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Sevgili
İstanbullular
Dünya kenti İstanbul’umuzun marka değerini artırmaya 
yönelik yatırım ve hizmetlerimize hız kesmeden devam 
ediyoruz. Geride bıraktığımız ay, “her yerde metro, her 
yere metro” hedefiyle ilerleyen İstanbul’umuzun demir 
ağlarına bir yenisini daha ekledik.  Levent-Hisarüstü 
arasındaki yolculuğu 6 dakikaya indiren Levent - Hisarüstü 
Metrosu’nu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı görkemli bir 
törenle hizmete açtık.

İstanbul ve İstanbullular, baharın tüm renkleriyle 
yaşanmaya başladığı Nisan ayında kültürümüzün 
simgelerinden biri olan lale ile bir kez daha buluştu. Zamanı 
geldi ve parklarımız, bahçelerimiz, korularımız, bütün kent 
lale ile büyülü bir atmosfere büründü. Bu yıl 10’uncusunu 
gerçekleştirdiğimiz İstanbul Lale Festivali kapsamında 
kentin dört bir yanında çok sayıda etkinliğe ev sahipliği 
yaptık. “İstanbul Lalesiyle Buluşuyor” sloganı ile evine 
dönen lalenin adeta bir gelin gibi süslediği İstanbul’da 
yaşamanın benim için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu 
bir kez daha ifade etmek isterim. 

Siz değerli hemşehrilerimizin yaşam standartlarını 
yükseltmek için 39 ilçemizde ulaşımdan altyapıya, çevreden 
kültür-sanata, eğitimden spora, bilgi teknolojilerinden 
itfaiye hizmetlerine kadar tüm sektörlerde yatırım yapmaya 
ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. Şahsım ve ekibim, 
İstanbul’umuzu kültür, sanat, turizm, spor ve kongreler 
şehri yapmak için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Çünkü 
biliyoruz ki; medeniyetlerin çeyiz sandığı konumundaki 
İstanbul ve siz değerli İstanbullular her şeyin en güzeline ve 
en iyisine layıksınız.

Yaptığımız yatırım ve hizmetlerden haberlerin yer aldığı 
bültenimizle sizleri baş başa bırakırken hepinize sağlıklı, 
mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.
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İstanbul’un demir ağlarına bir 
yenisi daha eklendi. 
Levent-Hisarüstü arasındaki 
yolculuğu 6 dakikaya indiren 
Levent - Hisarüstü Metrosu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Feridun Bilgin ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katıldığı törenle hizmete alındı.

Levent - Hisarüstü Metrosu 
İstanbul’a hayırlı olsun…

Levent - Hisarüstü Metrosu, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun 

Bilgin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katıldığı törenle hizmete alındı. Metro hattının 
açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim 
İstanbul sevgim bitmez, İstanbul aşkım küllenmez. 
İstanbul’da metro sistemi yeni projelerle genişledikçe, 
ulaşım İstanbullular için eziyet değil, keyif haline gelecek. 
Şehrin her köşesine dağılan bu dev ulaşım ağı, İstanbul’un 
cazibesini ve marka değerini de arttıracaktır.” dedi.

Dünyanın en uzun raylı sistem hedefine doğru…
Levent, Nispetiye, Etiler ve Boğaziçi İstasyonlarından 
oluşan 3 bin 104 metre uzunluğundaki hattın İstanbul’a 
kazandırılmasını sağlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve projede 
emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
açılan her yeni metro hattıyla İstanbul’u toplu taşımada 
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dünyanın en uzun raylı sistemlerinden birine sahip kent 
yapma hedefine adım adım yaklaştıklarını söyledi.

“Raylı sistem hattına sürekli yenisi ekleniyor…”
Şehrin en doğu ucundan en batısına kadar, en kuzeyinden 
en güneyine kadar her yerine uzanan raylı sistem 
hatlarına, sürekli yenilerini eklediklerini hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Marmaray’la 
bu sistemi denizin altından da birbirine bağlamış, entegre 
hale getirmiştik. Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan 
yürüttü. Biz de denizin altından bunu başarır mıyız? 
‘Başarırız’ dedik, kimsenin başaramadığını biz başardık. 
Şu anda Marmaray, hamdolsun gayet başarılı şekilde 
çalışıyor. ‘Yetmez’ dedik, Avrasya Tüneli’nin adımını attık. 
Avrasya Tüneliyle de çift katlı lastikli sistem önümüzdeki 
yıl açılacak. Başbakanımızın ifade ettiği, iki köprü 
arasından şimdi de 3 katlı tünelin projesi açıklandı. 
İnşallah onun da temeli yakın zamanda atılacaktır.”

“Ulaşım İstanbullular için keyif haline gelecek…”
İstanbul gibi dünyanın en büyük metropollerinden birinin 
ulaşım sorunun ancak metroyla çözüme ulaşacağını gayet 
iyi bildiklerini ve bu yolda epeyce bir mesafe kat ettiklerini 
anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece şu anda 
hizmete girmiş olan raylı sistemler dahi ulaşım 
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bakımından İstanbul’a çok büyük bir 
nefes aldırdı. Toplu taşıma ilgi duymak 
zorundayız. Yoksa altımızda bir araba, 
aynı evde bir ikinci araba... Bunlarla 
sadece refah düzeyinizin yüksek 
olduğunu bilirsiniz ama İstanbul’daki 
ulaşım sıkıntısını aşamazsınız, aşamayız. 
İnşallah bu sistem yeni projelerle 
sürekli genişledikçe ulaşım İstanbullular 
için bir eziyet değil, keyif haline gelecek. 
Ülkemizin ticarette, bilimde, kültürde, 
sanatta, sporda ve diğer pek çok 
alanda adeta lokomotifi olan İstanbul 
güçlendikçe, Türkiye de hedeflerine 
doğru çok daha kararlı bir şekilde 
devam edecektir.” diye konuştu.

2019’da raylı sistemin uzunluğu 
436 km olacak…
Başbakan Ahmet Davutoğlu da, 
“1876’da Sultan Abdülhamit Han 
döneminde açılan ilk tünelden sonra 
metro yapımı için 125 yılı aşkın bir süre 
beklemek gerekti. İstanbul şu anda 
142 kilometre raylı sistem hattına 
ulaştı. İnşallah 2019 yılına kadar da 
raylı sistemin uzunluğu 

436 kilometreye çıkacak. Bu bizim 
İstanbul’a taahhüdümüzdür.” dedi.
Levent - Rumeli Hisaüstü Metrosu ile 
6 dakikada Levent’e, 16 dakikada 
Taksim’e, 23 dakikada Yenikapı’ya, 
34 dakikada Üsküdar’a, 66 dakikada 
Kartal’a gidilebileceğini ifade eden 
Başbakan Davutoğlu, “Boğaziçi 
Üniversitesi’nde okuduğumuz 
1977’li yıllarda biz 66 dakika otobüs 
beklerdik de otobüs gelmezdi. Şimdi 
bu hizmetlerden memnun musunuz? 
Çağı aşan bu hızdan memnun 
musunuz? Ulaştırma Bakanlığımızın ve 
Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 
raylı sistemi İstanbul’a 
yaygınlaştırmasından memnun 
musunuz? 142 kilometrelik hattın 
436 kilometreye çıkmasını istiyor 
musunuz?” şeklinde konuştu.

“İstanbul’da entegrasyonu 
başlattık…”
Açılış töreninde konuşan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ise göreve geldiklerinde 
Ulaşım Master Planlarını hazırlayarak 

hangi hatta hangi ulaşım sisteminin 
gerektiğini kurguladıklarını ve yatırımları 
bu doğrultuda söyledi. “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın başlattığı yerel 
yönetim anlayışıyla İstanbulluların 
daha rahat yaşayabilmesi için 
ekibimizle birlikte gece gündüz 
çalışmaya devam ediyoruz.” diyen 
Başkan Topbaş, yaptıkları metro, 
metrobüs ile yeni gemiler ve 
otobüslerle ulaşımda entegrasyonu 
gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Hisarüstü Metrosu denizle 
buluşacak…
Açılışı yapılan Levent - Hisarüstü 
Metrosu ve ihale aşamasına 
getirdikleri Hisarüstü’nden Aşiyan’a 
inecek olan yüzeysel füniküler 
sistemiyle denize ulaşacağını aktaran 
Başkan Topbaş, “Bu hattı kullanan 
halkımız rahatlıkla denize ulaşabilecek 
ve oradan da gemiyle Anadolu 
Yakası’na geçebilecek. Ulaştırma 
Bakanlığı’na İstanbul’un metrolarına 
verdiği destek nedeniyle teşekkür 
ediyorum.” dedi.

6



“Bağcılar’ı denize ulaştırıyoruz…”
Başkan Kadir Topbaş, ihalesi birkaç gün önce tamamlanan 
Mecidiyeköy - Kabataş Metro Hattı’nın devreye girmesiyle 
Bağcılar gibi ilçelerin denizle buluşacağını hatırlatarak, 
“Bağcılar’a deniz getiremedik ama Bağcılar’ı denize 
ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın zamanını en iyi şekilde 
kullanacağı bu ulaşım sistemleri hızın yanı sıra kalite ve 
konfor getirecek. Bir şehrin medeniyet ölçüsü o şehirde 
yaşayan insanların toplu taşıma araçlarını kullanma 
oranına bağlıdır. Toplu taşımanın yoğun şekilde 
kullanılması için de kalite ve konfor gerekiyor. Metrolarla, 
yeni gemi ve otobüslerle İstanbul’da bunu sağlıyoruz.”

“İstanbul ulaşımına 32 milyar TL yatırım…”
Metroların yanı sıra Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi mega 
projelerle İstanbul’un ulaşım konusunda dünyada en çok 
yatırım yapan kentlerden bir tanesi haline geldiğini dile 
getiren Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığında yaptığı 
8,5 kilometrelik 4. Levent - Taksim Metrosu’nun ardından 
bize düşen görev de İstanbul’u demir ağlarla örmek oldu. 
İBB olarak İstanbul’a 11 yılda yaptığımız ulaşım 
yatırımlarının toplamı 32 milyar lira. Hamdolsun, 
kaynakları doğru kullanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
söylediği gibi para, zaman ve insan yönetimindeki 
başarımız bizi dünya şehirleriyle yarıştırıyor.” 
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İstanbul ve İstanbullular, 
şehrin simgelerinden biri olan 
lale ile bir kez daha buluştu. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu yıl 
onuncusunu düzenlediği 
İstanbul Lale Festivali 
kapsamında Emirgan Korusu 
ve Göztepe 60. Yıl Parkı çeşitli 
etkinliklere sahne oldu. 
Sultanahmet’te 545 bin 
lale kullanılarak yapılan 
lale halısı ile bir dünya 
rekoru kırıldı. 

İstanbullular lalesiyle buluştu
Emirgan Korusu’nda açılışı yapılan 10. İstanbul Lale 

Festivali’ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili 

Ekrem Erdem, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı 
Mehmet İhsan Şimşek, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı 
Abdurrahman Şen, ilçe belediye başkanları, İBB Çocuk 
Meclisi, İBB Gençlik Merkezi temsilcileriyle çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Başkan Kadir Topbaş, lalenin 
Türk kültürünün değişmez bir parçası olduğunu söyledi. 
2005 yılında “Lale Evine Dönüyor” diyerek festivalin ilkini 
yaptıklarını hatırlatan Başkan Topbaş, “Bunu dediğimizde 
bazıları tarafından eleştirildik. ‘Ne işiniz var sıra ona mı 
geldi?’ dediler. Halbuki biz değerlerimize kültürümüze 
sahip çıkacaksak her alandaki değerlerimize sahip 
çıkmalıyız. Kaybettiklerimizi geri kazanmak ve bizi biz 
yapan değerlerimizi koruyarak geleceğe yürümek 
zorundayız.” diye konuştu. 

“30 milyon lale soğanı İstanbul’u süslüyor…”
Lalenin bu topraklardan çıkıp dünyaya yayılan bir çiçek 
olduğunu ama bizim bu değere sahip çıkamadığımızı 
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kaydeden Başkan Topbaş, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Lale, bizim kültürümüzde sadece bir çiçek değil; 
hayatımızın her alanında yer almış bir çiçektir. İsim olarak 
kullanmışız, sanatta kullanmışız. Sadece bir pazar ünitesi 
olarak kullanmamışız. Bizim ecdadımız 1.500 türe ulaşmış 
lale çeşidinde. Ama biz hala 200 çeşitte kalmışız. Onlara 
yetişemedik. 2005’te 600 bin lale soğanıyla başladık. Bugün 
30 milyon lale soğanı İstanbul’u süslüyor. Bunu gururla 
ifade etmek isterim ki, bu 30 milyon lale soğanı yerli. Lale 
İstanbulluya ve diğer illerimize aş ve iş oldu, ekonomi oldu. 
Üreticilerimiz 100 dönüm buğday tarlasına göre 2 dönüm 
lale soğanı bahçesinin daha karlı olduğunu bize söylediler.”

Lale Festivali’nin İstanbul’a her alanda bir canlılık getirdiğini 
ifade eden Başkan Topbaş, “Esnafından taksi şoförüne her 
insanımız bu dönemde daha çok kazanıyor. İstanbullular, 
yerli yabancı turistler bu güzelliği doyasıya yaşıyor. Şehir 
her yönüyle canlanmış oluyor.” dedi. 

“Laleyi Avrupa pazarına sunacağız…”
Başkan Topbaş, İstanbul’un mevsiminden dolayı laleyi 
Avrupa pazarına diğer ülkelerden daha erken sunacağının 
altını çizerek konuşmasını şöyle tamamladı: “Biz istiyoruz ki, 
lale soğanı kesim zamanı geldiği zaman milyonlarca kesilen 
lale soğanını ihraç edelim. Biz de bundan dolayı 
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Çobançeşme’deki fidanlığı istedik. 
Orada mezat alanı kurmak istiyoruz. 
İstanbul’un bir özelliği de Hollanda’dan 
15 gün önce laleler açmaya başlıyor. Yani 
15 gün öncesinden Avrupa pazarına 
laleyi sokma fırsatımız var. Bu para 
demek, ekonomi demek.”

Emirgan’da renk cümbüşü…
Başkan Topbaş, festivalin açılışı 
sebebiyle lale yapraklarıyla hazırlanmış 
organik boyayla renklendirilmiş pastayı 
Emirgan Korusu’na düğün fotoğrafı 
çektirmek için gelen yeni evli bir çiftle 
sahnede kesti. Başkan Topbaş daha 
sonra da Emirgan Korusu’nda camdan 
yapılan değişik boylardaki lale figürleriyle 
oluşturulan camdan lale heykelinin 
açılışını yaptı. Vatandaşlarla birlikte 
Emirgan Korusu’nu renk cümbüşüne 
çeviren laleler arasında hatıra fotoğrafı 
çektiren Başkan Topbaş, ebru sanatçısının 
standına giderek lale figürü yaptı; kilim 
dokuyan öğrencilerin de kilim 
tezgahında dokunan kilime ilmek attı.

Dünyanın en büyük lale halısı 
Sultanahmet’te…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin on 
yıldır Lale Festivaliyle taçlandırdığı 
İstanbul, 545 bin canlı lalenin 
oluşturduğu 1.262 metrekarelik halıyla 
bir dünya rekoruna ev sahipliği yaptı. 
Sultanahmet’te yer alan halının 
açılışında konuşan Başkan Kadir 
Topbaş, İstanbul’un medeniyetlerin 
buluştuğu, 3 imparatorluğa başkentlik 
yapmış olan tarihi çeyiz sandığı bir 
şehir olduğunu belirterek, “1.400 yıllık 
Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nin 
tam ortasında böyle bir güzelliği 
sergilemekten mutluluk duyuyoruz.” 
dedi.

Anılara laleden bir iz düşüldü…
“Her sabah güneşin Asya ve Avrupa 
Kıtası’na aynı anda doğduğu İstanbul 
bu güzelliklere değer.” diyen Başkan 
Topbaş, şöyle konuştu: “Bugün bir 
rekora daha birlikte imza atıyoruz. 
Dünyada ilk defa kesme olmayan 

çiçeklerle 545 bin laleden oluşan 
dünyanın en büyük halı desenini 
açarak bu tarihi mekanda sergiliyoruz. 
Kilim deseninde yapılan bu eser kendi 
ekiplerimiz tarafından dizayn edildi. 
Dünyada kesme çiçekten bu tarz halı 
desenleri yapıyorlar ama kesildiği için 
birkaç günlük. Biz canlı lalelerle böyle 
bir eseri gerçekleştirdik. İstanbullular 
ve turistler gelsin fotoğraf çektirsin ve 
anılarına laleden ve İstanbul’dan bir iz 
düşsün istiyoruz.”

Lale, medeniyetin ve barışın 
sembolü…
Lalenin sadece bir çiçek olmadığını, 
kültürümüzün bir parçası olan bu 
güzel çiçeğin geçmişte süsleme 
sanatında, seramikte, tekstilde, 
edebiyatta ve resimde kendisini 
gösterdiğini anlatan Başkan Topbaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Lale, 
Yaratan’ın insanlara nasıl güzellikler 
verdiğinin de bir sembolüdür. Bu 
estetiğin ve renk cümbüşünün 
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insanlara getirdiği güzel duyguların 
derinliğini hissetmek lazım. İşte bu 
amaçla insanımızı çiçeklerle ve 
doğayla daha çok buluşturmaya 
çalışıyoruz. Bu güzellikleri beraberce 
hissedebilirsek, inanıyorum ki, 
dünyada huzur ve barış hakim olur. 
İşte yerel yönetimler olarak bizler 
İstanbul’a gelenlerin bu şehirde huzur 
bulmalarını, gerçek anlamda barış 
şehri olan İstanbul’dan bu güzel 
duygularla ayrılmalarını arzu 
etmekteyiz.”

Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının 
ardından vatandaşlarla ve turistlerle 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan 
Topbaş, Sultanahmet Meydanı’nın 
ardından lale ve sümbüllerin birçok 
çeşidiyle renklendirdiği Gülhane 
Parkı’nı da gezdi. Parkta vatandaşlarla 
sohbet eden Başkan Topbaş, “Gülhane 
Parkı, Osmanlı dönemindeki muhteşem 
günlerine geri döndü.” dedi.

Dünyanın en büyük canlı lale halısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve 
Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, laleden 

halıyı iki gecede saksı saksı dokudu. 
Dünyada ilk defa bu kadar çok canlı su 
içindeki lalelerle dokunan halı, şehrin 
tarihi meydanında muhteşem bir 
motif oluşturdu. Dünyanın en büyük 
canlı lale halısı olma özelliğini taşıyan 
motif benzerlerinden farklı olarak 
10 gün görselliğini korudu. TEB BNP 
Paribas İstanbul Open Erkekler Tenis 
Turnuvası kapsamında İstanbul’da 
bulunan dünyaca ünlü tenisçi Roger 
Federer de, lale halısını beğeniyle 
izledi.

Lale, İstanbul halkıyla yeniden 
kucaklaştı…
Adını bir devre vermiş, doğu kültür ve 
mitolojilerinde özgün bir yere sahip 
olan lale, ait olduğu topraklarda bir 
kez daha açtı. Orta Asya’dan 
Anadolu’ya, kilimlerden tablolara, 
bahçelerden parklara kadar Türk 
kültürünün önemli bir sembolü olan 
lale, İstanbul ve İstanbullularla 
yeniden buluştu. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncu 
kez düzenlenen İstanbul Lale Festivali 
kapsamında yapılan birbirinden renkli 
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etkinliklerde İstanbullular, eski dostları 
lalelerle bir kez daha hasret giderdi.

10. İstanbul Lale Festivali, birbirinden 
renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. 
Festival kapsamında yerli müzik 
grupları, canlı konserlerle İstanbullulara 
keyifli anlar yaşatttı. Ebru sanatçıları 
sergiledikleri canlı performanslarla 
sanatseverlerle buluştu. Festivale 
katılan müzik grupları, etkinliklere 
neşe ve eğlence kattı. Fotoğraf ve 
resim sergileri İstanbulluların beğenisine 
sunuldu. İstanbullular bahara renkli ve 
canlı bir merhaba dedi. 

Geleneksel sanatımız ebru, lale olup 
açtı…
Lale Festivali’nde sanata ve sanatçılara 
özel bir yer ayrıldı. Geleneksel 
sanatlarımız içinde özgün bir yeri olan 
ebru, festival süresince ayrı noktalarda 
canlı performanslarla gündeme geldi. 
Böylece geleneksel ebru sanatı 
festivalde bir kez daha canlandı.  

KKM festivalde…
İhtiyaç sahibi ailelerin sorunlarına 
çözüm üretmenin yanısıra sosyo-kültürel 
çalışmalarla da kadınlara destek olan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın 
Koordinasyon Merkezi de festivale Lale 
Temalı Ürünler Sergisi ile katıldı. 
Sergide ana teması lale olan ve hünerli 
ellerin, kristal ve ipek kumaşlarla olan 
dansından ortaya çıkan ürünler, 
İstanbul ve lale aşıklarının beğenisine 
sunuldu.  

Lale Heykelleri, Emirgan Korusu ve 
Göztepe 60. Yıl Parkı’nda…
Göz alıcı renkleri ve güzelliğiyle 
İstanbul’un bir parçası olan lale, 
sanatçıların yorumlarında hayat buldu. 
Birbirinden güzel lale heykelleri, 
festival kapsamında Emirgan Korusu 
ve Göztepe 60. Yıl Parkı’nda 
düzenlenen sergide İstanbullularla 
buluştu. Yine Emirgan Korusu ve 
Göztepe 60. Yıl Parkı’nda İSMEK imzalı 
lale temalı ürünlerin satışı da yapıldı. 

Lale temalı sergiler, İstanbullularla 
buluştu…
Toprak, Ateş ve Lale Sergisi ile Emel 
Basut Gemici’nin çini sanatında 
modern uygulamalar ve yeni 
yaklaşımlardan oluşan yaklaşık 50 
kadar eseri, Cemal Reşit Rey Sergi 
Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. 
İsmail Acar’ın eserlerinden oluşan 
resim sergisi ise 10. İstanbul Lale 
Festivali kapsamında Emirgan 
Korusu’nda sanatseverlerle buluştu. 

Şampiyonluk için mücadele 
ettiler…
İstanbul Lale Festivali kapsamında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
Türkiye Tenis Federasyonu işbirliğinde 
düzenlenen 3. İstanbul Lale Kupası ITF 
Uluslararası Kadın Tenis Turnuvası, 
“Ana Tablo” ve “Eleme Grubu” olmak 
üzere iki ayrı etapta gerçekleştirildi. 
Turnuva en yüksek ranking puanına 
sahip 24 sporcuyla, eleme grubunda 
ilk 4 sırayı elde eden sporcuların ve ev 
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sahibi ülke kontenjanından belirlenen 
dört milli sporcumuzun olmak üzere 
toplam 32 sporcunun ana tablodaki 
mücadelesine sahne oldu.

Lale Kupası Tenis Turnuvası’nda 
nefes kesen final…
Göztepe 60. Yıl Parkı içeriside yer alan 
Gül Bahçe Spor Tesisleri’nde oynanan 
turnuva, final maçlarıyla son buldu. 
Final maçlarını İBB Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı Genlik ve Spor 
Müdürü Ayhan Kep ve Spor A.Ş. Genel 
Müdürü İsmail Özbayraktar ile çok 
sayıda tenis sever de izledi. Nefes 
kesen turnuvanın şampiyonu final 
maçının ardından Shahar Peer oldu. 
Çiftler kategorisinde ise Lyudmila ve 
Nadia Kichenok kardeşler turnuvayı 
zirvede tamamlayan isimler oldular.

İstanbul’un Lale Bahçeleri…
10. İstanbul Lale Festivali kapsamında, 
bu yıl da sokaklar, parklar, bahçeler ve 
meydanlar lale ile renklendi. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi, kenti laleler ile 
adeta bir gelin gibi süsledi. İstanbul’un 
dört bir köşesindeki koru ve parklarda 
milyonlarca lale dikildi.

• Gülhane Parkı - 86 farklı türde  
  1 milyon 379 bin lale
• Emirgan Korusu -  192 farklı türde 
  2 milyon 800 bin lale 
• Yıldız Korusu - 32 farklı türde 
  730 bin lale  
• Soğanlı Bitkiler Parkı - 167 farklı türde 
  550 bin lale 
• Beykoz Korusu - 8 farklı türde 
  92 bin 720 lale 
• Göztepe 60. Yıl Parkı - 161 farklı türde 
  1 milyon 187 bin 500 lale 
• Büyük Çamlıca Korusu - 16 farklı 
  türde 524 bin 350 lale 
• Küçük Çamlıca Korusu - 25 farklı 
  türde 571 bin 250 lale 
• Fethipaşa Korusu - 12 farklı türde 
  284 bin 408 lale 
• Hıdiv Çubuklu Korusu - 8 farklı türde 
  294 bin 200 lale 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
denizleri, gölleri ve su havzalarını 
atıksu tehdidinden kurtaracak 
altyapı yatırımlarına hız 
kesmeden devam ediyor. 
Yapımı büyük ölçüde 
tamamlanan Büyükçekmece 
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisi’ni basına tanıtan Başkan 
Kadir Topbaş, deniz suyundan 
içmesuyu üretileceğinin 
müjdesini de verdi.

İstanbul’da atıksu devrimi!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

yapımı bitme noktasına gelen Büyükçekmece İleri 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni basın mensuplarına 

tanıttı. Gezide, İSKİ Genel Müdürü Dursun Ali Altay’dan 
tesis hakkında bilgi alan Başkan Kadir Topbaş, “Bu tesis 
müthiş bir çalışma. Bunların sayılarını artıracağız. 
Altyapısıyla, çevre yatırımlarıyla ve oluşan ulaşım ağıyla 
dünyanın gıpta ile baktığı şehrimize ileri biyolojik arıtma 
tesislerimiz sayesinde daha fazla gıpta edecekler.” dedi.

 Kasım ayında açılması planlanan tesiste, günde 
130 bin metreküp, 500 bin insanın atıksuyunun arıtılarak 
bahçe sulamasında kullanılır hale geleceğini belirten 
Başkan Topbaş, “Arıtılan çamurdan elektrik üretilecek. 
Kalan tortu ise çimento fabrikalarına satılacak. Böyle bir 
teknolojik yapı var. Projenin ikinci ve üçüncü etabı da 
tamamlandığında günlük 400 bin metreküp, yani 
1,5 milyon insanın atıksuyunu arıtabilecek kapasiteye 
ulaşacak. Büyükçekmece İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 
Çatalca ve Büyükçekmece ilçeleriyle çevre köylere hizmet 
verecek.” diye konuştu.
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Arıtmada %97’ye ulaştık…
Büyükçekmece’de böyle devasa bir 
yatırım yapmalarının siyasi anlayış 
gözetmeksizin insana ve şehre verdikleri 
hizmetin nişanesi olduğuna dikkat 
çeken Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İstanbul’un yüzde 
97’sini arıtan arıtma tesisleri kurmuşuz. 
Bunların yüzde 50’si biyolojik ve ileri 
biyolojik geri kalanını da ileri biyolojik 
arıtmaya dönüştürüyoruz. Hatta 
arıtılmış suyu bahçe sulamada ve 
sanayide geri kullanıma doğru ilerliyoruz. 
Bunlar bir asanın dokunmasıyla bir 
anda yapılacak işler değil. Bu işler her 
şeyden önce vizyon ister, ufuk ister. 
Gayret ister, heyecan ister ve imkanları 
doğru kullanmak ister. İstanbul’a 
11 yılda tam 68,5 milyar lira yatırım 
yaptık. Bu yıl da 12,5 milyar liralık 
yatırım daha yapıyoruz.”

İstanbul’da su problemi 
yaşanmıyor…
Geçmişte çek karnesi alamayan, 
skandallara karışan İSKİ’nin de şimdi 
yılda 2 milyar lira yatırım yapar hale 

geldiğini aktaran Başkan Topbaş, 
“Devlete resmi kurumlara vakti gelmiş 
hiçbir borcumuz yok. Kasamızda 
paramız var hamdolsun. Milletin 
parası, İstanbulluların parası. Nereye 
ne gerekiyorsa en ileri teknolojik 
tesisleri kurmayı hatta dünyadakilerden 
daha ileri işler yapıyoruz.  Şu anda 
İstanbul’da çok şükür su problemi de 
yok. Yani biz İstanbul’a bu denli 
yatırımlar yaparken kaynakları 
nereden tedarik ettik, geçmişte neden 
bu kaynaklar bulunamıyordu tedarik 
edilemiyordu? Bu ölçüden de bakmak 
gerekiyor.” diye konuştu.

İSKİ, deniz suyundan içmesuyu 
üretecek…
Konuşmasında deniz suyundan 
içmesuyu üretileceğinin müjdesini de 
veren Başkan Topbaş, şunları söyledi: 
“İstanbul’a gelmesi ve gelecekte 
Türkiye’ye model olması için küçük 
çaplı olarak deniz suyundan içmesuyu 
üretme çalışmasını başlatıyoruz. 
Bu bir teknolojik çalışma, hem 
üniversitelerimiz gelsinler burada staj 

yapsınlar hem mühendislerimiz 
yetişsin ve bu teknolojiyi Türkiye’ye 
getirmiş olalım. Dünyanın değişik 
yerlerindeki tesisleri gezdik. 
Amerika’dakini ben de gördüm. 
Arkadaşlarımız bu konu üzerinde 
çalışıyor. Bir bölge belirleyeceğiz. 
Büyük ölçekte olmayacak. Deniz 
suyundan içilebilir su arıtma 
teknolojisini getireceğiz.” 

İstanbul’a yakışacak proje…
“İhtiyacımız olduğu için değil, 
bu teknolojiyi şehrimize getirmek 
adına bu teknolojiyi İstanbul’a 
kazandıracağız.” ifadelerini kullanan 
Başkan Topbaş, “Bu inovatif bir 
düşünce. Bunu düşünmezseniz 
gelecekte ihtiyaç olduğunda 
çantacılar dolaşır neyi nasıl satacağız 
diye. Ama biz İBB olarak böyle bir 
teknolojiyi getirirsek, Türkiye’de 
ihtiyacı olanlar gelir bizden alır. 
Biz de gerektiği zaman bunu genişletir, 
büyütürüz. İlk defa açıkladığım bu 
çalışma İstanbul adına çok önemli” 
diye konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbul’un ilçelerine yaptığı 
yatırımlara hız kesmeden devam 
ediyor. Kadıköy Kozyatağı 
Mahallesi’ne yapılan 6 yeni 
merkez, Başkan Kadir Topbaş 
tarafından hizmete açıldı.

Büyükşehir’den Kadıköy’e
6 yeni hizmet merkezi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Kadıköy Kozyatağı’nda yapılan İSMEK Kurs Merkezi, 
Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi, Görüntüleme Merkezi, 

Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Engelliler Merkezi ve 
0-6 Yaş Otizm Eğitim Merkezi Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. 
Açılışa, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili 
Görsoy Erol, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı 
Muzaffer Saraç ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet…
Başkan Kadir Topbaş, törende yaptığı konuşmada, 
belediyelerin sadece fiziki altyapı ve ulaşım sistemleri ile 
değil; kentin her noktasında sosyal belediyecilik 
anlayışıyla hizmet götürmesi gerektiğini söyledi. Kentte 
yaşayan bütün bireylerin hatta canlıların hayatını 
mükemmel kılmak zorunluluğu ile hareket etmelerinin 
gereğine vurgu yapan Başkan Topbaş, “Buna göre 
projelerimizi yapıp, hayata geçiriyoruz.” dedi. 

İstanbul’un medeniyetler kenti ve imparatorluklar şehri 
olduğunu ifade eden Başkan Topbaş, “İstanbul, nüfus 
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itibarı ile dünyanın 127 ülkesinden daha büyük. Böyle bir 
şehrin, bu gelişmeleri bir taraftan sağlarken diğer yandan 
da geçmişten gelen bir şehir duygusuyla bu şehri 
geleceğe yansıtması gerekiyor. Gerçek anlamda bir barış 
kenti olduğunu yaşamıyla da tekrar tekrar göstermesi 
gerekiyor. Farklı kültürlerde insanların asırlardan beri yan 
yana birlikte yaşadığı, beraberce mekanları paylaştığı, aynı 
sokakta cami, sinagog ve kilisenin yan yana olduğu bir 
kent İstanbul. Bu kenti bu güzellikleriyle büyük bir aile 
anlayışıyla yaşamasını arzu etmekteyiz.” diye konuştu.

İnsanlar İstanbul’da olmak istiyor…
Günümüz dünyasında artık şehirlerin odak şehir olmak 
için birbiriyle yarıştığını vurgulayan Başkan Topbaş, “Odak 
şehir, insanların o şehirde olmayı arzu ettiği şehir 
demektir. Orada olsam, orada yaşasam, orada işim olsa... 
İstanbul artık bunu yakaladı ve bu süreci geliştirmeye 
çalışıyor.” diye konuştu. 

Şehir, engelsiz olmalıdır…
“Bir şehrin medeniyet ölçüsü o şehirde yaşayan tüm 
bireyleri her türlü medeniyetin imkanlarından istifade 
ediyor olmasıdır.” diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Şehir engelsiz olmalıdır. Şehrin tüm 
bireylerinin birlikte umutla geleceğe bakıyor olabilmelidir. 
Şimdi bunu sağlamaya çalışıyoruz. Maalesef bazı ideolojik 
saplantılar, bazı görüşler, bazı siyasi kavramlar 
toplumumuzu adeta bölmeye çalışıyor. Demokratik 

rejimdeyiz. Siyaset var. Seçimler var. Karar verilirken kim iş 
yapıyorsa, yapılan işlere bakarak, ideolojik 
değerlendirmeden destek vermesi lazım kendi kent 
menfaati adına...”

Sanatsal ve mesleki eğitimler verilecek...
Hizmete açılan Kadıköy Engelliler Merkezi’nde; otizmli, 
ortopedik, görme, işitme, zihinsel, süreğen ve ruhsal-
duygusal engele sahip bireyler eğitim alacak. Merkezde 
100 kişilik seminer salonu, mac laboratuvarı, ses stüdyosu, 
dijital kütüphane, sporla rehabilitasyon salonu ve çağdaş 
eğitim araçlarıyla desteklenmiş 6 sınıf bulunuyor. Sanat ve 
mesleki eğitimler verilecek olan merkezde temel 
bilgisayar kullanımı, web tasarımı, temel fotoğraf çekimi 
gibi branşların yanı sıra ipek halıcılık, kitre bebek yapımı, 
çini işlemeciliği, resim, ebru, hüsnühat, ritim, müzik ve 
güzel sanatlara hazırlık kapsamında eğitimler de verilecek. 

Merkez, Anadolu Yakası’nda tek…
İSEM Kadıköy Engelliler Merkezi, Kadıköy, Göztepe, 
Erenköy, Kozyatağı, Ünalan, Küçükyalı ve ard bölgelerinden 
gelen hizmet taleplerini karşılayacak. Otizm engelli 
bireylere dönük ihtisaslaşmış bir hizmeti sunacak olan 
merkez, Anadolu Yakası’nda tek olma özelliği taşıyor. 
0-6 yaş grubu otistik çocuklara okul öncesi özel eğitimin 
de verileceği merkezde, engelli ve ailelerinin aile hayatını 
kolaylaştıracak ve sosyal yaşamın her kesitinde 
destekleyecek uzmanlaşmış hizmetler sunulacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kent genelinde yaptığı spor 
yatırımlarına bir yenisini daha 
ekliyor. Bahçelievler’de inşa 
edilecek olan yüzme 
havuzunun temeli, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katılımıyla atıldı. Başkan 
Topbaş, yılsonunda açılması 
planlanan spor tesisinin 
29 Ekim’e yetiştirileceğinin 
müjdesini verdi.

İstanbul’a 
yeni bir spor yatırımı daha!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katıldığı Bahçelievler Yüzme Havuzu Temel Atma 
Töreni’ne, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman 

Develioğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile 
birlikte çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Açılış 
töreninde konuşan Başkan Kadir Topbaş, zamanında 
plansız ve programsız gelişen İstanbul’da, insanların en 
genel ihtiyaçlarından biri olan spor tesislerinin 
yapılmadığını ve bu işleri yapmanın kendilerine 
düştüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine emanet edilen 
İstanbul’a layık olacak şekilde çalıştıklarını ifade eden 
Başkan Topbaş, “Eskiden İstanbul’da müteahhitler 4 katlı 
binaları hidroforlu lüks daire diye binalara reklam asarak 
satardı. Hamdolsun biz İstanbulluların su problemini 
çözdük.” dedi.

Bütçede aslan payı ulaşımın…
Bütçede aslan payının ulaşıma ayrıldığını ve her alanda 
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önemli hizmetlere imza attıklarını 
kaydeden Başkan Topbaş, şunları 
söyledi: “Ulaşıma 32 milyar yatırım 
yaptık. 294 kavşak yaptık. Havaalanı 
kavşağını hiç trafiği durdurmadan 
4,5 ayda bitirdik. Duble yollardan 
sonra duble metrolar yapıyoruz. Şimdi 
metrolardan, denizin altından geçen 
tünellerden bahsediyoruz. Biz artık, 
altgeçitler yollar değil, şimdi metrolar 
yapıyoruz. Ataköy Metro Hattımız 
13 km olacak. İhale aşamasına geldi. 
Bahçelievler’den İDO İskelesi ve 
Kirazlı’ya gidecek metrolar yapıyoruz.” 

Spor yatırımları hız kesmeden 
devam ediyor…
Şu anda İstanbul’da 95’in üzerinde 
spor tesisi olduğunu ve göreve 
geldiklerinde bu sayının 21 olduğunu 
hatırlatan Başkan Topbaş, “Bu tesislerden 
1 milyonun üzerinde insan yararlanıyor. 
2012 Spor Başkenti unvanını aldık. 
Yetkililer geldiler ve bu hizmetlerimizi 

görüp, bu payeyi İstanbul’a verdiler. 
Gönlümüz şunu istiyor: Genç bir 
ülkeyiz ama olimpiyatlara çok az 
sayıda sporcu ile katılıyoruz. Katılımı 
daha da arttırmalıyız. Bunun için okul 
bahçelerine spor salonları yapıyoruz. 
Geçmişte yapılmadığı için biz daha 
çok çalışıyoruz.” dedi.

Mahallelere tapulu otoparklar 
geliyor…
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul için 
faydalı olacak bir proje üzerinde 
çalıştıklarını, belediye olarak kar 
gütmediklerini ve bunun vatandaşa 
faydalı olacağını şu şekilde açıkladı: 
“Nereye ne yapacağımızın farkındayız. 
Mahalle aralarında yeni parseller 
bulup, mahalleye yeni otoparklar 
yapacağız. Mahalleliye kat mülkiyeti 
gibi otopark tapuları vereceğiz. Yani 
aracınızı aldığınızda, otopark tapusu 
da alabilirsiniz. İsterseniz satın 
aldığınız otopark tapunuzla yerinizi 

kiraya verebilirsiniz. Malum 
Nişantaşı’nda yer alan biri daha yüksek 
meblağ ödeyecek. Birkaç noktada bu 
işi hayata geçireceğiz. Biz kar etme 
amacında değiliz, sadece vatandaşın 
problemine çözüm getirmek istiyoruz. 
Zamanında bu yollar yapılırken daha 
geniş olsaydı bunları 
konuşmayacaktık.”

Açılış 29 Ekim’de…
Yılsonunda açılışı planlanan yeni 
spor tesisinin açılış tarihini yükleniciye 
soran Başkan Topbaş, yüklenici firma 
yetkilisiyle konuşarak bu tarihi 
29 Ekim’e çekti. Açılışın erken 
yapılacağını öğrenen vatandaşlar, 
Başkan Topbaş’ı uzun süre ayakta 
alkışladı. Konuşmaların ardından 
Başkan Topbaş, spor tesisinin 
yakınında futbol antrenmanı yapan 
Merter Spor Kulübü’nün genç 
öğrencilerini de sahneye alarak yeni 
spor tesisinin temelini attı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
“2014 Yılı Faaliyet Raporu”nu, 
Belediye Meclisi’ne sundu. 
Başkan Topbaş, 2004 yılından 
bu yana İstanbulluların yaşam 
kalitesini yükselten ve hayatını 
kolaylaştıran binlerce projeyi 
hayata geçirdiklerini söyledi.

İstanbul ve İstanbullular için
2014 Yılı Faaliyet Raporu’nu Belediye Meclisi’ne 

sunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, hızlı ve konforlu ulaşımdan kaliteli havaya, 

temiz yeşil bir çevreden kültür ve sanat aktivitelerine, 
sağlıktan spor ve eğitime kadar İstanbulluların yaşam 
kalitesini yükselten ve hayatını kolaylaştıran binlerce 
projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Dünyada İstanbul’un muazzam yükselişinden 
bahsedildiğini; yaptıkları yatırımlarla şehrin marka 
değerinin sürekli arttığını ve İstanbul’un dünyanın marka 
değeri en yüksek 25 şehri arasında gösterildiğini belirten 
Başkan Topbaş, “İstanbul, küresel yatırımcının gözdesi 
haline geldi. Kentsel dönüşüm projelerinin hayata 
geçmesi ile başta deprem riski olmak üzere ulaşım, 
altyapı, istihdam gibi konularda birçok sorunun 
çözümünde çok büyük mesafeler alınmaya başlandı. 
Ciddi bir ekonomik hareketlilik sağlandı.” dedi.

İstanbul’un bütçe hedefleri çok başarılı...
2014 sonu itibariyle 12 milyar 276 milyon 427bin lira olan 
gelir bütçesi gerçekleşme oranının yüzde 103,4 olduğunu 
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belirten Başkan Topbaş, “Bu büyük bir 
başarı. Gider gerçekleşmesi ise 
12 milyar 493 milyon 246 bin lira. 
Yüzde 97,1 gerçekleşti. Gider 
bütçemizde paramız var. Gelir 
bütçemizde de fazlamız… Çok şükür, 
hedeflerimize bir bir ulaşıyoruz. İsraf 
etmiyoruz, kasamızı boşaltmıyoruz. 
Yatırımları da kesmiyoruz. İstanbul 
daha güzel olacak. Daha iyiye gidecek. 
Yaptıklarımız ortada, projelerimiz de… 
İstanbul’u finans, kültür, spor, kongre 
ve turizm alanlarında bir inovasyon 
şehri haline getirdik.” diye konuştu.

İstanbul’a 4 yeni metro hattı daha…
Başkan Topbaş, 4 büyük metro hattının 
eş zamanlı olarak yapımına 
başlandığını ifade ederek, 
“Mecidiyeköy - Kabataş Metrosu’nun 
ihalesi yapıldı, yapım çalışmalarına 
yakında başlanacak. 14 kilometrelik 
Dudullu - Bostancı Metrosu ile 
12 kilometrelik Ataköy - İkitelli Metro 
Hatları da kısa süre içinde ihaleye 

çıkacak.” dedi. Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından projelendirilen ve Bakırköy 
İDO İskelesi’nden başlayıp, Bağcılar 
Kirazlı’ya ulaşacak olan 9 kilometrelik 
metro hattına ilişkin bilgi veren Başkan 
Topbaş, bu önemli hat için ihale 
süreçlerinin tamamlandığını, yer 
tesliminin yapıldığını ve inşaat 
çalışmalarına yakında başlanacağını 
söyledi.

İstanbul susuz kalmayacak…
Barajlardaki doluluk oranının yüzde 
97 seviyesine ulaştığını açıklayan 
Başkan Topbaş, Melen Barajı’nın 
2016 yılında tamamlanacağını 
kaydetti. 

Başkan Topbaş, Melen’den İstanbul’a 
su getirmek için 105 kilometrelik 
3. İsale Hattı’nın çalışmalarına 
başladıklarını; bu hat sayesinde 
İstanbul nüfusunun neredeyse 
yarısının su ihtiyacının karşılanacağını 
belirtti.

Çevre yatırımları sürüyor...
Çevre yatırımlarına büyük önem 
verdiklerini söyleyen Başkan Topbaş, 
“Büyükçekmece İleri Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisimiz tamamlandı. Son 
testleri yapıyoruz. Bu tesisimiz 
600 bin nüfusa hizmet verecek, 
yakında hizmete alacağız. Ataköy’deki 
İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin 2. Etabı 
için de çalışmalara hız verdik.” dedi. 
Başkan Topbaş, Taksim Meydanı’ndaki 
çevre düzenleme çalışmalarına Mayıs 
ayında başlayacaklarını da sözlerine 
ekledi.

Dar gelirlilere 2 bin 400 konut… 
Yerel seçimlerden önce dar gelirlilere 
ucuz konut imkanı sunacaklarının 
sözünü verdiklerini hatı rlatan Başkan 
Topbaş, bu çerçevede ilk çalışmanın 
Çatalca ve Silivri’de başlatıldığını 
duyurdu. Başkan Topbaş, önümüzdeki 
haftalarda ilan edecekleri kampanya 
ile Çatalca’da 2 bin 100, Silivri’de de 
300 konut olmak üzere toplam 
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2 bin 400 konutu dar gelirlilerin 
istifadesine sunacaklarını açıkladı.

400 yeni otobüs, 2 yeni gemi…
Seçim kampanyasında Şehir 
Hatları’na 10 yeni gemi sözü 
verdiklerini belirten Başkan Topbaş, 
bu gemilerden 4 tanesini hazır hale 
getirdiklerini, önümüzdeki haftalarda 
gemilerin hizmete alınacağını söyledi. 
Başkan Topbaş, İETT filosunu 
yenilediklerini hatırlattı ve bu yıl 
içinde tek kalemde 400 yeni otobüs 
daha satın alarak İstanbulluların 
hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Turizmde, dünyada ilk 10 hedefi… 
Turizmde Avrupa’da ilk 5, dünyada ilk 
10 hedefine koştuklarını, 2004’te 
3 milyon olan turist sayısını 2014’te 
12 milyona çıkarttıklarını anlatan 
Başkan Topbaş, “2016’da 16 milyon, 
2023 hedefi; 25 milyon. Şimdi Londra 
ve Paris’ten sonra Avrupa’da en çok 
ziyaret edilen 3’üncü şehiriz. İstanbul için 
fikir, proje üreten herkese teşekkürler. 

Taş üstüne taş koyan kim olursa olsun 
bizim için kıymetli” diye konuştu.

Konuşmaların ardından oya sunulan 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin 2014 Yılı Faaliyet Raporu, 
156 kabul 69 ret oyuyla kabul edildi.

Her yerde metro, her yere metro…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın “Her yerde metro, her 
yere metro” hedefiyle İstanbul dört 
yeni metro hattıyla daha buluşuyor.

Ataköy - İkitelli Metro Hattı…
13 km’lik Ataköy - İkitelli Metro Hattı; 
Ataköy’den başlayıp Marmaray ile 
birleşerek, Basın Ekspres Bağlantı 
Yolu’na paralel bir koridor izleyecek. 
İkitelli’de bulunan Başakşehir - Kirazlı 
Metro Hattı’nın İkitelli Güney Sanayi 
İstasyonu’na ulaşacak. Diğer taraftan 
Yenibosna’da halen işletilmekte olan 
Aksaray - Havalimanı Hafif Metro Hattı, 
Metrobüs ve yapılması planlanan 
Yenikapı - Bakırköy - Beylikdüzü 

Metrosu ile entegre olacak. 12 istasyon 
bulunacak metro hattında saatte 
45 bin yolcu taşınması planlanıyor.

Bostancı - Dudullu Metro Hattı…
13 km’lik Bostancı - Dudullu Metro 
Hattı; Bostancı İDO İstasyonu’ndan 
başlayıp Kozyatağı, İçerenköy, Türkiş 
Blokları üzerinden Dudullu’ya 
ulaşacak. Marmaray ile entegre olacak 
hat, Kozyatağı’nda Kadıköy - Kartal 
Metrosu’na, Kadıköy - Ataşehir - 
Ümraniye - Sancaktepe - Sultanbeyli 
Metrosu, Dudullu İstasyonu’nda olan 
Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy 
Metrosu’na bağlanacak. 13 istasyon 
bulunacak metro hattında saatte 
45 bin yolcu taşınması planlanıyor.

Kabataş - Mecidiyeköy Metro Hattı…
6,5 km uzunluğundaki Kabataş – 
Mecidiyeköy Metro Hattı, inşası süren 
Mahmutbey - Mecidiyeköy Hattı’na 
bağlanacak. 4 istasyon bulunacak 
metro hattında saatte 70 bin yolcu 
taşınması planlanıyor.  
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Hat işletmeye alındığında, 4 noktada 
mevcut raylı sistemler ile entegrasyon 
sağlanacak.
• Kabataş - Taksim Füniküler Hattı ve 
   Eminönü - Kabataş Tramvayı ile 
   Kabataş’ta, 
• Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı ile 
   Mecidiyeköy’de, 
• Topkapı - Sultançiftliği Hattı ile 
   Karadeniz Mahallesi’nde (Metris Bölgesi)
• Otogar – Bağcılar - Başakşehir Hattı 
   ile Mahmutbey’de entegrasyon 
   sağlanmış olacak. 

Bakırköy İDO - Kirazlı Metro Hattı…
9 km uzunluğundaki Bakırköy 
İDO - Kirazlı Metro Hattı; 
Başakşehir - Kirazlı Metro Hattı’nın 
devamı olarak planlandı. 
Bakırköy Meydan da Marmaray’a 
entegre olacak olan hat, İncirli de 
Yenikapı - Otogar - Havaalanı Hattı ile 
ihale çalışmaları devam eden 
Yenikapı - İncirli - Sefaköy Metro 
Hattı’na da entegre olacak. 9 istasyon 
bulunacak metro hattında saatte 
70 bin yolcu taşınması planlanıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı adına yakışır 
etkinliklerle kutladı. 
Maltepe Sahili’nde 
düzenlenen etkinliklere 
katılan Başkan Kadir Topbaş, 
“23 Nisan’ın dünya çocukları 
ile birlikte İstanbul’da doya 
doya kutlamasını arzu 
ediyoruz.” dedi.

İstanbul’da 23 Nisan coşkusu
Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün Türk çocuklarına 

bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan, tüm 
Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da coşku ve 

heyecanla kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu, Hekimoğlu 
Ali Paşa İlkokulu’ndan 4. Sınıf öğrencisi Hamza Emirhan 
Küçükler’e bıraktı.

Başkan koltuğuna Hamza Emirhan Küçükler oturdu…
Başkan Kadir Topbaş, koltuğa oturan Hamza Emirhan 
Küçükler’e; “Şu anda 15 milyonluk İstanbul’un 
sorumluluğunu aldın. İlk icraatının ne olmasını istersin?” 
diye sordu. Küçükler de, “Çocuklar için bisiklet yolu ve 
engellilerin rahat yürüyebilmeleri için yollar yapmak; 
ekonomik durumu iyi olmayan çocuklara burs vermek 
isterdim. İnsanları toplu taşıma araçlarına 
özendirebilmek için televizyonlarda kamu spotları 
yayınlardım. Kaçak yapıları önler, binaların cephelerini 
estetik hale getirirdim ve tarihi binaları restore ederdim. 
Toplum sağlığı için gıdaların değerini arttırırdım. Sokak 
hayvanlarına barınak yapardım.” dedi.
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Bütün güzellikler birarada…
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı Aziz Atatürk’ün tüm dünya 
çocuklarına armağan ettiğini belirten 
Başkan Kadir Topbaş, “Bugünler aynı 
zamanda Çanakkale Kara Savaşları’nın 
100. Yıldönümü. Bugün aynı zamanda 
Regaip Kandili. Bütün güzellikler 
biraraya geldi” dedi. Dünyada artık 
ekonomik savaşların ön planda 
olduğunu vurgulayan Başkan Topbaş, 
öğrencilere çok çalışmalarını ve 
başarılı olmalarını öğütledi. Okula Türk 
Bayrağı hediye eden Başkan Topbaş, 
kendisini ziyaret eden öğrencilere de 
mini tablet ve çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Topbaş, dünya çocuklarıyla 
buluştu…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Filistin, Romanya ve 
Makedonya’dan 23 Nisan kutlamaları 
için İstanbul’a gelen çocuklarla 
buluştu. Esenler Belediyesi’nin 
davetlisi olarak İstanbul’a gelen 
çocuklar ve öğretmenleriyle İBB Florya 

Sosyal Tesisleri’nde çocuklarla 
biraraya gelen Başkan Kadir Topbaş, 
Hz. Mevlana’nın “Aynı dili konuşanlar 
değil, aynı duyguyu paylaşanlar 
anlaşır” sözünü hatırlatarak, 
İstanbul’un Peygamber Efendimizin 
müjdelediği emanet şehir olduğunu 
ve barışın merkezi olduğunu söyledi.

Dünya barışı için daha çok 
çalışmalıyız…
Türkiye’nin huzur ve barış dolu bir 
dünyayı oluşturmak için mücadele 
ettiğini ifade eden Başkan Topbaş, 
“Diliyoruz ki, dünyadaki çocuklar ve 
anneler artık ağlamasın. Ülkemiz ve 
biz yerel yönetici olarak dünyada 
huzur ve barışın temini için çaba 
gösteriyoruz. Türkiye dünyada yanlış 
yapanların ezberini bozan bir konuma 
geldi. Bu gelişme bize gönül veren 
bütün coğrafyada hissediliyor. 
Geleceğin sahibi olan dünya 
çocuklarının dünya barışı ve herkesin 
mutluluğu için daha çok çalışmak 
zorundayız.” dedi.

Çocukların hediyesi; 
“Barış Ekmeği”
Bu yıl 23 Nisan ve Regaip Gecesi’nin 
aynı güne gelmesinin de anlamlı 
olduğunu vurgulayan Başkan Topbaş, 
“İstanbul’un sizin gönlünüzde güzel 
izler bırakacağına ve ülkelerinize 
döndüğünüzde arkadaşlarınıza bu 
kadim şehrin güzelliklerinden 
bahsedeceğinize eminim. Sizlerle çok 
uzaklarda da olsak dualarda 
buluşuyoruz. Dualarımızda tüm 
insanlığın barış ve huzuru var.” diye 
konuştu.

Misafir çocuklar da Başkan Topbaş’a 
hazırladıkları barış ekmeğini ve 
ülkelerindeki Osmanlı eserlerinin 
resimlerini takdim ettiler. Ekmeğin 
barış koktuğunu belirten Başkan 
Topbaş, şunları söyledi: “İBB Başkanı 
olarak dünyadaki bütün yerel 
yönetimlerin de başkanıyım. 
Uluslararası toplantılarda diğer 
belediye başkanlarına da barış kokan 
bu ekmekten bahsedeceğim.” 
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Maltepe Sahili’nde coşkulu 
23 Nisan kutlaması…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 95. yılı etkinlikleri 
kapsamında İstanbul Valiliği ile 
birlikte düzenlediği “İstanbul Çocuk 
Festivali”, Maltepe Yaşam, Spor, 
Kültür ve Eğlence Parkı’nda 
gerçekleşti. İstiklal Marşı ve Saygı 
Duruşuyla başlayan etkinlikte, TRT 
Çocuk Korosu mini bir konser verdi. 

Yarışmalarda dereceye girenlere 
ödülleri verildi…
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları kapsamında 
düzenlenen şiir yarışmasında birinci 
olan Halkalı Güneş Ortaokulu 
öğrencisi Esra Akın, Doğ Ey Güneş 
şiirini okudu. Ardından resim, şiir ve 
kompozisyon yarışmasında dereceye 
girenlere ödülleri İstanbul Valisi Vasip 
Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve 1. Ordu 
Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak 

tarafından verildi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Engelliler Müdürlüğü 
Mehteran Takımı’nın konseri ise 
etkinlik alanını dolduran çocuklardan 
ve velilerden büyük alkış aldı.
 
Çocuklara yönelik etkinlikler 
artarak devam edecek...
Başkan Kadir Topbaş, 23 Nisan 
programlarının protokolün 
ötesine geçerek, çocuk bayramı gibi 
kutlanmasını istediklerini belirterek, 
“Çocuklarınızın bugün yaptığımız 
parklarda, spor ve etkinlik alanlarında 
eğlenmelerini arzu ediyoruz. 
Bu bayramı çocuklarınızın 
dünya çocukları ile birlikte 
İstanbul’da doya doya kutlamalarını 
arzu ediyoruz.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Maltepe, Haliç ve Avcılar Sahillerinde 
çocuklara yönelik etkinlikler ve 
kutlamalar gerçekleştirdiğini ifade 
eden Başkan Kadir Topbaş, gelecek 
yıllarda da çocuklara yönelik bu tarz 

etkinliklerin artarak devam edeceğini 
söyledi. Başkan Topbaş, daha sonra 
Miniatürk’te düzenlenen etkinliklerde 
çocuklarla buluştu. Öğrenci ve 
aileleriyle sohbet eden Başkan 
Topbaş, hatıra fotoğrafı isteklerini de 
geri çevirmedi.

Miniatürk’te neşe dolu bir gün…
Miniatürk’te düzenlenen etkinlikler 
kapsamında; Perküsyon Show, 
Genco Gürcay Sihir Gösterisi, 
Çocuk Tiyatrosu / Nasrettin Hoca, 
Basketbol Show, Kukla Gösterisi, 
Pantomim Gösterisi ve Maskot 
Mehteran gösterileri ile çocuklar 
bayramlarını dolu dolu kutladı.

Avcılar’da eğlenceli etkinlikler…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Avcılar Sahili’nde 
düzenlenen etkinlikler kapsamında;  
Volkan Tunç Sihir Gösterisi, Mehmet 
Orak / Muhammed Öz Akrobasi, Çocuk 
Tiyatrosu / Külkedisi, Jonglör Gösterileri 
ve Bando Gösterisi çocuklarla 
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buluştu. Ayrıca alan etkinlikleri ve 
alandaki oyun grupları da çocuklara 
eğlence dolu anlar yaşattı. 

“Çocuk Trenleri” yola çıktı…
23 Nisan kutlamaları çerçevesinde 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İstanbul Ulaşım A.Ş. de, metro ve 
tramvaylarda özel olarak hazırladığı 
“Çocuk Trenleri” seferleri yaptı. Ayrıca 
Taksim Metro, Kadıköy Metro ve Kirazlı 
Metro istasyonlarında oluşturulan 
oyun alanlarında yerli tren temalı 
fonlarda çocuklar hatıra fotoğrafı 
çektirdiler. 

Sosyal Tesisler misafirlerini 
hediyelerle karşıladı…
Kaliteli ve lezzetli ikramların yanında 
geniş sosyal alanları ve çocuklar için 
düzenlenmiş parkları ile de ailelerin 
tercih sebebi olan Sosyal Tesisler, 
23 Nisan’da minik ziyaretçilerini çeşitli 
hediyelerle karşıladı. Çocuklara 
rengarenk balonlar, oyun hamuru 
açmak için ahşap sini ve merdane 
hediye edildi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
Moskova Belediyesi arasında 
“işbirliği protokolü” imzalandı. 
Protokole imza atan Başkan 
Kadir Topbaş, anlaşmayla 
birlikte iki şehre de önemli 
kapıların açılacağını söyledi. 

İstanbul ile Moskova 
ilişkileri gelişiyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ile Saraçhane Belediye Sarayı’nda biraraya 

geldi. Başkan Kadir Topbaş, görüşmede, meslektaşıyla 
işbirliği anlaşması imzaladı. Başkanlık Sarayı Kokteyl 
Salonu’ndaki imza törenine, iki kardeş şehrin belediye 
bürokratları ve çalışanları da katıldı.

Başkan Topbaş, günümüz dünyasında artık tüm insanların 
kaderinin birbirine bağlı olduğunu ifade ederek, 
“Biz dünyanın geleceğine, barışına ve huzuruna ne kadar 
çok katkı sunarsak dünya o kadar güzelliklere kavuşur. 
Rusya ve Türkiye iki kadim medeniyet. Ortak bir tarihe 
sahip olduğu için pek çok alanda benzerlik gösteriyor.” 
diye konuştu. 

“Yerel ilişkiler önem kazandı…” 
Günümüzde yerel yönetimlerin bilgi ve deneyim paylaşım 
yoluyla çok daha başarılı işlere imza attıklarına vurgu 
yapan Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İki kadim 
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medeniyetin mensupları olarak, iki 
büyük ülkenin mensubu olarak işbirliği 
anlaşması yapmaktan mutluluk 
duyuyorum. Özellikle son dönemde 
ciddi gelişmeler ve birliktelikler için 
atılan adımları bundan sonraki 
yürüyüşümüzde de önemli katkılar 
sunacağına inanmaktayız. Her şeyden 
önce ayrıca günümüz dünyasında 
yerel diplomasi, yerel ilişkiler çok 
önemli. Çünkü bizler yerel yöneticiler 
olarak halka en yakın yönetimleriz. 
Çünkü halkımız bizlere çok daha rahat 
erişebiliyor. Ve dertlerini söyleyip 
beklentilerini alabiliyorlar.”

“İki devlet arasındaki ticari ilişkiler 
daha da gelişecek…”
Gelişen teknoloji ile birlikte insanların 
dünyanın başka yerindeki bir olaydan 
anında haberdar olabildiğini dile 
getiren Başkan Topbaş, “Bu gelişme, 
insanlardaki beklentiyi de yukarıya 
çekiyor. Özellikle itiraf etmeliyim ki; 
Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik 
işbirliği anlaşmalara bizlere çok 
memnuniyet verdi. Bizler yerel 

yöneticiler olarak sadece bilgi ve 
deneyim paylaşımı değil, iki devlet 
arasındaki ticari ilişkileri de 
geliştirmeye önemli katkı sunacağımızı 
düşünüyorum.” diye konuştu.

“Ulaşımdan altyapıya kadar her 
alanda bilgi paylaşımı…”
İki kardeş şehir İstanbul ve 
Moskova’nın 10 milyonu aşan 
nüfuslarıyla ülke ekonomilerine ciddi 
katkılar sağladığını belirten Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Esen olumsuz rüzgarlara direnç 
gösteren iki ulusun evlatları olarak bu 
çalışmaları sürdüreceğiz. Bundan 
eminim ve başaracağımızı ümit 
ediyorum. İmzalanan anlaşmayla 
birlikte iki ülke işadamlarının üçüncü 
ülkelerde de birlikte adım 
atabilecekleri zemin hazırladık. 
Kapıları bizler açacağız, onlar o 
kapıdan geçecekler. Bizler bu 
imkanları ortaya koyabilecek güçteyiz. 
Sizin teknik adamlarınız İstanbul’a 
gelerek bizim çalışmalarımızı yerinde 
inceleyebilirler. Bizim de teknik 

adamlarımız size gelerek sizin 
çalışmalarınızı izleyebilirler. Ulaşımdan 
altyapıya kadar her alanda bilgi 
paylaşımı yapabiliriz.” 

“İstanbul ciddi gelişmeler 
gösterdi…”
Moskova Belediye Başkanı Sergey 
Sobyanin de, Başkan Topbaş’a ev 
sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, 
son 10 yılda İstanbul’un ciddi 
gelişmeler gösterdiğini söyledi. İki 
şehrin nüfus ve gelişme açısından 
birbirine çok benzediğini ifade eden 
Sobyanin, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bazı şehirlerin özellikleri vardır. 
Özellikle tarihi yerlerde kurulmuş yeni 
şehirlerin sorunları aynıdır. Bu yönden 
benzerliğimiz çok fazla. Bu şehirler 
aynı zamanda sermayenin ve 
yatırımların etkin şekilde yapılacağı 
şehirlerdir. Ülkenin gelişimine çok 
ciddi katkısı olan şehirlerdir. Bu işbirliği 
anlaşmasıyla çok ciddi ve güzel bir 
adım atmış olacağız. Ticari gelişim ve 
ortak yatırımlar açısından şehirlerimize 
hayırlı olacaktır.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’da 
görev yapan başkonsoloslarla 
biraraya geldi. Başkan Topbaş, 
‘Habitat’ta İstanbul Tecrübesi’ 
temasıyla yapılan toplantıda, 
konuklarına, İstanbul’da 
yapılan yatırım ve hizmetler 
hakkında bilgi verdi. 

Habitat’ta İstanbul tecrübesi
Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı UCLG ve İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul’da görevli başkonsoloslar ve yabancı 

misyon temsilcileriyle 2 milyon lalenin renklendirdiği 
Emirgan’da buluştu. Toplantıda, Dışişleri Bakanlığı 
İstanbul Temsilcisi Uğur Kenan İpek ile UCLG MEWA 
Genel Sekreteri Mehmet Duman da hazır bulundu.

“İBB, Nepal’e yardıma gidiyor…”
“Habitat 2’den Habitat 3’e Kentler: İstanbul Tecrübesi” 
temasıyla düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Kadir 
Topbaş, Nepal’de yaşanan deprem felaketinden duyduğu 
üzüntüyü belirterek, “Türkiye’den Kızılay ve Afad ekibi 
yardım için bölgeye gitti. Belediye olarak Nepal’den neler 
talep ediliyor, öğreniyoruz. Bizim ekibimiz de ihtiyaç 
duyulan malzemelerle birlikte Katmandu’ya gidecek.” 
dedi.

“Lale ana vatanı İstanbul’a döndü…”
Bulunduğu coğrafi konum itibarıyla dört mevsimi 
yaşayan İstanbul’un florasıyla çok farklı bir şehir 
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olduğunu vurgulayan Başkan Topbaş, “Baharın ve 
Emirgan’ın güzelliği olan, İstanbul’dan dünyaya yayılan 
lalelerin açtığı bu güzel, ilkbahar gününde sizleri 
ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. 2005 yılında laleyi 
ana vatanı olan İstanbul’a geri döndürme çalışmalarını 
başlattık. Bu yıl şehrimizin her köşesine tamamı yerli 
üretim 30 milyon lale diktik. Bize lale tedarik eden 
köylülerimiz verdiğimiz destekle dünyanın birçok 
noktasına lale ihraç eder konuma geldi. Lalelerle birlikte 
Boğaziçi’nin simgelerinden biri olan erguvan ağaçları ve 
mor salkımlı ağaçlar da açmaya başladı.” diye konuştu.

“Dünya yerel yönetimlerinin sesi oluyoruz…”
 UCLG ve UNACLA Başkanı olarak dünya yerel 
yönetimlerinin sorunları için birçok şehre gittiğine dikkat 
çeken Başkan Topbaş, şunları söyledi: “Sizlerle bu 
toplantımızı da daha yaşanabilir kentler oluşturma 
çabalarımızı aktarmak için ‘Habitat’ta İstanbul Tecrübesi’ 
temasıyla yapıyoruz. Aksi takdirde ne kadar kontrol 
ederseniz edin, Akdeniz’deki göçmen dramına son 
veremiyorsunuz. Türkiye’de 2 milyon, İstanbul’da 
200 binin üzerinde göçmen var. Türkiye Belediyeler Birliği 
ve İBB olarak bu insanlara da yardım elimizi uzatıyoruz. 
TBB olarak Kobani’ye de yardım yapacağız. Biz insanların 
kendi şehirlerinde huzur içinde yaşamalarını istiyoruz. 
İstiyoruz ki, insanlar topraklarından koparılmasın, göçe 
zorlanmasın.”

“İstanbul, Dünya Seçilmiş Kadınlar Konferansı’na 
ev sahipliği yapacak…”
Başkan Topbaş, bir süre önce UNESCO’nun kuruluşunun 
70’nci, Türkiye’nin birliğe katılımının da 30’uncu yılı 
münasebetiyle Paris’teki UNESCO Toplantısı’na katıldığını 
söyledi. 

15 Nisan’da da Nairobi’ye giderek Habitat Başkanı Joan 
Closs ile birlikte Habitat Toplantısı yaptıklarını ifade eden 
Başkan Topbaş, Dünya Seçilmiş Kadınlar Konferansı’nın 
2016 yılında İstanbul’da yapılacağını hatırlattı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Emirgan 
Korusu’nda büyükelçilerle 
biraraya geldi. İstanbul’un hem 
Türkiye’ye hem de dünyaya 
model olan bir şehir olduğunu 
belirten Başkan Topbaş, 
11 yıldır İstanbul için kurumsal 
taassup gözetmeksizin 
çalıştıklarını söyledi.

11 yıldır İstanbul için…
Emirgan Korusu Beyaz Köşk’te büyükelçilerle biraraya 

gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, büyükelçiler onuruna kahvaltı verdi. “Sizlerle 

İstanbul’un en renkli olduğu bu günlerde biraraya 
gelmekten mutluluk duyuyorum” diyen Başkan Topbaş, 
“Hepiniz İstanbul’u renk cümbüşü haline getiren laleleri 
görmüşsünüzdür. Baharı müjdeleyen, insanlara yaşama 
sevinci veren lalelerin bir bölümünün de yer aldığı 
Emirgan Korusu’na hepiniz hoş geldiniz” dedi.

İBB’den dünyaya yardım eli…
Hüznün ve mutluluğun insanlar için olduğunu ifade eden 
Başkan Topbaş, kısa bir süre önce de Nepal’de yaşanan 
deprem felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. 
Nepal halkına başsağlığı dileyen Başkan Topbaş, 
şöyle devam etti: “Yardım için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nden bir ekip gönderdik. Dünyanın neresinde 
bir felaket olsa derhal ekiplerimizi olay yerine 
gönderiyoruz. Bir insani yardım olarak el uzatıyoruz. 
Tokyo’daki tsunami felaketine de gittik, Haiti’ye de gittik. 
Afrika’daki kurak bölgelerde su sıkıntısı çeken yerlere de 
gittik, Somali’ye de gittik.”
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İnsan ve çevre odaklı hedefler 
koyuyoruz…
Sorun yaşayan bölgelere el uzatmanın 
insani bir görev olduğuna vurgu 
yapan Başkan Topbaş, “Yerel 
yöneticiler olarak reflekslerimiz 
çok güçlü. Ve diyoruz ki, dünyanın 
barışına da önemli katkı sunarız. 
Çünkü bizler siyasi kimlik ve 
mülahazalardan öte insan odaklı, 
çevre odaklı hedefler koyuyoruz 
kendimize. Siyaset üretmiyoruz, 
politika üretmiyoruz. Politize olmuş 
değiliz. İnsanları mutlu etmenin 
peşindeyiz. Dünya belediyeleri ile 
sürekli irtibat halindeyiz. Bilgi ve 
birikim paylaşımları yapıyor ve değişik 
anlaşmalara imza atıyoruz. Yerel 
yönetimlerin bu işbirlikleri dünya 
barışına büyük katkılar sağlıyor.” dedi.

İstanbul, dünyaya model bir şehir… 
İstanbul’un odak şehir olduğuna 
vurgu yapan Başkan Topbaş, 

konuşmasını şöyle sürdürdü:
 “Sayın Cumhurbaşkanımızın Belediye 
Başkanlığı ile birlikte Türkiye’de ciddi 
bir değişim, dönüşüm yaşanmaya 
başlandı. Yerel aktörler çok daha önce 
çıktı. Daha da güçlendirerek bizler 
devam ediyoruz. Bunları yaparken de 
politize olmamış STK’larla birlikte 
hareket ediyoruz. Bu bağlamda büyük 
bir sorumluluk üstelendiğimizin 
farkındayız. İstanbul hem Türkiye’ye 
hem de dünyaya model olan bir şehir. 
Bazı şehirler sadece bulundukları 
ülkelere ait değildir. O şehirler dünya 
kentleridir. İşte İstanbul’da tüm dünya 
insanlığının ortak kentidir. Bu yüzden 
bu kentte yaptığımız doğru her bir iş, 
tüm insanlığın lehine gelişir.”

11 yıldır İstanbul için…
Üç dönemdir İstanbul’da belediye 
başkanlığı yaptığını ve bunu daha 
önce hiç kimsenin başaramadığını 
hatırlatan Başkan Topbaş, “11 yıldır bu 

şehri yöneten biri olarak bizden mi, 
değil mi ye bakmadan tüm 
belediyelere aynı yakınlıkta hareket 
ediyorum. Bu şehre faydalı olacak tüm 
projeleri insanlarımıza kazandırmak 
için de çaba sarf ediyorum. Üç 
dönemdir kimseye nasip olmayan bir 
payeyle gururlandırılıyorum. Bu kadar 
zamandır bu şehirde yöneticilik yapan 
biri olarak hakkımda kamuoyunda 
lehimde bir algı yükseliyor. Yaptığımız 
çalışmaların bir karşılığı olduğunu 
düşünüyorum.” diye konuştu.

“Şehir insanı yöneticisine güveniyorsa 
o şehirde kaos olmaz” diyen Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Şehirde yaşayan insan şehrinin 
geleceğine dair umutları olması lazım. 
Bu şehir daha da gelişecek daha iyiye 
gidecek diye düşünmeleri gerekiyor. 
Bu düşünceyi de ancak o şehri 
yöneten yöneticinin atacağı adımlar 
geliştirir.” 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Ortadoğu 
ve Afrika’da bulunan yaklaşık 
300 turizm acente yetkilisi ile 
biraraya geldi. Başkan Topbaş, 
medeniyetler şehri İstanbul’a, 
Ortadoğu’dan daha fazla 
turist geldiğini söyledi. 

Turizm kenti; İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
ev sahipliğinde, Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te 
verilen kahvaltıya, Türk Hava Yolları Genel Müdürü 

Temel Kotil, Ortadoğu ve Afrika’da bulunan yaklaşık 
300 turizm acente yetkilisi ile yabancı basın mensupları 
katıldı.

Misafirlerine hitap eden Başkan Topbaş, 8 bin 500 yıllık 
tarihiyle İstanbul’un bir çeyiz sandığı özelliği gösterdiğini 
söyledi. İstanbul’un farklı kültürlerden insanların huzurlu 
bir şekilde birarada yaşadığı barış kenti olduğuna vurgu 
yapan Başkan Topbaş, “İmparatorluklara başkentlik 
yapmış bir şehirdesiniz. Bu şehirde yaşayan insanların 
yüzü güler. Mutludur, İstanbul’da yaşayanlar. İstanbul’dan 
geçenlere bile ilham verir, İstanbul. Aynı sokakta cami, 
kilise ve sinagogu birarada bulursunuz.” diye konuştu. 

“İstanbul’un en renkli zamanı…”
Başkan Topbaş, konuklarına, İstanbul’u çok güzel bir 
zamanda ziyaret etillerini belirterek şunları söyledi:

 “Şu anda İstanbul’da lale zamanı. İstanbul’un en renkli 
zamanındayız. Her yer rengarenk. İstanbul’da 30 milyon 
lale soğanı açtı. Sadece şu anda bulunduğumuz Emirgan 
Korusu’nda 2,5 milyon lale var. 2005 yılında “Lale Evine 
Dönüyor” diye bir kampanya başlattık. 2005’de 600 bin 
laleyle başladık ve şimdi ihraç edebilecek duruma geldik. 
Bizim laleye harcadığımız parayı 15 gün içerisinde 
fazlasıyla geri alıyoruz.”

“İstanbul, Ortadoğu’dan daha çok turist alıyor…”
Başkan Topbaş, İstanbul’un Ortadoğu’dan da çok sayıda 
turist aldığının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı: 
“İstanbul’a gelenlere farklı fırsatlar vermek adına 
5-28 Haziran tarihleri arasında İstanbul Shopping Fest 
yapıyoruz. Hem kentte alışveriş yapıyorlar hem de 
İstanbul’un tarihini yakından görme fırsatı elde ediyorlar.” 

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil de, 
Başkan Topbaş’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, 
Türk Hava Yolları’nın uçak maketini hediye etti.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, başkanlığını 
yürüttüğü Birleşmiş Milletler 
Yerel Yönetimler Danışma 
Kurulu’nun (UNACLA) 
Kenya’da yapılan 
toplantılarına katıldı.  

Kenya’da önemli temaslar…
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı 

(UCLG) ile Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler 
Danışma Kurulu’nun (UNACLA) Başkanlığı’nı da 

yürüten Kadir Topbaş, UNACLA’nın Kenya’da yapılan 
toplantılarına katıldı. 

Nairobi’deki UNHABITAT Merkezi’nde düzenlenen ve 
Kadir Topbaş’ın başkanlığında yapılan UNACLA 
Toplantısı’nda, dünya çapında yerel yönetimlerin 
2015 sonrası kalkınma hedeflerine yönelik katkısına 
ilişkin hazırlanan raporlar ele alındı. Başkan Topbaş daha 
sonra UNHABITAT Başkanı Johan Closs ile birlikte 
UNHABITAT Genel Kurulu’na katıldı. 

Başkan Topbaş, UCLG ve UNACLA Başkanlığı’nın yanı sıra 
BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un 26 kişilik danışma 
kurulu niteliğindeki 2015 sonrası kalkınma hedefleri üst 
düzey panel üyeleri arasında da yer alıyor.
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül ile Belçika Dış Ticaret 
Bakanı Pieter De Crem ve 
Üsküp Belediye Başkanı Koce 
Trajanovski, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ni ayrı 
ayrı ziyaret ettiler.

Başkan Kadir Topbaş
konuklarını ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı 
Saraçhane’deki makamında ziyaret eden Abdullah Gül, 
yaklaşık 1 saat süren ziyaretinin ardından gazetecilerin 

ziyaretine ilişkin sorularını yanıtladı. Gül, “İstanbul’a 
geldikten sonra Sayın Valimizi ziyaret etmiştim ama 
Başkanımızı çok arzu etmeme rağmen ziyaret edememiştim. 
Bugüne kısmetmiş.” dedi. Başkan Topbaş,  11. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ü aracına kadar yolcu etti.

Belçika Dış Ticaret Bakanı’nın ziyareti…
Belçika Dış Ticaret Bakanı Pieter De Crem, beraberindeki 
heyetle birlikte Başkan Kadir Topbaş’ı ziyaret etti. Ziyarette 
Belçika İstanbul Başkonsolosu Henri Vantieghem, Belçika 
Anvers Valisi Cathy Berx, Belçika Ticaret Odası Başkanı 
Marc Van Peel John Stoop ile UCLG MEWA Genel Sekreteri 
Mehmet Duman da yer aldı.

Pieter De Crem’e İstanbul ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin hizmetleri hakkında bilgiler veren Başkan 
Topbaş, UCLG ve UNACLA Başkanı olarak dünyanın birçok 
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şehrinde yerel yönetimlere ve 
şehirlerin gelişmesine yönelik olarak 
yürüttükleri çalışmaları da anlattı.

İstanbul ve Türkiye’nin yıllardaki 
gelişmesini ilgiyle takip ettiklerini 
belirten Pieter De Crem de, Euro Palia 
etkinlikleri kapsamında Belçika’nın 
Anvers şehrinde “İstanbul ve Anvers 
Limanları” konulu konferans 
düzenleneceğini söyledi. Liman 
şehirleri İstanbul ve Anvers arasındaki 
ekonomik ilişkilerin çok daha fazla 
geliştirmek istediklerini vurgulayan 
Pieter De Crem, Başkan Topbaş’ı 
Belçika’ya davet etti.

Üsküp Belediye Başkanı’nın 
ziyareti…
Üsküp Belediye Başkanı Koce 
Trajanovski ve beraberindeki heyet, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ı makamında ziyaret etti. 
Saraçhane’deki Başkanlık Sarayı’nda 
gerçekleştirilen ziyaretin ardından 
açıklama yapan Başkan Kadir Topbaş, 

“Yerel yönetimler olarak bilgi ve 
deneyim paylaşımına ihtiyacımız var.” 
dedi.

Daha önce Üsküp’ü iki kez ziyaret 
ettiğini ve önümüzdeki günlerde 
tekrar Üsküp’e gideceğini ifade eden 
Başkan Topbaş, “Önümüzdeki 
günlerde Üsküp Belediyesi’nin Meclis 
Üyelerini İstanbul’a davet edeceğiz. 
Burada bizim çalışmalarımızı yerinde 
inceleyecekler. Belediye Başkanları 
olarak bizler bilgi ve deneyimlerimizi 
paylaştığımız sürece sorunları geride 
bırakabiliriz. Bizim belediyeler 
arasındaki ilişkilerimiz iki ülke 
arasındaki ilişkileri daha da 
güçlendirecektir.” diye konuştu.

Başkan Kadir Topbaş, akşam 
saatlerinde de konuk belediye başkanı 
ve beraberindeki heyetle birlikte 
Ortaköy’de akşam yemeği yedi. Yemek 
öncesi Başkan Topbaş heyet üyeleriyle 
birlikte İstanbul Boğazı’na karşı hatıra 
fotoğrafı da çektirdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Yatırım 
Zirvesi’ne katıldı. Dünyada 
artık “odak şehir” kavramının 
kabul gördüğünü ifade eden 
Başkan Topbaş, İstanbul’un da 
dünyanın odak şehirlerden biri 
olduğunu söyledi. 

Dünyanın odak noktası; 
İstanbul…

Yatırım Zirvesi 2015, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile çok sayıda yerli ve 

yatırımcı işadamının katılımıyla İstanbul’da yapıldı. Zirve 
açılışında konuşan Başkan Kadir Topbaş, 8 bin 500 yıllık 
tarihi geçmişiyle İstanbul’un her dönem dünyanın 
merkezi olma özelliğini koruduğunu söyledi. 

“İstanbul, dünyanın odak noktası…”
Zaman içerisinde İstanbul’un dünyanın merkezi olma 
özelliğinde kayıplar yaşadığını ama son dönemde 
İstanbul’un tekrar dünya tarafından gıpta ile izlenen bir 
şehir haline geldiğine dikkat çeken Başkan Topbaş, 
“İstanbul üzerinde yaşayan insana da, buraya dışarıdan 
gelen yatırımcıya da ilham veren bir şehir. İstanbul aynı 
zamanda İpek Yolu’nun başlangıcında olan bir kent. Tekrar 
dünyanın merkezi olması kaçınılmaz. Hem Türkiye’nin 
hem de dünyanın odak noktasıdır.” dedi.
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“24 saat yaşayan, dünyaya açık bir 
şehir... 
Şehirlerin yarıştığı dünyanın geride 
kaldığını ve artık bu yarışın “odak 
şehir” olma yarışı haline geldiğine 
vurgu yapan Başkan Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Artık o devir geride 
kaldı. Şehirlerin yarıştığı dönemden 
öteye geçildi. Şu anda odak şehirler 
dünyada önemli. İstanbul, 24 saat 
yaşayan dünyaya açık bir şehir. Artık o 
şehirde yaşamak, o şehirde iş yapmak 
insanların hedefleri, idealleri haline 
geliyor. Biz yerel yöneticiler olarak 
kurumsal taassubu bir kenara 
bırakarak şehirlerimizi özel şirket 
yönetir gibi yönetiyoruz. Samimiyetle 
itiraf ediyorum ki, devlet 
bürokrasisinin önüne geçilmiş ve 
değişik fırsatlar ortaya konmuştur. 
Göreve geldiğim günden bugüne 
11 yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi olarak 24 milyar dolar 
yatırım yaptık ve yatırım yapmaya 
devam ediyoruz.”

“Deneyim ve tecrübelerimizi 
dünyayla paylaşıyoruz…”
Başkan Kadir Topbaş, dünyadaki tüm 
insanlığın kaderlerinin birbirlerine 
bağlı olduğunu ve aynı gemide 
olduklarını kaydederek, “Geleceğe 
birlikte yürümek zorundayız. Aynı 
gemideyiz. Dünya kaynaklarının doğru 
kullanılması konusunda birbirimize 
yardımcı olmak zorundayız. Büyükşehir 
Belediyesi olarak 28 şirketimiz var. Ve 
bu şirketlerimiz deneyim ve tecrübelerini, 
kendi yazdıkları programlarını diğer 
dünya yerel yönetimleriyle paylaşıyor. 
Bu şirketlerimiz de özel şirket 
mantığıyla çalışıyor. Teknolojiyi en iyi 
kullanan dünya belediyeleri 
arasındayız.” diye konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler İşler 
Daire Başkanı Abdurrahman 
Şen’e, İstanbul ve Güney 
Kore’nin Gyeongju şehri 
arasında düzenlenen 
etkinliklere sağladığı 
katkılardan dolayı “Kültür 
Nişanı” takdim edildi. 

İBB’ye Kültür Nişanı!

İstanbul ve Güney Kore’nin Gyeongju şehri arasında 
kültür bağı oluşturmak amacıyla düzenlenen İstanbul - 
Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013 ile İstanbul Kore’de 

2014 etkinlikleri, iki ülke arasındaki kültür alışverişine 
büyük katkı sağladı. Bu kapsamda; Kore Cumhurbaşkanı 
tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şen’e katkılarından 
dolayı “Kültür Nişanı” verildi. Gyeongsanbuk-do Valilik 
Binası’nda gerçekleşen törende, Nişan, Gyeongsangbuk-
do Valisi Kim Kwan Yong tarafından takdim edildi.

Dünyanın kültürü İstanbul’da buluştu…
Güney Kore’de 2013 yılında “Yol, Buluşma ve Birliktelik” 
sloganıyla 23 gün boyunca, 8 farklı alanda, 46 kültürel 
etkinlik ile 4 milyon 870 bin izleyiciye ulaşan İstanbul-
Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013 organizasyonu büyük 
ilgi görmüştü. İstanbul, Güney Kore kültürünün yanı sıra 
35 farklı ülkeden çok sayıda sanatçıya da ev sahipliği 
yaptı. 

İstanbul Kore’ye taşındı…
2014 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Güney Kore’nin 
Seul, Gyeongju ve Busan şehirlerinde “Yeni Bir Yolculuk 
Başlıyor” sloganı ile “İstanbul Kore’de 2014” etkinlikleri 
düzenlendi. Etkinlikler kapsamında; İstanbul’un kültürü, 

geleneksel ve modern sanatları, müziği, folkloru, 
edebiyatı, tiyatrosu, sineması ve sahne gösterileri 
Korelilerle buluştu. 

Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Park Geun-hye 
tarafından imzalanan Kore Devlet Kültür Nişanı İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a 
takdim edildi.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin başarılı çalışmaları 
bir ödülle daha taçlandırıldı. 
Kütüphane ve Müzeler 
Müdürlüğü’ne Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından 
Verimlilik Proje Ödülü verildi.

Dijital basın arşivine ödül!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler 
Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından verilen Verimlilik Proje Ödülü’nün sahibi oldu. 

Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, Ankara 
Ticaret Odası Congresium Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
törende ödülü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Davut Kavranoğlu’nun elinden aldı. 

Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü ödülü, Atatürk 
Kitaplığı’nda bulunan “Osmanlı Dönemi Nadir Eserlerin 
Kataloglanması, Dijital Ortama Aktarılması ve Elektronik 
Ortamda Kullanıma Sunulması” projesi ile Kamu Kurumları 
Kategorisi’nde aldı.  

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından finanse edilen 
Sayısallaştırma Projesi; yoğun bir şekilde kullanılan 
kütüphane koleksiyonlarının dolaşım kaynaklı tahribatının 
önüne geçebilmek ve günümüz teknolojik imkanları 
ışığında araştırmacılara daha etkin hizmet verebilmek için 
gerçekleştirildi. Kütüphanede bulunan nadir eserlerin 
sayısal ortama aktarılması hedeflenen proje, 2014 yılında 
tamamlanarak araştırma dünyasının hizmetine sunuldu. 
Uluslararası kütüphanecilik standartlarına uygun olarak 

kataloglanan ve taranan eserlere ait 4 buçuk milyon adet 
sayısallaştırılmış görüntülere www.ibb.gov.tr adresi 
üzerindeki Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü linkinden 
veya http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ adresinden 
erişilebiliyor. Sayısal arşiv, sisteme üye yerli ve yabancı 
7 bin araştırmacı tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi, kent 
genelindeki başarılı 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Gençlik Meclisi, Samed Ağırbaş’ın 
başkanlığında 5’inci dönemini 
etkinlik ve organizasyonlarla 
dolu dolu geçiriyor.

Gençler yarınlara hazırlanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, 

yurt dışından gelen misafirlere destek olmaya ve onlara 
İstanbul’un güzelliklerini anlatmaya devam ediyor. Bu 

kapsamda Çanakkale’yi ziyaret için çeşitli ülkelerden gelen 
UETD Gençlik Teşkilatı’ndan 30 kişilik gruba İstanbul’un 
tanıtımı yapıldı. Türkiye’de Çanakkale’nin tarihi havasını 
alan misafirler, İstanbul’a da hayran kaldılar. Gelen 
misafirlere İstanbul’un tarihi güzelliklerinin yanı sıra Türk 
kültürünün özellikleri ve Türk insanının misafirperverliği 
anlatıldı.

İstanbul, marka bir şehir…
Miniatürk’te düzenlenen yemekte konukları ile yakından 
ilgilenen Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, 
İstanbul’un “aşk” olduğunu ifade ederek, İstanbul’a hizmet 
etmenin öneminden bahsetti ve İstanbul’un bir marka 
şehir olduğunu vurguladı. Başkan Kadir Topbaş’ın 
talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini 
belirten Ağırbaş, konuklarına, Gençlik Meclisi’nin gençlere 
yönelik yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Eğitim Akademisi açıldı…
Gençlik Meclisi, gençlerin eğitimi alanındaki çalışmalara 
da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda; Gençlik 
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Meclisi’nin hazırladığı Eğitim 
Akademisi Projesi, C.E.R Atölyesi’nde 
verilen derslerle başladı. Proje ile 
Adab-ı Muaşeret, Tarih, Edebiyat, 
Uzay Bilimleri, Kişisel Gelişim ve 
Fotoğrafçılık konularında eğitimler 
veriliyor. İlk dönemi 19 Haziran’a 
kadar devam edecek olan program 
sonunda katılımcılara sertifikaları 
verilecek.
       
Şehit savcı için hatıra ormanı 
oluşturuldu…
Gençlik Meclisi, İstanbul 
Adliyesi’ndeki terör saldırısında şehit 
edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet 
Selim Kiraz için Çatalca’da hatıra 
ormanı oluşturdu. Meclis üyeleri, şehit 
savcının adını yaşatmak için 
oluşturulan hatıra ormanına 250 ağaç 
dikti. Ayrıca, hatıra ormanındaki her 
ağaç başına bir cüz okunarak, savcı 
Kiraz için 33 hatim yapıldı. Meclis 
Başkanı Samed Ağırbaş, Kiraz’ın şehit 
edildiği terör saldırısını kınayarak, “Biz 
gençler var oldukça şehit savcımız 
gibi bu millete hizmet eden ve bu 
hizmet yolunda hayatını kaybeden hiç 

kimse unutulmayacak ve her zaman 
minnetle anılacaktır.” dedi.

“Hoş Gör ki; Hoş Görülesin…” 
Gençlik Meclisi üyeleri, Kutlu Doğum 
Haftası etkinlikleri kapsamında; 
karanfillerle İstanbulluların yanında 
oldular. Başkan Ağırbaş ve meclis 
üyeleri, Taksim’den başlayarak Şişhane 
Metrosu’nda, oradan da Eminönü’nde 
üzerinde “Hoş Gör ki; Hoş Görülesin” 
yazılı mesajla halka karanfil dağıttılar.
Vatandaşların “Kutlu Doğum”unu 
kutlayan Ağırbaş, vatandaşlara 
hoşgörü mesajı verdi.

Gençler, yerel yönetimde söz sahibi 
oluyor… 
Gençlik Meclisi, 10 farklı alanda 
komisyonu, 310 üye ve 10 bin 
gönüllüsü ile gençleri yarınlara 
hazırlıyor. Kültür sanattan spora, 
eğitimden sağlığa kadar birçok alanda 
gerçekleştirilen etkinlikler ve sosyal 
sorumluluk projeleri ile gençlerin 
gelişimine katkıda bulunuyor. Ayrıca 
üniversite ve öğrenci kulüplerinin 
organizasyonlarına da destek oluyor.

43



İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden Hamidiye 
A.Ş.’nin ihracattaki başarısı, 
İstanbul İhracatçı Birlikleri 
tarafından ödüllendirildi.

Hamidiye A.Ş.,
başarısını taçlandırdı!

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), Türk ekonomisine 
ihracatta en fazla katma değer yaratan firmaları 
başarılarından dolayı ödüllendirdi. 45 ülkeye su ihracatı 

yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hamidiye Kaynak 
Suları A.Ş. de ödüle layık görülen firmalar arasında yer 
aldı. Ödülü, Hamidiye A.Ş. Genel Müdürü Kenan Kılıç aldı. 

Hamiye Kaynak Suları; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği üyeleri arasında, 2014 yılı ihracat rakamlarına göre; 
“Meyve Sebze Mamulleri” alt grubunda en çok ihracatı 
yapan 7’nci firma oldu. Şirket Hamidiye Kaynak Sularını; 
İstanbul’da 185, İstanbul dışında ise 28 ilde 45 noktaya 
ulaştırıyor. 6 kıtada 45 ülkeye su ihracatı yapıyor.  

Törende, İİB bünyesinde yer alan Gemi ve Yat İhracatçıları 
Birliği, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği ve İstanbul Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği’nin başarılı üyelerine de ödül verildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden İGDAŞ, 
kalitesini 7’nci kez tescilledi. 
Mükemmelliğe yolculuk 
programını uygulayan İGDAŞ, 
ISO 55001 Varlık Yönetimi 
Standardı Belgesi’ni alan 
Türkiye’deki ilk kurum oldu. 

İGDAŞ’tan 
mükemmelliğe yolculuk

İstanbul’un havasını temizlemek amacıyla kurulan ve 
kısa sürede hedefine ulaşan İGDAŞ, sunduğu 
hizmetlerin kalitesini ve standartlarını belgeleyen 

sertifikalarına bir yenisini ekledi. İGDAŞ, kurduğu Risk 
Tabanlı Varlık Yönetimi Sistemi’yle ISO 55001 Varlık 
Yönetimi Standardı Belgesi’ni aldı. PAS 55 adıyla da bilinen 
belge, İGDAŞ’ın sunduğu hizmetlerin kalitesini ve 
standartlarını tescilleyen 7’nci ISO sertifikası oldu. 

Yeni ISO Belgesi, ‘İGDAŞ’ın mükemmelliğe yolculuğu’ 
temasıyla gerçekleştirilen törenle, Hollanda merkezli, 
yönetim sistemleri belgelendirme şirketi KiwaMeyer’in 
Yönetim Kurulu Başkanı Adrian Besemer tarafından İGDAŞ 
Genel Müdürü Bilal Aslan’a teslim edildi. Törene, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, EPDK 
Doğalgaz Piyasası Daire Başkanı İsmail Karahan, GAZBİR 
Başkanı Yaşar Arslan ve doğalgaz dağıtımı sektörünün 
önemli isimleri katıldı. 

Bu belge Türkiye’de ilk… 
Genel Sekreter Baraçlı, İGDAŞ’ın hizmet anlayışı ile 
farklılaştığını belirterek, “Bugüne kadar sektörüne öncülük 
ederek hizmet kalitesini belgeleyen sertifikaları tek tek 
alan İGDAŞ, bazı konularda sadece sektör değil; Türkiye 
için de ilk olan çalışmalara imza attı. Kamu kurumlarına 
öncülük edebilecek bir anlayışı İGDAŞ ortaya koymuştur. 
Bu belge, Türkiye’de bir ilk, bu başarıdan dolayı da 
teşekkür ediyoruz.” dedi.

Mükemmellikte sağlam bir adım...
Mükemmelliğe yolculuk programını başarıyla 
uyguladıklarını belirten İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan 
da, “Aldığımız ödüller, ISO sertifikalarıyla belgelenen 
standartlarımız bunun en güzel ispatı. ISO 55001, İGDAŞ’ın 
mükemmelliğe yolculuk programında sağlam bir adım 
oldu. Bunda emeği olan İGDAŞ çalışanlarına tek tek 
teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 
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İGDAŞ, Ulusal En Havalı Kareler 
Fotoğraf Yarışması’nı bu yıl 
“Kıyı Kıyı İstanbul” teması ile 
düzenliyor. Profesyonel ve 
amatör fotoğraf tutkunlarının 
katılabileceği yarışma ile iki 
kıtayı birbirine bağlayan 
İstanbul’un kıyılarına birer inci 
gibi dizilmiş eşsiz güzellikleri 
gözler önüne serilecek.

Kıyı Kıyı İstanbul… 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
İGDAŞ’ın geleneksel hale gelen Ulusal En “Havalı” Kareler 
Fotoğraf Yarışması, “Kıyı Kıyı İstanbul” temasıyla bu yıl 

5’inci kez düzenleniyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışma 
başvuruları, 25 Mayıs 2015 tarihine kadar yapılacak. 
İstanbul’un kıyılarının eşsiz güzelliklerini ve hikayelerini 
biraraya getirecek fotoğraf kareleri, www.enhavalikareler.com 
adresinden online olarak alınıyor.

Havası temiz, nefes alan bir İstanbul…
İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, İstanbul’un güzelliklerini, 
tarihi eserlerini korumak için önemli bir görevi yerine 
getirdiklerini ifade ederek, “İstanbul, iki kıtanın buluştuğu 
yerde, muhteşem Boğaz’ı ile dillere destan ve binlerce 
yıllık tarihiyle insanları büyüleyen bir kent. Doğalgazla 
İstanbul ve İstanbullular nefes alırken, kültürel mirasımızın 
eşsiz eserleri de kükürtdioksidin yıkıcı etkilerinden 
korunarak gelecek nesillere taşınıyor. Her yıl farklı bir 
temayla düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasıyla,  havasını 
temizlediğimiz İstanbul’un güzelliklerinin fotoğraf 
sanatıyla belgelenmesini sağlıyoruz.” diye konuştu.

Ödül töreni, Dünya Çevre Günü’nde olacak… 
En Havalı Kareler 2015 Fotoğraf Yarışması’nın Ödül Töreni, 
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde gerçekleştirilecek. 
Yarışmanın birincisine 6 bin TL, ikincisine 4 bin TL, 
üçüncüsüne 2 bin 500 TL ödül verilecek. İGDAŞ Özel 
Ödülü’nü kazanan yarışmacı 2 bin 500 TL, mansiyon 
kazanan 3 kişi de her bir eseri için 500’er TL ödül 
kazanacak. Ayrıca sergilenmeye değer bulunan eserler, 
Haziran ayı boyunca bir sergiyle fotoğraf severler ile 
buluşacak. Kurum, sergileme alan yarışmacılara da 
200’er TL telif ödeyecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
4. yüzyıldan günümüze kentin 
tarihine damgasını vuran 
100 binayı bir kitapta topladı. 
Kültür A.Ş. tarafından 
hazırlanan “İstanbul’un 
100 Binası” adlı kitapta, 
ihtişamlarıyla hayranlık 
uyandıran tarihi yapıların 
hikayeleri anlatılıyor.

İstanbul’un 100 binası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, 4. yüzyıldan 
günümüze İstanbul’un tarihine damgasını vuran 
100 binayı bir kitapta topladı. Tarihin sessiz tanıkları olan 

binalar hakkında çarpıcı bilgilerin derlendiği “İstanbul’un 
100 Binası” isimli kitap, araştırmacı-yazar Rose Mary 
Samanoğlu tarafından yayıma hazırlandı.

İstanbul hatıralarını saklayan binalar…
İstanbul’un 100 Binası, sivil mimariden askeri mimariye, 
kalıntıları günümüze kadar ulaşmış ya da halen 
kullanılmakta olan ve İstanbul’un hatıralarına tanıklık etmiş 
yapıları içeriyor. Kitapta, bazen fark etmeden yanından 
geçtiğimiz, bazen önünde durup ihtişamına hayran 
olduğumuz ya da halihazırda kullanımda olan yapıları ve 
tarihe tanıklık eden bu yapıların hikayeleri yer alıyor.

Kitapta yer alan tarihi yapılar arasında; 4. yüzyılda Roma 
döneminde inşa edilmiş Bozdoğan Kemeri, dünyanın ilk 
kulelerinden olan Galata Kulesi, Osmanlı Devleti’nin ilk 
sanayi kuruluşlarından biri olan Tophane-i Amire, 
3. Murad’ın “N’olaydı şu kasır Saray-ı Amire’de yapılmış 
olaydı” dediği Sinan Paşa Köşkü, 3. Selim tarafından 
Nizam-ı Cedid ordusu için yaptırılan Selimiye Kışlası, 
hafızalardan silinmeyen Hababam Sınıfı’nın çekildiği Adile 

Sultan Kasrı, İstanbul’un ilk toplu konutları olan Tayyare 
Apartmanları, prefabrik bir yapı olarak inşa edilen Stefan 
Bulgar Kilisesi, demir yolu ağlarının başlangıcı olan 
Haydarpaşa Garı, İstanbul’da sadece konser verilmek 
üzere inşa edilen ilk yapı Cemal Reşit Rey Konser Salonu 
ve günümüzde inşa edilmiş olan modern mimari eserler 
bulunuyor.
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İstanbul’da 1927-1992 yılları 
arasında hizmet veren nostaljik 
otobüsler, yeniden yollarda… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesindeki İETT tarafından 
tekrar aslına uygun imal 
edilen nostaljik otobüsler, 
Tarihi Yarımada’da hizmet 
vermeye başladı.

Nostaljik otobüsler yollarda
İETT tarafından aslına uygun olarak imal edilen nostaljik 

otobüsler, tarihi Yarımada’da Topkapı, Fatih, Eminönü, 
Beyazıt bölgelerinde hizmet vermeye başladı. İETT 

otobüslerinde kullanılan İstanbulkart’ın geçerli olduğu 
nostaljik otobüslerde, dönemlerinin popüler şarkıları da 
çalıyor. Araçlar aynı zamanda turistlerden de büyük ilgi 
görüyor. 

Türk filmlerinin birçok sahnesinde kullanılan, 1927’den 
1992’ye kadar İstanbul caddelerinde hizmet veren 
“Büssing”, “Leyland”, “Renault-Scemia” marka nostaljik 
otobüs seferleri tarihi bir rota içerisinde sefer yapıyor.

Renault, 61B Beyazıt-Taksim hattında saat 9.30’da 
Beyazıt’tan hareketle, Beyazıt-Laleli-Unkapanı-Şişhane-
Taksim güzergahında; Bussing, 87 Topkapı-Edirnekapı-
Taksim hattında saat 9.05’te Topkapı Suriçi’nden hareketle, 
Edirnekapı-Fatih-Unkapanı-Şişhane-Taksim güzergahında; 
Leyland ise 35 Kocamustafapaşa-Eminönü hattında saat 
9.30’da Kocamustafapaşa’dan hareketle, Cerrahpaşa-
Yusufpaşa-Unkapanı-Eminönü güzergahında hizmet 
veriyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
şirketlerinden İSPARK, 
2 bin 700 personeliyle 
İstanbul’da gönüllü olarak 
ilk yardıma koşacak.

İSPARK’tan gönüllü ilk yardım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden 
İSPARK ile Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) 
arasında hayat kurtaran ilk yardımlarda daha bilinçli ve 

yerinde müdahalenin yapılması amacıyla protokol 
imzalandı. Birlikte yürütülecek çalışma kapsamında; TOFD, 
İSPARK personeline ilk yardım eğitimi verecek. Personeller 
olası kaza durumlarda omurilik felcine sebep olan ani 
müdahale ve bilinçsiz ilk yardımların önüne geçecek 
şekilde eğitme tabi tutulacak. Ayrıca otopark alanlarında 
sürücülere boyunluk ve ilk yardım malzemesi de 
dağıtılacak.

“2 bin 700 personele ilk yardım eğitimi…”
İSPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteğiyle sosyal sorumluluk projelerine 
devam ettiklerini ifade ederek; “Hastane acil servislerinde 
ücretsiz vale hizmeti vermeye başladık. Ayrıca 100 bin 
fidan dikerek çevreye de katkı sağlayacak projeyi başlattık. 
Bugün de TOFD ile vatandaşlarımızın ilk yardımına 
koşacak anlaşmayı imzalıyoruz. Yaklaşık 2 bin 700 
personelimiz omurilik felci ve diğer ilk yardım konularında 
eğitim alacak. Gönüllü olarak vatandaşlarımızın 
hizmetinde olmaktan ve projeyi başlatmaktan dolayı son 
derece mutluyum. 2015 yılında sosyal sorumluluk 
projelerine ağırlık vereceğiz.” diye konuştu.

“Başarılı sonuçlar alacağız…”
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş 
ta, “Derneğimizin 20 yıla yakın farklı alanlarda çalışmaları 
ve hizmetleri devam ediyor. Şimdi farklı bir proje için 
İSPARK’la işbirliğine gittik. İnsanlarımızın hayatını 
kurtaracak bilinçli, ilk ve erken müdahale çok önemli. Biz 
bu konuda İSPARK personellerine eğitim vereceğiz ve 
inanıyorum ki, başarılı sonuçlar alacağız.” dedi.
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İstanbul Bülteni’nin bu ayki 
konuğu İstanbul’un en eski 
yerleşim yerlerinden biri olan 
Sultanbeyli’nin başarılı belediye 
başkanı Hüseyin Keskin. 
Gerçekleştirdikleri projelerle 
Sultanbeyli’yi geleceğe 
taşıdıklarını ifade eden başkan 
Keskin, ulaşımdan çevreye, 
eğitimden kültüre ve sosyal 
belediyeciliğe kadar pek çok 
hizmeti ilçe halkı ile 
buluşturduklarını söyledi.

Sultanbeyli geleceğe koşuyor!

Başkanım, İstanbul’un en eski yerleşim 
yerlerinden biri olan Sultanbeyli’de halkın 
yaşam kalitesini yükseltmek için hayata 

geçirdiğiniz başlıca projelerinizden bahseder misiniz? 
Sultanbeyli, sizin de bahsettiğiniz gibi eski bir yerleşim 
yeri. İlçemizde halkımızın yaşam kalitesini yükseltebilmek 
için görev yılımızın ilk başlangıcı olan 2009 yılından bu 
yana birçok hizmete imza attık. Ulaşımdan sağlığa, 
eğitimden kültür sanata birçok çalışmayı hayata geçirdik. 
Ulaşımda ilçemize devrim yaşatan projemiz TEM Bağlantı 
Yollarının hayata geçmesiydi. TEM Bağlantı Yollarıyla 
Sultanbeyli adeta dünyaya bağlandı. Bu hizmetin 
ardından ilçemiz, şehrimize yakınlaştı. Zamandan ve 
ekonomik yönden birçok artısı oldu. Ardından ilçemizde 
trafik sorunu yaşadığımız bölgelere köprülü kavşaklar inşa 
ettik. Vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha güvenli 
yapabilmeleri için yeni üstgeçitler oluşturduk, mevcut 
olanları daha da uzattık. Asfalt ve kaldırım eksiklerimizi 
hızla geride bıraktık. Toplu ulaşımda İETT’nin de 
desteğiyle büyük mesafeler kat ettik. Ama tabi ki toplu 
ulaşımda en kesin çözüm metrodur. Bunun da sözünü 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’tan 
aldık. Bu dönem sonuna kadar inşallah ilçemize iki ayrı 
metro hattı gelecek. 
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Yine Sultanbeylilerin TEM Bağlantı Yolu gibi hayalini 
kurduğu bir diğer projemiz de Gölet Parkı projemizdi. 
Şimdi Gölet Parkımız Anadolu Yakası’nın en gözde 
mekanlarından biri haline geldi. Tarihi kimliğiyle ilçenin 
ayrılmaz parçası olan Aydos Kalesi, son dönemde yapılan 
çalışmalarla gün yüzüne çıktı. Çalışmaları devam eden 
kalenin sur çevresindeki arkeolojik kazı çalışmaları 
tamamlandı. İlçemizin gelişmesiyle kalkınmasıyla hizmet 
binalarımız da yenilendi. Hükümet konağımız, belediye 
binamız, polis merkezlerimiz, askerlik şubemiz ve daha 
birçok kamu binası ilçemizde hizmetin kalitesini artırdı. 
İlçemize çok sayıda yatırım kazandırdık. 

İlçeye kazandırılması planlanan metro yatırımları 
hangileri? Ve bu yatırımlar için neler söylemek 
istersiniz?
Evet ilçemizin ulaşım ağı bir hayli genişledi. Biraz öncede 
bahsettiğim gibi TEM Bağlantı Yolları bu hizmetin en 
büyük çalışmasıydı. Tabi bununla birlikte ulaşımda 
ilçemize çağ atlatacak yatırım metro projesidir. İki ayrı 
metro çalışması planlanıyor ilçemizde. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’tan 2019 öncesinde 
Sultanbeyli’ye ulaştırılması sözünü aldığımız metro projesi 
ilçeyi ulaşımda TEM’den sonra daha yukarılara taşıyacak. 
Üsküdar - Ümraniye -  Çekmeköy Metro Hattı, Sancaktepe 
üzerinden Sultanbeyli’ye ulaşacak. Yine Kadıköy - 
Ataşehir- Ferhatpaşa - Sultanbeyli güzergahında ikinci 
metro hattı da Sultanbeyli halkının İstanbul’un bir çok 
noktasına rahatlıkla ulaşmasını sağlayacak.
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Başkanım, Sultanbeyli’de yürüttüğünüz sağlık 
yatırımları nelerdir? 
En önemli sağlık yatırımımız olan devlet hastanesinde 
çalışmalar devam ediyor. 400 yataklı, tam donanımlı 
hastane ilçenin tüm sağlık ihtiyacına cevap verecek 
özelliklere sahip olacak. Bu yıl sonuna kadar hizmette 
olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra Adil Mahallesi’nde 
yapımı devam eden Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz sağlık 
alanında önemli bir eksiği giderecek. Çalışmaları devam 
eden merkez, ağız ve diş tedavisi için ilçe dışına giden 
vatandaşın bu zorunluluğunu ortadan kaldıracak. Göreve 
geldiğimizde her mahalleye bir aile sağlığı merkezi” sözü 
vermiştik. Bu kapsamda ilçemizde ASM’si olmayan 
mahallelerimizin bu eksiğini giderdik. 

Başkanım, kültür-sanat alanında yaptığınız etkinlikler 
nasıl karşılanıyor? İstanbulensis Şiir Festivali’nden 
kısaca bahseder misiniz?
Kültür-sanat faaliyetleri ilçemize kazandırdığımız kültür 
merkezleri, gençlik merkezlerimizle halkımızın ayağına 
geldi. İki kültür merkezimizde sezon boyunca onlarca 
etkinlik yapılıyor. Tiyatrolar, sinema günleri, konserler, 
söyleşiler, seminerler ve daha nice programla 
hemşehrilerimizi buluşturuyoruz. Halkımızın 
etkinliklerimize katılımı bizi memnun ediyor. Tabi bütün 
bunların yanı sıra ilçemizde uluslararası etkinlikler de 
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düzenliyoruz. İstanbulensis Şiir 
Festivali bu etkinliklerden biri. 
Logomuz olan İstanbulensis Çiçeği’ni 
şiirle buluşturduk. Bu yıl üçüncüsünü 
düzenledik. Her yıl dünyanın farklı 
coğrafyalarından şairler ülkemize 
geliyor ve şiirlerini okuyorlar. Bu yıl 
festivalimize bir konsept belirledik. 
“Mazlum Coğrafyalardan Umut 
Şiirleri” dedik adına ve 10 ülkeden 
şairlerimizin katılımıyla festivalimizi 
yaptık. Önümüzdeki sene de devam 
ettirmeyi ve geleneksel hale gelmesini 
arzu ediyoruz. 

Başkanım, geleceğimizin teminatı 
olan gençlerimizin ve 
çocuklarımızın eğitimi noktasında 
yürüttüğünüz ve planladığınız 
projeler hangileri?
Gençlerimize her alanda yatırım 
yapmanın derdindeyiz. Bugüne kadar 
ilçemize yaklaşık 26 yeni eğitim yuvası 
kazandırdık. Okullarımızla birlikte yeni 
gençlik merkezlerimizi de faaliyete 
soktuk. Bu gençlik merkezlerimizde 
öğrencilerimiz hem hayata 
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hazırlanıyor hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. 
Gençlerimizi ilgilendiren yeni projelere imza atıyoruz. 
Geçtiğimiz yıl başlayan ve okuldan uzaklaşma noktasında 
olan çocuklarımıza yeniden okulu sevdirmek için faaliyete 
soktuğumuz “Hayatı Seviyorum” projemiz devam ediyor. 
Diğer taraftan TÜBİTAK’a sunduğumuz ve kabul gören 
“Yanıbaşımızdaki Yaşam” projemizde yine sadece 
gençlerimizi hedef alan bir çalışma. İlçemize yeni okullar 
kazandırmaya devam ediyoruz. 

Son olarak Sultanbeylilere ve okurlarımıza neler 
söylemek istersiniz?
Sultanbeyli’miz halkımızın desteğiyle birçok hayaline 
kavuştu. Yeni projelerimizi de inşallah onların desteğiyle 
hayata geçireceğiz. Sultanbeyli’mizin kalkınmasına destek 
veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, 
Bakanlarımıza, milletvekillerimize, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza ve bizlere destek olan herkese 
şükranlarımı sunuyorum.
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Hüseyin Keskin kimdir?
1972 yılında Erzincan’da doğan Hüseyin Keskin, ortaokul 
ve liseyi İstanbul’da tamamladı, ardından Cumhuriyet 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 
İstanbul’da uzun süre ticaretle uğraşan Keskin, 2002 
yılında AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği 
ile siyasete başladı ve bu süre içinde Halkla İlişkiler 
Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşler 
Başkanlığı görevlerini yürüttü. 4 Mart 2006 yılında yapılan 
kongrede AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’na seçildi. 
Başkanlığı döneminde yapılan 22 Temmuz 2007 Genel 
Seçimleri’nde, Sultanbeyli ilçesi yüzde 67’lik oy oranıyla 
İstanbul genelinde birinci oldu ve ilçesi adına Sayın 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan birincilik ödülü aldı. 
29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde İstanbul içinde en yüksek 
oy oranını alarak AK Parti’den belediye başkanı seçildi. 
30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti tarafından aday 
gösterilen Hüseyin Keskin, ilçe sakinlerinin büyük 
çoğunluğunun desteğini alarak yeniden belediye başkanı 
seçildi. Hüseyin Keskin, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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İstanbul, büyük bir spor 
organizasyonuna daha 
başarıyla ev sahipliği yaptı. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen Vodafone 
İstanbul Yarı Maratonu’nda 
binlerce İstanbullu koştu.

İstanbul Yarı Maratonu 
rekorla koşuldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rekor katılımla 
tamamlandı. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılan 

maratonun halk koşusuna yaklaşık 8 bin kişi katıldı. 
Yarı Maraton’da Elit Kategori’de ise 10 ülkeden 56 atlet yer 
aldı. Organizasyonda ayrıca bu yıl ilk kez 10,5 kilometrelik 
Çeyrek Maraton; 21,5 kilometreden oluşan Bayrak Yarışı ve 
şirketlerin kendi koşu takımlarıyla yer aldıkları Business 
Maraton Yarışları da düzenlendi. 

Zirvenin sahibi Kenyalı atletler…
Yarı Maratonu’nun startı İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ tarafından verildi. 
Toplam 21 kilometreden oluşan parkuru Elit Atletler 
Kategorisi’nde; erkeklerde Kenyalı Evans Kiplagat 
1.00:13’lük dereceyle 1’inci olarak tamamladı. Evans, bu 
dereceyle parkur rekorunun da sahibi olurken; yarışın 
kadınlardaki birincisi ise 1.06:37’lik dereceyle Kenyalı 
Gladys Chereno oldu. Cherono, bu derecesiyle kendine 
ait en iyi zamanı elde etti. 
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Yarışlarda kıyasıya mücadele yaşandı…
Kenyalı atletlerin damgasını vurduğu sıralamada; Kadınlar 
Elit Kategorisi’nde, Helah Kiprop 1.08:23’lük dereceyle 
2’nci oldu. Ethiyopyalı Muluhabt Tsega ise 
1.09:22’lik dereceyle 3’üncü sırada yer aldı. Kadınlarda 
Türkan Erişmiş Özata 1.19:28’lik derecesiyle 12’nci olurken; 
Fatma Çabuk yarışı 1.34.10’la 14’üncü bitirdi. 
Erkeklerde ise Aykut Taşdemir 13’üncü, Yavuz Ağralı 
14’üncü, Mehmet Ali Akbaş 16’ncı, Veysel Yıldırım 
18’inci ve Resul Çelik 19’uncu oldu.

Şampiyonlar, madalya ve kupalarını törenle aldılar…
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda erkek ve kadınlarda 
birinci olan atletlere 10’ar bin dolar, 2’ncilere 
5’er, 3’üncülere 3’er, 4’üncülere 2’şer ve 5’incilere de 
1.000’er dolar ödül verildi. Yarışta ipi göğüsleyen isimlere 
madalya ve ödülleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Destek Hizmetleri 
Daire Başkanı Osman Savaş, İBB Gençlik ve Spor Müdürü 
Ayhan Kep, Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ve 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender 
Buruk tarafından verildi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile İstanbul Aydın Üniversitesi 
işbirliğiyle üniversite 
öğrencilerine yönelik 
düzenlenen “20. Kariyer 
Günleri” yoğun bir katılımla 
başladı. 

Öğrenciler kariyer yapıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Aydın 
Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 20’nci dönem kariyer 
eğitimleri, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde 

başladı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ilk hafta 
eğitiminde “İnsan Psikolojisi ve Davranışlarımız” ve “Kurum 
İçi Girişimcilik” konuları anlatıldı.

7 bin öğrenci sertifika aldı…
Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Gülgün 
Aydın, bugüne kadar düzenlenen kariyer eğitimlerinde 
yaklaşık 7 bin öğrenciye sertifika verildiğini açıkladı. 
Programlara üniversite öğrencilerinin her dönem yoğun 
ilgi gösterdiğini belirten Aydın, yalnızca akademisyenlerin 
değil; eğitimlerde alanında uzman sektör temsilcilerinin 
de öğrencilere tecrübelerini aktardıklarını ifade etti.

İlk ders: “Psikoloji ve davranışlarımız”
Programın ilk dersini Prof. Dr. Salih Güney, “İnsan 
Psikolojisi ve Davranışlarımız” konusunda verdi. Güney, 
algılama zeminleri nasıl oluşmuşsa insanların 
davranışlarını da bu algılama biçimine göre 
sergilediklerini söyledi. Programa eğitmen olarak katılan 
İK Direktörü Ahmet Hakan Arslan ise “Kurum İçi 
Girişimcilik” başlığıyla öğrencilere hitap etti. Arslan, 
“İnsanların çalıştıkları kuruma katkı sağlayabilecekleri 
noktalar o dönemlerde oluşuyor”. şeklinde konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
sosyal sorumluluk projeleri ile 
gençlerin yanında olmaya 
devam ediyor. Güvenli ve 
ücretsiz internet hizmeti 
sunulan BELNET’lerde 
toplanan kitaplar, ihtiyaç 
sahibi öğrencilere 
gönderiliyor.

Kitaplar BELNET’te toplanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 
68 şubede 1.400 bilgisayarla güvenli, sağlıklı ve modern 

ortamlarda internet ve bilgi erişim hizmeti sunan 
BELNET İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri, kent 
genelindeki kitap toplama kampanyalarını sürdürüyor. 
Süresiz kitap toplama kampanyaları kapsamında ihtiyaç 
sahibi öğrenciler için evlerindeki kitapları vermek isteyen 
vatandaşlar, BELNET şubelerine gelerek kampanyaya 
destek olabilirler.

Daha çok kitap için süre sınırlaması yok…
Kampanya kapsamında yüzlerce kitap BELNET 
şubelerinde biraraya getirildi. Kitaplar önce konu ve 
türüne göre ayrıldı. Daha sonra da yeni sahiplerine 
ulaştırılmak üzere paketlendi. Bugüne kadar 
15 binin üzerinde kitabın ihtiyaç sahibi okul ve 
öğrencilere ulaştırılmasını sağlayan Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü, BELNET şubeleri aracılığı ile roman, hikaye, 
ansiklopedi, sınavlara hazırlık için yaprak test gibi kitap 
ve kitapçıkları üyelerinden toplayarak Türkiye’nin 
dört bir yanına göndermeye devam ediyor. 

Kitaplar Batman, Van ve Şanlıurfa’ya gönderildi…
Kampanya kapsamında toplanan kitaplar Batman 

Sason Kayadüzü Ortaokulu, Van Erciş Atatürk Ortaokulu 
ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Aşağıdurmuş İlk 
ve Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilere ulaştırıldı. 
Kitapları aldıktan sonra mutlulukları yüzlerinden 
okunan ve desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür eden öğrencilere defter, silgi, 
cetvel, kurşun kalem gibi ürünlerden oluşan kırtasiye 
malzemeleri de gönderildi.
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GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI:  İSTANBUL’DA LALE ZAMANI
Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine 

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

Konforlu 
(Tersi) Bir Ünlem

Kazakistan’ın 
Eski Başkenti

3. Tekil Şahıs Geri Karşıtı

Saha

Vilayet
Bir Soru Eki

Birlikte, 
Beraber

Bir Nota

Bir Denizimiz

Biyolojide 
Kopya

Babanın Kız 
Kardeşi

Türklerde 
Şaman

Bir Renk

ElçiEziyet Etmek
Parazit Roma 

Rakamıyla Elli

Efsanevî Kayıp 
Kıta

Hitit
Minyatür 
Ve Tezhip 
Sanatçısı

Rusça’da Evet

Aynı Adı 
Taşıyan İki 

Kişi

Türkiye Plaka 
İmi

Erzincan İlçesi

Kurdun 
Yaptığı Ses

AB’nin Resmi 
Adı

Karışık Renkli

Bir Nota

Mika’nın 
Ünsüzleri

Avrupa 
Ekonomik 
Topluluğu

Bir Uzvumuz Namaz Çağrısı

ABD’de Bir 
Eyalet

Yavaş, Ağır

Baht Açıklığı

Bir Tekne Türü

Eşek Sesi

Yer, Arazi

Beyaz

İngilizce’de 
Mürekkep

Muğla İlçesi Pişmemiş, 
OlmamışSebep, Amil

Bir Tekne Türü

(.....) Menderes 
(Siyasetçi)

Balkanlarda 
Bir Nehir

Hayati Sıvı Uzaklık 
Anlatır

Yağmur 
Getiren Güçlü 

Rüzgar

Emay İle 
Kaplanmış

Aya’nın 
ÜnsüzüTeoloji

Türkiyenin 
Yönetim Şekli

Bir Ünlü Harf

Üzüm AğacıBir Göz Rengi

İsviçre’de Bir 
Irmak

Hint Prensi Rutubet Ceylan

Utanma 
Duygusu

Dilsiz, Tat

Rey

‘Sakın’ 
Anlamında 

Ünlem

Alfabenin İlk 
Harfi

Türkçe’nin 
Beşinci Harfi

Denizcilikte 
Borda’nın 

Karşıtı

Suç’un 
Karşılığı

Hayat, Ruh

Bir Cetvel 
Şekli,

Potasyumun 
Simgesi

Erkek

Tırtılın 
Dönüştüğü 

Böcek

Geçmiş Zaman 
EkiİsimHazır, 

Bekleyen

Futbolda Skor, 
Sayı

Kaymak

Trafikte Tam 
Geri Dönüş

Asya’da Bir Göl

PolonyalıÇok Karşıtı 
(Tersi)

Asalak’ın 
Ünlüleri

Kesinlikle, 
KatiyenSaf, Temiz

Kakım

Alfabenin Son 
Harfi

Yayla Atılır

Bir Ünlem

Sıla’nın 
Ünsüzleri

Bir Erkek Adı

Numara’nın 
Ünsüzleri

Dünya, Evren

Bir Ünlem



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ

01.05.2015 - 31.05.2015

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

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

YAPIM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
BASKI-CİLT: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basımevi

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ, YEREL SÜRELİ BİR YAYINDIR.

İHALE TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE USULÜ

04.05.2015 10.00 Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü

04.05.2015 10.30 Şehir Tiyatroları Müdürlüğü 

04.05.2015 11.00 Şehir Tiyatroları Müdürlüğü 

04.05.2015 11.30 Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü 

05.05.2015 10.00 Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 

05.05.2015 11.00 Üstyapı Projeler Müdürlüğü 

05.05.2015 14.00 Ulaşım Planlama Müdürlüğü 

05.05.2015 14.30 Ulaşım Planlama Müdürlüğü

06.05.2015 10.00 Ulaşım Planlama Müdürlüğü 

06.05.2015 10.30 Ulaşım Planlama Müdürlüğü 

07.05.2015 10.00 Kentsel Tasarım Müdürlüğü 

07.05.2015 10.30 Ulaşım Planlama Müdürlüğü 

07.05.2015 11.30 Yapı İşleri Müdürlüğü 

11.05.2015 11.00 Satınalma Müdürlüğü 

11.05.2015 11.30 Mesken Müdürlüğü 

12.05.2015 10.30 Satınalma Müdürlüğü 

12.05.2015 11.00 Satınalma Müdürlüğü 

12.05.2015 11.30 Satınalma Müdürlüğü 

14.05.2015 10.30 Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

18.05.2015 10.00 Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

18.05.2015 10.30 Harita Müdürlüğü 

25.05.2015 10.00 Ulaşım Planlama Müdürlüğü

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

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Şehir Tiyatroları Müdürlüğü Müze Sergisi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2015 Yılı İçerisinde Düzenlenecek Etkinliklerin Tanıtımı İle İlgili 44 Kalem Basılı Materyal Hizmet Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarına (İSMEK) Muhtelif Elektronik Malzeme Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
3 Kalem Muhtelif Ayakkabı ve Bot Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Geneli Donatı Alanlarının Araştırılması-Geliştirilmesi Amaçlı Mekansal Bilgi Sistemi’nin Güncellenmesi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Geneli Teklif Plan Paftalarının Hazırlanması (3. Etap) 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Avrupa Yakası Aktarma Alanları Yer Seçimi Ve Projelerinin Hazırlanması 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Anadolu Yakası Aktarma Alanları Yer Seçimi ve Projelerinin Hazırlanması 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul’da Mevcut Karayolu Ağının Hizmet Düzeyinin İyileştirilmesine Yönelik Politikaların Belirlenmesi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Ümraniye İlçesi Alemdağ, Sütçü İmam ve Mithatpaşa Caddeleri Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Geneli Yol ve Kavşak Ön Projeleri (9. Etap) 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Taksim Tepebaşı Mevkii Kat Otoparkı Bakım Onarım İnşaatı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Kültür Merkezleri Ses Sistemi Malzemeleri Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Eyüp İlçesi, Karadolap Mah.7 48 Ada, 13 Ve 39 Parsellerde 68 Adet Konut, Adaiçi Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Telefon Donanım ve Malzemeleri Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
4 Adet Temiz Hava Dolum Kompresörü Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
2 Kalem Yangın Söndürme Köpüğü Konsantresi Alımı 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İbb Binalarındaki Asansörlerin Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Geneli Mezarlıklarında Lahit, Mezar Üst Yapımı Ve Mezarlıkların Rehabilitasyonu ile Hizmet Binalarının Yapımı İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
Bağcılar İlçesi Adres Bilgi Sisteminin Kurulması İşi 

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü
İstanbul Lojistik Ana Planı Çalışması




