedi. 

Fatih’e 2 milyar 700 bin liralık yatırım 
Türkiye’nin güçlenerek dünyada ezber bozduğuna dikkat çeken 
Başkan Topbaş, “Ülkemizin bu kadar güçlenip, dünyada söz 

hakkına sahip olması, kaynaklarımızı doğru kullanan bir liderin 
önderliğinden geçiyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın 
belediye başkanı olduğu dönemde başlattığı yönetim anlayışını 
devam ettiriyoruz.” diye konuştu. Belediye başkanı olarak 
başarılarının arkasında verilen yetkilerin bulunduğunu belirten 
Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Bir belediye 
başkanının daha iyi hizmet etmesi için geniş yetkilerinin olması 
önemlidir. Bunu talep etmek, ayrıcalık veya tek adamlık istemek 
değildir. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaptığımız 
yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. İstanbul’a 13 yılda 
98 milyar lira yatırım yaptık. Bu seneki yatırım bütçemiz de 16,5 
milyar lira… Fatih’e de bugüne kadar 2 milyar 700 bin lira 
yatırımda bulunduk.” 
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Vezneciler’den 3. Havalimanı’na 
metro müjdesi 
 ‘Her yerde metro, her yere metro’ hedefiyle yola çıktıklarını 
hatırlatan Başkan Topbaş, Fatihlilere şu müjdeyi verdi: 
“Vezneciler’den 3. Havalimanı’na kadar gidecek bir metro 
çalışması yapıyoruz. Bu metro hattının Fatih İtfaiye’de, 
Hırka-i Şerif ve Çarşamba’da istasyonu olacak. Metro, 
Ayvansaray’a inecek, Edirnekapı’ya çıkacak, Eyüp’ten geçecek. 
En fazla yarım saat yürüme mesafesinde istasyona 
erişebileceksiniz. Vefa Stadyumu için de bir proje hazırladık ve 
Spor Bakanlığımıza gösterdik. Proje bittiğinde Fatih çok güzel bir 
spor kompleksine kavuşmuş olacak.”

İstanbul ve ülkemizin yarınları için ‘evet' 
Küçükçekmece Belediyesi tarafından Cennet Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen programa da katılan Başkan Kadir Topbaş’a 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz eşlik etti. 
Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla 
biraraya gelen Başkan Kadir Topbaş, “16 Nisan’da yapılacak 
olan referandumda bir parti üyesi olmasam bile ‘Evet’ derdim.” 
diye konuştu. 

Küçükçekmece’ye 13 yılda 
2,5 milyar TL yatırım 
Göreve geldikleri günden bu yana Küçükçekmece’ye 2,5 milyar 
liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Kadir Topbaş, gelişen 
ve değişen bir dünyada güçlü bir Türkiye için çabuk karar 
verebilen, adım atabilen yönetimlere ihtiyaç olduğunu 
vurguladı. Hz. Mevlana’nın ‘Bir neslin geleceğini bir önceki nesil 

hazırlar’ sözünü hatırlatan Başkan Topbaş, Yeni Anayasa 
Referandumu’na dair şunları söyledi: “Sarıyer’den 
Büyükçekmece’ye 140 km tünel yapıyoruz. Bu tünel, 
Küçükçekmece’den de geçiyor. Kilometresi 40 - 50 milyon TL. 
Büyükçekmece’ye kadar transit olarak yer altından gideceksiniz. 
Bunun gibi ulaşım sistemlerine hayır denir mi? Tünel yollar ve 
metrolar istiyorsak, evimizde her daim suyumuz aksın, derdimiz 
sıkıntımız olmasın diyorsak ‘Evet’ demek lazım. Havası güzel, 
denizleri temiz, çöp yığınları olmayan bir İstanbul ve ülkemizin 
yarınları için ‘Evet’ demek lazım.”
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İstanbul dünyaya örnek oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti Teşkilatı’nın ev sahipliği 

yaptığı ‘Kadın Buluşması’ programına katıldı. Toplantıda kadınlara seslenen  
Başkan Topbaş, “Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da kurduğu sistem, 

Türkiye’ye ve dünyaya örnek oldu.” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti 
Teşkilatı tarafından düzenlenen ‘Kadın Buluşması’na katıldı. 
Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi’ndeki toplantıda konuşan 

Başkan Kadir Topbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
44 yıldır beraber yürüdüklerini ve Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’da 
kurduğu sistemin Türkiye’ye ve dünyaya örnek olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin tarihi bir süreçten geçtiğini vurgulayan Başkan 
Topbaş, “Buradaki duruşumuz hem kendimiz hem ailemiz hem de 
vatanımız ve milletimiz için önemlidir. Bizim bu ülkeye, bu millete 
hizmet etme görevimizin yanı sıra dünyanın her noktasındaki 
mazlum insanlara da yardım etme görevimiz var.” dedi.

“Ülkeye gönül vermiş insanlar yönetimde…” 
13 yılda Esenler’e 2 milyar lira yatırım yaptıklarını ifade eden 
Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul’da, 
metrolardan hayal edilemeyecek ulaşım sistemlerine ve çeşitli 
yatırımlara kadar her şey gerçekleşiyor. Bunun nedeni milletini 
seven bu ülkeye gönlünü vermiş insanların yönetimde 
olmasıdır. Vatandaşlarımız bu yönetime ‘evet’ dedikleri içindir. 
Hamdolsun, sandığa gittiğimiz hiçbir dönemde mahcup 
olmadık. Alnımız ak olarak destek istedik ve bu desteği her 
zaman aldık.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımların 
temelinde halkın emeği olduğuna değinen Başkan Topbaş, 
“Ayrı gayrımız yok. Yüreği yanmayanın gözü yaşarmaz. Bizim 
gözümüz hep yaşlı. Herkes mutlu olsun ve müreffeh bir Türkiye 
olsun istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye 
Belediyeler Birliği olarak yurtdışında Afrika’dan Moğalistan’a 
kadar büyük bir coğrafyada sizin adınıza hizmet üretiyoruz. 
Pakistan Pencap’ta metrobüs hattı kurduk, şehrin çöp toplama 
ve bertaraf işlerini yaptık.” diye konuştu.

“Ekonomisi daha da güçlenmiş Türkiye’yi 
birlikte inşa edeceğiz…”  
“Güçlü bir millet oluşturmak adına Türkiye’ye yeni bir sistem 
değişikliği geliyor.” diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Biz büyük bir milletiz. Belediye Başkanı olarak bizi 
direkt sizler seçiyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı sistemi de aynı… 
Arada bakanlar kurulu, başbakan yok. Seçilen kişi ülkeyi 
yönetecek. Ben Esenler’e ve İstanbul’a güveniyorum. İnşallah 
16 Nisan’dan sonra farklı, güzelliklerle dolu, ekonomisi daha 
da güçlenmiş, işsizlik oranları düşmüş ve herkesin mutlu 
olduğu bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.”
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Kağıthane’de 
büyük dönüşüm

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kağıthane’de esnaf ve 
vatandaşlarla biraraya geldi. Yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirten 

Başkan Topbaş, Kağıthane için geliştirilen yeni projeler hakkında bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Seyrantepe 700. Yıl Parkı’nda Kağıthaneli esnaf ve 
vatandaşlarla buluştu. Programa, AK Parti İstanbul 

Milletvekili Markar Esayan ve Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç da katıldı. Ayrım gözetmeksizin İstanbul’un her 
köşesine yatırım yapıldığını ifade eden Başkan Topbaş, “Bu 
ülkenin kaynakları doğru ellerde kullanıldığında nasıl büyük 
yatırımların yapıldığını insanımız gördü. Bu başarılarımızın 
arkasında bize olan desteğiniz var. Türkiye’de istikrarlı bir 
yönetim var.” dedi.

“7 tepeye, 7 tünel…” 
‘Her yerde metro, her yere metro’ sloganıyla İstanbul’da metro 
yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Başkan 
Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Kağıthane’ye bir değil, 
birkaç tane metro geliyor. Bu şehre 360 tane kavşak, 420 km 
de ham yol yaptık. ‘Yedi tepeye, yedi tünel’ diyerek ilk tüneli 
Kağıthane’ye getirdik. Dolmabahçe’den gelen tüneli ardışık 
sistemle bu şehre kazandırdık. Büyükçekmece’den Sarıyer’e 
140 kilometrelik yeni bir tünel sistemi daha açacağız. Bu da 
Kağıthane’den geçiyor. Harem’den girip, Anadolu Hisarı’ndan 
çıkabileceğiniz 18 km’lik başka bir tünel daha yapıyoruz.”
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“Cendere, betondan bir dere olmayacak…” 
İki yıl öncesine kadar Cendere’nin taşmasıyla çevredeki 
vatandaşların büyük sıkıntılar yaşadığını, günümüzde ise bu 
sıkıntıların geride kaldığını dile getiren Başkan Topbaş, 
“Valilikten burayı devraldık ve bitirdik. Ne yağışlar yaşandı ama 
derede bir kere olsun su baskını olmadı. Cendere, betondan bir 
dere olmasın dedik; burayı nasıl daha güzel hale getirebiliriz 
düşüncesi ile Güney Kore’nin başkenti Seul’da dere projesi ile 
çevre ödülü alan bir mimarı İstanbul’a getirttik. Müthiş bir 
proje hazırlıyoruz. Tüm İstanbul buraya, Sadabat’a geldiği gibi 
gelecek ve Cendere boyunca yürümek isteyecek. Aynı şekilde 
Ayamama ve Çırpıcı Deresi ile Kurbağalı Dere de birer hayat 
unsuru haline gelecek. Çünkü bu işler sadece dereleri ıslah 
etmekle bitmiyor. Bu yatırımlar, kent estetiği ve insanımızın 
mutlu olması adına önemli.” diye konuştu.

“Haliç’e yeni bir proje…” 
Haliç’in bir dönem ‘iflah olmaz’ denilerek kendi kaderine 
bırakıldığını, hatta buranın tamamen doldurularak 
kurutulmasının bile gündeme geldiğini hatırlatan Başkan 
Topbaş, Haliç’le ilgili projelerini şu şekilde açıkladı: “Sayın 
Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığı döneminde Haliç’i 

temizledi ama ciddi zorluklar da yaşadı. Haliç temizlenmişti 
ama canlı hayatı yoktu. Cendere, Çağlayan ve Alibeyköy Dereleri 
çalışmıyordu. Boğazın oksijenli taze suyunu Çayırbaşı’ndan, 
Büyükdere’den tünel açarak, günde 265 bin m3 temiz su 
getirerek buraya pompaladık ve Haliç’te hayat başladı. Haliç’in 
bir havza olması için bir proje daha başlatıyoruz. Karaköy’den 
itibaren 10 metre genişliğinde ve 2 metresi bisiklet yolu olacak 
şekilde düzenlenen, Karaköy’den Koç Müzesi’ne, Koç Müzesi’nden 
karşıya ekolojik köprü; ekolojik köprüden devam ederek 
Feshane’nin önünden geçtikten sonra iki ada arasında 
Leonardo da Vinci Yaya Köprüsü’nü, oradan da Sünnet 
Köprüsü’ne kadar gidilecek bir yürüme yolu daha yapacağız. 
Azerbaycanlı heykeltıraşın çalışması ile Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
denizdeki atı da uygun bir yere konumlandırılacak. 
Vatandaşlarımız ve gelen turistler yürüyerek gezsinler, fotoğraf 
çeksinler istiyoruz.”

Eminönü’den gelip Fatih sahilini takip ederek, Eyüp ve 
Kağıthane’den geçen bir tramvay yaptıklarını da aktaran 
Başkan Topbaş, bu hattın saatte 15 - 20 bin yolcu kapasitesine 
sahip olacağını söyledi. Yapılan yatırımlarla İstanbul’da artık su 
sıkıntısı yaşanmadığını belirten Başkan Topbaş, Bulgaristan 
sınırından su getirmeyi planladıklarını da açıkladı.
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Büyükçekmece’ye 
dev yatırımlar geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Büyükçekmece’de Roman 
vatandaşlarla ve sivil toplum kuruluşu üyeleriyle biraraya geldi. Başkan Topbaş 

toplantıda Büyükçekmece’ye yapılacak dev yatırımları açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Büyükçekmece ilçe ziyareti kapsamında ilk olarak bir düğün 
salonunda Roman vatandaşlarla buluştu. Roman 

vatandaşların yıllarca yönetimler tarafından görmezden 
gelindiğini belirten Başkan Topbaş, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
olmasıyla bu tutumun değiştiğini söyledi. 

Büyükçekmece’ye 1 milyar 200 milyon TL 
yatırım 
Göreve geldiği 2004 yılında, Büyükçekmece’nin Büyükşehir’e 
bağlı olmamasına rağmen bu bölgeyi sık sık ziyaret edip, 
vatandaşların sorunlarını dinlediğini hatırlatan Başkan Topbaş, 
“Bugüne kadar Büyükçekmece’ye 1 milyar 200 milyon lira 
yatırım yaptık. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” 
diye konuştu.  

Büyükçekmece’ye havaray geliyor 
Dünyada metrosunu yapan tek belediye olduklarını ifade eden 
Başkan Kadir Topbaş, şunları söyledi: “Raylı sistemler ile 
İstanbul’u yer altından birbirine bağlıyoruz. Şu anda 180 km 
civarında raylı sistem çalışması devam ediyor. Yerin altında 
insanlar karıncalar gibi çalışıyor. Ayrıca Büyükçekmece’ye 
havaray hattı yapacağız. İhalesi yapılan havaray projemiz 
Sefaköy’den, Halkalı üzerinden geçecek.” 

Sahillere bir damla pis su dökülmüyor 
Büyükçekmece sahilinde önceki yıllarda fosseptiklerin 
arasında denize girildiğine dikkat çeken Başkan Topbaş, 
“Deprem sonrası çökmüş ya da erimiş atıkların karaya 
vurduğu yerler mikrop saçıyordu. Bizler 22 kilometre 
uzunluğunda tüneller yaparak, sahillere pis su dökülmesine 
engel olduk.” dedi.
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Halk Ekmek, bebe bisküvisi üretecek 
“Daha çok hanımlarımızı ilgilendirecek” dediği projesinden de 
bahseden Başkan Topbaş, şöyle konuştu: “Halk Ekmek’in bebe 
bisküvisi üretmesi üzerine çalışıyoruz. Çalışmaları bitirdik, ne 
yapacağımız biliyoruz ve tesis şu anda kuruluyor. 3 farklı bebe 
bisküvisi olacak; 6-8 ay, 8-12 ay ve 12 ay ve üzeri için 
hazırlanacak tamamen doğal ve sağlıklı ürünlerin üzerinde 
çeşitli tarifler de yer alacak. 7’den 70’e herkesin tüketebileceği 
temiz, nezih ve kaliteli ürünler yapacağız.”

Daha güçlü bir Türkiye için birlik zamanı 
Başkan Topbaş, ziyareti kapsamında Sivil Toplum Kuruluşu 
(STK) temsilcileri ve kanaat önderleriyle akşam yemeğinde 
biraraya geldi. Yoğun ilgi gösterilen programda konuşan 
Başkan Topbaş, “Bu birliktelik büyük bir millet olduğumuzun 
göstergesidir. Bu toprakların bireyleri olarak biraraya gelmek 
sevgi yumağı oluşturmak bizi geleceğe taşımaktadır. Güçlü bir 
Türkiye ve geleceğimiz için bu birlik, beraberlik duygusunu 
devam ettirmek durumundayız. Siyasi kimliklerimizi, etnik 
yapımızı, inançlarımızı bir tarafa bırakarak devletin bekası için 
ortak hareket etmek zorundayız. Biz bize esasında yeteriz, 
yeter ki dostluk ve kardeşliğimizi geliştirelim, birbirimize olan 
güvenimizi zayi etmeyelim.” ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece’den Sarıyer’e 140 km tünel 
Başkan Topbaş, Büyükçekmece’ye yapılacak yeni yatırımlarla 
ilgili şu bilgileri verdi: “Büyükçekmece’den Sarıyer’e 
140 km uzunluğunda tüneller yapıyoruz. Bunlar sayesinde 
vatandaşımız Büyükçekmece’den Haramidere’ye, 
Haramidere’den Avcılar’a, Küçükçekmece’den Sarıyer’e kadar 
yüzeye çıkmadan gidebilecek. Birileri bunları hayal dahi 
edemezdi, çünkü onların hayalleri yetmez.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden olan Ağaç AŞ ile 
baraj gölleri çevresinde yer alan arazileri değerlendirmek ve 
ekonomiye katkı sağlamak için yeni proje başlattıklarını da 
duyuran Başkan Topbaş, bu arazilere Anadolu’dan getirilecek 
özgün meyve ağaçlarının dikilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Büyükçekmece’den TÜYAP’a teleferik 
İstanbul’un ulaşım sistemine havaray ile birlikte 6 - 7 ulaşım 
ağının daha ekleneceğini ifade eden Başkan Topbaş, 
yakında ihaleye çıkacak projeler hakkında şu bilgileri verdi: 
“Bakırköy’den Avcılar ve Sefaköy’e gelecek olan 
metro hattının devamı Büyükçekmece’ye kadar ulaşacak. 
Bu projemizin devamında Büyükçekmece - Silivri arası 
metrobüs hattı ve 32,5 km’lik metro projelendirmesi yapıyoruz. 
Aynı şekilde Esenyurt - Avcılar Metro Hattı ile ilgili de bir 
çalışmamız var. Bu hattımızda 13 istasyon olacak ve 
Büyükçekmece’den geçecek. İlçenin sahilinden TÜYAP’a bir 
teleferik çalışmamız da var. 2,5 km olacak bu hatla direkt sahile 
inebileceksiniz veya yukarıya metroya çıkabileceksiniz.”
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İstanbul’un ulaşım sistemi 
Gine’ye anlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gine Ulaştırma Bakanı 
Oye Guilavogu ile biraraya geldi. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 

kent genelinde yaptığı ulaşım yatırımları konuşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Gine Ulaştırma Bakanı Oye Guilavogu ve beraberindeki heyeti 
ağırladı. Avcılar İBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen 

toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, 
İETT Genel Müdürü Arif Emecen ve İBB bürokratları da katıldı.

Yatırımlarda en büyük pay ulaşıma ayrılıyor 
Toplantıda konuşan Başkan Kadir Topbaş, ülkeler arasındaki 
ilişkilerin gelişmesinde yerel yönetimlerin önemine dikkat 
çekti. Dünya belediyeleri ile kardeş şehir protokolleri 
imzaladıklarını belirten Başkan Topbaş, Gine’nin başkenti 
Konakri’yle de 29 Aralık 2016’da ‘İyi Niyet Protokolü’ 
imzalandığını hatırlattı. Göreve geldikleri günden bugüne 
kadar yaptıkları yatırımlar toplamının 98 milyar TL olduğunu ve 
bu miktarın yıl sonunda 115 milyar TL’ye çıkacağını ifade eden 
Başkan Topbaş, “Yatırımlar bütçemizde en büyük payı ulaşıma 
ayırıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak dünyada 
metro ağları yapan tek belediyeyiz.” diye konuştu. 
İETT Genel Müdürü Arif Emecen de toplantıda, İstanbul’daki 
ulaşım sistemi ile ilgili geniş bir sunum yaptı ve metrobüsle 
ilgili detaylı bilgi verdi.
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Nevruz Bayramı  
coşkuyla kutlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği ve Kültür AŞ işbirliğinde Nevruz 
Bayramı etkinlikleri düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

katıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. 

Topkapı Kültür Parkı’nda düzenlenen Nevruz 
Bayramı etkinliklerine İstanbul Valiliği, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Kültür AŞ ev sahipliği 

yaptı. Etkinliklere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
Zeytinburnu Belediye Başkanı 
Murat Aydın, Türki Cumhuriyetlerin temsilcileriyle 
birlikte çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Türki 
Cumhuriyetlerin halk oyunlarına ve müziklerine yer 
verildi. Türkmenistan Kuş Tepti Dansı ve Kafkas Dansı 
gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Başkan Topbaş’tan Nevruz Bayramı 
kutlaması 
Nevruz Bayramı’nın UNESCO tarafından kabul edildiğini 
hatırlatan Başkan Kadir Topbaş, nevruzun her yıl 

yeniden doğuşu ve ayağa kalkışı temsil ettiğini söyledi. 
Türk Dünyası’nın ve tüm insanlığın Nevruz Bayramı’nı 
kutlayan Başkan Topbaş, “Eskilerin Mart 9 dedikleri ve 
bizim de nevruz olarak bildiğimiz, geceyle gündüzün 
eşit olduğu, böceklerle çiçeklerin doğaya yeniden 
uyandığı 21 Mart’ı kutluyoruz.” dedi. Başkan Topbaş ve 
Vali Şahin daha sonra Türk Dünyası Evlerini gezerek 
ülkelerin yiyeceklerinden tattı. Başkan Topbaş, Özbek 
çadırında vatandaşlara dünyaca meşhur Özbek pilavı 
dağıttı.

Nevruz nedir? 
Orta Asya'dan Balkanlar'daki uluslara kadar çok geniş bir 
bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, 
her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip 
sembolleştirdiği, özü itibarıyla baharın gelişinin 
kutlandığı ve coşkuyla karşılandığı gündür. Yaşadığı geniş 
coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz 
Bayramı'nın, Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı 
bölgelerde son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır.
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Başkan Kadir Topbaş geleceğin 
şampiyonlarıyla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, genç sporcularla biraraya geldi. 
Sporculardan şampiyonluk sözü alan Başkan Topbaş, yapılan spor yatırımlarıyla 

birlikte kazanılan başarıların da arttığını söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yüzlerce sporcu ve 
aileleriyle buluştu. Buluşmaya AK Parti İstanbul 

Milletvekili Hüseyin Bürge ve Bayrampaşa Belediye Başkanı 
Atila Aydıner de katıldı. Spor AŞ bünyesinde görev alan spor 
eğitmenlerinden kurulu Spor Aşk Dansa Grubu’nun yaptığı 
gösterinin ardından konuşan Başkan Kadir Topbaş, göreve 
geldikleri günden bu yana yatırım yaptıkları alanların 
başında sporun geldiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı 
döneminde spor alanında başlattığı yatırımları daha da 
artırdıklarını belirten Başkan Topbaş, “Gururla ifade 

etmeyelim ki, spor salonu yaptığımız okullarda hem 
öğrencilerin başarıları arttı hem de spor alanında bu 
öğrencilerimiz dünyada ve Türkiye’de önemli başarılar 
kazandı.” dedi.

Sporcularımız, başarıları ile göğsümüzü 
kabartıyor… 
2005 yılında Atina Olimpiyatları’na gittiğinde gördüğü 
manzaradan çok etkilendiğini dile getiren Başkan Topbaş, 
duygularını şöyle anlattı: “Yunanistan ev sahibiydi ve 
yüzlerce sporcuyla katılmıştı. Nüfusumuzun çok genç 
olmasına rağmen bizden de çok az sporcu bulunuyordu. 
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Atina’dan döner dönmez bu genç nüfusumuzdan sporcu 
yetiştirmek için okulların bahçelerine spor salonları 
yapmaya başladık. Bu açtığımız spor salonları hem 
öğrencilerin hem de ailelerin kullanabileceği salonlar oldu. 
İstanbul’da açtığımız spor salonlarında eğitim alan 
sporcularımız, dünya spor müsabakalarında göğsümüzü 
kabartacak başarılar elde etti.”

Tesislerden 7 milyonun üzerinde kişi 
faydalanıyor…  
İstanbul genelinde 200’ün üzerinde spor salonunun hizmet 
verdiğini vurgulayan Başkan Topbaş, “İstanbul’da 7’den 70’e 
herkes spor yapabilsin istedik. Tesislerimizden 7 milyonun 
üzerinde insan istifade ediyor. Fatih Silivrikapı’da buz pateni 

pisti yaptık, Zeytinburnu Belediyesi’nin kurduğu buz hokeyi 
takımı Avrupa şampiyonu oldu. Demek ki, fırsat verildiğinde 
sonuç alınabiliyor.” diye konuştu. 

Çocukların fiziklerini ve bünyelerini tanımaları için 4 - 6 yaş 
arasında spora başlamaları gerektiğini aktaran Başkan 
Topbaş, konuşmasını şöyle tamamladı: “Çocukların 
enerjisini harcaması lazım. Paratoner gibi bu enerjiyi almak 
zorundayız. Bu da spor salonları ile mümkün olur. 
Çocukların ilk eğitim alanları aile ocaklarıdır, anne 
kucağıdır. Sizin davranışlarınız onlara birebir yansır. Siz 
kitap okumuyor, televizyon izliyorsanız çocuğunuz da 
aynısını yapacaktır. Çocuğa doğru karakter ve hareketi, aile 
davranışları gösterir. Ev içindeki huzur ve barış Türkiye’nin 
geleceğini hazırlıyor.”
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Kilyos sahilinden  
20 ton atık temizlendi!

Daha temiz bir İstanbul için çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Kilyos sahiline vuran 20 ton atığı temizledi. Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren 

Başkan Kadir Topbaş, sahil temizliğinin yüksek maliyetli olduğunu ve 
bu kirliliğin önüne geçmek için önlemler aldıklarını açıkladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kabataş 
Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi projesinin tanıtım 
töreninde gazetecilerin İstanbul gündemine ilişkin sorularını 

cevaplandırdı. Kilyos sahilindeki atıkları temizlemek için yoğun 
bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Kadir Topbaş, 
“Hafriyat kamyonlarına çip takarak damperini kaldırdığı 
noktayı gösteren bir sistem kurduk. Bu kirliliğin kaynağını 
bulmaya çalışıyoruz. Sahili temizlemenin maliyeti çok yüksek. 
‘3 kuruş kar edeceğim.’ diye buraya çöp döken insanlar, 
bu kentlinin cebinden bedel ödetiyor.” diye konuştu.

Kilyos’ta büyük bölümü denizden gelen atıkların çevreye 
saygısı olmayanlar tarafından boca edildiğini ifade eden 
Başkan Kadir Topbaş, denizden 20 ton atık çıkarttıklarını ve 
dip taraması yaparak denizin dibine batan atıkları da 
çıkartacaklarını sözlerine ekledi.

“Vatan Caddesi’ne AVM izni vermedik…” 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Vatan Caddesi’ndeki 
arsasına yönelik bir soruyu da yanıtlayan Başkan Kadir Topbaş, 
sosyal medyadaki asılsız iddialarla ilgili yargı sürecinin 
başlatıldığını ve İstanbul’un aleyhine hiçbir kararı kabul 
etmeyeceklerini belitti. 

“Oraya AVM yapmak istediler ancak buna izin vermedik. 
Bu arsanın imar izni var ama bölge meydan olarak kalacak.” 
diyen Başkan Kadir Topbaş, alanın genişletilerek halkın 
hizmetine sunulacağını, prosedürlere uygun bir şekilde 
değerlendirmelerin yapıldığını ve araziye İstanbulluların 
rahatsız olacakları hiçbir şeyin yapılmayacağını ifade etti.  

İstanbulluların şahsına duyduğu güven sayesinde 3 dönemdir 
başkanlık yaptığını vurgulayarak, bu güveni kimseye istismar 
ettirmeyeceğinin altını çizen Başkan Topbaş; ‘Meyve veren ağaç 
taşlanır.’ benzetmesiyle sözlerini noktaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ, İstanbul 
trafiğini önemli oranda rahatlatacak olan İstinye - Çubuklu 
Arabalı Vapur Hattı’nı hayata geçirdi. Asya - Avrupa 

geçişlerini 8 dakikaya indirecek hattın deneme seferleri 
başladı. 

Yılda 1 milyon 700 bin araç ve 2,5 milyon 
yolcu taşınacak 
İlk etapta Aşiyan ve Erguvan isimli iki arabalı vapur ile yılda 
40 bin sefer yapılacak. Hizmete sunulan hat ile yılda 
1 milyon 700 bin araç ve 2,5 milyon yolcu taşınması 
hedefleniyor. Yeni hat sayesinde günde 5 bin aracın köprü 
trafiğinden çekilmesi bekleniyor. Bu sayede, zaman ve yakıtta 
önemli ölçüde tasarruf sağlanırken, karbondioksit salınımı da 
azalacak. 

Aşiyan ve Erguvan Arabalı Vapurları, dalgasız ve yumuşak 
yanaşma özelliğine sahip. Aşiyan Gemisi, 65 otomobil, 
250 yaya yolcu; Erguvan Gemisi ise 65 otomobil, 434 yaya 
yolcu kapasitesi ile İstanbullulara hizmet verecek.
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İstinye’den Çubuklu’ya  
8 dakikada ulaşım

İstanbul’da kent içi deniz ulaşımını sağlayan Şehir Hatları, iki kıta arasındaki ulaşım 
süresini 8 dakikaya indirecek İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı’nı hizmete aldı. 
Yeni hat ile yılda 1 milyon 700 bin araç ve 2,5 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ, İstanbul 
trafiğini önemli oranda rahatlatacak olan İstinye - Çubuklu 
Arabalı Vapur Hattı’nı hayata geçirdi. Asya - Avrupa 

geçişlerini 8 dakikaya indirecek hattın deneme seferleri 
başladı. 

Yılda 1 milyon 700 bin araç ve 2,5 milyon 
yolcu taşınacak 
İlk etapta Aşiyan ve Erguvan isimli iki arabalı vapur ile yılda 
40 bin sefer yapılacak. Hizmete sunulan hat ile yılda 
1 milyon 700 bin araç ve 2,5 milyon yolcu taşınması 
hedefleniyor. Yeni hat sayesinde günde 5 bin aracın köprü 
trafiğinden çekilmesi bekleniyor. Bu sayede, zaman ve yakıtta 
önemli ölçüde tasarruf sağlanırken, karbondioksit salınımı da 
azalacak. 

Aşiyan ve Erguvan Arabalı Vapurları, dalgasız ve yumuşak 
yanaşma özelliğine sahip. Aşiyan Gemisi, 65 otomobil, 
250 yaya yolcu; Erguvan Gemisi ise 65 otomobil, 434 yaya 
yolcu kapasitesi ile İstanbullulara hizmet verecek.

Üsküdar - Ortaköy vapur seferleri de başladı 
Üsküdar ve Ortaköy arasındaki vapur seferleri geçtiğimiz mart 
ayında başladı. Haftaiçi her gün düzenlenen deneme seferleri, 
yolcu talebiyle orantılı olarak devamlı hale getirilecek. 
Beylerbeyi, Kandilli, Kanlıca ve Anadolu Hisarı çevresindeki 
vatandaşlarımız için karasal ulaşıma bağımlılığı azaltan, köprü 
trafiğinin yoğun olduğu saatlerde çok daha hızlı seyahat 
imkanı tanıyan seferlerin  talep gördüğü kaydedildi. Yeni hattın 
seferleri ile ilgili daha fazla bilgi için www.sehirhatlari.istanbul 
sitesi ziyaret edilebilir.

İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı’nın 
deneme seferleri her gün 07.00 - 21.00 

saatleri arasında düzenlenmektedir.  
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Akıllı şehir uygulamaları 
İstanbul’da konuşulacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik uygulamalarının öncülerini 
buluşturacak olan İstanbul World Cities Expo Fuarı’na ev sahipliği yapmaya 

hazırlanıyor. Düzenlenecek toplantıda ekonomik gelişim, inovasyon, teknoloji,  
kent yönetimi, enerji ve ulaşım gibi konular mercek altına alınacak.

İstanbul’un ev sahipliğinde 15 - 18 Mayıs tarihlerinde 
düzenlenecek olan World Cities Expo Fuarı’nın tanıtım 
toplantısı İspanya’da gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı tarafından düzenlenen 
toplantıda, Barselona Başkonsolosu Muavini Güçlü Kalafat, 
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Kalkancı, İBB Bilgi İşlem 
Daire Başkanı Selim Karabulut, İBB Bilgi İşlem Müdürü Ertuğrul 
Kuru, İBB Akıllı Şehirler Müdürü Mustafa Akyüz, İSBAK AŞ Genel 
Müdürü Muhammed Alyürek ve Medya AŞ Genel Müdürü Yunus 
Göksu yer aldı. 

Toplantıda konuşan Hayri Baraçlı, dünya şehirlerinde 
incelemelerde bulunduklarını ve bu doğrultuda İstanbul’a başka 
hangi akıllı şehir uygulamaları kazandırabileceklerini 
belirlediklerini söyledi. Yaptıkları uygulamalarla İstanbulluların 
hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını anlatan Baraçlı, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 

2023 Türkiye vizyonunda yer alan teknolojik atılım ve yerleşim 
boyutu çerçevesinde ilerliyoruz. Yerel yönetimler olarak akıllı 
teknolojilerin vatandaşlarımızın hayatını nasıl 
kolaylaştırabileceğinin peşindeyiz.” dedi.

İstanbul, World Cities Expo’ya ev sahipliği 
yapacak 
Baraçlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994’ten bu yana akıllı 
teknolojilerin kullanıldığını belirterek, “Akıllı şehir 
uygulamalarını hem toplu ulaşım ve trafik sinyalizasyon 
sistemlerinde hem de çevre teknolojilerinde kullanıyorduk. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’ın 
çizmiş olduğu vizyon doğrultusunda ‘Big Smart İstanbul’ 
sloganını taşıyan Akıllı Şehir Projesi için 15 - 18 Mayıs tarihleri 
arasında İstanbul’da World Cities Expo adıyla gerçekleşecek 
toplantıda önemli bir adım daha atacağız.” diye konuştu. 
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Baraçlı, tanıtım toplantısının neden İspanya’nın Barselona 
şehrinde yapıldığını ise şöyle açıkladı: “Birincisi; kültürü, 
mimarisi ve çağdaş kent çözümleriyle bir dünya kenti olan 
Barselona’nın İstanbul’un kardeş şehri olması… İkincisi ise 
iki dünya kenti arasında gerçekleşen bu bağ ile geleceğin akıllı 
şehirlerine vurgu yaparak, tüm dünya kentlerine önemli bir 
çağrıda bulunmak.”

Akıllı şehir uygulamaları, büyük enerji 
tasarrufu sağlıyor 
Gelişen teknoloji ile birlikte akıllı binalara, ulaşım 
teknolojilerine, enerji çözümlerine, iletişim ve bilgi 
teknolojilerine kadar kentlerde her ihtiyacın hızla arttığını 
belirten Baraçlı, World Cities Expo’yu düzenleme kararı 
almalarının sebebini ise şöyle açıkladı: “Bugünkü verilere göre 
2021 yılına kadar dünya şehirlerinin akıllı şehirler olma 
yolunda 1,5 trilyon dolar kaynak ayırması bekleniyor. Ayrıca 
akıllı şehirlerdeki toplu taşıma sistemleri ve enerji tasarrufu 
sağlayan binalar gibi uygulamalarla, 2050 yılına kadar tüm 
dünyada 22 trilyon dolar düzeyinde tasarruf sağlanması 
hedefleniyor. Uygulamaların tarafları olarak hepimize büyük 
sorumluluklar düşüyor.”

World Cities Expo İstanbul neleri içeriyor? 
Baraçlı, World Cities Expo Fuarı’nda girişimcilik, ekonomik 
gelişim, yenilikçilik, teknoloji, büyük veri, kent yönetimi, enerji, 
ulaşım ve akıllı toplum gibi konuların akıllı kent vizyonu 
çerçevesinde mercek altına alınacağını ifade etti. Fuarda aynı 
zamanda bir deneyim alanı oluşturulacağını belirten Baraçlı, 
sözlerini şöyle tamamladı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı kontrol merkezleri tek çatı altında toplanacak ve 2018 yılı 
sonuna kadar bu işlem tamamlanacak. İçinde yaşadığımız 
şehirler ‘akıllı şehirlere’ dönüşürken, bu dönüşüme yön veren 
tüm sağlayıcı ve tarafları, bir dünya şehri olan İstanbul’da 
biraraya getireceğiz.”

World Cities Expo İstanbul 2017 ile ilgili 
bazı bilgiler: 
•  Akıllı dönüşüm için paydaş firmaları biraraya getiren 
 bir fuar alanı kurulacak. 

•  Kanaat önderlerini ve fikir liderlerini buluşturacak 
 vizyon konferansları düzenlenecek.

•  Sinerji temelinde etkin iş ve iletişim ağı toplantıları   
 gerçekleştirilecek.
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İSBAK’tan 
‘akıllı’ işbirlikleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da “akıllı şehircilik” konusundaki 
çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İSBAK AŞ, teknoloji şirketleri 

Ericsson ve NETAŞ ile iki ayrı işbirliği protokolü gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İSBAK AŞ, 
mevcut olan akıllı şehir yaklaşımına katkı sağlamak amacıyla 
teknoloji şirketleri Ericsson ve NETAŞ ile İspanya’nın 

Barcelona şehrinde işbirliği gerçekleştirdi. Dünyanın en prestijli 
fuarları arasında gösterilen Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC), 
İSBAK AŞ ile Ericsson arasında imzalanan işbirliği protokolü, 
mevcut durum analizi kapsamındaki akıllı şehir yaklaşımına 
katkı sağlayacak. MWC’de Ericsson’un standında yerli ve 
yabancı basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen imza 
töreninde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri 
Baraçlı ve Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Kalkancı, 
İSBAK AŞ Genel Müdürü Muhammed Alyürük, İBB Medya AŞ 

Genel Müdürü Yunus Göksu, Ericsson Endüstri ve Kamudan 
Sorumlu Dünya Başkanı Charlotta Sund ile beraberindeki 
yetkili isimler yer aldı. 

“İstanbul’da ‘akıllı şehir’ uygulamaları 
başladı…” 
Törende konuşan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “Rekabet, 
sürdürebilirlik ve yaşanabilirlilik açısından İstanbul’u geleceğe 
taşıyacak, 15 milyon İstanbullunun ve 12 buçuk milyon 
ziyaretçinin hayat kalitesini artıracak ‘Smart İstanbul’ 
sloganıyla akıllı şehir projesini başlatmış bulunuyoruz.” 
ifadelerini kullandı.
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Hayri Baraçlı, İSBAK AŞ koordinasyonunda akıllı şehir uzmanları 
tarafından yürütülen bu projeyle dünya coğrafyasının tümüne 
bakılarak bir literatür taraması yapıldığını ve İstanbul için örnek 
alınabilecek şehirlerin seçildiğini söyledi. Proje kapsamında 
yapılan çalışmalara değinen Baraçlı, San Francisco, New York, 
Londra, Barcelona, Paris, Berlin, Kopenhag, Seul, Singapur gibi 
şehirlerin derinlemesine incelenmesi neticesinde küresel 
anlamda akıllı şehirlerin gelişmişlik ve olgunluk seviyesinin 
ortaya konulduğunu belirtti.  

“Yol haritamızı belirleyeceğiz…” 
Yapılan çalışmalar doğrultusunda, akıllı şehirler açısından 
İstanbul’un olgunluk seviyesinin belirlendiğini ifade eden 
Baraçlı, şunları söyledi: “Mevcut durum analizi sonuçları 
değerlendirilerek İstanbul’un akıllı şehir vizyonu, stratejileri ve 
yol haritasını ortaya koymak adına çalışmalara başlandı. 
Big Smart İstanbul Vizyonu ile hayata geçirilecek Şehir Yönetim 
Merkezi’nde, İstanbul’un üretmiş olduğu büyük veriyi yönetip, 
katma değerli ürün ve hizmetlerin gelişimini sağlayacak açık 
veri platformunun oluşturulması planlanıyor. Ayrıca akıllı 
şehrin vazgeçilmez unsurları arasında gördüğümüz insan 
odaklı yaklaşımların şehrimize yansımasını sağlayacak olan 
Living Lab’ler de vatandaş ile etkileşimi sağlayacak.”

“Akıllı şehir konseptini daha da 
yaygınlaştıracağız…”  
Dünya Mobil Kongresi’nde yapılan diğer bir işbirliği protokolü, 
İSBAK AŞ Genel Müdürü Muhammed Alyürük ile NETAŞ CEO’su 
C. Müjdat Altay tarafından imzalandı. ‘Akıllı Şehir Vizyonu’nun 
teknoloji ve yetkinliği biraraya getirdiğini belirten İSBAK AŞ 
Genel Müdürü Muhammed Alyürük, “İnovatif projelerle 
ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlıyoruz. Bu doğrultuda 
İstanbul’u odak şehir hedeflerine ulaştıracak, ortak ve vizyoner 
bir akıllı şehir projesi için NETAŞ’la işbirliği yapıyoruz. Akıllı şehir 
konseptini İstanbul’da her alanda yaygınlaştırmak için 
çalışmalarımızı ve işbirliklerimizi hızla sürdüreceğiz.” dedi.

“İBB’nin akıllı şehir vizyonuna katkı 
sunmaktan gurur duyuyoruz…”  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapmaktan büyük 
memnuniyet duyduklarını ifade eden NETAŞ CEO’su C. Müjdat 
Altay da, “Gerçekleştireceğimiz işbirliği kapsamında İSBAK ile 
birlikte ‘İstanbul Akıllı Şehir’ projesine yönelik ortak çözümler 
geliştireceğiz. NETAŞ olarak, İstanbul’da sürdürülebilir akıllı 
şehir teknolojilerinin uygulanmasında kritik öneme sahip olan 
ağ yönetim ve operasyon merkezlerinin kurulup işletilmesine 
katkı sağlayacağımız için gurur duyuyoruz.” diye konuştu.
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KONSERLER

İstanbullular için  
Nisan ayına özel etkinlikler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan ayı boyunca düzenlediği konser ve tiyatro 
etkinlikleri arasından sizin için seçtiklerimizi bu sayfalarda bulabilirsiniz. 

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu 
Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri 
olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, büyük 
savaşlara tanıklık ettiği dönemlerde bile müziğe 
katkı sağlamaya devam etmiştir. Aleksandrov Rus 
Kızılordu Korosu, sanatın engel tanımadığını 
bizlere bir kez daha göstermek için, daha önemlisi 
kaybettikleri arkadaşlarını anmak adına 
CRR Sahnesi’nde sizlerle olacak. 

İstanbul’da Lezginka rüzgarı 
Lezginka, Kafkasya’da yaşayan birçok halkın ortak 
dans ve müziği… Lezginka topluluğunun folklorik 
güzelliği ise 33 etnik halktan oluşan Dağıstan’ın 
yanı sıra diğer Kuzey Kafkas ve Rusya halklarının 
folklorundan oluşmasında gizli… Ulusal çalgıların 
büyülü müziğine, sanatçıların danslarındaki 
ustalığa ve zarafete tanıklık etmeniz için 
bu gösteriyi kaçırmayın!

Konserler hakkında daha fazla bilgi ve online bilet için: www.crrkonsersalonu.org

Cemal Reşit Rey’de yıldızlar geçidi 
Sanatını dünyanın dört bir diyarına kabul 
ettirmeyi başaran genç ve hatta artık ikinci kuşak 
Türk sanatçıları, Cemal Reşit Rey sahnesinde 
biraraya geliyor. Dünyaca ünlü orkestralarla 
birlikte başarılı konserlere imza atan Türk Sanat 
Yıldızları, İstanbullu müzikseverlere unutulmaz 
bir konser verecek.  

Melahat Gülses ile İstanbul’da 
Pazar Konserleri 
Bir konser geleneğini tekrar yaşatmaya başlayan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “İstanbul’da Pazar 
Konserleri” başlığı altında sanatseverleri 
ülkemizin önde gelen sesleriyle buluşturuyor. 
Gündüz gerçekleşen konserlerin konuğu Türk 
Sanat Müziği’nin başarılı ismi Melahat Gülses. 

Emel Sayın ile ‘Makam Zamanı’ 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni projesi 
Makam Zamanı, Türk müziğinin kadife sesli 
sanatçısı Emel Sayın’ı ağırlıyor. ‘Segah’ ve 
‘hüzzam’ makamının en güzel eserlerini 
İstanbullu sanatseverler için Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda seslendirecek olan sanatçı, 
sevenlerine unutulmaz bir müzik şöleni 
yaşatacak. 

Luz Casal’dan müzik şöleni 
Türkiye’de ve dünyada çok beğenilen son stüdyo 
albümü ‘La Pasion’ ile platin plak satışlarını geride 
bırakan Luz Casal, dünya turnesi kapsamında 
İstanbul’a geliyor. ‘Gracias a la vida’, ‘Historia de 
un amor’, ‘Amado mio’ gibi klasik şarkılara 
getirdiği yorumlarla özellikle romantik 
dinleyicilerin hayranlığını kazanan Luz Casal, 
sizleri Cemal Reşit Rey sahnesindeki müzik 
şölenine davet ediyor. 
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TİYATROLAR

Karıncalar - Bir Savaş Vardı 
Yazan: Boris Vian – John Steinbeck  Çeviren: Işıl Yüce – Ülkü Tamer  
Yöneten: Ergun Üğlü  Süre: 80 dakika 
Konusu: Zorlu bir savaş sırasında sevgilisine kavuşmayı umut eden askerin 
yaşadıklarını anlatan Mert Turak’ın tek kişilik oyunu, seyirciye duygusal 
saatler yaşatacak.

Define Adası 
Yazan: R. L. Stevenson  Çeviren: Can Gürzap Yöneten: Cem Karakaya 
Süre: 70 dakika  Türü: Çocuk oyunu 
Konusu: Efsanevi korsan Kaptan Flint’in define haritasını bulan Jim 
Hawkins’in başı dertten bir türlü kurtulmuyor, çünkü hazineyi ele geçirmek 
isteyen başkaları da var… Çocukların ebeveynleriyle birlikte seyredebileceği 
keyifli bir oyun.

Yaşasın Barış 
Yazan: Hasan Erkek  Yöneten: Nihat Alpteki 
Süre: 50 dakika  Türü: Çocuk oyunu 
Konusu: Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak dostça yaşayan koyun ülkesi ve 
buğday ülkesi, sadece kendini düşünen bencil vezirin hain planlarıyla savaşa 
tutuşur. Buğday ülkesinin her şeyin farkında olan prensesi kendini feda 
ederek ‘düşman ülkeye’ gizlice girer. Mızıkasının umut dolu ezgileriyle vezirin 
planlarını ortaya çıkarır ve herkesin ısrarla istediği barışı getirir.

Cibali Karakolu 
Yazan: Henri Keroul – Albert Barre  Çeviren: Muammer Karaca – Refik Kordağ 
Yöneten: Nedret Denizhan  Süre: 3 saat 30 dakika 
Konusu: Kadın - erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın etkisi, çeşitli 
kurumlardaki eksiklerin neden olduğu durumlar, toplumsal ve politik 
yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, izleyicisini güldürürken aynı 
zamanda düşündürüyor. 

Ay Işığında Şamata 
Yazan: Haldun Taner  Yöneten: Naşit Özcan 
Süre: 120 dakika 
Konusu: Kendi apartmanlarında yaşayan Çalışkur ailesinin ve apartman 
sakinlerinin sahte ilişkilerini konu alan Ay Işığında Şamata, aile yapılarına 
dair eleştirel örnekler sunuyor. Oyun, seyirciyi eğlendirirken sürprizlerle 
şaşırtmayı da başarıyor. 

Harikalar Mutfağı 
Yazan: Haluk Işık – Ege Işık  Yöneten: Arda Aydın 
Süre: 60 dakika  Türü: Çocuk oyunu 
Konusu: Çocukların severek izleyecekleri oyunda, Papatya Sokağı’nda 
çalışan iki aşçının, Gümüşkepçe ve Kırıkçatal’ın yemek pişirme macerası 
anlatılıyor.

Tiyatro oyunları hakkında daha fazla bilgi için: www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari
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Sporda başarılarla dolu bir ay…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Mart ayında önemli başarılar elde etti. 

Sporcular yarıştıkları müsabakalarda 90 altın, 47 gümüş ve 
52 bronz madalyanın sahibi oldular. 

Alanya’da yapılan Taekwondo Poomse Türkiye 
Şampiyonası’nda sporcularımız 4 altın, 2 gümüş ve 
7 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. 

Büyük bayanlar, takım halinde şampiyon olurken, genel 
klasmanda ise ikinci sırada yer aldı. Yarışmada dereceye giren 
sporcularımız mayıs ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası ve 
1. Beach Taekwondo Şampiyonası seçmesine girmeye hak 
kazandılar. 

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan veren Hollanda 
Açık Turnuvası’nda 53 ülkeden 1.212 sporcu mücadele etti. 
Turnuvada yarışan tekvandocularımızdan Nafiye Kuş +73 ve 
Rukiye Yıldırım 46 kiloda şampiyon olarak altın, Hakan Reçber 
ise 63 kiloda elde ettiği üçüncülük ile bronz madalya kazandı.

Alanya Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Ümitler Türkiye 
Taekwondo Şampiyonası’nda mücadele eden sporcularımızdan 
İlker Tanrınıan ise 87 kiloda altın, Aleyna Yılmaz 67 kiloda gümüş, 
Esranur Erden 67 kiloda ve Muhammet Talha Erdoğan ise 
80 kiloda bronz madalya kazanarak kürsüye çıkmayı başardı. 

Boğaziçi Karate Turnuvası’nda 28 madalya 
Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda düzenlenen ve ülkemizin 
en köklü karate turnuvası olan Uluslararası Boğaziçi Karate 
Turnuvası’nda 135 dalda, 25 ülkeden toplam 1.502 sporcu 
mücadele etti. Sporcularımız 4 altın, 8 gümüş ve 16 bronz 
olmak üzere toplam 28 madalya aldı ve genel klasmanda 
zirveyi kimseye bırakmadı. 

Güreşçilerimiz parladı 
Ahmet Cömert Spor Salonu’nda yapılan 35. Uluslararası 
Vehbi Emre & Hamit Kaplan Turnuvası’nda mücadele eden 
güreşçilerimizden Metahan Başar 85 ve Atakan Yüksel 
66 kiloda şampiyonluğa ulaştı. Serkan Akkoyun 75 kiloda 
2’nci olurken, Cenk İldem 98, Mustafa Sağlam 59, Abdussamet 
Günal 66 ve Fevzi Topçu 71 kiloda 3’üncülüğe isimlerini 
yazdırdı. 

Ahmet Cömert Spor Salonu’nda düzenlenen 45. Uluslararası 
Yaşar Doğu Serbest Stil Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan 
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sporcularımızdan Selim Yaşar 86 kiloda 2’nci olarak gümüş, 
Şamil Erdoğan ise 97 kiloda 3’üncü olarak bronz madalyanın 
sahibi oldu. 

Adıyaman ve Afyon’da yapılan Yıldızlar Grekoromen Grup 
müsabakalarında mücadele eden güreşçiler de minderin 
tozunu attırdılar. Sporcular 17 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak 
üzere toplamda 28 madalya kazandılar.

Kürşat Çağlayan ve Lara Samsunlu’dan 
altın madalya 
Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Özel Sporcular Masa 
Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda 16 - 21 yaş arası Erkek Mental 
kategorisinde Zabıt Kürşat Çağlayan, Otistik Bayan 
kategorisinde Lara Samsunlu altın madalya kazandı. 
Leyla Dila Menzi ise Otistik Bayan 12 - 15 yaş kategorisinde 
bronz madalyanın sahibi oldu.

Bedensel engelliler yüzme şampiyonuyuz 
Mersin’de düzenlenen ve 28 kulüpten 186 sporcunun katıldığı 
Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda 
sporcularımız 50 altın, 25 gümüş ve 13 bronz olmak üzere 
toplam 88 madalya alarak, takım halinde Türkiye şampiyonu 
olmayı başardılar. 

Bilek güreşi takımımızdan 9 madalya 
Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılan 177’si kadın, 770’i erkek 
olmak üzere toplam 947 sporcunun katıldığı Türkiye Bilek 
Güreşi Şampiyonası’nda mücadele eden sporcularımız 5 altın, 
3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya 
kazandılar. Şampiyona sonrası milli takım aday kadrosuna 
seçilecek sporcular, 22 Mayıs’ta Polonya’da yapılacak Avrupa 
Şampiyonası ve Ağustos ayında Macaristan’da düzenlenecek 
Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecekler. 

Engelli sporcumuzdan büyük başarı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporda özel bir başarı daha elde 
etti. Engelli sporcularımızdan Hayati Yiğitoğlu, Türkiye Triatlon 
Federasyonu tarafından Muğla’nın Marmaris ilçesinde 
düzenlenen duhatlon yarışlarında birinci oldu. Sprint mesafede 
5 km koşu, 20 km bisiklet ve 2,5 km koşu kategorilerinde 
yarışan Yiğitoğlu, onlarca sporcu arasından TRI 4 kategorisinde 
birinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Ortopedik engelli sporcu Hayati Yiğitoğlu, madalyasını Türkiye 
Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik’in elinden aldı. 
Ulusal ve uluslararası yarışlarda derecelerini artırmanın asıl 
hedefi olduğunu belirten sporcu, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda 
Türkiye’yi başarıyla temsil etmek istediğini söyledi. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.04.2017 - 30.04.2017

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

ADRES: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / SARAÇHANE TEL: (0212) 455 14 50 istanbulbulten@ibb.istanbul
YAPIM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi BASKI-CİLT: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basımevi

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE
TARİH / SAAT TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK 4734 S. K.İ.K. 19. MAD. GÖRE AÇIK İHALE USULÜ 

İŞİN ADI

03.04.2017 10.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Anadolu Yakası Muhtelif Köprü Güçlendirme İşi

03.04.2017 10.30 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Avrupa Yakası Muhtelif Köprü Güçlendirme İşi

03.04.2017 11.00 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 2017 Yılı Avrupa Yakası Belediye ve Kamu Binaları 1. Grup Bakım ve Onarım İnşaatı

03.04.2017 11.30 Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü
Kamuya Ait Tescilli Yapı ve Parsellere Kamusal Kullanım Doğrultusunda Yeni İşlev Önerilmesine Yönelik 
Araştırma Çalışması (Beykoz, Beyoğlu, Zeytinburnu, Kadıköy, Kağıthane, Şişli İlçeleri)

05.04.2017 09.30 Ulaşım Planlama Müdürlüğü İstanbul Geneli Yol ve Kavşak Projeleri - 3

05.04.2017 10.30 Ulaşım Planlama Müdürlüğü İstanbul Geneli (Kentsel Dönüşüme Yönelik - 5) Yol ve Kavşak Ön Projeleri 

05.04.2017 11.00 Elektronik Sistemler Müdürlüğü
3. Etap Kamu Kullanım Amaçlı Genişbant Kablosuz Haberleşme Sistemleri ile 
İBB Wifi Malzemeleri Temini ve Montaj İşi 

06.04.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Hakkari, Yüksekova 700 Daireli Polis Lojmanı İnşaatı

06.04.2017 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Ümraniye, Okay Caddesi Zeminaltı Otopark İnşaatı

06.04.2017 11.00 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 2017 Yılı İBB Hizmet Binaları ve Kamu Binalarına Muhtelif Tabela, Totem ve Yönlendirme Panoları Alımı

06.04.2017 11.30 Satınalma Müdürlüğü Alüminyum Modüler İskele Alımı

10.04.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Sancaktepe Belediye Başkanlığı Yanı Zeminaltı Otopark İnşaatı

10.04.2017 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Sultangazi İlçesi Orhangazi Caddesi Pazar Alanı ve Belediye Hizmet Tesisleri İnşaatı

11.04.2017 10.30 Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü
İstanbul Geneli Çeşitli Birimlerinde Kurulu Bulunan Muhtelif Jeneratörlerin 
Periyodik Bakım Onarımının Yapılması İşi

11.04.2017 11.00 Ulaşım Planlama Müdürlüğü İstanbul Geneli Toplu Taşıma Stratejilerinin Geliştirilmesi İşi

11.04.2017 11.30 Satınalma Müdürlüğü 5 Kalem Çöp Konteyneri Alımı 

12.04.2017 09.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 3 Kalem İtfaiye Yazlık Gömlek ve Kravat Alımı

12.04.2017 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 2 Kalem İtfaiye Kışlık Gömlek Alımı

12.04.2017 10.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 2 Kalem İtfaiye Kışlık Ayakkabı Alımı

12.04.2017 11.00 İşletmeler Müdürlüğü 2017 Yılı Su ve Gıda Moleküler ve Kültürel Analiz Kitleri Alımı

13.04.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Arnavutköy Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi İnşaatı

13.04.2017 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Pendik Sahil Yeraltı Otopark İnşaatı

13.04.2017 11.00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Geneli Yol Köprülü Kavşak ve Ortak Altyapı İnşaatı

17.04.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Sultangazi İlçesi, Habipler Mahallesi Ambar İnşaatı

17.04.2017 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Sancaktepe İlçesi İşitme ve Konuşma Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı

17.04.2017 11.00 Satınalma Müdürlüğü 3 Kısım - 300.000 Ton Buzlanma Önleyici Olarak Karayollarına Serpilen Tuz Alımı

17.04.2017 14.00 Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2017 Yılı Muhtelif Gençlik ve Spor Organizasyonları Hizmet Alım İşi

18.04.2017 10.30 Satınalma Müdürlüğü 2 Kalem Poliüretan Esnek Şerit Ayırıcı

18.04.2017 11.00 Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 300.000 kg Köpek Maması, 30.000 kg Kedi Maması ve 5.000 kg Kedi Maması Konservesi Alımı İşi

18.04.2017 11.30 Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alım İşi

20.04.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü İstanbul Avrupa Yakası Geneli Kapalı Otoparkların 2017 Yılı Bakım ve Onarım İnşaatı

20.04.2017 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Bakırköy İlçesi, Meydan ve Cadde Düzenleme İnşaatı

20.04.2017 11.30 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 70.000 kg Kurban Eti Poşeti Alımı

24.04.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Bahçelievler Devlet Hastanesi Yanı Katlı Otopark İnşaatı

24.04.2017 10.30 Yapı İşleri Müdürlüğü Başakşehir Kayabaşı Engelli Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı

24.04.2017 11.30 Satınalma Müdürlüğü Spor Tesisleri Kondisyon Aletleri Alımı

25.04.2017 10.00 Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Muhtelif Elektrikli Ev Eşyası Alımı İşi

25.04.2017 10.30 Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Genelindeki İskelelerin Ulaşım Analizleri, Mevcut Durum Tespitleri ve 
Geliştirmeye Yönelik Hizmet Alımı İşi

25.04.2017 11.00 Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü İstanbul Metrosu Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 200 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi

25.04.2017 11.30 Satınalma Müdürlüğü Yandan Çarklı Restoran Yolcu Gemisi Alımı

27.04.2017 10.00 Yapı İşleri Müdürlüğü Beşiktaş İlçesi Çırağan Caddesi Düzenleme İnşaatı




