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“Dünle beraber gitti cancağızım / Ne kadar söz varsa 

düne ait / Şimdi yeni şeyler söylemek lâzım.” Geçen 

yıl doğumunun 800’üncü yıldönümünü kutladığımız 

Mevlâna Celaleddin Rumi’ye ait bu dizeler, sözcüklerin 

derinlerine inmeyi bilenlere, satır aralarını okumayı se-

venlere çok şey anlatır aslında. Dünü unutmadan, ancak 

oraya fazlaca takılıp kalmadan yeni bir şeyler söylemek 

gerek gerçekten. Bunu yapabilmek için de öncelikle 

söyleyecek sözünüzün ve daha da önemlisi bunların 

sadece birer vaat olmadığını kanıtlayan icraatlarınızın 

olması lazım. Göreve geldiğimiz günden itibaren, altya-

pıdan ulaşıma, kültür sanattan eğitime bu kente yıllar 

önce yapılması gereken yatırımların yapılmadığını çok 

fazla gündeme getirme gereği duymadık. Siz İstanbul-

luların neden bizi tercih ettiğini aklımızın bir köşesinde 

taşıdık daima. Bu nedenledir ki, daha önceki yıllarda 

gerçekleşmeyenler için sersenişte bulunmaktansa, yap-

tıklarımızla altını çizdik söylemek istediklerimizin. Hangi 

projeyi üretirsek üretelim, sadece bugünü değil, gelece-

ği göz önünde bulundurduk. Projelerimiz içinde bulunan 

spor tesislerine, işte tam da bu nedenle özel bir önem ve 

değer biçiyoruz. Bugüne dek, 120 okul da dâhil olmak 

üzere kent geneline 420 spor tesisi inşa ettik. Dile ko-

lay, tam 420 spor tesisi. Park ve bahçelerimizde ücretsiz 

olarak hizmet veren spor aletleri de cabası. Gerek tesis-

lerin gerekse park ve bahçelerdeki spor aletlerinin sizler 

tarafından kullanıldığını, diğer bir ifadeyle projelerimizin 

amacına hizmet ettiğini bilmek mutluluk verici. Bugün 

hizmet vererek İstanbulluların çok daha zinde ve sağ-

lıklı olmasını sağlayan spor tesislerimiz, gelecekte çok 

daha önemli bir misyonu yerine getirecek kuşkusuz. 

Buralardan yetişen çocuklarımızın, ulusal ve uluslarara-

sı organizasyonlarda, özellikle de olimpiyatlarda bizleri 

temsil edip başarı sağlayacağına gönülden inanıyoruz. 

Belediyespor’da yetişip  Pekin Olimpiyatları’nda bizlerin 

yüzünü güldüren Azize Tanrıkulu ve Ramazan Şahin bu 

duruma verilebilecek en güzel örnek aslında. Biz yerel 

yönetici olarak yeni Azize’lerin, yeni Ramazan’ların, 

Ahmet’lerin, Ayşe’lerin ez cümle tüm çocuklarımızın 

sporla buluşması, bu alanda başarılı olabilmesi için gay-

ret sarf ediyoruz. Her alanda olduğu gibi bu alanda da 

sözümüzü icraatlarımızla söylüyoruz. 

Hz. Mevlâna’dan alıntıladığımız “Şimdi yeni şeyler söy-

lemek lazım” diyerek başladık söze. Yine Mevlâna’nın 

dizeleriyle son verelim bu satırlara; “Şu toprağa sevgi-

den başka bir tohum ekmeyiz / 

Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz...”

Saygılarımla…
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

kentin dört bir yanını spor tesis-

leriyle donatmaya devam ediyor. 

Sadece ilçe merkezlerinde yaşa-

yanların değil, belde ve köylerde 

ikamet edenlerin de spor yapabil-

mesini amaçlayan Büyükşehir Be-

lediyesi, yaptığı yeni yatırımları 19 

Ağustos’ta düzenlenen bir törenle 

halka sundu. İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

ev sahipliğinde, Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ger-

çekleşen törende, Kartal Hasan 

Doğan Spor Kompleksi’nin yanı 

sıra 120 köyün park ve spor te-

sisleri hizmete alındı. Son Dünya 

Kupası’nda Milli Takım’ın göster-

diği başarı nedeniyle Türkiye’deki 

herkesin gönlünü fetheden, an-

cak geçirdiği kalp krizi nedeniyle 

aramızdan ayrılan Türkiye Futbol 

Federasyonu (TFF) Başkanı Hasan 

Doğan’ın adını taşıyan Kartal’daki 

tesisin önünde gerçekleşen törene 

çok sayıda davetli katıldı. Davetli-

ler arasında Başbakan’ın eşi Emine 

Erdoğan, Spordan Sorumlu Devlet 

Bakanı Murat Başesgioğlu ve Hasan 

Doğan’ın eşi Aysel Doğan ile oğlu 

Selim Doğan, Vali Muammer Gü-

ler, İl Emniyet Müdürü Celalettin 

Cerrah, İl Milli Eğitim Müdürü Ata 

Özer, TFF Başkanı Mahmut Özge-

ner, FB Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, 

GS Kulüp Başkanı Adnan Polat ve 

yöneticileri ile milletvekilleri, ilçe 

belediye başkanları ve vatandaşlar 

da vardı.

Törende konuşan Başbakan Erdoğan, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 

vefat eden TFF eski Başkanı Hasan 

söyledi: “Son dönemlerde bizlere 

yakışmayan neticeler çıktı. Bu duru-

mu değerlendirmemiz gerekiyor. 70 

milyonluk bir Türkiye ve olimpiyat-

larda madalyaları toparlamayan bir 

anlayış... Başta kendimi sorumlu tu-

tuyorum. Oturup değerlendirme ya-

pacağız. Nerede eksikliğimiz oldu-

ğunu sorgulayacağız. Son günlerde 

Doğan’ın atmak istediği önemli adım-

lardan birini gerçekleştirdiğini belirte-

rek, “İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 

bu dönem İstanbul’a, sporla ilgili tam 

420 adet tesis kazandırdı. Bunu Türki-

ye geneline yaygınlaştıracağız. Yaptı-

ğımız çalışmalar, sporda kurumsallaş-

maya ne kadar önem verdiğimizin bir 

göstergesi. Bu önemli yatırımlardan 

ABD’deki spor anlayışını etüt ettim. 

Baktım ki spor, üniversitelerde yay-

gınlaşmış durumda. İlköğretim ve 

liselerden sonra biz de üniversiteler-

de sporu yaygınlaştıracağız. Türkiye 

Futbol Federasyonu yeni kongre yap-

tı. Hasan Bey’in yardımcısı Mahmut 

Bey, neredeyse oy birliğiyle seçildi. 

Yönetim aynı, aynı anlayışın tüm 

Türkiye’de yaygınlaşması gerekir. Bu 

anlamda, başarıya inanacağız. Barışı 

tribünlere getiren ve egemen kılan 

bir ahlakı, hep birlikte yayacağız. 

Ben buna inanıyorum. Futboldaki bu 

anlayışı basket ve yüzmede de yaka-

layacağımızı temenni ederim. Bakın 

bir kişi yüzmede 8 altın alıyor. Orda, 

Phelps çıktıysa bizde de Ahmet- 

Mehmetler de çıksın. Burada büyük 

kulüplerimizin temsilcileri var. Hep 

beraber, dayanışma içerisine gire-

ceğiz, el ele verip bu başarıları hep 

birlikte yakalayacağız. Tüm beledi-

ye başkanlarımız, İstanbul’u örnek 

almalı; parkları, bahçeleri, nerede 

boş alan varsa oraları potalarla do-

natmalı. Böylece çocuklarımız oraya 

gelir ve spor yapar.” 

Törende konuşan Devlet Baka-

nı Murat Başesgioğlu da Hasan 

Doğan’ın dava adamı ve bir can 

dostu olduğunu, bütün kimliğiyle 

kendisini Türk futboluna adadığını 

belirterek, “Hasan Doğan’ın Türk 

dolayı Başkan Kadir Topbaş Bey’e çok 

teşekkür ediyorum” dedi.

Spor yapılmayan 

park-bahçe kalmayacak…

Türk sporcuların olimpiyatlarda 

istenen dereceleri alamamasına 

tepki gösteren Başbakan Erdoğan, 

konuşmasının devamında şunları 

>>



08  DOSYA DOSYA 09

futboluna bıraktığı en büyük mi-

ras birlik ve beraberlikti. Yeni TFF 

Başkanı’nı tebrik ediyor ve başarı-

lar diliyorum. Hükümet olarak on-

ları hiçbir zaman yalnız bırakmadık, 

bundan sonra da her türlü desteği 

vermeye hazırız” dedi.

Başkan Kadir Topbaş ise, her iki 

açılışın da İstanbullular adına çok 

önemli yatırımlardan oluştuğuna 

dikkat çekerek, “Türkiye’yi taşıyan 

ve dünyaya karşı sorumluluğu olan 

İstanbul’da ulaşımdan altyapıya, kül-

türden sanata, sosyal donatı alanla-

rından spor yatırımlarına kadar her 

alanda çok önemli çözümler ortaya 

koyduk. İstanbul’u dünyanın önemli 

şehirleri arasındaki medeniyet yarı-

şına soktuk. Başbakanımızın beledi-

ye başkanlığı döneminde başlattığı 

açılımla İstanbul’u güzel hizmetlerle 

geleceğe taşıyoruz. 2008 sonuna 

vardığımızda, yaptığımız yatırımların 

toplamı 22 milyar YTL’yi bulacak. Bu, 

İstanbul’un sorunlarının çözülmesi 

ve modern bir şehir haline gelmesi 

adına atılan önemli adımlardır” dedi.

İstanbul’da spor yapmak için 

her türlü imkân var…

Sağlıklı bir şehir oluşturabilmek için 

İstanbul’u spor alanlarıyla donat-

tıklarını ve şehir hayatının hantal 

yapısı içinde sağlık sorunları yaşa-

yan İstanbulluların spor yapması 

için her türlü imkânı hazırladıkla-

rını anlatan Başkan Topbaş, birçok 

ilçeye ve okula spor kompleksi 

yaptıklarını, sahilleri ve parkları 

işgallerden kurtararak vatandaş-

ların huzur içinde dolaşabileceği 

ve sporla ilgilenebileceği alanlara 

dönüştürdüklerini kaydetti. Spor 

tesislerinin önemli bir bölümünden 

vatandaşların ücretsiz yararlanabil-

mesi için proje başlattıklarının altı-

nı çizen Kadir Topbaş, “Görevimiz 

süresince İstanbul’da, 425 milyon 

YTL’lik spor yatırımları yaptık. Bu-

güne kadar 12 adet çok amaçlı spor 

kompleksi, altı adet nizami ölçüler-

de stat, 10 adet açık spor tesisi, bir 

buz pateni pisti, 120 okulun bah-

çesine kapalı spor salonu ve 120 

köye park ile spor tesisi inşa ettik. 

Her yıl spor kulüplerine malzeme 

yardımı yapıyoruz. İstanbul Büyük-

şehir Belediyespor’un 208’i milli, 4 

bin 500 lisanslı sporcusu var. He-

defimiz her yerleşim alanını açık ve 

kapalı spor salonlarıyla donatmak” 

diyerek sözlerini tamamladı.

Oğul Doğan’dan

Büyükşehir’e teşekkür…

Hasan Doğan’ın oğlu Selim Doğan 

da yaptığı kısa konuşmada, “Baba-

mın adını böyle kaliteli bir tesisle 

ölümsüzleştirdiğiniz için teşek-

kür ediyorum” dedi. Konuşmalar 

sırasında Hasan Doğan’ın hayat 

hikâyesinin anlatıldığı sinevizyon 

gösterisi yapıldı. Doğan’ın cenaze-

sinin gösterildiği sırada, eşi Aysel 

ve Emine Erdoğan’ın gözyaşlarını 

tutamadığı gözlendi. Törende ko-

nuşmaların ardından Çatalca ve 

Beykoz’un birer köyüne canlı bağ-

lantı yapılarak park ve spor tesis-

lerinin açılışı yapıldı. Ardından da 

Başbakan Erdoğan, Bakan Başes-

gioğlu, Başkan Topbaş ve berabe-

rindekiler kurdele keserek Hasan 

Doğan Spor Kompleksi’nin açılışını 

gerçekleştirdiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ta-

rafından 46 bin 500 metre karelik 

alana yaptırılan tesiste, 1500 kişilik 

seyirci kapasiteli olimpik yüzme ha-

vuzu, 1750 seyirci kapasiteli kapalı 

spor salonunun yanı sıra, iki adet 

aerobik, fitness, boks, masa tenisi, 

güreş, halter, uzak doğu sporları 

salonları, iki sporcu eğitim merkezi, 

kütüphane ve kafeterya bulunuyor. 

Komplekste ayrıca iki adet revir, 

her salona ait duş, tuvalet, soyun-

ma ve eğitmen odaları, çok amaçlı 

özel toplantı salonlarını ile her biri 

200 araç kapasiteli toplam dört 

katlı otopark da yer alıyor.n
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Onlar, amatör spor kulüpleri. Bin-

lerce sporcunun yetişmesine katkı 

sağlayan kurumlar. Küçük bütçe-

leriyle büyük sonuçlar almak için 

çaba sarf ediyorlar. İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi de amatör sporcu-

ların hayallerinin gerçeğe dönüş-

mesi amacıyla tüm gücünü sefer-

ber ediyor. Geçen yıllarda olduğu 

gibi bu sene de 700’ü aşkın amatör 

spor kulübüne, 1,5 milyon YTL’lik 

malzeme desteği veren İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi, 25 Ağustos’ta, 

Okmeydanı Cemal Kamacı Spor 

Kompleksi’nde düzenlediği törenle 

malzemeleri sahiplerine ulaştırdı. 

Törene katılan İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 4,5 

yılda spora 550 milyon YTL, ama-

tör spora ise 36 milyon YTL yatırım 

yaptıklarını belirterek, “Spora yap-

tığımız yatırımlar ve sporcularımı-

zın gayretli çalışmalarıyla, gelecek 

olimpiyatlara İstanbul olarak im-

zamızı atacağız” dedi. İstanbul’un 

fiziki altyapısının tamamlanmasının 

yanı sıra, özellikle sosyal donatı 

alanlarıyla sportif alanların gelişti-

rilmesi için çalıştıklarını ifade eden 

Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sür-

dürdü; “Bugün 700 aşkın amatör 

kulübümüze toplam 1,5 milyon 

YTL’lik malzeme yardımı yapıyo-

ruz. Birçok spor kulübümüzün sa-

halarını ve fiziki altyapılarını da ha-

zırlıyoruz. Arkadaşlarıma tüm ilçe 

ve beldelerde bulabildikleri bütün 

alanlara spor tesisi yapma talimatı 

verdim. Çalışmalarımız aralıksız sü-

rüyor. Çocuklarımız mutlaka spora 

yönlendirilmeli. İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi olarak bu konuda çok 

hassasız.” 

Ebeveynlerden çocuklarını spora 

yöneltmelerini, onların ellerinden 

tutarak Büyükşehir Belediyesi’nin 

tesislerine getirmelerini rica eden 

Başkan Topbaş, sağlıklı bir yaşam 

için sporun ne derece önem taşıdı-

ğını anlattı. Başkan, “İstanbullulara 

sesleniyorum; mutlaka spor yapın. 

Çünkü sağlıklı yaşam için, bel fıtığı 

ve menüsküs gibi hastalıklardan ko-

runmak için mutlaka spor yapmalı-

yız. İşadamlarımıza da sponsorluk 

yaparak gençlerimizin madalya ka-

zanacak sporcular olarak yetişme-

lerine destek vermeleri çağrısında 

bulunuyorum. Büyükşehir Beledi-

yemizin tesislerinde sporla tanı-

şanların, hem sağlıklı yaşayacağına 

hem de geleceğimizin sporcularının 

yetişeceğine inanıyorum. Yaş orta-

laması 35 olan bir millet olarak Pe-

kin Olimpiyatları’nda gerekli başa-

rıyı sağlayamadık. Ama inanıyorum 

ki, yaptığımız spor yatırımları ve 

yetiştirdiğimiz sporcularla gelecek 

olimpiyatlara Türkiye ve İstanbul 

olarak imzamızı atacağız.”

Spora 4,5 yılda 

550 milyon YTL’lik yatırım…

Görevde geldiklerinden bu yana 

yaptıkları spor yatırımlarının top-

lam maliyetinin 425,5 milyon YTL 

olduğunu, buna gerçekleştirdikleri 

uluslararası spor organizasyonlarını 

da kattıklarında dönemlerinde sa-

dece spora 550 milyon YTL harca-

dıklarını dile getiren Başkan Topbaş, 

“İstanbul’da sadece çocuklarımıza, 

öğrencilerimize değil, her yaştan 

insanımıza spor yapma imkânı su-

nuyoruz. Bunun için sahilleri, park-

ları, bahçeleri ve açık kapalı spor 

tesislerimizi vatandaşlarımızın hiz-

metine açtık. Bugüne kadar 120 

okulumuzun bahçesine kapalı spor 

salonu yaptık ve bu salonlar saye-

sinde çocuklarımız birçok branşta 

madalyalar kazanmaya başladı. 

Hedefimiz her ilçeye bir spor komp-

leksi yapmak. Dönemimizde 12 

tane kapalı spor salonu yaptık. Dört 

tanesinin inşaatı da devam ediyor. 

Ayrıca 14 tane büyük futbol stadı 

ve 19 adet çim futbol sahası yap-

tık. Daha geçen hafta birçok spor 

tesisimizin ve yüzme havuzumuzun 

açılışını gerçekleştirdik. İstanbul’da 

her gün 10 binlerce insanımız spor 

tesislerimizden ücretsiz istifade 

ediyor. Öte yandan çocuklarımızın 

enerjilerini doğru yönde harcama-

ların sağlayan ve onları geleceğe 

hazırlayan amatör spor kulüpleri-

mize yardımlarımız aralıksız devam 

ediyor. Bugüne kadar sadece ama-

tör kulüplerimize yaklaşık 36 mil-

yon YTL’lik yardım yaptık” diyerek 

sözlerini tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer de 

yaptığı konuşmada İstanbul Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş’ın amatör ve profesyonel 

spora verdiği desteğin kendisinin 

de sporu ne kadar sevdiğini ortaya 

koyduğunu belirterek, “İstanbul’da 

eğitim gören 2,5 milyon öğrenci 

adına Başkanımız Kadir Topbaş’a 

teşekkür ediyorum. Spora ve okul-

lara yaptığınız yardımlarla gençler 

tarafından daima hatırlanacaksı-

nız” dedi. Törende konuşmaların 

ardından amatör spor kulüplerinin 

malzemeleri İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş ta-

rafından dağıtıldı.n

>>
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İstanbulluların yaşam kalitesini 

artıracak tesisleri bir bir hizmete 

alan Büyükşehir Belediyesi, Küçük-

çekmece Sefaköy’de inşa ettirdiği 

kapalı yüzme havuzu ve kütüpha-

nenin açılışını gerçekleştirdi. 18 

Ağustos’ta gerçekleşen açılış töre-

nine İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Topbaş, Küçükçek-

mece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, 

İstanbul Büyükşehir Bürokratları ve 

öğrencilerin yanı sıra çok sayıda 

vatandaş katıldı. 

Sefaköy Kapalı Yüzme Havuzu ve 

Kütüphanesi’ni açılışını yapan Baş-

kan Kadir Topbaş, İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi’nin kendi dönemle-

rinde sadece spor yatırımlarına mil-

yonlarca YTL harcadığını belirterek, 

“Belediyemizin bünyesinde spor 

yapan 4 bin 500 sporcunun önemli 

bir kısmı milli takımda ve sekiz tane-

si şu anda olimpiyatlarda yarışıyor” 

dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak 

kısa zamanda her alanda çok ciddi 

mesafeler aldıklarını ve bu yılsonu-

na kadar İstanbul’a yapılan yatırım-

ların toplamı 22 milyar YTL’yi bula-

cağını ifade eden Kadir Topbaş, “Bu 

dönem sadece Küçükçekmece’ye 

600 milyon YTL’lik yatırım yaptık. 

Ulaşımdan kültüre, sanattan spora 

ve soysal projelere kadar her alan-

da yaptığımız yatırımlarla İstanbul 

ilmek ilmek işleyerek olması gere-

ken noktaya getiriyoruz. Dünya şe-

İnşa edilen gelecektir…

İstanbul’a spor tesisleri kazandır-

mak adına çok ciddi çalışmalar 

yaptıklarını anlatan Başkan Topbaş, 

“Spor, sanat ve kültür insanlığın or-

tak lisanı ve dünya insanlarının çok 

önemli bir iletişim aracı. Spor, sağ-

lıklı yaşam ve çocuklarımızın fazla 

enerjisini faydalı alanlarda değer-

lendirmek adına çok önemlidir. Bu 

nedenle çocuklarımızın enerjisini bir 

hirleri arasındaki yarışa İstanbul’u 

da soktuk. Artık dünya, kentimizde 

yaşanan gelişmeleri konuşuyor. İs-

tanbul dört yıl önceki şehir değil. 

İstanbullular olarak gelişmeleri ve 

güzellikleri her gün birlikte yaşıyo-

ruz. Tesisin yanındaki fabrika, ya-

kında buradan kalktığında bir spor 

salonu daha inşa ederek bu alanı 

tam bir spor kompleksine dönüştü-

receğiz” diye konuştu.

paratoner gibi alacak, onları doğru 

yönlendirerek kolektif ve sağlık-

lı bir yaşam sunacak spor tesisleri 

yapmamız gerektiğinin bilinciyle 

hizmet ediyoruz. İstanbul’da spor 

adına yapılan en önemli yatırımlar-

dan biri 120 okulun bahçesine 120 

kapalı spor salonu inşa etmektir. Bu 

salonlar sadece öğrencilere değil, 

okul saatleri dışında orada yaşayan 

ailelere de hizmet veriyor” dedi. 

Söz konusu tesislerde geleceğin 

sporcuların yetişmesi için imkân 

hazırladıklarını vurgulayan Baş-

kan, Spor AŞ Genel Müdürü’nden 

spor salonlarında olimpiyatlarda 

madalya kazanacak kadar iyi milli 

sporcular yetişmesine özen gös-

termelerini talep ettiğini ifade etti. 

Başkan Kadir Topbaş, konuşmasını 

şu sözlerle tamamladı: “İnşa etti-

ğimiz salonlarda yetişen gençleri-

mizden madalya gelmeye başladı. 

Olimpiyatlarda altın madalya ka-

zanan sporcuları da burada yetiş-

tireceğimize inanıyorum. Öte yan-

dan, şu ana kadar yüzme salonları 

dâhil, 12 adet kapalı spor salonu 

projesini tamamladık. Sadece 

Küçükçekmece’de iki tane yüzme 

havuzu ve dokuz okul bahçesine 

kapalı spor salonu yaptık. Ayrıca 

İstanbul genelinde altı adet olim-

pik boyutta futbol sahası, bir tane 

buz pateni ve 10 adet çim saha 

futbol tesisi inşa ettik. Bugüne ka-

dar sporla ilgili 400 milyon YTL’lik 

tesis yatırımı yaptık. Geçmişte bu 

şehir personelinin maaşını ödeye-

miyordu. Biz 22 milyar YTL yatı-

rım yaptık. Hatırlarsanız, Atatürk 

Olimpiyat Stadı’nın çevre yollarını 

ve düzenleme çalışmalarını biz bi-

tirmiştik. Bu yıl da stada metroyu 

eriştiriyoruz. Böylece bu bölge spor 

kompleksleri bölgesi haline gele-

cek. İstanbul Büyükşehir belediyesi 

olarak Atina Olimpiyatları’nda 66 

sporcuyla temsil edilen Türk milli 

takımımıza 10 sporcu vermiştik. Pe-

kin Olimpiyatları’nda da 68 sporcu-

dan sekizi, bizim sporcumuzdur.”n

>>
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ge-

ride bıraktığımız Ağustos ayını hayli 

yoğun geçirdi. Kenti yeniden inşa 

etmek üzere yola çıkan ve her geçen 

gün hedefine biraz daha yaklaşan Bü-

yükşehir Belediyesi, ilçelere yaptırdığı 

spor tesislerinin açılışlarını ardı ardına 

gerçekleştirdi. Bu tesislerden biri de 

Eyüp Yeşilpınar’daki yüzme havuzu 

ve Erdem Beyazıt Kütüphanesi oldu. 

Tesisin açılışı için 21 Ağustos’ta dü-

zenlenen törene İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eyüp 

Belediye Başkanı Ahmet Genç, Eyüp 

Kaymakamı Salih Karabulut, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 

Yardımcısı Şaban Erden, Fen İşleri 

Daire Başkanı Abdurrahman Uçak, 

Spor AŞ Genel Müdürü İlker Astarcı 

ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 

Törende konuşan Başkanı Topbaş, 

4,5 yılda kent için yapılan çalışma-

larla ilgili davetlilere bilgi verdi ve 

“İstanbul’u şantiyeye çevirdik. Sade-

ce Eyüp’e 380 milyon YTL’lik yatırım 

yaptık. Hizmete aldığımız ve yapımı 

devam eden spor tesislerimizin mali-

yeti 425,5 milyon YTL’yi buluyor. Bu 

rakamın içinde spor organizasyonları 

için harcadığımız İstanbul Park için 

50 milyon YTL, Atatürk Olimpiyat 

Stadı için 57 milyon YTL yok. Topla-

dığımızda ortaya 532,5 milyon YTL 

gibi büyük bir rakam ortaya çıkıyor” 

dedi.

Her ilçeye bir spor tesisi yapmayı he-

defleyerek sporun kitleselleşmesi ve 

amatör spor ruhun gelişmesini amaç-

ladıklarını; Beyoğlu, Gaziosmanpaşa 

Cebeci, Kartal, Esenler İkitelli Spor 

Komplekslerini, Pendik Çamlık Spor, 

İTÜ Stadyumu, Küçükçekmece Hal-

kalı, Gaziosmanpaşa Gazi Parkı ve 

Gaziosmanpaşa Cebeci Şehir Parkı 

Spor Tesislerini, Silivri Stadı, Çatalca 

Futbol Sahası, Arnavutköy Polis Eği-

tim Merkezi Futbol Sahası, Kağıthane 

Cirit Alanı ve Futbol Sahası inşaat-

larını bitirdiklerini belirten Başkan, 

Kasımpaşa Stadı’nı da modernize 

ettiklerini söyledi. “10 bin kişilik Ka-

sımpaşa Stadı’nı UEFA normlarına 

ulaştırdık. Bunlara ek olarak Fatih ve 

Bayrampaşa spor kompleksleriyle, 

Silivrikapı buz pateni, Eyüp Spor ve 

Kültür Merkezi ve Fatih Mimarsinan 

Stadı’nın yapımı devam ediyor. Tarihi 

Karagümrük stadını modern bir spor 

kompleksine dönüştürecek projemiz 

hazır,” diyen Başkan, Zeytinburnu 

stadını da 22 bin kişiyi alacak hale 

getireceklerinin altını çizdi.  

Konuşmasının devamında, Eyüp 

Karadolap, Esenler, Maltepe Al-

tayçeşme, Üsküdar Çavuşdere ve 

Güngören’de toplam beş yeni spor 

kompleksi ile Kağıthane Yahya Ke-

mal Kapalı Spor Salonu ve Eyüp 

Düğmeciler Spor ve Kültür Merkezi 

yatırım programı içine aldıklarını ifa-

de eden Başkan, Başakşehir’e 13 bin 

kişilik bir stadyum ve spor komplek-

sinin yanı sıra Haliç’i kürek sporla-

rının merkezi yapacaklarını söyledi. 

71 milyon YTL’ye 120 okula kapalı 

spor salonu inşa edildiğini, hedefin 

200 okul olduğunu belirten Başkan 

Kadir Topbaş; “Planladığımız 80 

spor salonu için 64 milyon YTL daha 

harcayacağız. Spor salonlarından şu 

an için 300 bine yakın öğrencimiz 

ile 45 bin üye faydalanıyor. 24 spor 

tesisimizde 4 milyon 500 bin kişiye 

sporun her dalında hizmet veriyo-

ruz. Açtıklarımızla birlikte bu sayı 

28 oldu. Tesislerimizi düzenli olarak 

kullanan 300 bin kişi var. Yaz Spor 

Okullarımızda 16 bin çocuğumuz 

eğitiliyor. Sahiller başta olmak üze-

re, şehrin pek çok noktasında bisik-

let ve yürüyüş yolları projelendirdik. 

1054 kilometre bisiklet yolu yapıyo-

ruz” dedi.

Eyüp’e 4,3 milyon YTL’lik 

dev spor kompleksi

İstanbul’un dört bir yanına dünya 

standartlarında yüzme havuzları 

yaptıklarını ifade eden Kadir Topbaş, 

açılışını yaptıkları Eyüp Yeşilpınar Ka-

palı Yüzme Havuzu ve Erdem Beyazıt 

Kütüphanesi’nin yaklaşık 4,3 milyon 

YTL’ye mal olduğunu kaydetti. Tesis-

te 25 metreye 12,5 metre ebatlarında 

ve 130 seyirci kapasiteli yarı olimpik 

kapalı yüzme havuzunun yanı sıra, 

bilardo, masa tenisi salonları, 7 bin 

500 kitaplık kütüphane ve konferans 

salonunun bulunduğunu dile getiren 

Topbaş, “Yüzme havuzlarımızdan 

düzenli olarak yararlanan abone sa-

yımız 200 bin. Bu havuzlardan yılda 

yaklaşık 2,5 milyon kişi faydalanabi-

liyor” dedi.

Törende konuşan Eyüp Belediye Baş-

kanı Ahmet Genç de İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi’nin Eyüp Bulvarı’nda 

yüzme havuzu, buz pisti ve konferans 

solunu yapmak için ihale açtığını 

müjdeleyerek, “Çok yakında Eyüp’te 

ikinci bir yüzme havuzu ile buz pis-

tine kavuşacak. Bu güzel yatırımları 

için Büyükşehir Belediye Başkanımız 

Kadir Topbaş’a teşekkür ediyorum” 

dedi. Törende konuşmaların ardın-

dan Başkan Topbaş ve beraberinde-

kiler kurdele keserek tesisin açılışını 

gerçekleştirdi.n

>>
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Yaptığı spor yatırımlarıyla İstan-

bulluların yaşamlarını sağlıklı ve 

zinde biçimde sürdürmelerine katkı 

sağlayan İstanbul Büyükşehir Be-

lediyesi, yatırım hamlesine büyük 

bir projeyi daha ekledi. Tüm İstan-

bullulara spor yaptırmak amacıyla 

“Herkese Ücretsiz Spor” sloganıyla 

başlatılan “Ücretsiz Spor Projesi” 

ile 7’den 70’e herkes modern spor 

salonlarında, sekiz ayrı branşta 

ücretsiz spor yapma imkânına ka-

vuştu. Projeyi tanıtmak amacıyla, 

6 Ağustos’ta Okmeydanı Cemal Ka-

macı Spor Kompleksi’nde düzenle-

nen törene İstanbul Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı 

sıra milletvekilleri Feyzullah Kıyıklık 

ve Ayşenur Bahçekapılı, Zeytinbur-

nu Belediye Başkanı Murat Aydın, 

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 

Misbah Demircan ve Basketbol Fe-

derasyonu Başkanı Turgay Demirel 

katıldı. Sporcu gençler ile aileleri-

nin de yer aldığı törende, Spor AŞ 

Genel Müdürü İlker Astarcı ve bazı 

Büyükşehir Bürokratları da katıldı.

Törende salonu dolduran kalabalı-

ğa hitap eden Başkan Kadir Topbaş, 

yüzyılımızda şehirde yaşamanın 

getirdiği bazı sıkıntıların olduğunu 

belirtti. “Yerel yönetimler olarak 

sağlık şehirler ve sağlıklı nesiller 

oluşturmak için çalışıyoruz” diyen 

Başkan Kadir Topbaş, göreve gel-

diklerinde İstanbul’un 12 milyona 

varan nüfusuyla çok sayıda kültür, 

sanat ve spor aktivitesi alanına ih-

tiyaç duyduğunu ve bu ihtiyaçları 

giderecek çok önemli yatırımlar 

yaptıklarını kaydetti. Başkan, “70 

milyonluk nüfusunun yüzde 30’u 

18 yaşın altında olan bir ülkenin, 

olimpiyatlara sadece 68 sporcuyla 

katılması nasıl büyük bir eksiklik. 

İstanbulluların hayatın her alanın-

da spor yapabilmeleri için yatırım-

lar yaptık. Hatta sabahları belirli 

saatlerde spor hocalarımız müzik 

eşliğinde spor yaptırıyor. Diğer ta-

raftan İstanbul genelinde oluştur-

duğumuz 23 tesisimizin 14’ünde, 

“Ücretsiz Spor” projemizi başlatı-

yoruz. Vatandaşlarımız kendi böl-

gesine en yakın tesislere üye olarak 

“Ücretsiz Spor” projemizden istifa-

de edebilecekler. Uzman eğitmen-

ler nezdinde sekiz ayrı branşta spor 

yaparak sağlıklı yaşama ve kendi-

lerini geliştirme imkânı bulacaklar. 

Böylece spor salonlarımızın halka 

açılımı konusunda yeni bir adım 

atmış oluyoruz. Öte yandan insan-

larımızın sahillere, orman alanları-

na park-bahçelere yerleştirdiğimiz 

spor aletlerinde her gün spor yap-

maya başladığını görmek bize ayrı 

bir gurur veriyor” dedi. 

Başarılı sporculara 

bisiklet hediye edilecek

“Ücretsiz Spor” projesi çerçeve-

sinde İstanbul’daki tüm ilk ve orta 

dereceli okulların müsabakalarda 

birinci olan takımlarının her bireyi-

ne birer bisiklet hediye edeceklerini 

müjdeleyen Başkan Kadir Topbaş, 

“Böyle bir hedef koyarak çocukla-

rımızı teşvik etmek istiyoruz. Öte 

yandan çocuklarımız bu bisiklet-

lere güvenle binsin diye İstanbul 

genelinde 1050 kilometrelik bisik-

let yolu projelendirdik, önemli bir 

kısmının yapımını da sürdürüyoruz. 

Bütün İstanbullulara spor salonla-

rımızdan ve ‘Ücretsiz Spor’ proje-

mizden istifade etmelerini tavsiye 

ediyorum. Gelin sağlıklı yaşam için 

kendinize zaman ayırın. Göreceksi-

niz ki daha sağlıklı yaşayacaksınız 

ve sağlık giderleriniz de düşecek. 

Toplum olarak sporu bir hayat tarzı 

olarak benimsemeliyiz. Sağlıklı ya-

şam adına başlattığımız bu projenin 

İstanbullulara sağlık getirmesini ve 

hayırlı olmasını diliyorum” dedi.n

>>



20  DOSYA DOSYA 21



DOSYA 23

İlçe yöneticileriyle bir araya gelerek ihtiyaçları belir-

lemeyi ve bu ihtiyaçlara yönelik çözüm üretip kentin her 

yanında kaliteli yaşamın oluşmasına katkı sunmayı hedef-

leyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün ama-

cına biraz daha ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesi, Kartal’dan 

Çatalca’ya, Ümraniye’den Gaziosmanpaşa’ya uzanan hiz-

met zincirine bir halka daha eklendi ve Silivri’de, 50 mil-

yon YTL’ye mal olan 21 tesisi hizmete aldı. 20 Ağustos’ta 

düzenlenen bir törenle; 11 park, altı adet altyapı tesisi, 

iki hizmet binası, restorasyonu yapılan bir tarihi camii ve 

bir spor tesisinin toplu açılışı yapıldı. İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Silivri Belediye Başkanı 

Hüseyin Turan’ın ev sahipliği yaptığı törene Devlet Bakanı 

Nimet Çubukçu, AK Parti İstanbul Milletvekili İbrahim Yi-

ğit, Çatalca Kaymakamı Yüksel Ayhan ile çok sayıda ilçe 

ve belde belediye başkanıyla vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Devlet Bakanı Nimet Çubuk-

çu, çocukların ve gençlerin enerjilerini boşaltabilecekleri 

alanları bulamadıkları takdirde kendi bakanlığının gö-

rev alanına giren birçok sorununun ortaya çıktığına dik-

kat çekti. Yerel yönetimlerin özellikle çocuklar, gençler, 

özürlüler ve kadınlarla ilgili alanlarda son derece önemli 

görevler üstlendiğini belirten Çubukçu, İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi’nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın baş-

kanlığı döneminde bu görevi layıkıyla yerine getirdiğine 

söyledi. Bakan Çubukçu, “Tüm belediyelerimizin, özellikle 

de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, kendi bakanlığımın 

alanına giren konularda yükümüzü hafiflettiğini söyle-

yebilirim. İstanbul’da yüksek enerjili çalışmalar yapılıyor. 

Çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuzluklardan koru-

yacak spor yatırımları, söz konusu çalışmalardan sadece 

bir tanesi. Türkiye’de çok az kent bunu başarabiliyor ne 

yazık ki. Çocuklarımız ve gençlerimiz enerjilerini boşalta-

bilecekleri alanlar bulmalılar. Aksi takdirde bakanlığımın 

görev alanına giren sorunlarla karşılaşırız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da 

Silivri’ye kendi dönemlerinde yaklaşık 300 milyon YTL de-

ğerinde 83 tesis kazandırdıklarını ve yeni yatırımlara hız 

kesmeden devam ettiklerini ifade ederek, “5216 sayılı ka-

nunla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanan Silivri’nin kade-

ri değişti. İstanbul’u dünya şehirleri arasına sokacağımızı 

vaat ettik. İstanbul, ulaşımdan altyapıya, kültürel, sosyal 

ve sportif tesislerden park ve bahçelere kadar her alanda 

kendini hissettirdi” dedi.

Kentin geleceğini tasarlamak için kurulan İstanbul Met-

ropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde (İMP) 

çevre düzeni ve nazım imar planlarını hazırladıklarını ha-

tırlatan Başkan Kadir Topbaş, bunun İstanbul’un yeniden 

şekillenmesi ve dünyayla rekabet edecek hale gelmesi an-

lamını taşıdığını belirtti. “Artık şehirler karmaşık düzenle 

şekillenmemeli, onlara taşıyabilecekleri yeni fonksiyonla-

rın verilmesi gerekiyor” diyen Başkan Topbaş, konuşma-

sının devamında şunları söyledi: “İstanbul’un Türkiye’de 

sanayinin yüzde 37’sini barındıran bir şehir olması yeri-

ne, kongre, finans ve turizm merkezi olması için adımlar 

atıyoruz. Hazırladığımız planlarda bu unsuru göz önünde 

bulundurduk. İstanbul tek merkezli de olmamalıydı. Alter-

natif merkezlere ihtiyacı vardı. Anadolu Yakası’nda Kartal, 

yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bu bölgelerden 

biri olacak. Avrupa Yakası’nda Silivri, böyle bir merkez 

olarak öne çıkıyor. Yakın gelecekte, yaklaşık 2 milyon ki-

şinin barınacağı Silivri havzası, modern yüzüyle şehrimizin 

dünyaya yansımasında önemli bir unsur olacak. Bu planda 

Silivri’ye bir havaalanı, olimpiyat köyü yapmak ve ilçeye 

erişimin sağlanması için metro getirme çalışmalarını baş-

lattığımızı vurgulamak istiyorum.”

Silivri’de 21 büyük tesisin toplu açılışını yaptıklarını dile 

getiren Kadir Topbaş, “Yaptığımız hesaba göre tamamla-

dığımız tesislerin her birini tek tek açmaya kalksak, iki yılı-

mızı alıyor. Temel atma törenlerinden hiç bahsetmiyorum 

bile. İstanbul’un birçok ilçe ve beldesine ulaşım, altyapı 

yatırımları, atık su arıtma tesisleri, dere ıslahları, içilebilir 

kalitede su ve doğalgaz bu dönemde ulaştı. Köylerimiz 

dönemimizde sıcak asfalt gördü. AK Parti döneminde 

Türkiye’nin ve İstanbul’un kaderi değişti. Gelinen nokta 

küçümsenmeyecek boyuttadır. Daha önce personel maa-

şını veremeyen belediyeden, toplam 22 milyar YTL yatırım 

yapan belediyeye geldik. Bu rakamın 13 milyar YTL’si de 

ilçe ve beldelere özel yatırımlardan oluşuyor. Hizmet ya-

pılması gereken her yerde varız” dedi.

Olimpiyatlarda ilk altın 

Büyükşehir Belediyesi’nden geldi

Silivri’deki açılış törenin, Çin’deki Olimpiyatlar ile aynı 

döneme denk gelmesi nedeniyle konuşmasında bu ko-

nuya da değinen Başkan, bu büyük organizasyonda ilk 

altın madalyayı Büyükşehir Belediyesi’nin güreşçilerinden 

Ramazan Şahin’in aldığını vurguladı. Böylesi önemli orga-

nizasyonlarda başarı elde etmek için altyapıdan yetişen 

sporculara ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Topbaş, 

“İl Milli Eğitim Müdürümüzün ifadesine göre, okullarımıza 

yaptığımız 120 kapalı spor salonu ve spor kompleksleri 

sayesinde İstanbul, yıllar sonra ilk kez ülke düzeyinde ger-

çekleşen müsabakalardan başarılı sonuçlar elde etti. Okul-

lardaki spor salonlarından, geleceğin olimpiyat şampiyon-

larının yetişeceğine inancım sonsuz. Kendi dönemimizde 

bu kente 12 kapalı spor kompleksi, 10 orta ölçekli futbol 

sahası ile bir buz pisti yaptık. Sadece Silivri’de, bugün açı-

lışını yaptığımız tesisler arasında bir stat, üç orta ölçekte 

futbol sahası, üç basketbol sahası ve üç tenis kortu bu-

lunuyor. Bu tesisler vatandaşlarımızın da istifadesine su-

nuldu. Her ilçemize bir spor salonu yapmayı hedefliyoruz. 

Sağlıklı bir şehir oluşturmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek 

istiyoruz” dedi.

Silivri’nin 5216 sayılı kanunla Büyükşehir Belediyesi’ne 

bağlanarak tarihinde görmediği yardımı ve yatırımları bu 

dönemde aldığını belirten Silivri Belediye Başkanı Hüseyin 

Turan ise, “Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı-

mız Kadir Topbaş, her zaman Silivrililerin yanında oldu. Baş-

kanımız Kadir Topbaş ve ekibine yaptıkları hayati yatırımlar 

ve hizmetler için Silivri halka adına çok teşekkür ediyo-

rum. Silivri, Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle gelecekte 

İstanbul’un en nadide ilçelerinden biri olacaktır” dedi.

Törende konuşmaların ardından, Bakan Nimet Çubukçu, 

Başkan Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili İbra-

him Yiğit, Çatalca Kaymakamı Yüksel Ayhan ve Silivri 

Belediye Başkanı Hüseyin Turan ve sporcu çocuklar kur-

dele keserek İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yaptırılan tesisleri hizmete açtı. Bakan Çubukçu ile  Baş-

kan Topbaş, daha sonra ilçenin simgelerinden biri olan 

tarihi kaleyi gezdi.  n

>>
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Takvim yaprakları 17 Ağustos’u, 

saatler ise 03.02’yi gösteriyordu. 

Marmara Bölgesi’nde yaşayan her-

kes yataklarından büyük bir dehşet-

le uyandı. Sonuç tam bir trajediydi. 

On binlerce kişi canından, çok daha 

fazlası malından olmuştu. Türkiye 

günlerce kan ağladı. Ama yaşamı-

nı yitirenlerin üzüntüsünü yaşamak 

başka, bundan sonrası için tedbir 

almak başkaydı. Acılar dinmedi 

kuşkusuz, ilk günkü tazeliğini ko-

ruyordu, ama bir şeyler yapılması 

gerekiyordu. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, tam da bu nedenle bir 

dizi projeyi hayata geçirdi ve geçir-

meye devam ediyor. Depremin do-

kuzuncu yıl dönümünde, 17 Ağus-

tos 2008’de yeniden o büyük acı-

ların yaşanmaması için yürütülen 

>>
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“Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm 

Projeleri”nin tanıtım sergisi açıldı. 

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş ve Vali Muammer Güler’in 

katılımıyla Saraçhane Belediye 

Sarayı’nda açılan sergi yürütülen 

çalışmaların tanınması için son de-

rece faydalıydı.  

Açılışın ardından İstanbul’da dep-

reme karşı yürütülen çalışmala-

rı anlatan Başkan Kadir Topbaş, 

“İstanbul’un deprem riskini en az 

zararla göğüsleyebilmesi için, beş 

yılda 577 milyon YTL harcayarak 

şehrin teknik ve bilgi altyapısının 

güçlendirdik. Depremi önceden 

belirleyecek sistem üzerinde de ça-

lışıyoruz ” dedi. “Depremle birlikte 

yaşamak bu şehrin bir gerçeğidir. 

Ancak depremin acılarını yaşa-

mak bir kader olamaz. Bunun için 

İstanbul’un maruz kaldığı kötü şe-

hirleşmenin ortaya çıkardığı bozuk 

yapılaşmayı bertaraf ederek yeni 

bir İstanbul’u ancak kentsel dönü-

şüm projeleriyle hayata geçirebili-

riz” diyen Kadir Topbaş, Zeytinbur-

nu, Fatih ve Küçükçekmece’deki 

kentsel dönüşüm projelerinin İs-

tanbul için çok önemli bir başlangıç 

olduğunu ifade etti. Açılışı yapılan 

“Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm 

Projeleri” başlıklı sergiyi İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel 

dönüşüm kavramını ve bu konuda-

ki projelerini kamuoyuna daha iyi 

aktarabilmek amacıyla gerçekleş-

tirdiklerini anlatan Başkan Topbaş, 

“Bu sergi aracılığıyla Zeytinburnu, 

Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinin 

yeni haliyle tanışmış olacaksınız. 

Kentsel dönüşüm uygulaması ya-

pılan bölgelerin paftaları, deprem 

analiz haritaları, üç boyutlu maket 

ve tasarımlı görsel anlatımları ile 

bu sergi projelerimizi bütün detay-

larıyla ortaya koyuyor” dedi. 

İstanbul’daki binaların 

yüzde 57’si imara aykırı

Konuşmasında İstanbul’daki 1 mil-

yon 194 bin 643 binanın çoğunun 

imara aykırı ve kaçak yapılardan 

oluştuğuna dikkat çeken Başkan 

Kadir Topbaş, “Şehrimizdeki ya-

pıların yüzde 57’si, yasal ve tek-

nik prosedürleri yerine getirilme-

miş ruhsatsız yapılar. Kartal’da, 

Maltepe’de, Zeytinburnu’nda, 

Küçükçekmece’de, Fatih’te baş-

lattığımız kentsel dönüşüm proje-

lerimizle yılların ihmalini, birikmiş 

sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. 

En riskli binalar Zeytinburnu Sümer 

Mahallesi’nde bulunuyor. Orada 

geliştirdiğimiz kentsel dönüşüm 

modelinden vatandaşlarımız son 

derece memnun. Hatta yeni inşa-

at yapanlar bile bu inşaatlarından 

vazgeçip bu projemize katılıyorlar” 

dedi.

İstanbul’un bu riski en az zararla 

atlatması amacıyla beş yıldır yü-

rütülen çalışmaların milyonlarca 

YTL’ye mal olduğunu vurgulayan 

Başkan Kadir Topbaş, “AKOM, 

mikrobölgeleme harita çalışmaları, 

kentsel dönüşüm etüt projeleri, it-

faiye araç alımları ve güçlendirme 

çalışmalarının maliyetlerini topla-

dığımızda beş yıllık deprem yatırımı 

577 milyon YTL oluyor. Elbette bu 

rakamın içinde KİPTAŞ ve TOKİ’nin 

konut projeleriyle sözünü ettiği-

miz Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm 

Projesi’nin uygulama maliyeti yok” 

dedi.

İstanbul’da olası bir depreme kar-

şı tüm hazırlıkları içeren “Deprem 

Master Planı”nın oluşturulduğunu 

vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, 

tüm risk haritalarının yanı sıra afet 

anında 100 bin kişiye hizmet vere-

cek lojistik destek merkezinin ku-

rulduğunu ve Afet Koordinasyon 

Merkezi’nin her afete karşı araç ka-

pasitesinin artırıldığını kaydetti.

Fay hatları anbean 

takip ediliyor…

İstanbul’un deprem aktivitesini iz-

lemek amacıyla Kandilli Rasatha-

nesi işbirliğinde toplam 18 deprem 

izleme istasyonuyla çalışmaların 

devam ettiğini söyleyen Başkan 

Topbaş, konuşmasını şu sözlerle 

tamamladı: “TÜBİTAK işbirliğiyle 

Marmara Bölgesi’nde bulunan mev-

cut fay güzergâhları üzerine yerleş-

tirilen 16 adet hidrolik istasyonda, 

kaynak sularının fiziksel ve kimya-

sal değişimiyle birlikte radon gazı 

değişimi günlük bazda izleniyor ve 

olası depremlerle ilişkisi saptanma-

ya çalışılıyor. Öte yandan, Boğaziçi 

Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 

Almanya Potsdam-GFZ Enstitüsü 

işbirliğinde önemli bir projeyi daha 

uygulamaya alacağız. Uzaktan algı-

lama yöntemleriyle hasar görebilir-

lik analizi, ekonomik kayıpların in-

celenmesi ve Marmara Denizi içer-

sinde OBS (Deniz dibi Sismografları) 

yerleştirilmesine yönelik çalışmalar 

ise devam ediyor.”n
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>> Bize biraz kendinizden bahseder 

misiniz?

1970 yılında, Almanya’da doğdum. 

Yedi yaşındayken Şile’ye döndük. 

Liseyi Kabataş Erkek Lisesi’nde oku-

dum daha sonra İTÜ’de mimarlık 

eğitimi aldım. Şile’yi çok sevdiğim 

için belediyede çalışmaya başladım. 

10 yıl boyunca, Şile Belediyesi’nin 

farklı birimlerinde görev aldım. 2004 

seçimlerinde siyaset yolu açıldı. Hiz-

met tecrübemi ve isteğimi dikkate 

alarak teklifi kabul ettim. 

Şile’nin önemli sorunları ve 

bunların çözümleri nelerdir?

Sadece deniz kasabasıymış gibi gö-

rünmekle birlikte Şile, İstanbul’un 

alan açısından en büyük ilçesi. 792 

kilometrekarelik bir alan sahip. Yaz, 

kış değişen nüfusu var. Kışın toplam 

33 bin nüfusu varken yazın günü-

birlik ziyaretçilerle birlikte bu ra-

kam 400-500 bine ulaşıyor. Şile için 

İstanbul’un asude ve mahrem kalmış 

yeri diyebiliriz. Yüzde 80’i orman 

alanı olan Şile’nin en önemli sorunu, 

ekonomik sürekliğinin risk altında 

bulunmasıdır. Çünkü Şile’deki turizm 

ve tarım henüz istenilen seviyede de-

ğil. Turizm ve tarımda sürdürülebilir 

bir politika uygulamak gerekiyor. De-

ğişen nüfusa hizmet etmek bir diğer 

sorun. O nedenle planlamamızın ilk 

sırasına kurumsallaşmayı koyduk. 

Ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak 

amacıyla stratejik bir planlama yap-

tık ve başarılı olduk. 

Önemli projelerinizi anlatır 

mısınız? 

Şile’nin merkezindeki turizmi ta-

nımladık, yaz sezonunda günübilik 

gerçekleşen turizm hareketliliğini 

dört mevsime çıkarmayı planladık. 

Kongre, turizm, sağlık ve eğitimin 

Şile’nin geleceğinde önemli rol oy-

nayacağını öngörerek, bu alanlara 

yönelik çalışmalarımıza ivme ka-

zandırdık. Kültürel mirası turizme 

entegre ettik. Denizi, bezi, kalesi, 

mağaraları, feneri ve doğal atmos-

feriyle Şile, kültür turizmine açık bir 

yer. Tüm bunlarla birlikte ekolojik 

tarıma ve eko-turizme büyük önem 

veriyoruz. Ancak bu çalışmaların 

sadece kamudan değil, özel sek-

törden de destek alması gerektiği-

nin bilincindeyiz. O nedenle Şile’yi 

yatırıma uygun hale getirilmeye 

çalışıyoruz. Doğalgaz, su, kanali-

zasyon, deniz deşarjı gibi yatırım-

lar tamamlanarak çöpünün vahşi 

usullerle doğaya atılması önlendi. 

Tabii bunları tek başımıza değil, Bü-

yükşehir Belediyesi’nin ve hüküme-

timizin desteğiyle gerçekleştirdik. 

Sorunlarımızı Büyükşehir’e beyan 

ettiğimizde Başkanımız, bizimle 

aynı hassasiyetle konuya yaklaştı 

ve Şile’nin bütçesinin 200 katı işler 

yapabildik.  

Anlattıklarınızdan yola çıkarak, 

sürdürülebilir kalkınmanın 

sizin için çok önemli olduğunu 

söyleyebilir miyiz?

Elbette. Şile’nin ekonomik, ekolo-

jik ve sosyo-kültürel sürekliliğinin 

devam ettirilmesi çok önemli. Söz 

konusu üç maddeyi bir sacayağının 

parçaları olarak görüyor ve bunların 

dengede durması gerektiğini düşü-

nüyorum. Bunun içinse Şile orman-

larını ve suyun kaynağı, havzalarını 

koruyan, bir anlamda buraların bek-

çisi olan Şile köylüsünün yaşamsal 

sürekliliğini sağlamak gerekiyor. Bu 

amaçla kalkınma kooperatiflerimizi 

kurduk ve Şile köylerinde ürettiğimiz 

ürünleri Büyükşehir Belediyesi’ne 

satmaya başladık. Sözü edilen çalış-

ma bizim için trilyonluk yatırımdan 

daha değerli. İstanbul’un peyzajın-

da kullanılan çiçeklerin yüzde 70’ni 

üretiyoruz. Şimdi de doğal yollardan 

sebze-meyve üretimine geçiyoruz. 

Böylece Şile köylüsü, arazisini sat-

madan kazanç elde edecek, Şile’nin 

ekolojisi korunacak. Tarım arazileri-

ni kaybetmememiz gerekiyor. Bu sa-

dece yasalarla değil, sektörün sahip 

çıkması ve oradaki mülk sahiplerini 

ekonomik açıdan memnun edilme-

siyle mümkün. 

İstanbul’a oldukça uzaksınız, 

bulunduğunuz yerden kenti nasıl 

görüyorsunuz? 

İstanbul, kongre şehri olma yo-

lunda ilerliyor. Kültür ve turizm 

alanında gerekli ve doğru yatı-

rımlar yapılıyor. Geçmişte yapıl-

mış yanlışlar bizi çok yoruyor. 

Yeni planlarla mevcutlar arasında 

uyum sıkıntısının olacağı, ama bu 

sıkıntının zamanla aşılacağı ka-

naatindeyim. Yeni yapılaşmalara 

yönelik eleştirilerim var; bence 

ikinci konut konusu, yasalarla 

zorlaştırılmalı. Kaygı veren yapı-

laşmaya rağmen İMP’nin çok doğ-

ru bir amaca hizmet ettiğini düşü-

nüyorum. Yansımalarını yakın bir 

tarihte hepbirlikte göreceğiz. 

Gelecek için projeleriniz neler?

Şilelinin ortak kullanacağı bir sos-

yal alan, sinema, tiyatro, kültür 

merkezi gibi bir tesisimiz yok. Bu 

anlamda güzide mekânlar yapmak 

istiyoruz. Projelerimizi tamamla-

dık. Gerek özel sektör, gerekse 

Büyükşehir’den destek alarak ya-

tırımları en kısa zamanda gerçek-

leştirmek istiyoruz. Ayrıca Şile’de 

yabancı kaynaklı bir sağlık yatırımı 

planlıyoruz. 200 yataklı bir psiko-

somatik tedavi merkezinin yapımı-

na yakında başlayacağız. Bu arada 

Şile, maden zenginidir. Türkiye 

killerinin yüzde 60’ını, silis made-

ninin de yüzde 90’ını rezerv edi-

yor. Şile’de acilen ekolojiyle uyarlı 

bir madencilik sistemine geçilmeli. 

Açılan madenler dönüştürülmek, 

toprak kaybını önlemek şartıyla, 

yeni maden alanı açılmasına izin 

verilmeli ve bu toprak bir yerde 

depolanmalı. Maden taşımacılığı, 

turizm şehrine uyarlı, alternatif 

yollarla yapılamalı. Şile’nin eklojisi 

İstanbul’un ortak değeridir. Maden 

de Türkiye’nin ortak değeri, ancak 

ekolojinin kaybedilmişliği, madenin 

kazanılmışlığından çok daha önem-

li. Bunu yaşadığımız yüzyılda daha 

iyi anlayacağız. n
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire 

Başkanlığı’na bağlı Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü 

yeşili, mavisi, eski evleri ve beziyle kendine has dokusunu 

yitirmeyen Şile’de yürüttüğü bölgesel aydınlatma proje-

sini tamamladı. Proje kapsamında; Tarihi Şile Kalesi, Şile 

Festival Alanı, Büyük Mendirek Yolu, Küçük Mendirek 

Yolu, Şile Limanı, Balıkçı Barınakları, İstanbul Caddesi ve 

Belediye Meydanı ile çeşitli caddeler aydınlatıldı. İlçeye 

ulaşımı sağlayan Şile otobanı da çalışmaya dâhil edilerek 

çok daha güvenli bir hal aldı.

Bölgenin turizm potansiyeli ve ekonolojik dengesi göz 

önüne alınarak yapılan yenileme çalışmasında Şile’nin öz-

gün dokusuyla bütünleşen, modern aydınlatma teknikle-

rine sahip, yüksek verimli aydınlatma tesisleri kuruldu ve 

ilçede noktasal cazibe merkezleri oluşturuldu. 

Projede öncelikle Şile Bezi Festivali’nin ve diğer sosyal fa-

aliyetlerin yapıldığı meydan aydınlatıldı. İkinci aşamada 

ise etkinliklerin gerçekleştiği özel gecelerde mendirekle-

rin üzerindeki aparatlara takılabilinen; dengeli ışık yayan 

projektörlerle yüksek aydınlatma seviyesine ulaşıldı. Şile 

Limanı ve balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede deniz 

ve şehir konseptine uygun, balıkçı teknesi formunda este-

tik aydınlatma direkleriyle balıkçılara sağlıklı ve verimli bir 

çalışma ortamı sağlandı. 

Çeşitli kuşların yumurtlama alanı da olan tarihi Şile Kale-

si, düşük enerji tüketimine sahip, ultraviyole ışın yayma-

yan LED teknolojisiyle aydınlatıldı. Yeni sistemde, kale 

ışıkları enerji tasarrufu için gece belirli bir saatten sonra 

düşük seviyeli uyku moduna geçiyor. İlçenin en önemli 

mekânlarından olan İstanbul Caddesi ve Belediye Meyda-

nı, mavi renkli gömme spotlar, cami aydınlatması ve yel-

ken formatındaki cadde aydınlatması ile yaşayan canlı bir 

mekân haline getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 

aydınlatmayla bölgede gecelerin daha coşkulu yaşanması, 

dokunun ön planda tutularak vurgulanması, pasif durum-

daki alanların yaşayan, aktif alanlar olarak gece yaşamına 

katılması sağlandı. Güvenlik seviyesinin de arttığı bölgede 

günbatımında denizköpükleri ile ışığın dansı, halkın yoğun 

ilgisini çekiyor. n

>>

Kayışdağı Darülaceze Müdürlü-

ğü, yurtiçi ve yurtdışından gelen 

konukları nedeniyle yaz ayları-

nı hareketli geçirdi. Hyundai’nin 

sponsorluğunda gerçekleştirilen 

“Global Young Chef Turkey 2008 

/ Uluslararası Genç Aşçılar Türki-

ye 2008” kapsamında Türkiye’ye 

gelen Güney Koreli genç aşçılar, 

27 Temmuzda Kayışdağı Darüla-

ceze sakinlerine Kore mutfağından 

lezzetler sundu. Güney Kore’deki 

çeşitli üniversitelerde aşçılık eği-

timi alan öğrenciler  ile onlara bu 

eğitimi veren öğretim görevlilerinin 

oluşturduğu grup, önce Darülaceze 

Müdürlüğü’nü gezerek yetkililerden 

kurumla ilgili bilgi aldı. Darülaceze 

sakinlerinin diyet programları göz 

önünde bulundurularak hazırlanan 

öğle yemeği menüsü Darülaceze 

sakinlerinden tam not aldı. 

Öğle yemeğinin ardından Güney 

Koreli aşçılar, Darülaceze sakinleri 

için mutfak malzemelerini kullana-

rak küçük bir konser verdi. Darü-

lacezelilerin hoşça vakit geçirdiği 

program, tercümanlar eşliğinde 

gerçekleştirilen sohbetin ardından 

sona erdi. 

73 yaşındaki Darülaceze sakini 

Salih Aydın; Koreli grubun ziyare-

tinden çok memnun kaldıklarını, 

damak tadımızın farklılığına rağ-

men yemekleri çok beğendiklerini 

söyledi.n

>>
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağ-

lı faaliyet gösteren Gençlik Meclisi, 

görkemli bir festival aracılığıyla al-

ternatif sanat dallarından biri ka-

bul edilen graffiyi İstanbullularla 

buluşturdu. Türkiye ve dünyadan, 

40 ünlü graffiticinin, “İstanbul” te-

malı çizimleriyle katıldığı festival, 

24 Ağustos Pazar günü Eski Galata 

Köprüsü’nde gerçekleştirildi. 2010 

Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’da 

farklı ülke ve şehirlerden farklı kül-

türleri bir araya getirmenin yanı 

sıra Avrupa ülkelerinde sanatın 

önemli bir öğesi olarak değerlen-

dirilen graffitinin İstanbullulara 

doğru biçimde anlatılmasını sağla-

mak amacıyla düzenlenen festiva-

le büyük bir ilgi vardı. Her biri bu 

alanının uzmanı olan graffiticiler, 

tüm hünerlerini çizim yapmaya uy-

gun 200 metre uzunluğunda, 2,40 

metre yüksekliğindeki OSB zemin 

üzerinde sergi. Festivalde üretilen 

çalışmalar, daha sonra İstanbul’un 

çeşitli noktalarında sergilenerek 

geniş kitlelerle buluşturulacak. 

Festivalde sadece graffiticiler değil, 

müzik grupları da eserlerini sergi-

ledi. İstanbul Attack, Emre Baran-

sel, Alaturka Mavzer, Mihenk Taşı, 

Dapoet, Merdiven Cru, DJ Sonat ve 

Beatbox: Tapemen’in verdiği kon-

ser etkinliğe katılan herkese müzik 

dolu saatler yaşattı. n

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile 

Orta Öğretim Kurumları Sınavı 

(OKS), öğrencilerin yaşamında bir 

dönüm noktası adeta. İyi bir puan 

tutturmak çok önemli ama bir o ka-

dar önemli olan bir başka nokta var; 

tercihlerini iyi yapabilmek. Söz ko-

nusu sınavlara giren öğrencilere en 

büyük destekse geçtiğimiz yıllarda 

olduğu gibi bu yıl da İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi’nden geldi. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli 

noktalarına “tercih çadırları” kura-

rak uzman rehber öğretmenler vası-

tasıyla ÖSS ve OKS adaylarının yardı-

mına koştu. Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlü-

ğü himayesinde 14 Temmuz’da, 22 

ilçe, 62 noktada hizmete giren ÖSS-

OKS Tercih Çadırları’nda, özel ders-

hanelerin sponsorluğunda öğren-

cilerin tercihlerine yardımcı olmak 

için uzmanlar desteğiyle, bilgisayar 

ortamında ücretsiz ÖSS-OKS tercih 

danışmanlığı hizmeti verildi.

Sınava girenlerin, oluşan tercih sıkın-

tıları ortadan kaldırılarak, bilinçli ter-

cihler yapılmasına katkıda bulunul-

duğu tercih çadırlarında, öğrencilerin 

bireysel yetenek ve becerileriyle doğ-

ru orantılı, yapmaktan mutluluk duy-

dukları meslekler seçmeleri sağlandı. 

Mesleğin bir ömür boyu yaşanılacak 

hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu 

düşünülecek olursa seçim sürecinin 

önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu 

önemli süreçte çocuk ve gençlerimi-

zin yanında olmak ve destek vermek 

amacıyla kurduğu tercih çadırlarına 

bu yıl da yoğun ilgi oldu. Tercih ça-

dırları 6 Ağustos’a kadar açık kaldı.n
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Türk mimari anlayışına uygun bi-

çimde Avcılar Deniz Köşkler’de inşa 

edilen Sosyal Tesis’in açılışı İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş tarafından gerçekleştirildi. 

Açılış törenine Başkan’ın yanı sıra 

İstanbul Milletvekilleri, İstanbul 

Büyükşehir Belediyespor Başkanı 

Göksel Gümaşdağ, ilçe ve belde 

belediye başkanları, Büyükşehir Be-

lediyesi Bürokratları ile vatandaşlar 

yer katıldı. 

Törendeki konuklara hitap eden 

Başkan Kadir Topbaş, geride bı-

rakılan 4,5 yılda, İstanbul’da çok 

şeyin değiştiğini belirterek, “Ula-

şımdan altyapıya, sosyal donatı 

alanlarından, kültür-sanat ve spor 

aktivitelerine kadar her noktada 

varız. Halkımız sorunları nasıl çöz-

düğümüzü, çözmekte olduğumuzu 

bizzat yaşayarak görüyor” dedi. Bir 

şehrin medeniyetinin, insanların 

o şehri ne kadar çok kullandığıyla 

ölçülebileceğini ifade eden Kadir 

Topbaş, “Göreve geldiğimizde 11 

milyon olan İstanbul’un günlük 

hareketliliğini 23 milyona taşıdık. 

Aynı zamanda bu hareketliliği doğ-

ru ulaşım akslarıyla hızlı ve kon-

forlu bir şekilde yönlendiriyoruz. 

İstanbul’un sorunlarını onurla ve 

gururla çözüyoruz. Avcılar’a hizmet 

ederken belediye başkanı bir başka 

partiden demiyoruz. Bize tavır koy-

mayan herkesle çalışırız. Amacımız 

doğru hizmetler yaparak güzel izler 

bırakmak” dedi. Sosyal tesislerin 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 

belediye başkanlığı döneminde 

halka açıldığını hatırlatan Başkan 

Topbaş, şu anda 15 sosyal tesisle 

İstanbullulara hizmet verdiklerini 

ve yılsonuna kadar üç sosyal tesisin 

daha açılışını yapacaklarını kaydet-

ti. Başkan, “Yerel yönetimlerin bir 

görevi de halkın bir araya geleceği 

ortak mekânlar oluşturmaktır. Çün-

kü buralar demokrasi alanlarıdır. 

Hoşgörünün, sosyal kaynaşmanın, 

dayanışmanın ve sosyal barışın yolu 

buralardan geçer” dedi. Başkan 

Topbaş, tesis hakkında şu bilgileri 

verdi: “1500 metrekarelik alanda 

kurulan Deniz Köşkler Sosyal Tesisi, 

370 kişi kapasiteli. Tesise 1 milyon 

YTL, çevre düzenlemesine de 1 mil-

yon YTL harcandı. İkinci etapta bin 

kişilik düğün salonu ve 2 bin kişilik 

amfi tiyatro ile 35 bin metrekarelik 

bir yeşil alan düzenlenecek. Burası 

tam bir kültür, sanat, dinlenme ve 

aktivite merkezi oluyor.” n

Tarihi kentlerin yerel yönetimle-

rini bir araya getiren Tarihi Kentler 

Birliği’nin (TKB) düzenlediği “2007 

Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koru-

ma Proje ve Uygulamalarını Özen-

dirme Yarışması” sonuçlandı. İs-

tanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de 

üye olduğu birliğin Emirgan Şerifler 

Yalısı’nda düzenlenen ödül töreni-

ne Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 

Günay, İstanbul Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Kadir Topbaş ve Vali 

Muammer Güler’in yanı sıra, birçok 

ilden vali, belediye başkanı, kayma-

kam ile bilim insanları katıldı.

Törende konuşan Bakan Ertuğrul 

Günay, Türkiye’nin sadece tarihi 

kentleri korumak değil, korumakla 

birlikte kullanıma taşımak anlayışı-

na da ihtiyacı olduğunu vurguladı. 

Bakan Ertuğrul Günay, “Toprağımı-

zın neresini kazarsanız, neresindeki 

tozu, kiri elinizle iterseniz altından 

çok eskilere kadar giden ya da ya-

kın yılların değerini bir kez daha 

anımsamamıza yol açan bir değer 

çıkıyor” dedi.

Başkan Kadir Topbaş da uzun çaba-

larla hayata geçirilen Tarihi Kentler 

Birliği’ne  ev sahipliği yapmaktan 

duyduğu memnuniyet dile getire-

rek başladığı konuşmasında, bin-

lerce yıllık tarihiyle medeniyetlere 

ışık tutan İstanbul’un bu konuda 

da öncülük yapmak zorunda oldu-

ğunu söyledi. “İstanbul’un derin 

tarihinin gün yüzüne çıkartılarak 

insanlığa sunmak sorumluluğuz 

var. Hizmetlerimizi bu bilinçle ya-

pıyoruz” diyen Topbaş, ülkemizin 

değerlerinin uzun yıllar farkında 

olmaksızın, hoyratça, bilinçsizce 

yok edildiğine dikkat çekti. Başkan, 

“İstanbul, sadece medeniyetin en 

büyük simgelerini yer aldığı Tarihi 

Yarımada’daki eserlere değil, Erken 

Hıristiyanlık Dönemi’ne ait mağara-

larla dünyada çok önemli değerlere 

sahip. İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi olarak, Tarihi Yarımada başta 

olmak üzere şehrin birçok bölge-

sindeki tarihi eserleri ihya çalışma-

larına başladık, bir kısmını tamam-

ladık” dedi. Törende konuşmaların 

ardından yarışmada dereceye giren 

belediye başkanlarına ödülleri ve-

rildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

de “Eyüp Bahariye Mevlevihanesi 

Restitüsyon Restorasyon ve Çevre 

Düzenleme Projesi” ile ödüle layık 

görüldü. Başkan Kadir Topbaş’a 

ödülünü Vali Muammer Güler tak-

dim etti.  n
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İstanbul’un Anadolu’ya açı-

lan kapısı olarak nitelendirilen 

Haydarpaşa, inşa edildiği 1906 

yılından günümüze kentin en 

önemli mimari simgelerinden 

biri. İki Alman mimar, Otto Rit-

ter ve Helmuth Conu tarafından 

projelendirilen Haydarpaşa, yüz 

yılı aşkın bir süredir başından 

geçen tüm felaketlere rağmen 

büyüleyiciliğini muhafaza edi-

yor. Bu tarihi yapı ve çevresini 

yeni bir görünüme kavuşturmak 

üzere yola çıkan İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi, Haydarpaşa’nın 

kendi geleceğini belirleyebilmesi 

amacıyla bir konferans düzen-

ledi. Ulaştırma Bakanlığı, sivil 

toplum örgütleri, yerel yönetim, 

meslek odası, Koruma Kurulu 

temsilcileri, Belediye Bürokratla-

rı ve çeşitli üniversitelerden uz-

manların katıldığı konferans, 31 

Temmuz’da Yıldız Korusu’ndaki 

Malta Köşkü’nde gerçekleşti. Bü-

yükşehir Belediyesi’nin Haydar-

paşa bölgesini bütün ilgililerin 

görüş ve önerileri doğrultusunda 

yeniden planlamak amacıyla dü-

zenlediği “Arama” konferansını, 

katılımlı yöntemler konusunda 

dünyada ve Türkiye’de 500’ü 

aşkın uygulama yapan Prof. Dr. 

Oğuz Babüroğlu yönetti. İki gün 

süren konferansta, Haydarpaşa 

ve çevresini kapsayan planın na-

sıl olması gerektiği konusunda 

öneriler ve fikirler tartışıldı. 

Üç boyutlu imar planı 

yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

şirketlerinden BİMTAŞ, konfe-

ranstan çıkan sonuçları, “1/5000 

ve 1/1000 Ölçekli Haydarpaşa 

Gar, Liman ve Geri Sahası Koru-

ma Amaçlı Nazım İmar Planı”nı 

ve planın üç boyutlu maketini ha-

zırlamak üzere çalışmalara başla-

dı. Haydarpaşa ve çevresiyle ilgili 

çalışma, İstanbul’da hazırlanan 

ilk üç boyutlu imar planı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, 

30 Kasım 2007 tarihinde bir proto-

kol yaparak, “İstanbul’un evrensel 

düzeyde taşıdığı tarihi, kültürel ve 

doğal değerlerinin korunarak, bir 

dünya kenti olması, ülke ve bölge 

kalkınmasıyla uyumlu tarih, kültür, 

sanat ve hizmet ağırlıklı bir metro-

pol olarak gelişmesi göz önünde 

bulundurularak, Haydarpaşa Lima-

nı ve geri sahasını kapsayan bölge 

için 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Hay-

darpaşa Gar, Liman ve Geri Sahası 

Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” 

çalışmalarının yapılmasını karara 

bağlamıştı.

TCDD ile İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin işbirliğiyle hazırla-

nan plan, İstanbul 5 ve 6 No’lu 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Ko-

ruma Kurulu’nun onayına sunu-

lacak. Plan, Koruma Kurulu’nun 

onayının ardından Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı’nın onayıyla 

yürürlüğe girecek. TCDD ile yapı-

lan protokol gereği 110 hektar-

lık alanın planlama çalışmalarını 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

yürütüyor. n
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

stratejik vizyonunda belirlenen “öncü 

ve önder belediye olmak” ilkesine 

her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. 

Yaptığı çalışmalarla bugüne dek sa-

dece yurtiçindeki değil, yurtdışında-

ki yerel yönetimlere de örnek olan 

Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha 

imza atıyor. Ve “1. Ulusal Dilencilik 

Sempozyumu”nu, ‘Tarihte ve Günü-

müzde Dilencilik’ temasıyla 18-19 

Ekim tarihlerinde İstanbul Cemal Re-

şit Rey Konser Salonu’nda yapmaya 

hazırlanıyor. Bundan böyle iki yılda 

bir gerçekleştirilecek sempozyumda, 

tüm akademisyen ve uzmanlar tebliğ 

sunabilecek. 

Konuyla ilgili görüşlerini başvurduğu-

muz İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Tah-

maz, zabıtanın kurulduğu günden bu 

yana uğraştığı sorunlardan birinin de 

dilencilik olduğuna dikkat çekerek, 

günümüzde giderek şekil değiştir-

se de dilenciliğin arttığını, organize 

bir yapıya kavuştuğunu belirtti. Esas 

sorunun, bu alanda birçok kuruma 

görev verilmesine rağmen tam an-

lamıyla yetki bütünlüğünün olma-

masından kaynaklandığını söyleyen 

Tahmaz, bunun için de dilenciliğin et-

raflıca irdelendiği, tarihi arka planının 

ve günümüzdeki durumunun tartışıl-

dığı bir sempozyum düzenlemeye ka-

rar verdiklerini ve bu sempozyumdan 

sorunun sınırları belirlenirken, çözüm 

yollarının da gösterildiği bir sonuç al-

mayı düşündüklerini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ge-

nel Sekreter Yardımcısı Muammer 

Erol, Zabıta Daire Başkanı Mustafa 

Tahmaz, Zabıta Destek Hizmetleri 

Müdürü Bayram Ali Çakıroğlu, Zabıta 

Destek Hizmetleri Md. Yardımcıları 

Sadettin Özyazıcı ve İsmail Özbek’in 

düzenleme kurulunda yer aldığı Sem-

pozyum için şimdiye kadar 32 akade-

misyen tebliğ sundu. 

Bilim Kurulu Başkanlığı’nı İstanbul 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Korkut 

Tuna ve İstanbul Ticaret Üniversi-

tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri 

Orman’ın yaptığı dilencilik sempoz-

yumunda ele alınacak konu başlıkları 

şöyle: “Dilenciliğin Soy Kütüğü-Arka 

Plan”, “Dilencilik Olgusunun Anato-

misi”, “Dilencilik Olgusunun Bileşen-

leri”, “Türkiye’de Dilencilik Olgusu /

Problemi”, “Türkiye’de Dilencilik Ol-

gusunun Ele Alınış Biçimleri”, “Dilen-

cilikle Mücadele”. n

İlgili üniversitelerin lisans ve ön lisans programların-

da okuyan onlarca genç, mesleğe ilk adımlarını Hıf-

zıssıhha Laboratuarları’nda atıyor. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 

bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sağlık ve Hıfzıssıhha 

Müdürlüğü, yerel yönetimlerin sağlık alanındaki temel 

görevi olan halk sağlığını koruma çalışmalarını sürdü-

rürken, gelecekte bu alanda hizmet verecek olan iş gü-

cünün yetiştirilmesine de katkı sağlıyor. 

Hıfzıssıhha Laboratuarları’nda her yıl onlarca genç 

uygulamalı eğitim alıyor. Üniversitelerin; kimya mü-

hendisliği, kimyagerlik, gıda mühendisliği ile gıda ve 

kimya teknikerliği gibi bölümlerinde okuyan öğren-

ciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi laboratuarların-

da gördükleri stajla teorik bilgilerini pratiğe dökme 

imkânı elde ediyor. Üniversite öğrencilerinin yanı 

sıra meslek liselerinin gıda ve kimya teknisyenliği 

bölümlerinde okuyan öğrenciler de Hıfzıssıhha labo-

ratuarlarında meslekle tanışıyor. Türkiye’nin dört bir 

yanında üniversite eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 

her yıl şubat ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 

staj başvurusu yapıyor. Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdür-

lüğü tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde staj 

başvuruları kabul edilen öğrencilerden lisans eğitimi 

alanlar 30 iş günü, ön lisans programlarında okuyan 

öğrenciler ise 40 iş günü Hıfzıssıhha laboratuarların-

da staj yapıyor.  

 “Şehir Hıfzıssıhha Müessesesi” adıyla 1952 yılında 

kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hıfzıssıhha La-

boratuarları, Türkiye’deki sağlık alanında önemli ça-

lışmalara imza atan binlerce uzmanın yetiştirilmesine 

katkıda bulundu.  n

n
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Su sektöründe önemli bir yere sahip olan ve çalışma-

larıyla adından sık sık söz ettiren İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Hamidiye AŞ, yine bir ilki geçekleştirerek “su 

otomat”ını ithal etti. Özellikle yaz aylarında yolcuların 

su ihtiyacını giderebilmek ve pratik alışveriş yapma kül-

türünü kazandırmak amacıyla Almanya’dan ithal edi-

len otomatlar, Temmuz ayından itibaren İstanbullunun 

hizmetine sunuldu. İstanbul Ulaşım AŞ’ye ait metro ve 

tramvay hatlarındaki istasyonlarda kullanılmaya başla-

nan otomatlar, yolcuların anlık alışveriş ihtiyacını kar-

şılıyor. Görsel şıklığıyla da göz dolduran makineler kısa 

sürede yolcuların dikkatini çekmeyi başardı. 

Son derece pratik şekilde çalışan yeni otomatlardan 0,5 

litrelik ideal soğukluktaki pet şişe sular, madeni para 

kullanılarak 50 Yeni Kuruş’a temin edilebiliyor. Made-

ni paranın ürünün fiyatından fazla olması durumunda 

otomat para üstü verebiliyor.

Hayata geçirilen projeyle ilgili açıklama yapan Hamidi-

ye AŞ Genel Müdürü Kenan Kılıç, “Uzun süren Ar-Ge 

çalışmalarımız neticesinde böyle bir projeyi hayata ge-

çirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bu proje biraz da 

metro ve tramvayları kullanan yolcuların talepleriyle 

şekillendi. Yolcular peronlarda bekleme esnasında te-

mel ihtiyaç maddesi olan suyu nasıl tedarik edebilecek-

leri hususunu Ulaşım AŞ’deki yetkililere iletmişler. Biz 

de bu ihtiyacın hızlı ve pratik bir şekilde nasıl karşılana-

bileceğini düşündük ve böyle bir projeyi hayata geçir-

dik. Tüm İstanbullulara hayırlı olsun” dedi.

2008 yılı için metro ve tramvaylarda hizmet veren Ha-

midiye Otomatları, devam eden yıllarda toplu taşıma-

nın olduğu diğer mecralarda, alışveriş merkezlerinde ve 

hastanelerde de kullanılabilecek.n

Ekonomi alanın önemli yayın-

larından Capital dergisinin bu 

yıl 11’inci kez düzenlediği ve 

şirketlerin cirolarına göre de-

ğerlendirildiği “Türkiye’nin 

En Büyük 500 Özel Şirketi” 

araştırmasında İGDAŞ, 2 

milyar 137 milyon YTL’lik 

cirosuyla genel sıralama-

da 31’inci, enerji sek-

töründe ise 7’nci oldu. 

Geçen yıl da 30’uncu 

sırada yer alan İGDAŞ, 

4 milyona yaklaşan abo-

nesi ve 13 bin kilometre-

yi aşan doğalgaz altyapı-

sıyla Türkiye’nin parlayan 

yıldızı. 

İGDAŞ, bu başarısının yanı 

sıra yine Capital tarafından 

gerçekleştirilen bir başka araştır-

maya göre Türkiye’nin en değerli 

markaları arasına girmeyi başardı. 

Capital’in, İngiliz araştırma şirketi 

“Brand Finance” işbirliğiyle ha-

zırladığı, alanında ilk ve tek olan 

“Türkiye’nin En Değerli Markaları 

Araştırması”nda İGDAŞ, Türkiye 

genelinde 32’inci, enerji sektörün-

de ise 2’inci sırada yer aldı. 150 

şirketin dâhil edildiği araştırmayla 

Türkiye’nin seçkin ve önde gelen 

şirketlerinin marka yönetimindeki 

başarısı ölçülürken, ciro ve kârlılık 

rakamlarıyla göz dolduran şirket-

lerin marka performansları gözler 

önüne serildi. Hesaplamada ise 

ciro, vergi öncesi kâr ve şirketlerin 

son beş yıllık büyüme rakamları göz 

önünde bulunduruldu.  

İGDAŞ’ın elde ettiği başarıyı değer-

lendiren Genel Müdür Bilal Aslan, 

“İGDAŞ, Türkiye doğalgaz sektörü-

nün lider kuruluşudur. Yatırımları-

mız 13 bin kilometreyi aştı. Abone 

sayımız 4 milyona yaklaşıyor. Bu 

durum bize sektör için lokomotif 

olma misyonunu yüklüyor. Bugüne 

kadar bilgi ve tecrübelerimizi sektö-

rün hizmetine sunduk. Türkiye’nin 

dört bir yanında faaliyet gösteren 

doğalgaz dağıtım şirketlerine bak-

tığınızda mutlaka İGDAŞ imzasına 

rastlarsınız. İGDAŞ, sektör için bir 

okul oldu, tecrübelerimizi ulusla-

rarası alana taşıyoruz. Bu araştırma 

da gösterdi ki İGDAŞ, Türkiye’nin 

en önemli markalarından biri. Bi-

zim asıl hedefimiz global bir marka 

olabilmek” dedi.n
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Bu yaz, özellikle de Ağustos ayı 

çok sıcak geçti. Nem oranın art-

masının da etkisiyle sıcaklık iyiden 

iyiye kendini hissettir hale geldi. 

Bu sıcakta evlerinde duramayan, 

aileleri ya da sevdikleriyle birlik-

te zaman geçirmek ve biraz ol-

sun kentin stresinden uzaklaşmak 

isteyenler deniz kenarlarına ve 

ormanlık alanlara koştu. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’ne ait, kent 

geneline yayılmış, konumları ve 

çevre düzenlemeleriyle ilgi çeken, 

ferah ve nezih 15 sosyal tesis, hal-

kın soluk almak amacıyla seçtiği 

mekânlar arasındaydı. 

Bu yıl söz konusu yerleri kaç kişinin 

ziyaret ettiğine ait bilgi tam olarak 

belli değilse bile geçen yılın rakam-

ları, halkın söz konusu ilgisini gözler 

önüne sermek için yeterli aslında. 

Geçen yıl şehir genelindeki sosyal 

tesisleri 7 milyon kişi ziyaret etti. 

Bu ziyaretlerde Florya Sosyal Te-

sisleri, 1 milyon 728 bin 259 kişiyle 

birinci sırayı alırken 1 milyon 720 

bin 433 ziyaretçi sayısıyla Çamlıca 

Sosyal Tesisleri ikinciliği elde etti. 

Ucuza kaliteli hizmet...

Halkın ucuza kaliteli hizmet ala-

bilmesi amacıyla mekânlar oluştu-

rulması gerektiği bilinciyle hareket 

eden İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi, 2005 yılında sadece altı adet 

olan sosyal tesis sayısını 2007 yıl-

sonunda 15’e çıkardı. Destek Hiz-

metleri Daire Başkanlığı’na bağlı 

olarak faaliyet gösteren bu kurum-

larda başta düğün olmak üzere baş-

ka organizasyonlar düzenlemek, 

çevresinde yürüyüş ve çeşitli spor 

aktiviteleri yapmak da mümkün. 

Çoğu deniz kenarında ve ormanlık 

alanlarda kurulan bu tesislere hal-

kın yoğun ilgi göstermesinden yola 

çıkan Büyükşehir Belediyesi, sosyal 

tesislerin sayısını daha da artıracak. 

Bu yılsonuna kadar tamamlanacak-

ların yanı sıra gelecek yıl hizmete 

açılması planlanan sekiz yeni te-

sisle birlikte İstanbullular 26 sosyal 

tesisten hizmet almaya başlayacak. 

Sosyal barışın, hoşgörünün, birlik-

te yaşama kültürünün biraz da bu 

mekânlarda yeşereceğine inanan 

Büyükşehir Belediyesi, açacağı yeni 

sosyal tesisler ile 8 milyon İstanbul-

luya hizmet vermeyi hedefliyor. 

Yenilenen mekânlar 

yeniden gündemde

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan 

kente yeni yaşam alanları kazandı-

rırken bir yandan da mevcut olanları 

yeniden yapılandırarak teknolojik 

cihazlarla güçlendiriyor. İşte 1994 yı-

lında hizmet vermeye başlayan Flor-

ya Sosyal Tesisi de onlardan biri. Mar-

mara Denizi sahilinde yer alan Florya 

Sosyal Tesisi, 1180 kişilik kapalı ve 2 

bin 780 kişilik açık alanlarıyla İstan-

bullulara hizmet veriyor. Denize sıfır 

noktada 150 dönümlük arazi içinde 

yer alan Florya Sosyal Tesisi’nde 250 

kişi kapasiteli restoran, bin kişilik çay 

bahçesi, 2 yüz kişilik kafeterya, 650 

kişiyi ağırlayacak büyüklükte grup 

yemek salonu ve bin kişilik açık (yaz-

lık) grup organizasyonlarının yapılabi-

leceği bir bahçe bulunuyor. Tamamı 

halka açık Florya Sosyal Tesisin en 

yüksek noktasında, 2003 yılında inşa 

edilip hizmete sokulan Şahin Tepesi, 

soğuk içeceklerin sunulduğu manza-

ralı bir kafeteryaya sahip. Florya Sos-

yal Tesisi’nin en gözde yerlerinden 

biri olan 650 kişilik havuzlu salon özel 

davetler için tercih edilen bir mekân. 

Yaz sezonlarında bin kişi kapasiteli 

düğün pisti, renkli fıskiyelerle dona-

tılmış havuzlu bahçesiyle hizmet ve-

riyor. Tesis alanı içerisinde; geniş gezi 

parkurları, deniz kıyısı boyunca yaya 

yolları ve 3 bin araçlık açık otopark 

düzenlenmiş. n
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Özellikle yaz aylarında sahil bo-

yunca bir gezintiye çıktığınızda, 

yolunuzun üzerindeki manzara 

karşısında önce şaşırırsınız. Ar-

dından bundan birkaç yıl önce 

buraların nasıl olduğunu düşün-

meye başlarsınız. Sahil şeridinin 

kenarında yürürken yaşadığınız 

endişeyi hatırlamak için hafızala-

rınızı fazla zorlamaya gerek yok-

tur. Her an sizi tehdit edebilecek, 

canınıza ya da paranıza kast ede-

bilecek biriyle karşılaşma olasılı-

ğının bulunduğu yılların üzerin-

den çok değil, sadece dört veya 

beş yıl geçmiştir. Şimdi huzurla 

yürümenin, hatta yürüdüğünüz 

yolun keyfini çıkarma zamanıdır. 

Her köşesi iyi planlanmış peyzaj 

çalışmasıyla adeta cennet bahçe-

si görünümündeki sahil parkları, 

sadece sizin değil, 7 den 77’ye 

tüm İstanbulluların uğrak yeri. 

Bir dönem oturmaya bile korku-

lan sahiller, coşkulu kalabalığın 

oluşturduğu panayır yeri havası-

na büründü. Söz konusu alanlar, 

Büyükşehir Belediyesi’nin dört 

yılda yaptığı 210 milyon YTL’lik 

yatırımla vatandaşların 24 saat 

nefes aldığı alanlara dönüştü. Bir 

dönem tinercilere terk edilen sa-

hillerde artık, piknik ve spor ya-

pılıyor. İstanbullar özellikle hafta 

sonları ve yaz akşamları sahillere 

akın ediyor. 

İstanbul’u çevreleyen 100 kilo-

metrelik sahil hattını oluşturan 

Kartal’dan Kadıköy ve Beykoz’a, 

Sarıyer’den Eminönü ve Yeşilköy’e 

kadar tüm parklar ve sahil yolla-

rıyla Haliç çevresi aydınlatılır-

ken, Dragos, Küçükçekmece Göl 

Kenarı, Kasımpaşa ve Balat’ta 

yapılan dört yeni sosyal tesis de 

kalitesi ve uygun fiyatlarıyla İs-

tanbulluların akınına uğruyor. İs-

tanbul genelindeki düzenlemeler 

kapsamında 30 kilometre bisik-

let ve koşu yolu oluşturulurken 

vatandaşların spor yapabilmeleri 

için bütün parklar, bahçeler ve 

sahiller spor aletleriyle donatıl-

dı. Yaya yollarını büyük oranda 

genişleten ve toplam yeşil alanı 

yüzde 50 arttırarak 45 milyon 

metrekareye çıkartan Büyükşehir 

Belediyesi, sahiller boyunca yeni 

parklar da yaptı.

Yeşil alan ve sahil düzenleme ça-

lışmalarının son dört yılda geldi-

ği noktayı özetleyen Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

“Göreve geldiğimizde, kent ge-

nelinde 30 milyon metrekare 

olan yeşil alana 15 milyon metre-

kare daha ekleyerek yeşil alanları 

yüzde 50 artırdık. Sahiller birile-

ri tarafından işgal edilmiş, farklı 

maksatlarla kullanılır hale gel-

mişti. Genel itibarıyla vatandaşlar 

rahatsız ve şikâyetçiydi. Yaşanan 

olumsuzluklar emniyet güçlerine 

aksediyordu” dedi. Başkan Kadir 

Topbaş, sözlerini şöyle tamamla-

dı: “Biz sahilleri tekrar halkımızla 

buluşturmayı başardık. Buraların 

hafta sonlarında piknik ve spor 

alanı olarak kullanılmaları bizi 

memnun ediyor. Buraların gerçek 

sahibi İstanbullulardı. Sahiller asıl 

sahibiyle buluştu.” 

Vatandaşlara tabiatla iç içe, ruh-

sal ve bedensel dinlenme ve daha 

sağlıklı bir yaşam imkânı veren 

sorumluluğu altındaki tüm park-

larda 24 saat güvenlik görevlisi 

bulunduran Büyükşehir Belediye-

si, İstanbulluların tüm sahillerden 

ve yeşil alanlardan huzur ve gü-

ven içinde istifade etmesi için ça-

lışıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 

bu alandaki çalışmaları devam 

edecek.n
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İstanbul tarihinde özel yeri ve 

önemi bulunan Perşembe Pazarı, 

Belediye Meclisi’nin 18 Temmuz’da 

aldığı kararla yepyeni bir görünüme 

kavuşacak. 22 Temmuz’da düzen-

lenen bir basın toplantısında ko-

nuyla ilgili açıklama yapan İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş, basın mensuplarının so-

rularını yanıtladı. Perşembe Pazarı 

için gereken 1/5000 ölçekli koruma 

amaçlı imar planlarının tamamla-

narak İstanbul Büyükşehir Belediye 

Meclisi’nde kabul edildiğini anlatan 

Kadir Topbaş, “Ancak projenin ha-

yata geçirilmesi için bu yeterli değil. 

Planlar Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’na gidecek. Orada 

bir değerlendirme yapılacak. Per-

şembe Pazarı özelinde baktığımız-

da İstanbul’un bünyesinde önemli 

bir fonksiyonu olan ve şehrin farklı 

yönlerini de yansıtan bir bölge. 

Projeyle buradaki tarihi ve kültürel 

değerler korunacak, diğer binalar 

da tamamen yok edilmeyecek. An-

cak yeşil alanlara ağırlık verilecek. 

Beyoğlu sırtları ve Galata bölgesiy-

le bu sahil birleştirilecek. Burayı, 

Karaköy’den başlayan Perşembe 

Pazarı’ndan Haliç’in sonuna kadar 

devam eden ana konsept projenin 

parçası olarak düşünüp, değerlen-

dirdik. Öte yandan, bu biraz uzun 

soluklu bir proje. Planın Koruma 

Kurulu’nun onayından geçmesi ge-

rektiği için başlama tarihi seçimden 

sonraya kalabilir” dedi.

Projede öngörülen niteliksiz yapı-

lardan bazılarının kaldırılması ge-

rekebileceğini, bunun da Koruma 

Kurulu’nun onayının ardından net-

leşeceğini ifade eden Başkan Top-

baş, “Bu bölgede koruma-kullanma 

dengesini gözeterek çok doğru bir 

adım attık. Özellikle şunu söyleme-

liyim ki; buradaki gayrimenkulleri 

maliklerini elinden alarak bir baş-

kasına vermek, farklı işletmelere 

dönüştürmek yerine, mülk sahiple-

rini de işin içine katacağız. Gelişme 

sürecinde ortaya çıkacak yeni dü-

zenlemelerde ticaret ve kültür alanı 

içinde kalan yapıları mülk sahiple-

rine işletme fırsatı vereceğiz. Yani 

tamamen istimlâk ederek, belediye-

nin işlettiği ya da işlettirdiği tesisler 

oluşturmayacağız. Ancak bölgede 

çok yoğun bir yapı olmayacak, sa-

dece turizm için yeni fonksiyonlar 

öngörülebilir. Bu yapılar da kültürel 

mirası rahatsız etmeyecek boyutta 

olacak. Nalburlar tabii ki oradan 

kalkacak. Belki oradaki bedesten 

içersinde onlara farklı bir fonksiyon 

verilebilir” dedi.n

Satranç… İlk anda izleyene fazla bir 

şey ifade etmese bile, oynayanların 

hayatını yönlendirebilecek, onunla 

ilgili bilgi sunabilecek kadar etkili bir 

oyun. Kişiye doğru ve yaratıcı dü-

şünme, analiz ve sentez yapma, üç 

adım ötesini görebilme, soğukkanlı, 

sabırlı davranma yeteneği kazandır-

ma ve muhakeme becerisini artırma 

gibi yetenekler kazandıracak kadar 

önemli bir oyun bu. İşte böylesi bir 

gerçekten hareket eden Destek Hiz-

metleri Daire Başkanlığı Gençlik ve 

Spor Müdürlüğü, “7. Uluslararası 

İstanbul Satranç Festivali”nin Fes-

hane Kongre ve Kültür Sarayı’nda 

gerçekleşmesine aracılık etti. Hayli 

çekişmeli müsabakaların yaşandığı 

festivalde birinciliği Türk satrancı-

nın büyük ustası Suat Atalık kazan-

dı. İkinciliği ise uluslararası alanda 

adından sık sık söz ettiren, Levon 

Babuijan elde etti. 

Oğulcan Kanmazalp’in 6,5 puan 

ve 2482 performansla uluslararası 

usta normu aldığı festivalde Atalık 

ve Babuijan arkasından dereceye 

giren yarışmacılar da oldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 

her türlü spor dalına verdiği öne-

min bir göstergesi olan “7. Ulusla-

rarası İstanbul Satranç Festivali”ne; 

Ukrayna, İran, Irak, Bulgaristan, 

Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, 

ABD, Suriye, Almanya, Ermenistan, 

İsrail, Kazakistan, Belçika başta ol-

mak üzere 20 ülkeden 500’e yakın 

satranç ustası katıldı. 

Hızlandırılmış İsviçre Sistemi’nin 

uygulandığı Satranç Festivali’nde 

ayrıca veteranlar, görme engelliler 

ve Türk sporcular kategorilerinde 

de yarışmalar yapıldı. Açık turnu-

vada birinciye 5000 dolar, ikinci-

ye 4000 dolar, üçüncüye ise 3000 

dolar para ödülü verildi. Veteran 

ve görme engelliler kategorilerin-

de ise birinciler 200, ikinciler 150, 

üçüncüler ise 100 dolar para ödülü 

aldı. Türk oyuncuları kategorisinde 

birinci 750 dolar, ikinci 500, üçün-

cü ise 400 dolar kazandı. Ayrıca en 

iyi bayan oyuncu, en iyi Türk bayan 

oyuncu, 18, 16, 14, 12, 10 ve 8 yaş 

kategorilerinde birincilere kupa ve 

madalya, ikinci ve üçüncülere ise 

madalya hediye edildi. n
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Dile kolay… Yıllarca, İstanbul’un 

orta yerinde, hükümlülerin suçlarının 

bedelini ödediği en önemli cezaevle-

rinden biri oldu Bayrampaşa. Acılara 

tanıklık etti. Analar babalar birikti ka-

pısının önünde. Suçlu da olsa içeride 

yatanlar onların çocuklarıydı. Ama bir 

süre önce kapılarını kapattı Bayram-

paşa Cezaevi. Daha fazla acı yaşamak 

istemiyordu adeta, hatta mümkünse 

imajını yenilemek. İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi’ne devredilmesiyle bir-

likte bu hedefine ulaştı Bayrampaşa. 

Yıllar boyunca mahkûmların acı tatlı 

anılarına şahitlik eden cezaevi kori-

dorlarında “360° Panoramik İstanbul 

Fotoğrafları Sergisi” açıldı. Bundan 

da anlaşılacağı üzere, Bayrampaşa 

artık kader değil, sanata mahkûm 

kalanların uğrak mekânlarından biri 

olmaya adaydı. 

Kültür ve Sosyal İşler Daire 

Başkanlığı’na bağlı Kültür Müdürlü-

ğü tarafından organize edilen “360° 

Panoramik İstanbul Fotoğrafları 

Sergisi”nin açılışı 23 Temmuz’da 

gerçekleşti. Açılışını Büyükşehir Be-

lediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. 

Erman Tuncer’in yaptığı sergi sanat-

severler tarafından ilgiyle karşılandı. 

Erman Tuncer, açılışta yaptığı ko-

nuşmada, Adalet Bakanlığı’nın ceza-

evlerini kent dışına taşıma kararının 

ardından Bayrampaşa Cezaevi’nin İs-

tanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dev-

redildiğini, “360° Panoramik İstanbul 

Fotoğrafları Sergisi”nin bu mekânda 

düzenlenmesinin son derece anlamlı 

olduğunu söyledi. Tuncer, söz konu-

su cezaevinde birçok ünlü ismin de 

kaldığının aklını çizdi. 

Koridorlardan isyan değil, 

müziğin sesi duyuldu

Sergi açılışından önce, C Blok’ta 

bulunan iki koğuşun arasında, 

mahkûmların hava almak için çıktık-

ları açık alanda bir kokteyl düzenlen-

di. Yıllardır bambaşka hikâyesi olan 

binlerce kader mahkûmunu ağırlayan 

cezaevinde yapılan sergi ve kokteyle, 

TRT İstanbul Radyosu saz sanatçıları 

Ahmet Meter (kanun), Aydın Varol 

(keman) ve Gökalp Yüzlüer (tanbur) 

enstrümanlarıyla eşlik etti. Sanatçıla-

rın yüreğinden kopan özgür melodi-

ler etkinliğe ayrı bir lezzet ve güzellik 

katarken; sergiyi ziyaret eden sanat-

severler daha sonra cezaevinin diğer 

alanlarını da gezme fırsatı buldu. 

Böylece Bayrampaşa Cezaevi ilk defa 

fiilen halkın ziyaretine açılmış oldu.

Reklâm fotoğrafçısı Tacettin Ulaş’ın 

360° panoramik çekim tekniğini 

uygulayarak elde ettiği görüntüler-

den oluşan sergi, İstanbul’un önemli 

tarihi ve turistik değere sahip eser 

ve manzaralarından oluştu. Sergi, 6 

Ağustos’a kadar açık kaldı.

1956’da temeli atıldıktan sonra 

1968’de hizmet vermeye başlayan, 

Türk cezaevi tarihinin sembollerin-

den biri olan Bayrampaşa Ceza İnfaz 

Kurumu’nun kapısına 18 Temmuz 

Cuma günü düzenlenen bir törenle 

kilit vurulmuştu. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’ne devredilen kurumun 

anahtarı Adalet Bakanı Mehmet Ali 

Şahin tarafından Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Kadir Topbaş’a teslim 

edilmişti.  n
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>> Emekli olan 1. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail 

Koçman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş’a veda ziyaretinde bulundu. 8 Ağustos’ta Sa-

raçhane Belediye Sarayı’na gelen Orgeneral Koçman, 

Büyükşehir Belediyesi Merasim Takımı’nca törenle kar-

şılandı. Ziyarette konuşan Orgeneral Koçman, görevi 

nedeniyle İstanbul’da bulunduğu bir yıl boyunca Baş-

kan Kadir Topbaş ile birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, 

“Başkan, her türlü etkinliğimizde bize destek sağladı. 

Birlikte çok sağlıklı bir çalışma diyalogumuz oldu. Ken-

disine çok teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da 

“Orgeneral Koçman, emeklilik öncesinde bize bir neza-

ket ziyaretinde bulundu. Bir yıl beraber çalıştık. Birlikte 

güzel çalışmalarımız oldu. Kendisine teşekkür ediyo-

rum” diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi. n

n

zaman dinlemez terör. Özellikle bölgemizin seçildiğini 

düşünmüyorum. Bu eylemin maksadının ses getirmek 

olduğuna eminim. 

Mahalleniz için hangi hizmetleri yaptınız, bundan 

sonra neler yapacaksınız?

Görevi babamdan devraldım. Babam mahallenin ihtiya-

cı olan hizmetlerin büyük kısmını tamamlamıştı. Buna 

rağmen eksik kalan hizmetler vardı. Mesela, belediye 

başkanımızın yardımıyla da sağlık ocağını tamamladık. 

Şimdiyse havadan giden elektrik hatlarını yeraltına al-

dırmak için çalışıyorum. Trafolarımız yetersiz. Bir trafo 

daha yaptırmak için temaslarımız devam ediyor. 

Muhtarlığı sevdiniz mi? Yaklaşan seçimlerde 

yeniden aday mısınız?

Babamın yanında yetiştiğim için bu hizmet mesleğine 

aşinaydım. Halka hizmeti ve insanlara yardımcı olmayı 

seviyorum. Evet, yeniden adayım; halkım bana görev 

verirse yeniden hizmete talibim. n

Bir ilçenin merkez mahallesini yönetmenin 

avantajları var mı?

Aslında bu, hem avantajlı hem de dezavantajlı bir du-

rum. Merkez olduğu için, yapılaşma buradan itibaren 

başlıyor. Daha da önemlisi düzenli bir planlama yapıl-

madığı için yeşil alan kalmamış. Nüfus o kadar yoğun 

ki, mevcut okullar yetersiz kalıyor. Mahallemizin so-

runlarını, olumsuz yönlerini sıralıyormuş gibi görüne-

bilirim, ama gerçek bu. Hiç mi avantajı yok? Elbette 

ki var. Örneğin merkezde olması sebebiyle altyapı ve 

diğer problemler çözülmüş; sokakları düzenli, çevre dü-

zenlemesi de yerli yerinde.

Mahallenizde 27 Temmuz’da bomba patladı ve 

Türkiye’nin gözleri buraya çevrildi. Bu olayı bir de 

sizden dinleyebilir miyiz? 

Hain emellerini gerçekleştirmek isteyenler tarafından 

yerleştirilen iki bomba patladı. İlk patlamayla herkesin 

olay yerine koştuğu anda ikinci bomba patlatıldı. Her 

yer karıştı, etraf param parça oldu. Yüzlerce insan yara-

landı. Benim mahallemin sakinlerinden dokuz kişi vefat 

etti. Halen dokuz kişi hastanelerde tedavi görüyor. 

Patlamadan zarar görenlerin yaraları sarıldı mı?

Daha patlamanın olduğu gece devletimiz yaraları sar-

maya başladı; zarar görenlere 20 bin YTL yardımda 

bulunuldu. Biz de ölenlerin ailelerine MÜSİAD’ın deste-

ğiyle yardım sağladık. Bu çalışmalar devam edecek ve 

zamanla olayın kötü yanını unutturacağız. 

Sizce terör eylemi için neden Güngören seçildi?

Bence terörün mantığını sorgulamak yanlış olur. Yer ve 
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Kentin ulaşım sorununa çözüm 

bulmak amacıyla ürettiği projeleri 

hayata geçiren İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, Avcılar-Topkapı hattını 

Zincirlikuyu’ya kadar uzatma ça-

lışmalarının hızla devam ettiği şu 

günlerde yeni bir karar daha aldı. 

Avcılar-Topkapı hattındaki yol-

cu yoğunluğunu hızlı ve konforlu 

bir şekilde azaltan metrobüs hat-

tı, önce Zincirlikuyu’ya, ardından 

da Kozyatağı’na kadar uzanacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

metrobüsü Boğaziçi Köprüsü’nden 

geçirerek Anadolu Yakası’na Koz-

yatağı ve Söğütlüçeşme’ye ulaş-

tıracak proje için ihaleye açtı. 17 

şirketin teklif verdiği ihale, İhale 

Komisyonu tarafından sonuçlandı-

rılacak. Avcılar-Kozyatağı arasını 

bir saate indirecek hatta, günde 1 

milyon yolcu taşınacak. Söz konusu 

etabının 200 günde tamamlanması 

ve ihale süreciyle birlikte 250 gün 

sonra metrobüsün Kozyatağı’na 

ulaşması hedefleniyor.

17 Eylül 2007’den bu yana 18,3 

kilometrelik güzergâhta hizmet ve-

ren Avcılar-Topkapı metrobüs hattı, 

daha önce 67 dakikada kat edilen 

mesafeyi, 22 dakikaya indirdi. Koz-

yatağı etabının tamamlanmasının 

ardından metrobüs hattı, Beylikdü-

zü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ne 

kadar uzatılacak. Beylikdüzü eta-

bıyla 54 kilometreye çıkacak olan 

hatta günde 1 milyon 170 bin yolcu 

taşınacak. 32 saniyede bir yapıla-

cak seferlere Beylikdüzü-Kozyatağı 

arası 80 dakikada kat edilecek.

Metrobüs sistemini Kozyatağı’na 

kadar uzatmayı planlayan Büyük-

şehir Belediyesi, projelerin köprü 

geçişleri ile ilgili sorunu da çözdü. 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

talimatıyla başlayan inceleme so-

nucunda, Haliç Köprüsü’ne met-

robüs hattı inşa edildi. Bu arada 

Kozyatağı’na kadar uzayacak met-

robüs hattı, Boğaziçi Köprüsü’nü 

yapılacak özel bir güzergâhla değil, 

köprü üzerindeki trafiğe karışarak 

aşacak. 1.5 kilometrelik köprü ge-

çişini dört veya beş dakikada ta-

mamlaması planlanan metrobüsler, 

köprü çıkışında tekrar kendi özel 

güzergâhında yol alacak. Büyükşe-

hir Belediyesi, metrobüs hattını Be-

şiktaş ve Harem başta olmak üzere 

şehrin çeşitli noktalarına ulaştırmak 

için çalışmalarını sürdürüyor. n
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“Olaya yukarıdan bakmak” ifadesi çoğu zaman ger-

çek anlamının dışında mecaz olarak kullanılır. Olayı 

yaşarken içinde bulunduğumuz şartların dışına çıkarak 

meseleye daha kapsamlı bir açıyla bakmak anlamına 

gelen bir deyimdir bu. Büyükşehir Belediyesi, bu deyi-

mi hem gerçek hem de mecazi olarak anımsatan bir 

çalışma yapıyor. İstanbul trafiğini havadan denetleyen 

Büyükşehir Belediyesi Acil Trafik Hizmet Ekibi, tüm ula-

şım ve trafik problemleriyle ilgili çözümler üretilmesine 

önemli katkılar sağlıyor.

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 

talimatıyla kurulan Acil Trafik Hizmet Ekibi, şehrin 

ulaşım ve trafik problemlerinin kısa vadeli çözümüne 

yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Da-

nışmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı başkanlığında ulaşım ve 

trafik problemlerinin helikopterle havadan gözlenmesi 

çalışmalarına devam eden ekip, yaptığı tespit ve öneri-

lerle problemlerin çözümüne önemli katkılar sağlıyor.

17 Temmuz’da sabah ve akşam zirve saatlerinde dört sa-

atlik bir uçuş gerçekleştiren ekip, yaz aylarında trafikte 

ne kadarlık düşüş olduğuna ilişkin tespit çalışmaları yap-

tı. Ayrıca, özellikle metrobüs inşaatı ile TEM, E-5 karayo-

lu üzerindeki yol çalışmalarının trafik üzerindeki olumsuz 

etkisinin nedenleri araştırıldı. Trafikte çekilen kamera ve 

fotoğraf görüntüleri daha sonra değerlendirilerek, yuka-

rıda belirtilen hususlara sayısal açıklık getirilecek ve tra-

fik sorununun çözümü için önerilerde bulunulacak.n
n

Bu kent edebiyatımızda, mehtaplı 

gecelerde çıkılan sandal sefalarıyla 

da anılmıştır kimi zaman. Özellikle 

Sadabad’ta yapılan sandal gezileri, 

nesilden nesile aktarılmıştır. Genç 

nesiller,  artık sadece büyüklerin-

den dinlemekle kalmayacak ve biz-

zat yaşayacak sandal sefasının ver-

miş olduğu keyfi. Nasıl mı? Tabii ki, 

Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış 

olduğu çalışmalar sayesinde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İDO, 

son yıllarda yapılan yatırım ve te-

mizleme çalışmalarıyla görünümü 

değişen, yeniden bir dinlenme ve 

eğlence mekânı olan Haliç’te, eski 

Sadabad sandal sefalarını modern 

yüzüyle yeniden canlandırmak için 

harekete geçti. Bu amaçla turistik 

hizmet verecek üç yolcu teknesi 

yaptırmak için ihale açtı. İlki bir yıl 

sonra hizmete alınacak panoramik 

camlı tekneler Haliç kıyılarında 

boy gösterecek. İDO, hayata geçir-

diği Deniz Taksi projesinden sonra 

Haliç’te turistik amaçlı hizmet ve-

recek 600’er kişilik üç yolcu teknesi 

almak için çalışma başlattı. İDO’nun 

Yenikapı’daki binasında düzenlenen 

ihaleye üç teklif verildi. Haliç’e özel 

üç yolcu teknesinin yapımı için en 

iyi teklifi 9 milyon 570 bin Euro ile 

Almar-Atlas Ortak Girişimi verdi.

Haliç hatlarında ve Haliç-Üsküdar 

hattında çalışacak özel gemiler, Tıp-

kı Venedik ve Amsterdam’daki gibi 

köprülerin altından geçebilecek. 42 

metre boyunda ve 8,5 metre enin-

de olacak tekneler, 12 deniz mili 

hız yapabilecek. Haliç’e özel olarak 

üretilecek teknelerin tavanı tama-

men cam olacak, pencereler de 

yolcuların Haliç manzarasını rahat-

lıkla izleyebilmeleri için panoramik 

şekilde yapılacak. İDO’nun standart 

güvenlik donanımına sahip klimalı 

gemiler, engellilerin kullanımına 

uygun şekilde tasarlanıp, içinde 

büfe ve hayvan barınağı da olacak. 

İlk yolcu gemisi bir yıl sonra, diğer 

gemiler ise üçer aylık periyotlarla 

teslim edilecek. n
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Büyükşehir Belediyespor’un ye-

tiştirdiği milli sporcularımızdan biri 

Azize Tanrıkulu. Ağustos ayında 

Çin’in Pekin kentinde düzenlenen 

Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi 

temsil eden Tanrıkulu, büyük bir 

başarıya da imza attı. Tekvandoda 

başarılı müsabakalar çıkaran spor-

cumuz, Olimpiyat ikincisi olarak ül-

kemize gümüş madalya ile dündü.   

Türkiye’yi 57 kiloda temsil eden 

milli sporcumuz Azize Tanrıkulu, ilk 

turda Malezyalı Teo Elaine ile kar-

şılaştı. Rakibi karşısında ilk raundu 

2-0, ikinci raundu 5-4 önde tamam-

layan Azize Tanrıkulu, son raundda 

da 3 puan aldı. İki ihtar nedeniyle 

bir ceza puanı aldığı için maçtan 7-4 

galip ayrılarak çeyrek finale yüksel-

di. Çeyrek finalde karşılaştığı Ame-

rikalı Diana Lopez’i uzatmaya giden 

maçta kazandığı altın puanla yen-

meyi başararak yarı finale yükselen 

Tanrıkulu,  bu kez de Hırvat Martina 

Zubciç ile karşılaştı. Tanrıkulu, bu 

karşılaşmadan da 5-3 galip ayrıldı ve 

finale giden yolu açtı. Finalde ise Gü-

ney Koreli Suejong Lim’le karşılaşan 

milli sporcumuz, rakibine 1-0 yeni-

lerek Olimpiyat ikincisi oldu. Her iki 

sporcunun da son derece temkinli 

mücadele ettiği maçın ilk raundun-

da puan getirici vuruşlar yapılamaz-

ken, Güney Koreli Lim’in ceza puanı 

almasıyla Azize Tanrıkulu ilk raundu 

önde kapattı. Ancak karşılaşmanın 

bitime 15 saniye kala 1 puan daha 

alan Güney Koreli sporcu, müsaba-

kadan 1-0 galip ayrıldı ve altın ma-

dalyanın sahibi oldu. Olimpiyatlar-

da yarışan diğer Türk sporcu Servet 

Tazegül de Perulu Lopez’i repesaj 

finalinde güzel bir oyunun ardından 

1-0 yenerek Olimpiyat üçüncülüğü-

nü elde etti.n

Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları’nda güreş greko-

romen stil 66 kiloda milli forma altında ter döken İs-

tanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nden Ramazan 

Şahin, Ukraynalı rakibini 2-1’lik skorla yenerek altın 

madalya kazandı. Şahin, böylece hem kendi kariyerine 

Avrupa ve dünya şampiyonluğundan sonra olimpiyat 

şampiyonluğunu da ekledi hem de madalya umudu tü-

kenen halkımızın hüznünü sevince çevirdi.

İlk turu maç yapmadan geçen Avrupa ve Dünya Şam-

piyonu Ramazan Şahin, ikinci turda Kübalı Geandry 

Garzon’u 2-0, çeyrek finalde İranlı Mehdi Taghavi’yi 2-0, 

yarı finalde Gürcü Otar Tushushvili’yi 2-0 yenerek fina-

le yükseldi. 25 yaşındaki Şahin, final maçında Dünya ve 

Avrupa üçüncüsü Ukraynalı Andriy Stadnik karşısında 

müthiş bir mücadele ortaya koydu. Maça çok hızlı giren 

Şahin, rakibini arka arkaya iki kez bastırarak puanlar aldı 

ve 2-0 öne geçti. Skor avantajına karşın atak güreşini 

sürdüren Şahin, periyodun son saniyelerinde kendi ata-

ğının ardından rakibinin çırpmasına engel olamayıp iki 

puan verdi. 2–2 sonuçlanan periyodu, son teknik puan-

larıyla Ukranyalı güreşçi aldı. İkinci periyotta da 2-0’lık 

skor avantajını sağladıktan sonra bu kez kontrollü güre-

şen Şahin, bu periyotu 2-1 kazandı. Son periyodun 2-2 

sonuçlanmasına rağmen Şahin, bu periyodu daha yük-

sek puanlı teknik uyguladığı için kazandı ve final maçın-

dan 2-1 galip ayrılmayı başardı. n
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Yaz gecelerinin değişmez adres-

lerinden Harbiye Cemil Topuzlu 

Açıkhava Tiyatrosu, kent halkına 

ağustos sıcağını unutturacak anlar 

yaşattı. İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi Şehir Tiyatroları’nın artık gele-

nekselleştirdiği “yaz oyunlarına” bu 

sene de devam edildi ve sanatsever-

ler yerli ve yabancı yazarların ses 

getiren oyunlarıyla buluşturuldu. 

22-24 ve 26 Ağustos tarihlerinde 

Türk müzikali klasiklerinin sergilen-

diği Harbiye Cemil Topuzlu Açık-

hava Tiyatrosu’ndaki yaz oyunları 

İstanbullu sanatseverlerden geniş 

ilgi gördü. Tiyatroseverler Harbiye 

Açıkhava’nın muhteşem atmosfe-

rinde sezon içerisinde seyredeme-

diği müzikalleri ve müzikli oyunları 

seyretme fırsatını yakaladı. Etkinlik 

çerçevesinde 22 Ağustos’ta “Ke-

şanlı Ali Destanı”, 24 Ağustos’ta 

“Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”, 26 

Ağustos tarihinde ise geçtiğimiz 

günlerde kaybettiğimiz tiyatromu-

zun tanınmış oyuncularından Suna 

Pekuysal’ın anısına “ Lüküs Hayat” 

adlı oyunlar sergilendi.  

2007-2008 sezonunda 55 seans-

ta 26 bin 849 seyirci sayısına ula-

şan “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşar Ne 

Yaşamaz”ın yanı sıra “Keşanlı Ali 

Destanı” 14 seansta 6 bin 574;  Lü-

küs Hayat 75 seansta 31 bin 440 

seyirci tarafından izlenerek coşkuy-

la alkışlandı. 

“Keşanlı Ali Destanı”, “Lüküs Ha-

yat”, “Yaşar Ne Yaşar, Ne Yaşa-

maz”… Harbiye Cemil Topuzlu 

Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran 

binlerce kişi bu oyunlarla kimi za-

man güldü, kimi zaman düşündü. 

Böylece tiyatro bir kez daha ya-

şamı anlatmaya yönelik amacına 

hizmet etti. n
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