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İstanbul’da dönüşüm
başladı!
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Sevgili İstanbullular
K

utsal Ramazan coşkusunu bütün İstanbullularla bir kez daha yaşamanın huzuru ve mutluluğu içindeyim. Artık geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan etkinliklerini, İstanbul halkının dimağlarında iz bırakacak; hepimizin iç çekerek özlemle andığı eski Ramazan eğlenceleri tadında yaşatmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Her sene olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi veya iftar için evlerine yetişemeyen İstanbullular için iftariyelikler dağıtıyoruz. Bütün İstanbul’un hizmetinde olduğumuzu unutmadan, bu kutsal ayın da verdiği şuurla yaşlının, kimsesizin, yoksulun ve yolda kalmışın Şehr-emini olmak bana onur veriyor.
İstanbul’un ve ülkemizin en önemli gerçeği olan deprem konusunda göreve geldiğimizden beri planlı ve çözüm üreten adımlar attık. Olası depremin yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak için, gelecek on yılları da hesaba katarak hızlı ve doğru planlama yapma kararlılığını gösterdik. Çalışmalarımızın en önemli ayağı olan kentsel dönüşüm için Marmara Depremi’nin 10. yılında “Zeytinburnu Deprem Odaklı Kentsel
Dönüşüm Projesi”nin ilk ayağı olan Sümer Mahallesi projesinin temelini attık. Eşdeğerlilik esasına göre teslimatları yapacağımız proje bitince, Zeytinburnu’nda bu dayanıklı ve modern yapılar ortaya çıkınca, çevredeki diğer yapı sahiplerinin ‘Başkanım bizim mahalleye ne zaman geleceksiniz?’ dediklerini duyacağıma inanıyorum. Durmuyoruz. İstanbul’daki deprem riskini ortadan kaldırmak adına adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.
Ay geçmiyor ki sizlerle buluştuğum bu satırlarda ulaşım alanında müjdeli bir haber vermiş olmayayım. İstanbul’un temel sorunu olan ulaşımda adım adım kaydedilen ilerleme, bana ve ekibime gelecek güzel günler için büyük heyecan yaşatıyor. Özellikle şehrin her iki yakasında devam eden metro kazılarında önemli mesafeler aldık, alıyoruz. Tünel birleşimini bizzat yaptığım Darüşşafaka ile Hacıosman Mahallesi arasındaki 1348 metrelik bölüm ile sona bir adım daha yaklaştık. Çalışmalarımızdaki hız ve kararlılık sayesinde ufuk o kadar berrak ki,
bu heyecanı paylaşmak için sizleri 2010 Temmuz’unda bu hatta test sürüşleri yapmaya davet ediyorum. 2010 sonlarına doğru da bu hatta bindiğimiz zaman 12 dakikaya 4.Levent’e, 24 dakikaya Taksim’e, 27 dakikaya Şişhane’ye gidebileceğiz.
Hizmet heyecanı ile gelecek sayılarda çok daha güzel gelişmeleri paylaşmayı ümit ederek hayırlı Ramazanlar, sağlıklı güzel günler dilerim.
Saygılarımla…
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İstanbul’da dönüşüm başladı

İ

stanbul’un ilk “Deprem Dönüşüm Projesi” Zeytinburnu’nda
başlatıldı. Marmara Depremi’nin 10. yıldönümü olan
17 Ağustos’ta temeli atılan ve ilk etabı oluşturan Sümer Mahallesinde belirnenen alandaki dönüşüm projesinde eşdeğerlilik ve hakların korunması esas alınacak.
Projenin ilk etabı 2 yılda tamamlanacak
Sümer Mahallesi Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm
Projesi 171 bin metrekarelik konut alanı ve 46 bin 500
metrekarelik dükkân alanını kapsıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında, Sümer Mahallesi’nde mahalle dokusu korunarak, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere toplam
1280 konut ve işyeri yapılacak. Projenin içinde iç bahçeler, spor tesisleri, çocuk oyun alanları ve kapalı otopark da bulunacak. Her daireye kapalı bir otopark verilecek. Kentsel dönüşümün ilk etabında 642 adet daire,
22 adet işyeri tamamlanacak. 2 yılda tamamlanacak ilk
etap 400 milyon TL’ye mal olacak.

4

5

Başkan Kadir Topbaş, Marmara Depremi’nin 10. yılında
“Zeytinburnu Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesi”nin
ilk ayağı olan Sümer Mahallesi uygulamasının temelini attı.
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Kat karşılığı anlaşma modeli…
Buna göre 100 metrekarelik eski dairesi olan vatandaşa 75 metrekarelik daire ve 25 metrekare otopark
bedelsiz verilecek. Hak sahibi daha büyük daire talep
ederse aradaki fark 10 yıllık banka kredisi ile tahsil edilecek. Eğer vatandaş daha düşük bir metrekareli ev talep ederse KİPTAŞ farkı ödeyecek. Zeytinburnu Sümer
Mahallesi Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesi her
anlamda örnek bir proje olacak. Önce belirlenen alana
hemen bitişik boş alana yeni evler yapılacak ve teslim
edilecek. Ondan sonra hak sahipleri konutlarına taşınacaklar. Son olarak sorunlu yapı stoku yıkılacak.

jenin yapılması doğrudur, biz de destek vereceğiz’ denmesi beklenirdi. Bir yönetim ve siyasi parti vatandaşlarının olası bir depremde yok olmasına nasıl göz yumabilir? Nasıl seyirci kalabilir? Seçim öncesinde burda Zeytinburnu’nda, Tuzla’da, Kartal’da, Maltepe’de,
Sarıyer’de, Beykoz’da bunu işlediler. Biz evi olmayan
insana kira öder gibi konut verirken, elindeki evi alır
mıyız? Devletimiz ayda 100 liraya konut vermek için
TOKİ’yi devreye sokarken, vatandaşın elindekini alır
da onu mağdur eder mi? Ama maalesef insanlarımıza
böyle söylediler ve vatandaşlarımız hala güvenemiyor.
Hâlbuki biz sivil toplum örgütlerimizle ve vatandaşlarımızla elele vererek depreme karşı bu adımları atmak
zorundayız. Bu bir kader değil.”
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile KİPTAŞ
Genel Müdürü İsmet Yıldırım’a özellikle ‘Asla kimseyi mağdur etmeyin’ dediğini dile getiren Başkan Kadir
Topbaş, “Gönüllerin kırılmasını istemiyorum. ‘Eşdeğerlilik esasına göre adım atın. -Ben yokum- diyene dokunmayın’ dedim. Vatandaşlarımız nasıl yapılar yaptığımızı
görerek ikna olsunlar diye öncelikle 3 milyon TL harcayarak başka yere taşıdığımız eski spor sahasından inşaata başladık. Gönlümden geçen şu; Zeytinburnu’nda
bu dayanıklı ve modern yapılar ortaya çıkınca, çevredeki diğer yapı sahipleri, ‘Başkanım bizim mahalleye ne
zaman geleceksiniz?’ desinler. Bir taraftan sağlıklı yapılar yaparken, var olan binaları da sağlıklı hale getirmek
zorundayız” diye konuştu.

Depreme hazırlık için 1 milyar TL’lik yatırımlar zinciri…
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Marmara Depremi’nin 10. yılında böyle bir projenin başlatılmasının önemine dikkat çekerek,
İstanbul’un mevcut yapı stokunun deprem performansını belirlemek için Zeytinburnu, Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde yaklaşık 120 bin binayı tek tek incelediklerini belirtti. Zeytinburnu’nda taranan mevcut 16 bin
30 yapı stokunun yaklaşık yüzde 14’ü olan 2 bin 295
binanın deprem dayanımı açısından yüksek riskli olarak tespit edildiğinin altını çizen Başkan Kadir Topbaş,
bu nedenle Zeytinburnu ilçesini İstanbul’un kentsel dönüşümü için pilot bölge olarak seçtiklerini söyledi. Deprem dönüşümüne tespit edilen en sorunlu alanın bulunduğu Sümer Mahallesi’nden başladıklarını ifade eden
Başkan Topbaş, projeyle bölgenin güvenli yapılara kavuşturulmasının yanı sıra, Zeytinburnu’nun İstanbul’un
ihtiyaç duyduğu yeni merkezlerden biri haline gelmesini hedeflediklerini kaydetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kamu binalarını, kavşak, köprü ve viyadük gibi yapıları güçlendirerek depreme karşı hazır hale getirdiklerini anlatan Kadir Topbaş, kentsel dönüşüm projeleriyle özel yapıları da depreme dayanıklı hale getirmek için çalıştıklarını belirtti. Geçtiğimiz 5 yılda depreme hazırlık için toplam 1 milyar 19 milyon TL’lik yatırım ve çalışma yaptıklarını vurgulayan Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü;

İskânı, tapusu olmayana bile ev…
Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat
Aydın da 2 yıldır herkesten görüş aldıklarını ve projeyi
buna göre hazırladıklarını belirterek, proje kapsamında
iskânı, kat tapusu olmayan dairelere dahi bedelsiz ev
vererek vatandaşları mağdur etmediklerini söyledi. Vatandaşların olası bir depremde molozların altında kalmamasını istedikleri için böyle bir projeye destek verdiklerini ifade eden Murat Aydın, “Yeni ve sağlam binalar yapacağız. Bazıları karşı çıkıyor.
Vatandaşların 100 metrekarelik evine karşılık 75 metrekarelik ev verdiğimiz doğru. Ancak 25 metrekarelik
de otopark veriyoruz. Bu sebeple haksızlık ve mağduriyet söz konusu değil” diye konuştu.
Törende konuşmaların ardından Başkan Kadir Topbaş,
Murat Aydın ve beraberindekiler butona basarak
“Zeytinburnu Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm
Projesi”nin ilk ayağı olan Sümer Mahallesi Projesi’nin
temelini attı.

“Depreme karşı elele vermek zorundayız”
“Durmuyoruz. İstanbul’daki deprem riskini ortadan kaldırmak adına adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.
Bahçelievler, Fatih, Bayrampaşa ve Zeytinburnu gibi ilçelerde yüzbinlerce yapı stokunu taramadan geçirerek depreme karşı dayanıklılığını tespit ettik. Bundan
sonra sıra kentsel dönüşümde. Siyasilerden, ‘Bu pro8
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Metro 2010 sonunda
Hacıosman’da…
Darüşşafaka-Hacıosman metro tünellerinin birleşimini gerçekleştiren
Başkan Topbaş, Şişhane-Atatürk Oto Sanayi Metrosu’nun
2010 sonunda Hacıosman’a uzayacağını müjdeledi.
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B

aşkan Kadir Topbaş, Darüşşafaka ile Hacıosman
Mahallesi arasındaki 1348 metrelik tünelin son kazısını, Tarabya Kavşağı mevkiinde yerin 31 metre altında iş makinesini kullanarak yaptı. Kazıya çok sayıda
basın mensubu da katıldı.
Hacıosman-Atatürk Oto Sanayi Hattı arasında 2010
yılının temmuz ayında test sürüşlerinin başlayacağını ve hattın 2010 yılı sonunda hizmete gireceğini açıklayan Başkan Topbaş, “Sizleri 2010 Temmuz’unda bu
hatta test sürüşleri yapmaya davet ediyorum. 2010
sonlarına doğru da buradan bindiğimiz zaman 12 dakikaya 4.Levent’e, 24 dakikaya Taksim’e, 27 dakikaya Şişhane’ye gidilebilecek. Şişhane-Yenikapı hattı tamamlandığında ise, yine Hacıosman’dan 32 dakikada Yenikapı’ya, 49 dakikada Kadıköy’e ve 63 dakikada Atatürk Havalimanı’na gidebileceğiz” diye konuştu.
Aracını park et, metroyla devam et
Bu hattaki son metro kazısıyla tarihi bir olaya tanıklık ettiklerini vurgulayan Kadir Topbaş, şöyle konuştu;
“Yüzyıllar sonra bizler burada olmayacağız ama burasını binlerce insan kullanacak. Burası İstanbullulara hizmet vermeye devam edecek. Biraz önce Hacıosman
İstasyonu’ndaki şafttan giriş yaptık. Yerin 31 metre altındaki bu istasyon Şişhane’den gelen hattın son istasyonu. Bu hat daha sonra Sarıyer Çayırbaşı’na devam
edecek. Hacıosman Metro İstasyonu’nun yanında 420
araçlık otoparkımız ve transfer merkezimiz olacak. Buraya gelen vatandaşlar araçlarını bırakarak metroya binebilecek. Yüzeyde birçok çalışma yaptık ve zaman zaman İstanbulluları rahatsız ettik. Yoğun çalışma tempomuza gösterdikleri hassasiyete çok teşekkür ediyorum. Ama bizim en ağrılıklı çalışmalarımız yerin altında devam eden metro çalışmaları. Yerin altında binlerce insan 24 saat boyunca bu kentin ulaşım sorununu
çözmek için çalışıyor. Bu metro hatları tamamlanınca
binlerce insan hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım imkânına
kavuşacak.”
Metroda sefer aralıkları 70 saniyeye düşüyor…
Daha önce Şişhane-Taksim ile 4. Levent Atatürk Sanayi Sitesi Hatlarını aktarmalı olarak hizmete açtıklarını
hatırlatan Başkan Kadir Topbaş, bunun daha önce yapılan metro hatlarındaki elektronik sistemlerin yenilenme çalışmalarından kaynaklandığını ve yılsonundan itibaren bu hatta kesintisiz seferlerin başlayacağını kaydetti. Gelişmiş bir elektronik sistem kullanarak metronun vagon aralıklarını 70-80 saniyeye kadar indirdiklerini ifade eden Başkan Topbaş, “Ancak daha önce yapılan hat 4,5 dakika aralığıyla çalıştığı için entegrasyon
da sıkıntı yaşanıyor. İnşallah bu yılsonundan itibaren
600 bin yolcuyu Şişhane’den Atatürk Sanayi Sitesi’ne
kadar sabah 06.00 ile gece 21 saatleri kesintisiz seferlerle taşımayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
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Metro stat bitmeden sporseverlerin hizmetinde…
Son 5 yılda 630 bin araç trafiğe çıkmasına rağmen
İstanbul’da trafiğin 2004’ten öncesine göre daha rahat bir durumda olduğunun altını çizen Kadir Topbaş,
sözlerini şöyle sürdürdü; “Bakınız artık 2004 öncesinde
daha kısa sürede istenilen her yere gidebiliyoruz. Öte
yandan, bu yılsonuna doğru Seyrantepe triyaj alanımıza doğru olan test sürüşlerimiz de başlayacak. Oradan Galatasaray’ın yeni stadının altına 1620 metrelik
üç tünel yaparak metroyu Seyrantepe’ye getiriyoruz.
İstasyonu bu yılın sonuna doğru hizmete sokacağız. Şu
anda Levent’te peronlardan bir tanesi vagon depolama
alanı gibi kullanılıyor. Bu hat açılınca o sıkıntı da ortadan
kalkacak. İstanbullulara da buradan bu müjdeyi veriyorum. İstanbul için hayırlı olsun.”
Yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırım…
Taksim-4. Levent Metrosu’nu Hacıosman’a kadar uzatan yatırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 490 milyon euroya (yaklaşık 1 milyar TL) mal oldu. DarüşşafakaHacıosman arasında kazı çalışmaları sona erdi, elektromekanik çalışmaları da 2010’da tamamlanacak. Tünel birleşmesinin ardından hattın yapımı tamamlandığında, Taksim-4. Levent Metrosu Hacıosman’a kadar
uzayacak. 4. Levent – Hacıosman Hattı’nda toplam 6
istasyon bulunuyor. (5 istasyon ana hat üzerinde, 1 istasyon da Seyrantepe Stadyum bağlantısı)
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Marmara sahillerinin
kaderi değişiyor!
Kumburgaz, Selimpaşa, Celaliye ile Silivri’nin atıksularını
Selimpaşa Arıtma Tesisi’ne akıtacak tünelleri kazacak olan
TBM Makinesi, Başkan Topbaş’ın da katıldığı törenle şafta indirildi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Büyükçekmece, Kumburgaz, Selimpaşa, Celaliye ile Silivri’nin doğu kesiminin atıksulardan kurtarılması için önemli bir adım
attı. Uzun yıllardır tatilcilere hizmet veren Marmara
Denizi’nin sahilleri söz konusu yatırımla mavi bayrak kriterlerine taşınmış olacak. Büyükçekmece Sahilleri’nden
kontrolsüz olarak akan atıksuları, planlanan Selimpaşa
Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak atıksu tünelini kazacak olan Tam Kesit Kalkanlı TBM makinesi, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İSİK Genel Müdürü Mevlüt Vural’ın katılımıyla şafta indirildi.
Büyükçekmece Sahilleri’ni atıksu kirliliğinden kurtaracak projenin önemli bir halkasını teşkil eden Avrupa Yakası 1. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı kapsamında,
Güzelce-Kumburgaz arası 6 bin 500 metre, SelimpaşaSilivri arası 4 bin 128 metre uzunluğunda ve 2 bin milimetre çapında tünel kazılacak. TBM yöntemiyle gerçekleştirilen tünel inşaatında segment beton kaplaması makine tarafından otomatik olarak yapılıyor. İnşaat yöntemi sayesinde çevreye ve araç trafiğine engel olunmuyor.
Marmara sahilleri 2011’de atıksudan kurtulacak
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İstanbul’daki hizmet alanlarının 3,5 kat daha
büyüdüğünü belirterek, Silivri bölgesine yapılan yatırımların genellikle alt yapı yatırımları olması nedeniyle
göze görünmediğini, ancak İstanbul’un her yerinde hizmetin kesintisiz devam ettiğini söyledi.
Silivri, Çatalca, Şile gibi çok sayıda beldenin İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanına girmesiyle,
buralarda çok önemli yatırımların yapıldığına dikkat çeken Başkan Kadir Topbaş, “Silivri, Çatalca, Şile ile Kuburgaz ve Selimpaşa gibi beldeler daha önceleri yazlık
alan olarak kullanılıyordu. Fakat yaptığımız su, atıksu,
doğalgaz ve çevre yatırımlarıyla bu belde ve ilçeler hem
yazın, hem kışın yaşam alanı oldu. Büyükşehir’e katılan yerlerin alt yapı sorunlarını çözmek çok ciddi maliyetli yatırımlar yapmamızı gerektirdi. İstanbul’un büyük
susuzluk günlerinden bugünlere gelmesi kolay olmadı.
Bütün sorunlar başarılı çalışmalarımız sayesinde çözüldü ve aşılmaya devam ediliyor” diye konuştu.
Şehir genelinde her gün kullanılan 2 milyon metreküp
suyun çevreyi kirletmeden, İstanbul’a zarar vermeden
doğaya yeniden salınması gerektiğini vurgulayan Baş-
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kan Topbaş, “İşte bu bölgede inşa etmeye başladığımız
10 bin 600 metre tünel inşaatının bitmesiyle SelimpaşaSilivri ve çevre bölgelerin atıksuları denize deşarj edilmeyecek. Selimpaşa Biyolojik Arıtma Tesisi’ne aktarılarak arıtılacak. Arıtılan sular da park-bahçe sulamasında
kullanılabilecek. 2011 de bitmesi planlanan bu projeyle
Büyükçekmece ve Silivri sahilleri atıksu tehditinden tamamen kurtulmuş olacak” şeklinde konuştu.
Törende konuşmaların ardından, Başkan Kadir Topbaş

ile İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural, basın mensupları
ve diğer katılımcılarla birlikte tünel inşaatında kullanılan TBM makinesini şafta indirdi.
Trafiği etkilemeden 10.6 kilometre kazı…
Bölgenin temiz bir çevreye kavuşmasını sağlayacak
büyük çevre yatırımı ile İstanbul’un sayfiye yerleri olan
sahillerin kontrolsüz atıksularla kirlenmesi önlenmiş
olacak. Toplam 10 bin 628 metre uzunluğunda olan tü-
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nelin de yer aldığı Avrupa Yakası 1. Kısım Atıksu Tünel
İnşaatı’nın tamamı 34 milyon TL’ye mal olacak. 31 Ocak
2008 tarihinde başlanan inşaatın 31 Mayıs 2011’de tamamlanması planlanıyor.

zi inşa etti. Bölgede 476 bin 592 metre içmesuyu hattının inşaatı da devam ediyor. Bu bölgede biten ve devam eden içmesuyu yatırımlarının toplam maliyeti 170
milyon TL. İSKİ ayrıca, toplam 100 bin metreküp kapasiteli 10 adet içmesuyu deposu ile 3 adet terfi merkezi
yapmayı da planlıyor. Bölgede planlanan içmesuyu yatırımlarının toplam maliyeti ise 40 milyon TL. Bu bölgede biten, devam eden ve planlanan içmesuyu yatırımlarının toplam tutarı ise 210 milyon TL.

İSKİ’den Büyükşehir’e katılan beldelere dev yatırımlar…
İSKİ, son 5 yılda Kumburgaz, Selimpaşa, Celaliye ve Silivri Bölgeleri’nde 113 bin 426 metre içmesuyu hattı, 25
bin metreküp içmesuyu deposu ve 2 adet terfi merke-
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Ramazan bereketi
meydanlarda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca
şehrin önemli meydanlarında İstanbullulara iftar paketi dağıtıyor.

İ

İftar paketinin dağıtıldığı meydanlar
• Eminönü Meydanı
• Avcılar Meydanı
• Bakırköy Meydanı
• Kadıköy Meydanı
• Beşiktaş Meydanı
• Şişli Meydanı
• Şirinevler Meydanı
• Büyükçekmece Meydanı
• Aksaray Meydanı
• Taksim Meydanı

stanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü
tarafından kurulan mobil büfeler, bu yıl da ramazan ayı
boyunca İstanbul halkına iftarda hizmet veriyor.
İstanbul’un 10 ayrı noktasına kurulan mobil büfeler, iftara evlerine yetişemeyen ve ihtiyacı olan vatandaşlara ikram hizmeti sağlıyor. Ramazan hizmetleri kapsamında ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eyüp Sultan Adak Kurban Kesim Merkezi aracılığıyla İstanbul
genelindeki tüm hayır kurum ve kuruluşlarına ihtiyaçları kadar et dağıtımı yapılıyor.

Onbir ayın sultanına özel albüm
Ramazan kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alan “Ramazaniye”lerin
en güzel örnekleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından ilk
defa bir albümde toplandı.

K

ültür A.Ş., Ramazan ayında teravih namazının rekât
aralarında okunan ilahiler ile namaz sonunda çekilen aminler ve besteli kasidelerden oluşan 12 parçalık
albümü İstanbullularla buluşturmanın haklı mutluluğunu yaşıyor.
Koro şefliğini Taşkın Savaş’ın yaptığı albüm, Osmanlı’ya
ait ışıltılı bir kültürün yansıması olan “Ramazaniye” geleneğini bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor.

Albüm, davul eşliğinde okunan “hoş geldin” manisi ile
başlayıp, acemaşiran “elveda bizden sana ey Şehr-i
Rahmet” ilahisi ile kutsal aya notaların diliyle veda ediyor.
Yalnız bizim coğrafyamıza özgü “Ramazan” algısının
dile ve musikiye yansıması sonucunda ortaya çıkan albüm, İBB Kültür A.Ş.’ye bağlı İstanbul Kitapçısı’nda satışa sunuldu.
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Ramazan
Feshane’de bir
başka güzel

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü tarafından 21
Ağustos - 22 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Kandiller Yanarken 2009 Ramazan Etkinlikleri”
Feshane’de coşkulu bir atmosferde, doyumsuz geceler yaşatıyor.
Kandiller Yanarken 2009 Ramazan Etkinlikleri’nde, Ramazan sohbetleri, konser ve tiyatrolar, Mehter Konserleri, sema gösterileri, geleneksel temaşa sanatları
(Karagöz-Hacivat, Meddah, Kavuklu-Pişekar), ayrıca İp
Cambazı, Davulcu, Orta Oyunu, İlisyonist-Jonklör gösterileri ve hediyeli yarışmalar da yer alıyor.
Ramazan’ın her gecesini bir başka manevi atmosfere dönüştürecek olan etkinlikte, Ahmet Özhan, Şükriye
Tutkun, Bekir Ünlüataer, Kent Orkestrası TSM, Oktay
Ertuğrul, Yücel Erzan-Devrim Gönen, Mehmet EminayMustafa Demirci, Taşkın Savaş, Dilek Şehzade, Kent
Orkestrası THM, Sami Savni Özer, Esat Kabaklı, Uğur
Işılak, Erdem Özgen, Veysel Dalsaldı, Ender Doğan, Özdemir Erdoğan, Umut Akyürek, İstanbul Gazelhanları ve
sürpriz sanatçılar müzikseverlerle buluşuyor.

Geleneksel “Kandiller Yanarken Ramazan Etkinlikleri”
bu yıl da eski Ramazan eğlenceleri tadında, coşkulu geceler yaşatıyor.

Özürlüler Merkezi’yle dünyaya anlamlı mesaj
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü
bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İstanbul Özürlüler
Merkezi, dünyaya en anlamlı mesajı Feshane’den veriyor. İSÖM, “Özürlüler Merkezi Mehter Takımı”, “Özürlüler Merkezi Sıra Gecesi, “Özürlüler Merkezi Halk Oyunları Gösterisi” ve “Özürlüler Merkezi Korosu Konseri”
gibi birbirinden özel programlarla Ramazan’da ziyaretçilerle buluşuyor.
“Yaşayan Yapraklar” hat sanat sergisi
Hat sanatçısı Mehmet Yörükoğlu’nun yapraklar üzerine
nakşettiği hat yazılarının yer aldığı “Yaşayan Yapraklar
Hat Sanat Sergisi” Ramazan boyunca Feshane Sanat
Koridorları’nda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
Ramazan sohbetleri bir başka anlamlı
Ramazan Sohbetleri kapsamında Prof.Dr. Hayrettin
Karaman, Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı, Doç.Dr. Emin Işık ve
Tuğrul İnançer’in katılımıyla Ramazan ayı maneviyatı,
Oruç ve Faziletleri, Sahur ve İftar, Çocuklar ve Ramazan
Sevgisi konulu geniş katılımlı sohbetler düzenleniyor.
Vapur seferleri İDO ile
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca, Üsküdar ve Eminönü vapur iskelelerinden karşılıklı seferlerle Feshane’ye ulaşım sağlanıyor.
Ramazan ayı boyunca Feshane’de yapılan tüm etkinlikler ücretsiz olarak İstanbullunun beğenisine sunuluyor.
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Sosyal Tesisler’de iftar
coşkusu yaşanıyor

İ

stanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde; nezih, ferah ve
sıcak bir aile ortamında hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri; Ramazan’a yakışır Türk mutfağının en seçkin lezzetlerini, bütçenize uygun fiyatlarla sofralarınıza taşıyor. Sosyal Tesisler; bolluk ve bereketin, sevgi ve dostluğun sembolü olan zengin iftar sofralarıyla Ramazan ayı boyunca misafirlerini ağırlıyor.
İstanbullulara daha ekonomik ve daha kaliteli hizmet
etmeyi ilke edinen Sosyal Tesisler, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarını renklendiren geleneksel tatlar sunuyor. Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan Sosyal Tesislerin birbirinden lezzetli menülerinin kişi başı fiyatı
25 TL.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
15 Sosyal Tesisi bu yıl da
iftar yemeklerinin
vazgeçilmez mekânı oldu.

İstanbullular 444 1 034 numaralı hattı arayarak rezervasyon yaptırabiliyor.
İBB Sosyal Tesisleri;
• Arnavutköy Sosyal Tesisi
• Avcılar Sosyal Tesisi
• Başakşehir Sosyal Tesisi
• Beykoz Sosyal Tesisi
• Beykoz Koru Sosyal Tesisi
• Çamlıca Sosyal Tesisi
• Dolmabahçe Sosyal Tesisi
• Dragos Sosyal Tesisi
• Fethipaşa Sosyal Tesisi
• Florya Sosyal Tesisi
• Gözdağı Sosyal Tesisi
• Haliç Sosyal Tesisi
• İstinye Sosyal Tesisi
• Kasımpaşa Sosyal Tesisi
• Küçükçekmece Sosyal Tesisi
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50 ülkeden 400 genç
İstanbul’da buluştu

İBB Gençlik Meclisi ve AIESEC işbirliği ile düzenlenen 15. Anatolia Kongresi,
dünyanın birçok ülkesinden gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmelerinde
önemli bir adım oldu

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, gençlerin potansiyel enerjisini doğru kullanarak kişisel gelişimlerini tamamlamaları için yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Bu
kapsamda, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik
Meclisi ile AIESEC ( Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi)’nin birlikte düzenlediği “15.ANATOLİA KONGRESİ”, 23-27 Temmuz tarihleri arasında
Miniatürk’te yapıldı.
Kişisel gelişim ve liderlik fırsatlarıyla gençlere kendi potansiyellerini keşfedecekleri uluslararası bir platform oluşturan ve İstanbul’la beraber kültürümüzün
tanıtımını da gerçekleştiren İBB Gençlik Meclisi, AIESEC İstanbul şubesi ile birlikte 50 ülkeden 400 üniversite öğrencisini “15.Anatolia Kongresi”nde buluşturdu.
İstanbul’da ağırlanan kalabalık genç topluluğu, yapılan
etkinlikler sayesinde kültürümüzü yakından tanıma fırsatı buldu.
Ülkemizdeki önemli şaheserlerin minyatürlerinin bulunduğu Miniatürk’de gerçekleşen kongre programında; Mehteran Gösterisi, Sema Gösterisi, Halk Oyunları Gösterisinin yanı sıra Türk mutfağından lezzetler sunuldu. İBB Gençlik Meclisi tarafından hazırlanan ve ülkemizin medeniyet yolunda gelişim sürecinin işlendiği
sinevizyon gösterisi, katılımcılar tarafından beğeni ile
izlendi.

İrlanda’dan İstanbul’a
“vefa” yürüyüşü
Kendi ülkesindeki evsizler için başlattığı uzun yürüyüşünü İstanbul’da tamamlayan İrlanda’lı genç, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit’in 1840 yılında
İrlanda’ya yaptığı yardım sebebiyle vefa örneği gösterdi.
“İrlandalı Evsizler” için yürüyüşe geçen Austin Campbell isimli genç, dört ay süren eylemini İstanbul’da tamamladı. Campbell’ın İrlanda’dan başlayan yürüyüşün
son durağının İstanbul olmasının nedeni; 1840’lı yıllarda
1 milyon İrlandalının can verdiği “Büyük Kıtlık” zamanında Osmanlı İmparatoru Sultan Abdülmecit’in Drogheda
şehrine 5 gemi dolusu tahıl yardımı yapmış olmasıydı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret eden Austin Campbell, Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Dereli tarafından makamında kabul edildi. Görüşme esnasında
duygularını ifade eden Dereli, genç bir insanın çok ha26

yırlı bir iş için bu gönüllü davranışından çok etkilendiğini
ve kendisini tebrik ettiğini, tarihte Osmanlı İmparatorluğu için belki de çok küçük sayılabilecek bir insani yardımın İrlanda halkı tarafından hala minnet ile hatırlanıyor olmasından ve vefakârlıklarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, teşekkürlerini iletti.
Görüşmede Austin Campbell; Drogheda Belediye Başkanı Michael O’Douud,’un verdiği teşekkür mektubunu,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a
takdim edilmek üzere Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Dereli’ye elden teslim etti.
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GENÇLİK MECLİSİ
3. DÖNEMİNE
HAZIRLANIYOR!
Her kesimden genç bireylerin buluşma platformu olmayı başararak
Türkiye’deki tüm gençler için emsal teşkil edecek yüzlerce projeye imza atan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, üçüncü dönem için
hazırlıklarını sürdürüyor.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü’nün
(İSÖM) bu yıl 3.kez düzenlediği Yaz Okulu programı
özürlü çocukların yaptıkları birbirinden güzel gösterilerle son buldu.
Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda animasyon gösteri ve özürlü çocukların yaptığı; kolbastı, türkü, folklor, dans gösterileri izleyiciler tarafında büyük beğeni kazandı.
Yaz Okulu kapsamında verilen eğitimlerde başarılı olan

251 özürlü çocuğa sertifika verildi. Özürlü çocuklara
Yaz Okulu Katılım Belgesi’ni İSÖM Müdürü Bekir Köksal
ve Müdür Yardımcısı İ. Mansur Özdemir verdi.
İSÖM’ün 2007 yılından bu yana özürlü çocuklar için düzenlediği Yaz Okulu eğitimlerinde özürlü çocuklara Matematik, Türkçe, Satranç, Drama, Resim ve Müzik eğitimleri veriliyor. Ortopedik özrü ya da süreğen hastalığı bulunan özürlülere bu sene de 8 hafta boyunca eğitim verildi.

İSÖM’ün 2009 Yaz Okulu
eğitimlerine katılan özürlü çocuklar,
düzenlenen muhteşem gecede
sertifikalarını aldı.

Özürlü çocukların
sertifika heyecanı
28

1

9 Mayıs 2005 tarihinde kurulan ve 2 yıllık dönemler
halinde faaliyet gösteren İBB Gençlik Meclisi, yeni
başarılar sergileyeceği 3. Dönemine 29 Ekim 2009 tarihinde yapılacak 1. Genel kuruluyla adım atmaya hazırlanıyor. Gençlik Meclisi, 2007 sonbaharında gerçekleştirdiği mülakatlar sonucunda belirlediği yeni 347 isimle
15 Aralık 2007 tarihinde 2. dönemine başlamış; eğitim,
kültür sanat, çevre, basın-yayın, dış ilişkiler gibi birbirinden farklı 16 komisyonla çalışmalarını devam ettirmişti.

Düzenlediği OR-GE kamplarıyla da farklı üniversitelerden yüzlerce öğrenciyi bir araya getiren Meclis ayrıca, 19 Mayıs 2008 Gençlik ve Spor Bayramı’nda Caddebostan Konseri, 24 Ağustos 2008’de Türkiye’nin ilk
ve tek Graffiti Festivali, 5. Dünya Su Forumu’nun Gençlik Forumu, Yurtdışından gelen ERASMUS öğrencilerine
yönelik çalışmalar vb. çok sayıda etkinliğe imza attı.
İstanbul’da yaşayan 16-25 yaş aralığındaki tüm gençlerin katılabildiği Gençlik Meclisi, yeni üyeleriyle yeni
dönemde gençlere rehber olacak çalışmalar yürütecek.
Katılmak isteyen tüm gençler, 1 Eylül’den itibaren www.
ibbgenclikmeclisi.com web adresi üzerinden açılacak
olan sisteme kayıtlarını yaptırarak başvurularını yapabilirler.

Genç ve dinamik yapısıyla birçok projeye öncülük eden
İBB Gençlik Meclisi, 2. Döneminde Türkiye’nin en büyük öğrenci kulübü oluşumu “İstanbul Öğrenci Kulüpleri Platformu” projesini hayata geçirdi.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda ücretsiz olarak bu yıl 6.’sı
düzenlenen Ümraniye Aday İzci Eğitim Yaz Kampı, 9.
Gurubun eğitimini tamamlamasıyla 17 Ağustos’ta son
buldu. Kamp süresince eğitimleri yerinde görmek üzere
ziyarette bulunan spor ve siyasetin ünlü simaları genç
izcilere coşkulu dakikalar yaşattı.
Sporun ünlüleri kampa heyecan kattı
Yeşil sahaların unutulmaz ismi Rıdvan Dilmen, yurtdışında ülkemizi başarıyla temsil eden milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve A Milli Takım oyuncusu ve Beşiktaş futbol takımının kalecisi Rüştü Reçber, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı ile Gençlik ve
Spor Müdürü Osman Avcı refakatinde izcilik çalışmalarını yerinde gördüler. Kampla ilgili bilgiler alan sporcular,
ortamı ve çalışmaları çok beğendiklerini belirtti. Rıdvan
Dilmen; “Kadir Topbaş’ı beğeniyorum, çok güzel çalışmalar yürütüyor. Özellikle çocuklara önem veren projelerini başarılı buluyorum” dedi.
Kampta yapılan eğitim amaçlı aktiviteleri ve etkinlikleri yerinde gören sporcular, istasyonları tek tek ziyaret
ederek; konusunda uzman eğitimciler tarafından verilen ilkyardım, bisiklet, okçuluk, tırmanma ve temel izcilik eğitimlerine katıldılar.
Bakan Özak’tan kampa övgü
Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Ümraniye kampına gelerek izcilik çalışmalarını yerinde inceledi. Kampla ilgili bilgiler alan Bakan Özak şöyle konuştu; “Küçüklüğümde gerçekten çok istedim izci olmayı, hala da o hevesi içimde duyuyorum. Buraya gelinceye kadar izcilikle ilgili bilgim çok sınırlı idi. Buradan bilgilenmiş olarak ayrılıyorum. İzcilik gerçekten çok önemli
bir eğitim, burada her dalda eğitim görüyorsunuz. Karar
verme, yalnız yaşama, disiplin, aidiyet duygusu, vatan,
millet ve bayrak sevgisi... Daha çok sayıda yavrumuzu izci kamplarına gönderip bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımızı donatmak istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a çok teşekkür ediyorum. Kendini bu işe adamış değerli yönetici arkadaşlarımıza da. Sizler, bu güzel ülkeye yararlı evlatlar olacaksınız. Buradaki hocalarınızın dediklerine önem verin,
çok çalışın. Sizleri seviyor ve güveniyoruz. Başarılarınızın daim olmasını dilerim.”
2004 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
desteği ile gerçekleştirilen kamplara bugüne kadar katılan 100 bin izci sayısı ile bir rekora imza atıldı.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, 2004 yılında hayata geçirdiği Kadın ve Aile Sağlığı Merkezlerinde İstanbullu kadınlara ücretsiz tarama
hizmeti veriyor. İstanbul’da 34 merkezde devam eden
hizmetten 2004 yılından bu yana toplam 784 bin 993
kadın yararlanırken, bunlardan 2 bin 262’sine meme
ve rahim ağzı kanseri ön tanısı konularak tedavilerine
başlanması sağlandı.
Fakir kadınların tedavi masraflarını Büyükşehir karşılıyor
Kanser ön tanısı konulan kadınlar hemen tam teşekküllü devlet hastanelerine sevk edilirken, hastane sevkleri yapılan maddi durumu yetersiz hastaların tüm tedavi masrafları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
2004 yılında hayata geçirdiği
Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde
şimdiye kadar 784 bin 993
İstanbullu kadına ücretsiz kanser taraması yaptı.
Hizmet sayesinde, zamanında kanser ön tanısı konulan
2 bin 262 kadın hayata yeniden tutundu.

Kanserde ileri görüntüleme ile erken tanı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nin yanı sıra 5 Görüntüleme Merkezi ile İstanbullu kadınlara ücretsiz hizmet veriyor. Kadın ve Aile
Sağlığı Merkezlerine bağlı olarak faaliyet gösteren Görüntüleme Merkezlerinde Dijital Mamografi, Meme Ultrasonografisi ve Dexa cihazı ile ileri kemik yoğunluğu
ölçümleri de yapılıyor.
Kadın ve Aile Sağlığı hizmetlerinden yararlanmak isteyen İstanbullu kadınların ALO 153’ü aramaları yeterli.

Erken tanı 2 bin kadını
hayata döndürdü
32

33

Hayvanlar 24 ayar altınla
iyileşecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
bir ilki gerçekleştirerek, evcil hayvanlardaki şiddetli kalça eklemi ağrılarını
“Gold Pin” yöntemi ile tedavi edecek.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hiz-

Hayvanları Koruma Derneği’nin veteriner hekimleri de

metler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdür-

katıldı.

lüğü, İstanbul’daki evcil hayvanlar için yepyeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Tedavide 24 ayar altın kullanılıyor

Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği (SHKD) ile ortakla-

Gold Pin, birçok Avrupa ülkesinde evcil hayvanlarda-

şa yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Avrupa’nın önde

ki ortopedik sorunların tedavisi için kullanılan bir yön-

gelen veteriner hekimlerinden Dr. Ralf Sweda İstanbul’a

tem. Ameliyat edilen hastanın kemiklerine altın çivile-

gelerek, Türk veterinerlere “Gold Pin Yöntemi” konu-

rin uygulanması olarak da özetlenebilecek bu yöntem-

lu eğitim verdi.

de hayvanın eklem noktasına 1-3 gram arası 24 ayar

Fatih Hayvan Hastanesi’nde 30 Temmuz – 3 Ağustos

altın zerrecikleri yerleştiriliyor. Yöntem, ameliyat sonra-

tarihleri arasında düzenlenen eğitimlere İstanbul Bü-

sı ve ilerideki yıllarda oluşabilecek komplikasyonları da

yükşehir Belediyesi veterinerlerinin yanı sıra Sahipsiz

ortadan kaldırıyor.

En mutlu yolculuklarını
İSÖM aracıyla yaptılar
Her geçen gün yeni ve özgün projelerle
engelli vatandaşlarımızın hayatlarına kolaylık getiren İSÖM,
bir ilke daha imza atarak özürlü çiftin düğününde
İSÖM aracını gelin arabası yaptı.

İ

Nikâh Salonu’nda yapılan düğün ile dünya evine giren
özürlü çiftin çok mutlu olduğu gözlendi.

Aşk Engel Tanımadı
Doğuştan engelli Muzaffer Çuha ile Medine Çuha ortak
bir arkadaşlarının aracılığıyla tanıştılar, birbirlerini severek dünya evine girdiler. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı

‘İSÖM’e Çok Teşekkür Ediyoruz’
Dünya evine giren Muzaffer ve Medine Çuha; “Düğünümüzde bize bütün imkânları seferber eden Bağcılar
Belediyesi ile İSÖM’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.
İSÖM, Özürlü ve yaşlı vatandaşlarımız için sunduğu ücretsiz ulaşım hizmetlerinde 2007 Temmuz ayından beri
105 aracıyla 136 bin 243 kez taşıma yaptı.

stanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren
Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM), özürlü olarak hayatlarını
sürdüren Medine ve Muzaffer Çuha çiftinin düğününde İSÖM aracını süsleyerek gelin arabası olarak tahsis
etti.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi-Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM), başlattığı işaret dili uygulaması ile işitme
engellilerin de sosyal hayatın içinde yer almasını sağlıyor.
Daha önce işitme engellilere yönelik festival, tiyatro
oyunu gibi faaliyetlerin ardından şimdi de işaret dili ile
hutbe uygulaması başlatıldı.
İstanbul Müftülüğü ile yapılan protokol çerçevesinde
Ramazan ayının ilk cumasında, işitme engelliler için
işaret dili ile hutbe verildi. Yıl boyunca yaygınlaştırıla-

rak devam edecek uygulama ile İstanbul’daki büyük
camilerde artık işitme engelliler de hutbeyi anlayabilecek.
Din görevlilerine işaret dili eğitimleri başlıyor
Cuma hutbelerine işaret dili tercümanı uygulamasının
yanı sıra, Ramazan ayı sonrasında 80 din görevlisine
de İSÖM tarafından İşaret Dili Eğitimi verilecek. İSÖM
ile İstanbul Müftülüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde bundan önce de 5 bin 300 Müftülük Personeline “Özürlülük Bilinci” eğitimi verilmişti.

Bir başarı hikâyesi:
Halk Ekmek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
iştiraki olan şirketler,
profesyonel yönetim anlayışı ile
yaptıkları yatırım ve projelerle
Türkiye başarı sıralamalarında
üst sıralarda yer alıyor.
Bu şirketlere bir örnek de
İstanbul Halk Ekmek A.Ş. oldu.

İ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı
İSÖM’ün başlattığı işaret dili uygulaması ile
artık işitme engelliler de
cuma hutbesini anlayabiliyor.

stanbul Halk Ekmek, İstanbul Sanayi Odası’nın 2008
yılı net satışlar üzerinden yaptığı sıralamaya göre,
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında 397. sırada
yerini alırken, tüm kamu şirketleri arasında da 13. sıraya yükseldi.
Kurumsal kaynak planlaması ve otomasyon sistemi
olarak ERP yazılım uygulamalarını sürdüren ve şirket
yönetim süreçlerini sağlam bir bilişim altyapısına kavuşturan İstanbul Halk Ekmek, aynı şekilde kurum içi
eğitimlerine de devam ediyor. Uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri ilkelerini benimseyen ve ISO 9001:22000
Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan İHE, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı ilk 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında geçen yıllara göre büyük bir yükseliş gösterdi.
İHE, kamu alanında hizmet veren dev sanayi kuruluşları
arasında 13. sırada gösteriliyor. Üretimden net satışları
136 milyon 537 bin TL olan İHE, şirketlerin temel finansal göstergeleriyle birlikte sıralandığı ilk 500 büyük firma arasında satış karlılığının genel sıralamasında 397.
oldu. Ekmek ve diğer unlu gıdaların kalite standardında
etkinlik sağlayan İstanbul Halk Ekmek, İstanbul’un ekmek ihtiyacının yüzde 13’ünü karşılıyor ve 35 ürün çeşidinin yanı sıra yürüttüğü AR-GE projeleriyle hizmet
üretmeye devam ediyor.

İşitme engelliler de
cuma hutbesini anlayacak
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İGDAŞ, ‘Devler Ligi’nde
29. sırada

İGDAŞ’ın uluslararası
kalitesi belgelendi
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise sayılı gaz dağıtım şirketlerinden biri olan
İGDAŞ, iş dünyasının en büyük şirketlerinin sıralandığı Capital Dergisi
Türkiye Araştırması’nda 29. sırada yer aldı.

İ

GDAŞ, Türkiye’nin 500 dev şirketinin ciro büyüklüğüne göre sıralandığı Capital Dergisi’nin araştırmasında
29. sırada yer aldı. Her sene iş dünyası tarafından merakla beklenen listede İGDAŞ Enerji Sektörü sıralamasında ise 7. oldu.

yük 500 Özel Şirketi Araştırması’nda daha da yükseldiklerini söyledi. 2007 yılında 31. Sırada yar alırken bu
sene krize ve listedeki ciro çıtasının daha da yükselmesine rağmen 29. sırada yer aldıklarını belirten Bilal Aslan, bunun kamuya hizmet veren bir şirket olarak gurur verici bir başarı olduğunu ifade etti. Enerji Sektöründe de 7. olduklarını ve 500 şirketin toplam cirosunun
%21’ini oluşturan bir sektörde ilk onda yer almanın büyük bir başarı olduğunu söyleyen Aslan,” İGDAŞ devler
liginin en önemli oyuncularından biridir”dedi.

İGDAŞ her sene büyüyor
İGDAŞ’ın her yıl Capital Dergisi’nin araştırmasında listenin başlarında olduğunu ifade eden Genel Müdür Bilal
Aslan, her sene ciro büyüklüğünde Türkiye’nin En Bü38

İGDAŞ, Business Initiative Directions organizasyonu tarafından
İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen kongrede,
“Uluslararası Kalite Ödülü”ne layık görüldü.

D

ünyadaki 93 ülkeden sektörlerinde lider, uluslararası başarılara imza atmış, kurum, kuruluş ve
şirket temsilcilerinin yer aldığı 11. Uluslararası Kalite Kongresi’ne katılan İGDAŞ, Türkiye’den uluslararası alanda kalite ödülü alan ilk gaz dağıtım şirketi oldu.
Merkezi İspanya’nın Madrid şehrinde bulunan Bussiness Initiative Directions’ ın Uluslararası Kalite Ödülü ( IQS ), tüm dünya üzerinde farklı ülkelerden kalite kültürünü özümseyen ve destek veren kuruluşlar olarak tanınan şirket veya organizasyonlar tespit
edilerek veriliyor.
Ödül, liderlik, planlama ve karar verme, müşteri mem-

nuniyeti, çevreye saygı, kurumsal sosyal sorumluluk,
inovasyon, yenilik ve teknoloji, mükemmellik, toplam
kalite yönetimi gibi kriterler gözetilerek veriliyor.
Bu amaçla QC100 prensipleri, müşteri memnuniyeti, liderlik, teknoloji, en iyi uygulama, iş sonuçları, ISO
9000 ve toplam kalite yönetimi kriterleri temel alınarak, 10 ay içinde Paris, Londra, Cenova, Frankfurt,
Madrid ve New York’ta düzenlenen BID Dünya Kongreleri boyunca bir oylama süreci yaşanıyor.
Uluslararası Kalite Zirvesi Ödülü’ne kişi, kurum ya da
kuruluşlar kendiliğinden aday olamıyor.
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İletişimin altın
ödülü İDO’nun

Bahçıvanlık kursunda
3. dönem başlıyor
“Peyzaj Bahçıvanı
Yetiştirme Kursu”nda
yeni dönem 28 Eylül’de başlayacak.
Kurslara hobi olarak bahçe işleriyle
uğraşmak isteyenler de katılabiliyor.

İ

stanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. tarafından Sosyal Sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirilen ve meraklılarının sabırsızlıkla beklediği “Peyzaj Bahçıvanı Yetiştirme
Kursu”nun 2009 yılı III. Dönemi 28 Eylül 2009’da başlayacak.
Haftada 3 gün Pazartesi, Çarşamba ve Cuma Günleri 08: 30 – 16: 10 saatleri arasında derslerin yapılacağı kurs dönemi 13 Kasım 2009 da tamamlanacak.
İstanbul’un her iki yakasında oturanlar için Park ve
Bahçeler Müdürlüğü’nün Haliç ve Göztepe Şefliklerinde iki ayrı noktada yapılacak olan kurs toplam 150 saat
sürecek.
Kurslara meslek sahibi olmak isteyen, bahçıvanlığı
daha profesyonelce sertifikalı olarak yapmak isteyenlerin yanı sıra hobi olarak yapmak isteyenler de katılabilecek.

Kayıt yaptırmak için;
Adres : Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No.33 34060 Alibeyköy/Eyüp/İstanbul
Tel : ( 0212 ) 626 95 49 pbx
Kayıt Evrakları :
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Diploma Fotokopisi veya Öğrenim Belgesi
Kursiyer Kayıt Formu
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İDO, modern yapısını ve dinamizmini yansıtan
“İDO 2008 Faaliyet Raporu”
ile tasarım ve iletişim dünyasının prestijli ödülünü
Türkiye’ye kazandırdı.

İ

DO’nun “2008 Faaliyet Raporu”, Amerikan İletişim
Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından iletişim ve tasarım alanında en iyi uygulamaları belirlemek amacıyla düzenlenen “2008 Vision Awards” yarışmasında, 3
bin 500 faaliyet raporu arasından yüksek puanla Altın
Ödül’e değer bulundu.
Grafik tasarımcı Zeynep Tasçı’nın tasarladığı, Graffiti tarafından hazırlanan “İDO 2008 Faaliyet Raporu”,
özellikle kapak tasarımı, İstanbul panoramasıyla sunulan finansal verileri ve şirketin dinamik yapısı ile örtüştürülen renk kullanımı ve tipografisinden ötürü, jüriden büyük övgü aldı. Rapor, tüm değerlendirmelerde
aldığı yüksek puanlarla Altın Ödülü kazandı. İDO, Şubat ayında da Uluslararası Tasarım Ödülleri’nde (Inter-

national Design Awards - IDA), “2008 Başarı Ödülü”nü
almıştı.
İDO’yu üstün başarısından dolayı kutlayan Amerikan
İletişim Profosyonelleri Ligi (LACP) Yönetim Kurulu
Üyesi ve Ödül Direktörü Christine Kennedy, “İDO’nun
2008 Faaliyet Raporu, ilk bakışta insanı etkileyen üstün bir performansı yansıtıyor. Grafitti ve İDO’yu bu
olağanüstü çalışmaları için tebrik ediyoruz” dedi.
İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy ise, vizyoner, dinamik ve yenilikçi yaklaşımları tüm çalışma süreçlerine
yansıtmak istediklerini belirterek, “Dünyanın En Büyük
Taşımacılık Şirketi” unvanını taşıyan kurumun iletişim
profesyonellerince de takdire değer bulunmasının gurur kaynağı olduğunu söyledi.
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Başkan Topbaş, sokak
düğününde nikah kıydı
Başkan Topbaş, sokak düğününe katılarak evlenen çiftin nikâhını kıydı.
Coşkulu kalabalığın eşlik ettiği nikâh töreni renkli görüntülere sahne oldu.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Beyoğlu İlçesi İl Genel Meclisi Üyesi Gürkan Kırcı’nın
kızı Elif Çiğdem Kırıcı ile Okan Yassıtepe’nin nikâhını
kıydı. Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde gerçekleşen sokak düğününe AK Parti İstanbul Milletvekili Nejat Birinci, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,
Sanatçı Mazhar Alanson ile Eşi Biricik Suden’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Çiftin nikâhını kıyan Kadir Topbaş, ailenin önemine dikkat çekerek, gelin ile damattan vatanını milletini ve değerlerini seven çocuklar yetiştirmelerini diledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘en az üç çocuk’ tavsiyesini hatırlatan Topbaş, gelin ve damada ömür boyu
mutluluklar diledi. Nikâh törenin ardından Başkan Topbaş, düğüne katılanlar ve düğün sahipleriyle birlikte
oyun oynadı. Sokak düğünü renkli görüntülere sahne
oldu.

Avrupa’nın en modern
otoparkı Merter’de
İSPARK’ın Merter’e yapacağı “Otomatik Otopark”, araçların tahliye edilme
ve bir aracın park etme süresiyle Avrupa’nın en hızlı ve modern otoparkları
arasında yer alacak.

G

üvenle park, güler yüzle hizmet sloganıyla kente
modern otoparklar kazandırmaya devam eden İSPARK, Merter’de Modern Otopark Projesi’nin çalışmalarına başladı. Proje ile Merter ‘de yıllardır yaşanan trafik
karmaşasının ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Trafiği büyük oranda rahatlatacak yarı otomatik ve
konvansiyonel yer altı otoparkı, 3 katlı ve 400 araç ka-

pasiteli olacak. Otoparkın üstü ise meydan ve yeşil
alan olarak düzenlenecek. Mevcut alandan daha fazla
verim almayı amaçlayan yarı otomatik sistem sürücüleri katları dolaşmaktan kurtararak araçlarını rahatlıkla
park etmelerini sağlıyor.
Yapım çalışmalarına başlanan otopark, 10 ayda tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacak.
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M.Teyfik Göksu kimdir? Sizi tanıyarak başlayabilir
miyiz?
lbette… 1966 Gölbaşı Adıyaman doğumluyum. İlköğrenimimi Gölbaşı’nda, orta öğrenimimi ise
1980–1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa
İmam Hatip Lisesi’nde tamamladım. 1990 yılında Yıldız
Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldum. 1991–1994 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansımı tamamladım. Akademik çalışmalarımı sosyoloji alanında yoğunlaştırdım. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde başladığım doktora çalışmalarımı Siyaset Sosyolojisi üzerine devam ettirdim. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş ile aynı siyasi
yapı içerisinde uzun dönem birlikte çalıştım. Yaklaşık 8
yıl dönemin Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Feyzullah
Kıyıklık’a danışmanlık yaptım.
Siyasi çalışmalarımın yanı sıra, bir çok sivil toplum kuruluşlarıyla da birlikte çalıştım. 1998 yılında 4 arkadaşımla birlikte kurduğumuz bir araştırma şirketini 10 yıl
içerisinde marka bir kuruluş haline getirdik. Evli ve üç
çocuk babasıyım.

ğinde Esenlerli gençlere iş imkânı sağlayacak bir proje başlattık. “Her gence bir altın bilezik” sloganıyla başlattığımız proje kapsamında ilköğretim, lise ve üniversite mezunları 22 ayrı branşta kursa tabi tutulacak. Kursa katılanların sigortası yapılacak ve kendilerine 390’ar
TL. aylık ödeme yapılacak. Kurs sonunda her kursiyere sertifika vereceğiz. Bu sertifika ona iş kapıları açacak bir anahtar, az önce de söylediğim gibi bir altın bilezik olacak.
Yine sosyal amaçlı bir projemizi de 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde devreye soktuk, devam ediyor.
Esenler’de doğan her bebek adına bir ağaç dikiyoruz.
Her hafta sonu İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden o hafta doğan bebeklerin isimlerini alıyor, ağacını dikiyoruz. Ertesi
hafta da ailesine ağaç dikim sertifikasını gönderiyoruz.

E

Esenler’de her alanda
kararlı ve emin adımlar
atılıyor
Her zaman bu toplumun bir ferdi olarak, bu toplumda sosyal ve kültürel
ne gibi bir dönüşüm yapılabilir, bu dönüşüm içerisinde benim payım ne olur
diye kendine sorduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı M. Teyfik
Göksu, Esenler’i vatandaşların oturmaktan gurur duyacağı bir ilçe yapmakta
kararlı.
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Beş yıllık hizmet dönemi sonunda nasıl bir Esenler
hedefliyorsunuz?   
Öncelikle şunu söylemeliyim ki, bizim hizmet anlayışımız insan odaklı. Tüm projelerimiz, tüm çalışmalarımız
“insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet
yücelsin” anlayışıdır. Bizim anlayışımız, Şeyh Edibali’den
gelen bir hizmet anlayışıdır. Bu sebeple 5 yıllık programımızı yaparken hep insanı düşündük, ona göre projeler geliştirdik. Öncelikle insanın refahını düşünmek
mecburiyetindeyiz. İnsanlarımıza iş ve aş vermeyi yani
önce karnını doyurmayı düşünüyoruz. Rutin belediye
hizmetlerinin yanında istihdam projelerine büyük önem
veriyorum. Esenler’de katma değeri yüksek yatırımlar
yapmalıyız. Bunların başında da bilişim ve sağlık geliyor. Sınırlarımız içinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi içerisinde Teknopark kuruluyor. Bu Esenler için büyük bir avantaj. Yine ilçemizin başka bir bölgesinde bilişim vadisi kurulması yönünde çalışmalarımız var. Esenler denince “bilişim ve sağlık” akla gelsin istiyoruz.
Elbette bunun yanında diğer fiziki projelerimiz de var.
Mesela; Esenler Kent Ormanı, Tuna Vadisi, Esenler
Cumhuriyet Meydanı ve Terminal Park projeleri. İnşallah bunları da bir bir hayata geçireceğiz.
Özet olarak, halkımızla kurduğumuz gönül köprüsü sayesinde yapacağımız çalışmalarla 5 yıl sonunda
Esenler’de oturan vatandaşlar, burada oturmaktan gurur duyacakları bir ilçeye kavuşacaklar. Son olarak şunu
söyleyebilirim ki, Esenler’in güzelleşmesi ve yaşanabilir
bir ilçe olması için halkımızın kurduğu hayallerin 10 katını biz kuruyoruz. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek için
halkımızın manevi desteği, duası ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’ın himmetine ihtiyacımız var.

Seçildiğiniz günden bu yana Esenler için tespit
ettiğiniz başlıca sorunlar ve bunlara getireceğiniz
çözümler neler?
Bu süreyi daha geriye çekmemiz gerekiyor. Çünkü biz
Esenler’in problemleri ile görevi devraldıktan sonra değil, aday olduktan hemen sonra ilgilenmeye başladık.
Seçim çalışmalarımız sırasında vatandaşlardan tek
tek dinleyerek Esenler’in sorunlarını tespit ettik. Görevi devraldıktan sonra da muhtarlarımız ve okul müdürlerimiz başta olmak üzere ilçenin ilgili tüm kurum ve kuruluş yetkilileri ile bir araya gelerek Esenler’de acil çözüm bekleyen problemleri belirledik. Acil çözüm bekleyenleri hemen çözdük. Bazılarını çözmemiz için zamana ihtiyaç var. Mesela, bize sorun olarak en çok iletilen “Esenler’in bir hastanesi yok” yakınmasına çözüm
için harekete geçtik. Konuyu Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ilettik. Başbakanımız, Sağlık
Bakanlığı’na gerekli talimatları verdi ve bakanlığımız da
çalışmaları başlattı. Esenler, bölgenin en güzel, en modern bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kavuşacak. İşsizlikle ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Ve bu çalışmalarımızın ilk meyvesini aldık. 9 Temmuz 2009 Perşembe günü İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü, Esenler Kaymakamlığı ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirli45

Kıtalar masa tenisiyle
birleşti
Bağaziçi Köprüsü, All Star Masa Tenisi Şampiyonası tanıtımı için dünyaca ünlü
iki tenisçinin müsabakasına sahne oldu. Eşsiz İstanbul manzarası eşliğinde
gerçekleşen maç, tarihi bir ana ve bulunmaz bir tanıtıma vesile oldu.

Kore’li gençler,
İstanbul’da
ebru öğreniyor
Güney Kore Seoul Belediyesi’nin kurmuş olduğu Mizzy adlı sanat grubu üyesi
13 öğrenci, geleneksel “Ebru Sanatını” öğrenmek üzere İstanbul’a geldi.

İ
İ

BB Gençlik ve Spor Müdürlüğü desteğiyle Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde 10–11 Kasım 2009 tarihlerinde gerçekleşecek All Star Masa Tenisi Şampiyonası’nda
dünyanın en iyi 5 Asyalı sporcusu ile 5 Avrupalı sporcusunu karşılaşacak. Şampiyonanın tanıtımı için Boğaziçi
Köprüsü’nde yapılan gösteri maçında Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Liu Guoliang ile Avusturyalı Dünya şampiyonu Werner Schlager mücadele etti.
Gösteri maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu
Başkanı Oktay Çimen, ‘’Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan bu organizasyon, Türkiye’nin tanıtımı için çok

önemli bir fırsat oldu. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi. Avrupa Masa Tenisi Federasyonu
Başkanı Stefano Bossi ise masa tenisi adına büyük bir
gün olduğunu belirterek, ‘’İstanbul zaten büyülü bir şehir. Bu organizasyonun masa tenisine önemli bir ivme
kazandıracağına inanıyorum’’ dedi.
Dünya Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Sharara tarafından masa tenisi dünyası için tarihi bir an ve eşsiz
bir tanıtım şansı olarak değerlendirilen etkinlik sonunda Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde düzenlenecek
olan Avrupa-Asya All Stars Şampiyonasına tüm sporseverler davet edildi.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Daire Başkanlığı Turizm Müdürlüğü, Seoul Belediyesi, PASIAD ve Seoul İstanbul Kültür Merkezi’nin ortaklasa düzenlediği Kültürel Değişim Projesi kapsamında 13
Koreli öğrenci İstanbul’da misafir edildi.
Program çerçevesinde günlük 5 saatlik ebru eğitiminden geçen sanat grubu öğrencileri aynı zamanda günde iki saat de Türkçe kursu aldı. Program kapsamında İstanbul’un tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret
eden öğrenciler, insanımızın sıcak ilgisinden son derece memnun kaldıklarını ve ilk fırsatta ailelerini de getirip
bu şehri tanımalarını sağlayacaklarını belirttiler.
Ortaya koymuş oldukları ebru eserlerini birleştirip
İstanbul’da gezerken kendilerinde iz bırakan tarihi güzellikleri işledikleri büyük boy resme yapıştırıp ortaya
yeni bir ürün koyan grup, ortaya çıkardıkları bu eseri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Numan Güzey’e takdim etti.
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“Panorama
1453”
ziyaretçi
rekoru
kırıyor
G

eçtiğimiz şubat ayında açılışı gerçekleştirilen ve
dünyanın tek tam panoramik müzesi olan “İstanbul Panorama 1453 Tarih Müzesi” ziyaretçi akınına uğruyor. Müzeyi bugüne kadar yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti. Topkapı Şehir Parkı’nın içerisindeki müzeyi günde ortalama bin beş yüz kişi ziyaret ediyor. Bu rakam
hafta sonlarında iki katına çıkıyor. Bazen yoğunluktan
müzenin zarar görmemesi için ziyaretçiler 50′şer kişilik gruplar halinde müzeye alınıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı Panorama 1453 Tarih Müzesi, şimdiden İstanbul’a düzenlenen turların durak noktalarından biri haline geldi. Giderek artan ziyaretçi sayısı ile dikkatleri üzerine çeken
müzenin yılda yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçi alan Ayasofya ve Topkapı Müzesi’nin ziyaretçi sayılarını yakalayacağı öngörülüyor.
Fethi yeniden yaşatıyor
Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde, 3 bin m’lik bir alan
içerisinde sınırları olmayan ve ziyaretçilerde sonsuzluk
duygusu uyandıran 360 derecelik bir resim bulunuyor.
Resmin en temel özelliği, üç boyut etkisi uyandırması.
Resmin 650 m’lik alanı gerçekten üç boyutlu ve burada
kuşatmada kullanılan topların, top arabalarının, barut
fıçılarının imitasyonları yer alıyor. Eserdeki figürlerin sayısı 10 bin civarında. Müze çıkışındaki holde, fetihle ve
Fatih Sultan Mehmet’le ilgili bilgilerin yer aldığı tablolar
bulunuyor. Ayrıca fethi anlatan kısa bir animasyon filmi
de holde bulunan LCD ekranlarda sürekli gösteriliyor.
Müze her gün 08.30-19.00 saatleri arasında gezilebiliyor. Ücretler ise tam 5, öğrenci 3 TL.

İstanbul’un fethini üçüncü boyut ile
adeta yeniden yaşatan
Panorama 1453 Müzesi,
gördüğü büyük ilgi
ve ziyaretçi sayısı ile
Türkiye’nin en büyük müzeleri
Topkapı ve Ayasofya’ya yaklaştı.
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Yavru
vatanda
tiyatro
şenliği…
Yaz aylarında yurtiçi ve yurtdışı
turnelerinde izleyicilerle buluşan
Şehir Tiyatroları, Kuzey Kıbrıs’ta
sergilediği temsillerle
eğlenceli dakikalar yaşattı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İstanbul Efendisi adlı oyunla 4-9 Ağustos 2009 tarihle-

rinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne şehrinde
seyircilerin karşısına çıktı.
Musahipzade Celâl‘in yazdığı, Engin Alkan’ın yönettiği
şarkılı-çalgılı oyun; “İstanbul Efendisi”, Kızına uygun bir
damat adayı bulmak için, dönemin batıl inançlarına bel
bağlayan bir babanın gülünç durumunu anlatılıyor.
Oyunda, Sezai Aydın, Sevil Akı, Çağlar Çorumlu, Volkan
Ayhan, Zafer Kırşan, Hüseyin Tuncel, Arda Aydın, Emrah
Özertem, Tuğrul Arsever, Cihan Kurtaran, Serkan Bacak, Murat Üzen, Özlem Türkad, Derya Çetinel, Sevinç
Erbulak, Selin Türkmen, Berna Adıgüzel, Senem Oluz,
Çiğdem Gürel, İrem Arslan Aydın, Hamit Erentürk, Esra
Karabaş, Murat Güreç ve Utku Akıncı gibi tecrübeli sanatçılar rol alıyor.
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Vapurda tiyatro büyük ilgi
gördü
İDO, İstanbulimpro grubu tarafından sahnelenen “Ne Ala Temaşa” adlı
doğaçlama oyunla tiyatroyu denize taşıdı.

İ

stanbul’un deniz ulaşımına yaptığı yatırımların yanı
sıra kentin kültür sanat yaşamına desteğini sürdüren
İDO, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği tiyatro etkinliklerini
bu yıl da sürdürdü.
“Ne Ala Temaşa” adlı oyunla yolcularına Boğaz’da tiyatro keyfine yaşatan İDO, Kadıköy, Beşiktaş, Eminönü
ve Boğaz hattı vapurlarında 2 gün süren müzikli, şarkılı, öykülü buluşmayla yolcularına ücretsiz bir seyir keyfi sundu.
Kadıköy – Beşiktaş ve Boğaz hattında gerçekleştirilen
gösterileri yaklaşık 9 bin kişi izleme fırsatı buldu.

Koray TARHAN, Evren DUYAL, Zeynep TARHAN,
Burak TAMDOĞAN, Erkan UYANIKSOY ve Evren
GÜLSEVEN’den oluşan 6 kişilik İstanbulimpro tiyatro grubunun sahnelediği “Ne Ala Temaşa” adlı interaktif oyunda sanatçılar, vapurun tüm kullanım alanlarını
oyun mekanına dönüştürürken, aynı zamanda yolculara oyunu seçme ve sahneye dahil olma imkanı tanıdılar.
Farklı sanat formlarını doğaçlama alanında bir araya
getirmek üzere hazırlanan deneysel çalışma niteliğindeki oyun, geçen yıl da yolcuların katılımıyla vapurlarda
sahnelenmiş ve büyük beğeni toplamıştı.
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Şarkın
entelektüelleri
İstanbul’u
anlatıyor
D

oğu ile Batı’nın buluştuğu, Avrupa ile Asya kıtasının
kesiştiği İstanbul, hem Doğu’nun hem de Batı’nın
düşünce ve duygu dünyasında başat figür olarak tarihsel bir önem taşıyor. İnsanın aklına hemen şu sorular
geliyor İstanbul’a bu merkezden bakınca; Bir batılı nasıl görür İstanbul’u? Ya bir doğulu nasıl okur İstanbul’u?
“Yabancı Gazetecilerin Gözüyle İstanbul” kitabında Batılı entelektüelin İstanbul’u nasıl gördüğünü bir araya
getiren İ.B.B. Kültür A.Ş., “Doğulu Yazarlar Gözüyle İstanbul” adlı kitapta, Doğulu aydının İstanbul okumalarını, okurun dikkatine sunuyor.
Doğulu Yazarlar Gözüyle İstanbul, İslam dünyasının
entelektüel hayatında ağırlığı olan isimlerin bu şehre
sevdalarını dillendirdikleri yazılardan oluşuyor. Eserde
yazarlar, kişisel deneyimlerinden
İstanbul’u yaşa(n)mışlıklarından yola çıkarak, farklı bir
İstanbul’un sokaklarında gezdiriyorlar. Kalem, kimi zaman hayattan dem vuruyor kimi zaman imgenin gölgesine sığınıyor. Ancak İstanbul, yine mürekkep olup
kâğıda bir kez daha resmediliyor.
Çağdaş doğulu gazeteci, şair ve yazarların gözünden
İstanbul’u göstermek için hazırlanmış kitapta, Hoda
Barakat (Lübnan), Jamal Manjoub (Sudan), Adonis (Suriye), İmane Humeydan Younes (Lübnan), Salma Jayyusi (Filistin), Reza Bareheni (İran), Amer Houssein (Pakistan), Hamid Dabashi (İran) Gamal Gitani (Mısır), Shamsur Rahman Faruqi (Hindistan), Abir Zaki (Suudi Arabistan), Muhammed Sıddık Mahmoud (Irak), Miral Al Tahawi (Mısır) gibi önemli kalemlerin İstanbul hakkındaki yorumları yer alıyor.

Tataristan ziyareti kardeşlik
bağlarını güçlendirdi
Dost ve kardeş ülke Tataristan’a ziyaret gerçekleştiren Başkan Topbaş
ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Mintimer Şaymiyev tarafından
Kazan Kremlin Sarayı’nda ağırlandı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan
Cumhuriyeti’ni ziyaret etti. Tataristan Cumhurbaşkanı
Mintimer Şaymiyev’in Kazan Kremlin Sarayı’ndaki kabulünde hazır bulunan Kazan Belediye Başkanı İlsur
Metşin, İstanbul’la 1996 yılından bu yana kardeş şehir
olduklarını, medeniyet merkezi olarak İstanbul’u kendilerine örnek aldıklarını söyledi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Şaymiyev, Türk üst düzey
konukları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Şaymiyev, “Son yıllarda kardeş Türkiye ve
Tataristan halkları arasında güzel ilişkiler kuruldu. Ekonomik ve kültür alanında işbirliği dinamik şekilde artıyor. Bundan sonra da bizim işbirliğimizin derinleştirilmesi ve artırılması için hiçbir engelin olmadığı kanısındayım.” dedi.

52

Başkan Kadir Topbaş da Şaymiyev’e teşekkür ederek, “İstanbullulardan Kazanlılara sıcak mesajlar iletmek istiyorum.” diye konuştu. Başkan daha sonra Kazan Devlet Üniversitesi’ni gezerek uluslararası “Universiada-2013 Kış Olimpiyatları”nın yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.
Gittikleri her yerde kardeşlik duygularıyla karşılanan
Başkan Topbaş ve beraberindeki heyet, Rusya’nın en
önemli uçak sanayine sahip şehri olan Kazan’ın Helikopter fabrikasında incelemelerde bulundu.
Galatasaraylı Hasan Kabze ile Trabzonsporlu Gökdeniz Karadeniz’in takımı Rubin Kazan’ın tesislerini de gezen Topbaş’a, Kazan Belediye Başkanı Metşin bir sürpriz yaparak Gökdeniz’in imzalı fotoğrafı ile Kadir Topbaş yazılı bir Rubin Kazan forması hediye etti.
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AB sürecini müzakere ettiler

Başkan Topbaş’tan
üniversite rektörlerine ziyaret
İstanbul’un eğitim ve kültür hayatında önemli rol üstlenen üniversitelerin
rektörleri ile bir araya gelen Başkan Kadir Topbaş, çeşitli konularda görüş
alışverişinde bulundu.

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Başkan Topbaş’ı
ziyaret ederek Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakereleri hakkında bilgi verdi.

D

evlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı
Saraçhane Belediye Sarayı’ndaki makamında ziyaret
etti. Bakan Bağış’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kadir Topbaş, “Çok sevdiğim
siyasi arkadaşlarımdan İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda bakanımız olan Egemen Bağış’a bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
“Ben de gerçekten abi demekten çok onur duyduğum
bir siyasi büyüğümü, bir dava arkadaşımı ziyaret etmekten çok büyük onur duyuyorum” diyen Devlet Ba-

kanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Kadir Topbaş ile
8 yıldır birlikte siyaset yaptıklarına dikkat çekti ve kendisinin tecrübelerinden çok faydalandığının altını çizdi.
Özellikle Türkiye’nin AB ile müzakere sürecinde bana
verdiği destekten Başkan Topbaş’a teşekkür ettiğini
belirten Bakan Bağış, “Bugün de ben hem sayın belediye başkanımızı makamında ziyaret edip, hem de AB
müzakere sürecinde geldiğimiz nokta hakkında kendisini bilgilendirmek ve desteğinin devamını konuşmak
konusunda da taleplerimizi yinelemek için rahatsız etmiş bulunmaktayım” diye konuştu.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. İsmail Yüksek’i makamlarında ziyaret etti.
Başkan Topbaş, ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nin
Ayazağa’daki kampüsüne giderek Rektör Prof. Dr.
Muhammed Şahin ile bir araya geldi. Ardından da
Beşiktaş’taki Yıldız Teknik Üniversitesi’ne geçerek
Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ile görüştü.
Görüşmelerin ardından Başkan Topbaş, her iki rektöre
de 2. Abdülhamit Han’ın emriyle çekilen İstanbul fotoğraflarından oluşan ‘Eskimeyen İstanbul’ adlı kitabı hediye etti.
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Belediye Sarayı’na
TİM çıkarması…

Başkan Topbaş’tan
Emniyet Müdürü’ne
iade-i ziyaret…
İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yeni atanan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin
Çapkın’a iade-i ziyarette bulunarak “hayırlı olsun” dedi.
Başkan Kadir Topbaş, daha önce kendisini ziyaret eden
Hüseyin Çapkın ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki binasında bir süre görüştü. İstanbul’a
birlikte hizmet eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın,
ziyaret sırasında şehrin çeşitli sorunları hakkında görüş

alışverişinde bulundular. Basın mensuplarının yoğun ilgi
gösterdiği görüşmede Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Başkan Topbaş, karşılıklı olarak görevde başarı
dileklerini dile getirdiler.
Basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını cevaplandıran ikili, İstanbul’un sorunlarını çözme konusunda birlikte hareket etme kararlılıklarını vurguladılar.
Karşılıklı hediye takdiminin ardından Başkan Topbaş ve
Çapkın basın mensuplarına poz verdi.
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M

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
(TİM) yeni başkanı
Mehmet Büyükekşi ile
bir önceki başkanı Oğuz Satıcı,
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ı makamında
ziyaret etti.

ehmet Büyükekşi ve Oğuz Satıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine ikinci kez seçilerek tarihe geçen Başkan Kadir Topbaş’ı tebrik ettiler ve görevinde başarılar dilediler. TİM Başkanları, Topbaş yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
geçen dönemki hizmet yarışını artırarak sürdüreceğine
inandıklarını da dile getirdiler.
Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade
eden Başkan Topbaş da geçen dönem olduğu gibi yeni
dönemde de meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla elele vererek başarılı çalışmalara imza atacaklarını kaydetti. Topbaş, ziyaretin sonunda misafirlerine lale
figürlü bir çini plaket hediye etti.
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Türkiye’nin örnek
mahallesinde muhtarlık
yapıyor

Ataköy’ün ilk mahallesi olan 1. Kısım’da altı dönemdir muhtarlık hizmetini
sürdüren Kasım Yıldız, çevre konusundaki duyarlılığını çözüm aradığı
sorunlarla da ortaya koyuyor.

Paşalardan Başkan’a veda
E
ziyareti

mekliye ayrılan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin
Saygun ile Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Feyyaz Öğütçü ve Deniz Eğitim Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç, Başkan Kadir Topbaş’a veda ziyaretinde bulundular.
Başkan Kadir Topbaş, Saraçhane Belediye Sarayı’nda
gerçekleşen ziyaretler sırasında misafirlerini kapıda
resmi törenle karşıladı. Başkan Topbaş, karşılıklı iyi dilek ve başarı temennileri ile geçen görüşmeler sonunda misafirlerine çeşitli hediyeler takdim etti. Görüşmelerin ardından Belediye Sarayı’ndan ayrılan komutanlar
resmi törenle uğurlandı.

İstanbul’daki görev sürelerini
dolduran üst düzey ordu komutanları
Başkan Topbaş ile vedalaştı.
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Kasım Bey, bize kendinizi tanıtır mısınız?
Elbette, adım Kasım Yıldız. 1937 yılında Kars’ta doğdum. Evli ve dört çocuk babasıyım. 40 yıldır İstanbul’da
ikamet ediyorum. Ataköy 1.Kısım Mahallesi’nde üst
üste altı dönemdir muhtarlık yapıyorum.
Mahallenizin kuruluşunu anlatır mısınız?
Mahallemiz Ataköy projesinin ilk etabını oluşturmaktadır. 1960’lı yıllarda İstanbul surları dışında, yeni şehircilik anlayışı için örnek oluşturan bir proje olarak Emlak
Bankası tarafından inşa edilmiştir.
Mahallenizin örnek gösterilecek yönleri neler?
Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’nden başlayan sınırları
ile yeşili bol, insanın şehir yaşamı içinde nispeten rahat
edebileceği bir çevre düzenine sahip mahallemiz. Bakırköy gibi ulaşım aksları açısından çok avantajlı bir ilçeye
bağlı ve hemen yakınında olmak da ayrı bir avantaj.

Mahallenizin başlıca sorunları ve Büyükşehir’den
beklentileriniz neler?
Mahallemizin başlıca sorunları arasında aydınlatma geliyor. Bu güvenlik ve diğer potansiyel sorunlara davetiye çıkarıyor. Bir de mahalle içindeki beton direkler çok
eskidiği için deforme olmuş ve çevre için tehlike arz etmekte. Mahallemizdeki bu sorunlarımızın telafisi için
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden müdahalede bulunmalarını istiyoruz.
Kasım Bey, kısa ve güzel söyleşi için teşekkür ederiz…
Ben de teşekkür ederim, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
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Bulmaca

Ağustos 2009

İhale Gündemi
İHALE TARİH/SAATİ

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...
Geçen sayının anahtar sözcüğü, “Yeniden Birlikteyiz Teşekkürler İstanbul ”u doğru yanıtlayan ilk dört okurumuz;
Halide sağlam, Mustafa koca, Burcu vardar, Sıdık bıldırcın Miniaturk’te keyifli bir gezinti kazandılar.
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TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

İHALE İÇERİĞİ

10/09/2009 10:00

Harita Müdürlüğü

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

14/09/2009 10:30

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

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

17/09/2009 10:00

Deniz Hizmetleri Müdürlüğü

17/09/2009 10:30

Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü

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

23/09/2009 10:00

Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

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

24/09/2009 10:00

Sağlık Ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü

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

24/09/2009 10:30

Turizm Müdürlüğü

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

28/09/2009 10:00

Kültür Müdürlüğü

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

29/09/2009 10:00

Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

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

30/09/2009 10:00

Kültür Müdürlüğü

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

30/09/2009 10:30

Satınalma Müdürlüğü

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

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

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Dereli Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Faruk Yanardağ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bahadır Celepoğlu
Fotoğraf Editörü Belkiye Danakıran Yayın Kurulu Fatih Bayraktar, Cengiz Öztürk, Tuğrul Tuna, Hayrettin Vural Adres: İstanbul Büyükşehir Belediyesi/Saraçhane Tel: (0212) 455 14 50 istanbulbulten@ibb.gov.tr
Yapım: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş. Baskı-Cilt: Zaman Gazetesi Baskı Tesisleri Tel: (0212) 454 1 454 İstanbul İhale ve Duyuru Bülteni, yerel süreli bir yayındır.
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