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Cumhuriyetimizi 
coşkuyla kutladık. 



2 3

Sevgili İstanbullular
Gelecek vizyonu konusunda kararsızlıkları geride bırakmış bir şehrin belediye başkanı olarak sizleri her ay yeni müjde ve icraatlarla selam-

lamaktan mutluyum. Ekim ayı boyunca birçok önemli etkinliğe birlikte şahit olduk. Bunlar arasında en önemlisi de millet olarak bütünleş-

tiğimiz, farklılıklarımızı zenginlik sayarak ortak coşkular yaşadığımız Cumhuriyet kutlamalarıydı. Büyük mücadeleler vererek kurduğumuz Cum-

huriyetimizin 86. yılını kutladık. Gelenek haline getirdiğimiz ve İstanbul’un simgesi Boğaz’da gerçekleştirdiğimiz ses, ışık ve havai fişek göste-

rileri, bu coşkuyu gökkuşağı renginde gözlerimize ve gönüllerimize yeniden nakşetti. 

Bu toplumun içinden çıkarak hizmet etme şansını yakalayan bir birey olarak, sorumluluğunu üstlendiğim güzel İstanbul’umuzu dünyada hak 

ettiği yere taşımak için çalışıyorum. Bunu gerçekleştirmek için ekibimle birlikte yürüttüğümüz; çağdaş şehirlerin en önemli altyapısı olan met-

ro çalışmalarını krize rağmen artan bir ivme ile sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında İstanbul’un birçok noktasında aynı anda önemli me-

safeler katettik. Kadıköy-Kartal hattında hızla devam eden kazılar Kartal’a kadar ulaştı. Bir başka aks olan Atatürk O. Sanayi- Darüşşafaka 

hattında ray döşeme ve ince iş çalışmaları başladı. Yine üzerinde önemle durduğumuz Sanayi Mahallesi- Seyrantepe hattını Galatasaray sta-

dından önce tamamladık, mutluyuz.

Şehrin devam eden çalışmalarının yanında, bütün dünyayı etkisi altına alan Domuz Gribini hepimizi ilgilendiren ve titizlikle üzerinde durulma-

sı gereken bir sorun olarak algıladık. Bu salgının yayılmasını engellemek için önleyici çalışmaları hiç zaman geçirmeden gerçekleştirme yoluna 

gittik. Bir yandan toplu yaşam alanları ve ulaşım araçlarında dezenfekte tedbirleri alırken, diğer yandan toplumda duyarlılığın artması için bil-

gilendirme çalışmalarına hız verdik.  

Gündemi sürekli değişen ve çok dinamik bir karakter gösteren metropol yaşamı içinde şahsım ve ekibim için değişmeyen tek şeyin “İstanbul’a 

hizmet” olduğunu bir kere daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Bu duygularla hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

Saygılarımla
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Cumhuriyetimizi 
coşkuyla kutladık. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetimizin 
86. yılını yine eşsiz gösterisiyle kutladı. 

Boğaziçi Köprüsü ve Kız Kulesi arasındaki 
görkemli lazer ve havai fişek şovunu, 

onbinlerce İstanbullu 
Boğaz kıyılarından coşkuyla izledi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetimizin 86. 
yılını yine benzersiz ve görkemli törenlerle kutladı. 
Cumhuriyetin 86’ncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri kap-
samında ilk tören İstanbul Valiliğinde düzenlendi. Kut-
lamalar kapsamında ikinci tören ise Vatan Caddesi’nde 
düzenlendi. Burada yapılan resmigeçit töreni; İstan-
bul Valisi Muammer Güler, 1. Ordu Komutanı Orgene-
ral Hasan Iğsız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın araç üzerinden halkın bayramını kutlamasıy-
la başladı.

Ses ve ışık gösterisi coşkuyu doruğa çıkardı
29 Ekim akşamı Boğaziçi Köprüsü ve Kız Kulesi arasın-
daki alanda deniz üzerinde yapılan muhteşem ışık, la-
zer ve havai fişek gösterisi birçok ulusal televizyon ka-
nalından, radyolardan ve web sitemiz üzerinden canlı 
yayınlandı. Boğaz’da Kuzguncuk, Paşalimanı, Üsküdar, 
Salacak, Ortaköy, Beşiktaş, Dolmabahçe, Kabataş ve 
Sarayburnu kıyılarını ve Boğaziçi’nin eşsiz manzaralı 
tepelerini mesken tutan binlerce İstanbullu da bu muh-
teşem gösteriyi coşku ve hayranlıkla izledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 86. yıl dönümü 
dolayısıyla akşam saatlerinde Dolmabahçe Sarayı’nda 
bir resepsiyon verildi. Sarayın Hasbahçe’sinde yapılan 
resepsiyonda İstanbul Valisi Muammer Güler ve Eşi 
Neval Güler davetlileri karşıladı. Resepsiyona; İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu 
Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, Eski Genelkurmay 
Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Eski 1. 
Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Ergin Saygun, İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Cum-
huriyet Savcısı Zekeriya Öz, İstanbul Emniyet Müdürü 
Hüseyin Çapkın, Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe, 
sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından davetliler ile 
kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İstanbul’un güzelliklerini dünya tanıyor…
Resepsiyonun ardından İstanbul Büyükşehir Belediye-
si tarafından Boğaziçi Köprüsü ile Kız Kulesi arasında 
düzenlenen ışık, lazer ve havai fişek gösterisi için Dol-
mabahçe Sarayı’nın rıhtım bölümüne geçildi. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, burada 

yaptığı konuşmada Atatürk’ün “En büyük eserim” de-
diği Cumhuriyet’in kuruluşunun 86. yılının coşkuyla kut-
landıklarını belirterek, şöyle konuştu;
“Alparslan’dan Fatih’e, Fatih’ten Atatürk’e ve günümü-
ze kadar bu topraklarda kanını veren şehit ve gazile-
rimizi, Aziz Atatürk’ün silah arkadaşlarını şükranla ve 
rahmetle anıyoruz. Diyoruz ki; Cumhuriyeti birlikte kur-
duk, tek bayrak tek yumruk olduk ve bu bayrağın altın-
da geleceğe, muasır medeniyetler seviyesine ulaşıyo-
ruz. İstanbul’un bu güzelliklerinin dünyaya yansımasını 
diliyorum ve bunun için durmaksızın çalışıyoruz.”

Muhteşem gösteriyi onbinler izledi
Daha sonra Vali Muammer Güler, Başkan Kadir Topbaş 
ve Orgeneral Hasan Iğsız birlikte butona basarak, 16 
ayrı noktadan yapılan 48 bin adet havai fişekin kullanıl-
dığı eşsiz gösteriyi başlattılar. Havai fişeklerin renk kat-
tığı gösteride, Boğaziçi Köprüsü üzerinde 42 ateşleme 
sistemiyle 800 metre ateş şelalesi oluşturuldu. Göste-
riler, Fahir Atakoğlu tarafından özel olarak bestelenen 
müzik eşliğinde seyredilirken, gösteri koreografisi de 
bu besteye göre yapıldı.

Ortaköy ve Beşiktaş sahiline ses sistemi kuruldu, va-
tandaşlar hem havai fişek gösterilerini izledi, hem de 
ses aktivitelerini dinledi. Dolmabahçe Sarayı’ndaki da-
vetliler, gösterinin ardından ellerindeki Türk bayraklarıy-
la 10. Yıl Marşı’nı söyledi. Ardından da Vali Güler, Başkan 
Topbaş, Orgeneral Iğsız ve Harp Akademileri Komutanı 
Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler dev boyutlu Cum-
huriyet pastasını kesti. 3 katlı pastanın içinden bal mu-
mundan yapılmış Atatürk heykeli çıktı.

Vali Güler’den Başkan Topbaş’a özel teşekkür…
İstanbul Valisi Güler, burada yaptığı konuşmada Cum-
huriyetin 86. yıl dönümünün büyük bir gururla kut-
landığını vurgulayarak, İstanbulluların Cumhuriyet 
Bayramı’nı kutladı. Cumhuriyetin kurucusu Ulu Ön-
der Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabah-
çe Sarayı’nda 4. kez bu muhteşem gösteriyi izleten Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Topbaş’ı yürekten kutladı-
ğını ifade eden Vali Güler, “Büyük Atatürk’ün bize ema-
neti ve laik demokratik sosyal hukuk devleti olan Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak için azimli-
yiz, kararlıyız” dedi.
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Avrasya Maratonu 
31. kez koşuldu
Bu yıl 31. kez koşulan Avrasya Maratonu, yağmura rağmen 
100 binin üzerinde insanın katılımıyla coşkulu geçti. 
Yerli ve yabancı binlerce atlet ile çok sayıda turistin de yer aldığı 
maratonun startını Bakan Faruk Özak ve Başkan Topbaş verdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla 
bu yıl 31’incisi düzenlenen Kıtalararası Avrasya Mara-
tonu yağmura rağmen geniş katılımla gerçekleşti. Ma-
raton koşusu Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk 
Nafiz Özak ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın start vermesiyle başladı. Maratonda, 
10 binlerce İstanbullu ve turist renkli görüntüler eşliğin-
de Asya’dan Avrupa’ya geçti.

Dünyanın en büyük halk koşusu
Koşu öncesinde katılımcılara hitap eden İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Avrasya 
Maratonu’nun dünyanın en büyük halk koşusu olduğu-
na dikkat çekerek, atletlere ve vatandaşlara başarılar 
diledi. Kadir Topbaş, “Bu tür uluslararası etkinliklerle 
ülkemizi gayet iyi tanıtıyor ve hep birlikte geleceğe ko-
şuyoruz. Halk koşusuna 97 bin kişi kaydoldu ve bugün 
burada yağmura rağmen 100 binin üzerinde katılım var. 
Hepinize başarılar diliyorum. Güzel bir gün geçirmenizi 
temenni ediyorum” diye konuştu.
Altunizade’den Boğaziçi Köprüsü boyunca vatandaş-
larla birlikte koşan Başkan Kadir Topbaş, zaman za-
man durarak vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Köprüde durarak fotoğraf çektiren ve Boğaziçi’nin eş-
siz manzarasını seyreden İstanbullular ve turistler unu-
tamayacakları güzellikte bir gün yaşadı. 
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Halk koşusu Sultanahmet Meydanı’nda bitti
Boğaziçi Köprüsü Anadolu yakası ayağının 800 
metre üst bölümünden başlayan ve Sultanahmet 
Meydanı’nda sona eren 15 kilometrelik halk koşusu, 
kapalı bir sonbahar havasına rağmen her zaman oldu-
ğu gibi renkli sahneler yaşandı. Bazı atletlerin yarışı ta-
mamlayamadığı görüldü.

Maratonun galibi Etiyopyalılar…
31. Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu’na yerli 
ve yabancı 7 bin civarında seçkin atlet katıldı. 42 kilo-
metrelik maratonu erkeklerde Etiyopyalı Kasime Adilo 
Roba kazandı. Sultanahmet Meydanı’nda sona eren 

yarışta Roba 2.12.14’lük derecesiyle ilk sırayı alırken, 
ikinciliği 2.12.54’lük derecesiyle Katarlı Faisal Bader 
Shebto, üçüncü sırayı ise 2.13.32 ile Kenyalı Joseph Ka-
hugu elde etti.
Avrasya Maratonu’nda bayanlarda ise, Etiyopyalı Bizu-
nesh Urgesa birinci oldu. Yarışta Urgesa 2.32.45’lik de-
recesiyle ilk sırayı alırken, ikinciliği 2.34.54’lük derece-
siyle aynı ülkeden Ashu Kasim, üçüncü sırayı ise 2.37.04 
ile Rus Svetlana Semova elde etti.
31. Kıtalararası Avrasya Maratonu organizasyonu için-
de yapılan 15 kilometrelik koşuda da erkeklerde Etiyop-
yalı Henok Teseaye Heyi, bayanlarda Azerbaycan’dan 
Mare İbrahimova birinci oldu. Maraton ile birlikte start 
verilen ve Sultanahmet Meydanı’nda sona eren yarışta 

erkeklerde Etiyopyalı Heyi 45.18’lik derecesiyle ilk sırayı 
alırken, aynı dereceyi elde eden Azerbaycan’dan Tila-
hun Aliyev ikinci, 45.19’luk derecesiyle Etiyopyalı Debe-
be Woldsenbet ise üçüncü sırayı aldı.

Türk sporcular kategorisi...
Erkeklerde Türk atletlerden Murat Ertaş, 46.13’lük de-
recesiyle 8, Abdülkadir Türk ise 46.26 ile 10. oldu. Ba-
yanlarda Türk sporculardan Binnaz Uslu 54.43 ile 7., 
Esra Güllü 57.33 ile 8., Yasemin Erdoğan ise 1.01.42 ile 
10. oldu. Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu’nda 
Türk sporcuların tasnifinde ise; genel klasmanda 11. 
olan Bekir Karayel 2:23:17 ile en iyi dereceye sahip Türk 
sporcu oldu. Genel klasmanda 12. olan Abdil Ceylan 

2:24:08 ile Türk sporcular klasmanında 2. olurken, yarı-
şı 14. sırada tamamlayan Mehmet Çağlayan ise 2:26:57 
ile üçüncü sırayı elde etti. Bayanlarda ise genel klas-
manda 5. olan Bahar Doğan 2:38:54 ile Türk sporcu-
lar içinde ilk sırayı alırken, yarışı 9. sırada tamamlayan 
Lütfiye Kaya 2:50:57 ile 2’nci, yarışı 10. tamamlayan Ni-
lay Esen ise 2:54:51 ile Türk sporcular arasında 3. sıra-
yı aldı.
Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen ödül töreninde 
42 kilometrelik maratonda dereceye giren erkek spor-
cular, ödüllerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Vali Muammer Güler, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyespor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve 
SPOR A.Ş. Genel Müdürü İlker Astarcı’nın elinden aldılar. 
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Yatırımlarına hız kesmeden devam eden İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, 30 Ocak 2009 tarihinde açılışını 
yaptığı 5.5 km’lik 4. Levent-Atatürk Oto Sanayi Sitesi 
Metro Hattı’nı bir adım daha ileriye taşıyor. Kazı çalış-
maları tamamen biten Darüşşafaka İstasyonu’nda ince 
işlerin yapılmasına başlandı. İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş, raylara ilk kaynağı basın 
mensuplarıyla birlikte yaptı. 
Atatürk Oto Sanayi-Darüşşafaka metro hattında 
elektromekanik ve ince işlerin tamamlanmasıyla Aralık 
ayında ilk test sürüşü yapılacak. 2010 yılı sonuna kadar 
Darüşşafaka ve Hacıosman istasyonları sırasıyla hiz-
mete girecek.

487 milyon euroluk dev yatırım…
İlk kaynağın gerçekleştirilmesinin ardından gazeteci-
lere çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş, 28 Temmuz 2009’da ga-
zetecilerle birlikte aynı şantiyeye indiklerini hatırla-
tarak, “Ray birleştirme çalışmalarında yeni bir yön-
tem kullanıyoruz. 18 metrelik parçalar halindeki rayla-
rı 3 bin 500 derece ısıyla kaynak yapıyoruz. Bu saye-
de metroların ray üzerinden geçişinde meydana gelen 
sallantı yaşanmayacak” dedi. Yapılan çalışmayla ta-
rihi bir ana tanıklık edildiğini dile getiren Başkan Top-
baş, şöyle konuştu; “Bakın bugün neredeyse tamam-
lanan Darüşşafaka İstasyonu’ndayız. 30 aralık 2008’de 
Otosanayi Metro İstasyonu’nun açılışını yapmıştık.  
Şu anda Oto Sanayi ile Darüşşafaka arasındaki 2 bin 
622 metrelik metro çalışmalarımız devam ediyor. İnşal-
lah bu hatta Aralık ayında test sürüşlerine başlayaca-
ğız ve Ocak 2010’da hizmete açacağız. 2010 yılı içe-
risinde bir sonraki Hacıosman İstasyonu’nu da açaca-
ğız. Böylece Şişhane’den Hacıosman’a ulaşan 18 ki-
lometrelik kesintisiz, hızlı ve konforlu bir ulaşım imka-
nı getirmiş oluyoruz. Nasip olursa 2012 sonu gibi de 
metro Şişhane’den Yenikapı’ya kadar gitmiş olacak ve 
hattın toplam uzunluğu 22 kilometreye ulaşacak. Sis-
tem burada da Marmaray ile entegre olacak. Yenikapı-
Hacıosman Metrosu’nda saatte tek yönde 70 bin kişi 
taşıyacağız ve 30 dakikada Yenikapı’dan Sarıyer’in Ha-
cıosman Mahallesi’ne gelinecek. Daha sonra ise bu 
hattı inşallah Sarıyer Çayırbaşı’na kadar uzatacağız. 
Böylece Sarıyer’deki insanlarımız da metroyu kullana-
rak trafiğe girmeden Yenikapı’ya kadar ulaşacak. Ördü-
ğümüz demir ağlarla toplu ulaşımı ağırlıklı kullanılır hale 
getiriyoruz. Az önce muhtarlarımızla konuştuk. Burada-
ki ev ve arsalar çok değer kazanmış. Biz göreve gelme-
den önce kimse metronun buraya kadar geleceğini ha-
yal bile edemezdi.”

Ulaşım yatırımları hız kesmeden devam ediyor…
“İstanbullular için hiç durmadan işimizi yapmaya de-
vam ediyoruz” diyen Başkan Kadir Topbaş, yeraltın-

Darüşşafaka Metro Hattı’na 
ilk kaynak Başkan Topbaş’tan

Taksim’den Maslak’a kadar uzatılan 
metro hattı bir adım daha ileriye taşınarak 

Darüşşafaka’ya uzanıyor. 
Kazı çalışmaları biten hatta raylara 

ilk kaynağı gazetecilerle birlikte 
Başkan Topbaş attı. 



18 19

da süren metro yatırımlarından İstanbulluların yete-
rince haberdar olmadığına dikkat çekerek, Büyükşe-
hir Belediyesi’nin özellikle ulaşım yatırımlarına dünya-
da yaşanan ekonomik krize rağmen durmaksızın de-
vam ettiğini kaydetti. Yüzeyde de şu ana kadar tarihi 
bir rekora imza atarak 205 kavşak ve yol düzenlemesi-
ni bitirerek hizmete aldıklarını ifade eden Başkan Top-
baş, metro çalışmaların ve yüzeyde devam eden kav-
şak çalışmalarında binlerce insanın çalıştığının altını 
çizdi. Metronun Seyrantepe’de inşası devam eden Ga-
latasaray Stadı’na stadyumun inşaatının bitmesinden 
önce ulaşacağını anlatan Kadir Topbaş, “Önümüzde-

ki aybaşı gibi burada da test sürüşlerine başlayacağız. 
Stattan önce metro bitiyor. Arzumuz yerleşimler oluş-
madan oranın ulaşımını tamamlamak” dedi.

Etiler ve Ferahevler ‘havaray’ ile taşınacak…
Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda çok sayıda işi bir 
anda yürüttüğünü ve iş yapmaktan tanıtım ve açılış 
yapmaya zaman bulamadıklarını dile getiren Başkan 
Kadir Topbaş, turizmin, kongrelerin, modanın ve spo-
run merkezi haline gelen İstanbul’un daha çok yatırıma 
ihtiyaç duyduğunu söyledi. Şişhane-Hacıosman Metro 
Hattı ile birlikte İstanbul’un kuzey-güney aksındaki yol-

culuk talebinin karşılanacağını belirten Kadir Topbaş, 
açıklamasını şöyle sürdürdü;
“4. Levent’teki metro istasyonuna yolcu getirmek için 
Hisarüstü-Boğaziçi Üniversitesi-Etiler-Levent ve Gay-
rettepe istikametine, diğer taraftan Emniyetevler’den 
Sanayi Mahellesi Metro İstasyonu’na uzanacak ha-
varayların proje çalışmasını sürdürüyoruz. Yani bura-
dan Emniyetevler ve Etiler bölgesindeki insanlarımız 
havaraya bindiğinde metro istasyonlarına kadar taşı-
nacak toplu ulaşım sistemine dahil olacak. Bu şekilde 
yan noktalardaki yerleşimlerden dikey taşıma yaparak 
özel araç kullanımını azaltmayı, yoğunlaşmayı önleme-
yi hedefliyoruz. Bu sayede Şişhane-Hacıosman Metro 
Hattı da önemli bir yolcu yoğunluğuna ulaşacak. İs-
tanbullular toplu taşıma kullanımının keyfine erişecek. 
Bakın sadece 4. Levent-Hacıosman Metro Hattı’nın 
Darüşşafaka’ya kadar olan bölümünün size maliye-
ti 487 milyon euro. İstanbul’da eksik kalan çalışmaları 
sürdürüyoruz. İstanbul’da işler durdu diyenler gelip gör-

sün ne çalışmalar yaptığımızı. Darüşşafaka metro ça-
lışmalarında bin 350 ve Kadıköy-Kartal metrosunda 2 
bin 500 olmak üzere yer altında 5 bine yakın insanımız 
çalışıyor.”

4. Levent- Hacıosman Metro Hattı’nın teknik özellikleri
Hat uzunluğu 8 bin 120 metre (4.Levent-Hacıosman 
arası ana hat) Hattın 5,5 kilometresi 4.Levent-Maslak 
Atatürk Oto Sanayi Sitesi arası 30 Ocak 2009 da tören-
le açıldı. Hattın 2 bin 620 metrelik kısmında Atatürk Oto 
Sanayi-Hacıosman arasında çalışmalar devam edi-
yor. 4.levent- Hacıosman metro hattında Sanayi, İTÜ-
Ayazağa, Atatürk Oto Sanayi, Darüşşafaka,Hacıosman 
ve Seyrantepe-Stadyum olmak üzere toplam 6 istas-
yon bulunuyor. Atatürk Oto Sanayi- Darüşşafaka arası 
1272 metre. Darüşşafaka –Hacıosman arası 1348 met-
re. Sanayi-Seyrantepe arası 1670 metre. Hat tamam-
lanınca Şişhane-Hacıosman arasında yaklaşık 18 kilo-
metrelik (17 bin 770 metre) bir raylı sistem oluşacak.
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Anadolu Yakasının trafik ve ulaşım sorununu büyük öl-

çüde çözecek Kadıköy – Kartal Metro Hattı 2011 yılın-

da İstanbulluların hizmetine sunulacak. Kazı çalışmala-

rında sona yaklaşılan hatta tünel Kartal İstasyonu’na 

uzandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle, Kartal 

Taş Ocakları mevkiinden Ağustos ayında zemine sü-

rülen TBM Makinesi (köstebek) zemini kırarak Kartal 

İstasyonu’ndan çıktı.

 Çok sayıda basın mensubunun izlediği törende İtalya 

İstanbul Başkonsolosu Massimo Rustico ile İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Sek-

reter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu da yer aldı.

Yerin altında ayrı bir dünya…

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Kadir Topbaş, İstanbul’un ulaşım ve trafik sorunu-

na çözüm yolu olan raylı sistem hatlarına 2011 yılında 

bir halka daha ekleneceğini belirterek, Kadıköy-Kartal 

arasını 29 dakikaya indirecek olan 22 kilometrelik met-

ro hattının her gün 1 milyon yolcuyu hızlı ve konforlu 

bir şeklide taşıyacağını söyledi. 2005 yılında temeli atı-

lan metroda kazı çalışmasının büyük ölçüde tamamlan-

dığını, elektromekanik işlerin de tamamlanmasının ar-

dından 2010 yılında deneme sürüşlerinin başlayacağını 

anlatan Başkan Kadir Topbaş, şöyle konuştu;

“Tamamlandığında toplam uzunluğu 52 bin 896 metre 

olacak tünellerin 38 bin 537 metresinin kazısı tamam-

landı. Bu hat boyunca 4 TBM makinesinin yanı sıra, kla-

sik kazı metoduyla da çalışmalar sürüyor. 2 bin 450 

isimsiz kahraman yerin 45 metre altında 24 saat esa-

sıyla gece gündüz demeden çalışıyor. Şu anda bizim 

bulunduğumuz noktaya kadar kazı işlemleri tamam-

lanıyor. Bu metro hattına 10 Temmuz’da gelmiştik. O 

günden bugüne 11 bin 300 metre daha tünel kazıldı. 

Yani 113 günde çok ciddi bir kazı çalışması başarıldı.”

Metro ile modernleşen İstanbul
2 milyar TL’ye mal olacak Kadıköy-Kartal Metro 
Hattı’nın kara, deniz, hava ve raylı ulaşım hatlarına en-
tegre olacağını ve 2,5 dakikada bir yapılacak metro se-
ferleriyle saatte tek yönde 70 bin yolcu taşınabilece-
ğini vurgulayan Başkan Topbaş, hatta günde ortalama 
100-150 metre tünel kazı çalışması yapıldığını belirte-
rek, sözlerini şöyle sürdürdü;
“16 istasyondan oluşan metro hattı Pendik Kaynarca’ya 
kadar uzatacağız. Bu hat Kadıköy Ayrılık Çeşmesi 
İstasyonu’nda Marmaray ve Banliyö hattıyla, Kozya-
tağı İstasyonu’nda Dudullu-Bostancı Metro Hattı’yla, 
Kaynarca İstasyonu’nda ise Pendik-Sabiha Gökçen 
Havaalanı-Sultanbeyli Metro Hattı’yla entegre ola-
cak. İstanbul’da Marmaray’ın da devreye girmesiyle 
Kartal’dan Sarıyer’e ve Atatürk Havalimanı’na 79 daki-
kada, Taksim’e 57 dakikada, Olimpiyat Stadı’na 89 da-
kikada, Yenikapı’ya 49 dakikada, Otogar’a ise 60 da-
kikada gidilebilecek. Ayrıca, New York metrosunu in-
celeyerek İstanbul’da sefer aralığını 70 saniyeye in-
diren bir sistem geliştirdik. Seyrantepe’deki vagon is-
tifleme sahasında vagonlar merkezden sürücüsüz bir 
şekilde istiflenebiliyor. Toplu taşıma ve özellikle met-
ro, İstanbul’un modernleşmesinin bir göstergesidir. Biz-
ler burada tarihe tanıklık ediyoruz. Burada çalışanların 
çektiği zahmetler ve bizleri yaptığı dev yatırımlar, biz-
den sonraki kuşakların konforlu ve rahat yaşamına, 
hızlı ulaşımına sebep olacak.”

Kadıköy-Kartal Metrosu için vagonlar alınıyor    

Bu arada, kazı çalışması Kartal’a kadar ulaşan hattın 

2011’de hizmete girmesini planlayan İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi, 120 tane metro vagonu alıyor. Dünya-

daki ekonomik krize rağmen metro yatırımlarına ara-

lıksız devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Mec-

lisi, Kadıköy-Kartal Metrosu’na  120 adet metro vago-

nu alınması için 139 milyon euro dış kredi kullanılması-

na onay verdi.

Metro kazısı 
Kartal’a ulaştı
Kadıköy- Kartal arasını 29 dakikaya indirecek ve her gün 1 milyon yolcu 
taşıyacak metronun kazı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. 
Kazı işlemini yapan TBM makinesi Başkan Topbaş’ın katıldığı törenle 
zemini kırarak Kartal İstasyonu’ndan çıktı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
yapımı tamamlanan Sanayi Mahallesi- Seyrantepe 
Metro Hattı’nda test sürüşü gerçekleştirdi. Basının da 
yoğun ilgi gösterdiği tören sırasında İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yar-
dımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu ile diğer Büyükşehir 
Bürokratları hazır bulundu.
Test sürüşünün ardından gazetecileri çalışmalarla ilgili 
bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
toplam uzunluğu 8 bin 120 metre olan 4.Levent – Ha-
cıosman Metrosu’nun, Sanayi İstasyonu’ndan yan kol 
ikiye ayrıldığını ve 1670 metre uzunluğundaki bir hat-
tın Galatasaray Kulübü’nün yeni yapılan stadının da bu-
lunduğu Seyrantepe İstasyonu’na ulaştığını söyledi. İs-
tanbullular ve gelecek kuşaklar rahat etsin diye gece 
gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ka-
dir Topbaş, “Burada yerin metrelerce altında çalışarak, 
alın teri dökerek gelecek kuşaklara iz bırakan binlerce 
işçiye, mühendise, mimara ve müteahhit firma yetkilile-
rine özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul raylı sistem ağıyla örülüyor...
İstanbul’un erişim sorununu çözmek için toplu ulaşı-
ma, özellikle de metro yatırımlarına çok önem verdikle-
rinin altını çizen Başkan Topbaş, şöyle konuştu; “Bugün 
test sürüşünü yaptığımız  Seyrantepe hattı ile birlik-
te 4.Levent – Hacıosman Metrosu’nun toplam maliye-
ti 488 milyon euro. Şu anda İstanbul’da 52,5 kilometre 
metro inşaatımız devam ediyor. 22 kilometrelik Kartal-

Kadıköy Metrosu’nun TBM makinesinin çıkışını dün bir-
likte izledik. Bu hat 4.5 kilometre daha giderek Pendik 
Kaynarca’ya kadar devam edecek ve nasip olursa 26,5 
kilometrelik bu hattı 2011 yılı içerisinde de hizmete ala-
cağız. İstanbul’da örümcek ağı gibi böyle bir raylı sis-
tem ağı kuruyoruz. İstanbul’daki raylı sistemlerin top-
lam uzunluğu 632 kilometreyi bulacak. Bunu başardı-
ğımızda yüzeye hiç çıkmadan istediğiniz yere rahatlık-
la gitme imkânınız olacak. İşte medeniyet bu... Konfor-
lu kaliteli hızlı ve güvenli bir erişim imkânı verilirse her-
kes onu tercih eder.”

Seyrantepe Hattı Şubat 2010’da hizmette olacak
Sanayi Mahallesi-Seyrantepe Metrosu’nu söz verdikle-
ri gibi Galatasaray’ın yeni stadı bitmeden metroyu bu-
raya kadar uzattıklarını belirten Başkan Kadir Topbaş, 
“Şubat ayında hizmete alacağımız bu hatta ilk zaman-
lar çok yoğunluk olmayabilir. Ancak maç günlerinde bu-
radan Taksim’e kadar kesintisiz gidilecek ve stadın bü-
tün yoğunluğu yüzeye yansımadan metroyla gideri-
lecek. TEM’in altına inşa etmekte olduğumuz 150’şer 
metrelik 3 ayrı tünelle içinde bulunduğumuz Seyran-
tepe İstasyonu’ndan Galatasaray Stadı’na rahatlık-
la ulaşılacak. Devletimizin programında Seyrantepe’ye 
bir hastane de var. Bu nedenle tünellerin bir tanesinde 
özürlüler, yaşlılar ve hastalar için yürüyen bantlar ola-
cak. Söz verdiğimiz gibi stattan önce metroyu bitirdik. 
İkitelli’deki Olimpiyat Stadı da bitmeden metro oraya 
gitmeliydi” diye konuştu.

Galatasaray stadından 
önce metro hattı bitti!...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yapımı tamamlanan 
Sanayi Mahallesi- Seyrantepe Metro Hattı’nda test sürüşünü gerçekleştirdi. 
Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği test sürüşünde açıklama yapan 
Başkan Topbaş, söz verdikleri gibi Galatasaray’ın yeni stadı bitmeden 
metroyu buraya getirdiklerini belirtti.
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Başkan Kadir Topbaş, gazetecilerin ‘Domuz Gribi’ne 
karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı önlemle-
ri sorması üzerine, İETT otobüsleri, metrobüs, tramvay, 
metro, deniz otobüsü ve vapurların hepsini dezenfek-
te ettiklerini belirterek, “Şimdi de toplu kullanım alanla-
rındaki yürüyen merdivenler, üst ve altgeçit kolları gibi 
insanların el teması yaptıkları yerlerde ilave dezenfek-
te yapıyoruz” dedi.

İETT Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüsler, metrobüs-
ler, Tünel ve Nostaljik Tramvaylar, İstanbul Ulaşım A.Ş. 
Tarafından işletilen İstanbul Metrosu’nun tüm hatları, 
Tramvay Hatları ve Taksim-Kabataş Füniküler Sistemi, 
İDO Genel Müdürlüğü’nce işletilen Şehir Hatları gemile-
ri, Feribotlar, Deniz Otobüsleri, Araba Vapurları ve De-
niz Taksiler rutin temizlik işlemleri dışında, özel ilaçlarla 
dezenfekte ediliyor.

Toplu ulaşım araçlarında titiz dezenfekte…
İETT Genel Müdürlüğü İETT otobüsleri, metrobüs ve 
Tünel aracından oluşan araç filosuna her gece uygula-
nan rutin temizliğe ek olarak mikroplara karşı koruyu-
cu özelliği olan ilaçlarla gece saatlerinde de dezenfek-
te işlemlerini sürdürüyor. İşlem 14 ayrı İETT Garajında, 
400 kişiyle gerçekleştiriliyor. 

İDO nanoteknoloji kullanıyor 
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürlüğü; tüm 
iskele, deniz araçları (feribot, araba vapuru, şehir hatla-
rı vapurları, deniz taksi), büfeler, gemilerin açık ve kapalı 
alanlarında, rutin dezenfekte işlemleri haricinde, Nano-
teknolojik özellikli bir ilaçla 90 gün etkisini sürdüren de-
zenfekte yapacak. 

Dezenfektede kullanılan ilaç, mikrobik çoğalmaya kar-
şı kapsamlı, çözülme yapmayan, su bazlı, renksiz ve ko-
kusuz, farklı yüzeylerde koruma sağlayan, yüksek de-
recede dayanıklı, bio-film gelişimini engelleyen, meka-
nik etkinlik sağlayan özellikler taşımakta.

Raylı sistem araçları çok iyi temizleniyor
İSTANBUL ULAŞIM AŞ.; rutin temizliğine ilave olarak her 
gün; İstanbul Metrosu hatları ile, Tramvay ve Taksim-
Kabataş Füniküler Sistemi İstasyonlarındaki araçların, 
yürüyen bantların, merdivenlerin, araç tutamaklarının, 
turnikelerin, jetonların ve jetonmatiklerin dezenfekte 
işlemlerini gerçekleştiriyor.  

Yıkama ve dezenfeksiyon işlemleri araç yıkama bölü-
münde her gün 20:30 ile 05:30 saatleri arasında yapıl-
masının yanı sıra, klimaların havayı emen menfezleri de 
düzenli olarak yıkanıyor.  

Araçlar kimyasal temizlik maddeleri ile yıkandıktan 
sonra, tramvay araçları özel bir spreyle yolcuların elle 
temas ettikleri yerler ayrıca dezenfekte edilerek, hiç bir 
araç bu aşamalardan geçmeden seferlere alınmıyor. 
Tüm bu tedbirler dışında; araçların havalandırma sis-
temlerinin çalışır durumda olmasına da ayrıca dikkat 
ediliyor.

İstanbul ‘Domuz Gribi’ne 
karşı dezenfekte ediliyor!...
İstanbul’da, başta toplu ulaşım araçları olmak üzere, 
toplu kullanım alanlarındaki yürüyen merdiven, 
üst ve altgeçit tutanakları gibi insanların el teması yaptıkları yerler 
ilaçlarla dezenfekte ediliyor.
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Türk-Kazak işbirliği 
Türk ve Kazak iş dünyasını buluşturan Türkiye-Kazakistan 
İş ve Yatırım Forumu Cumhurbaşkanı Abddulah Gül, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 
ve Başkan Kadir Topbaş’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Nazarbayev, forumun ardından Başkan Topbaş 
ve Vali Güler tarafından uğurlandı. 

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu 
(TUSKON), Kazakistan İşadamları Derneği (KAZKA) 
ve Kazakistan Ulusal Ekonomi Odası (ATAMEKEN) iş-
birliği ile düzenlenen Türkiye-Kazakistan İş ve Yatırım 
Forumu, Türk ve Kazak iş dünyasını buluşturdu. Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla İstanbul Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen forumda Kazakistan’dan 
gelen 100 iş adamı 415 Türk işadamıyla bir araya gele-
rek ikili görüşmeler yaptılar.

Cumhurbaşkanı Gül; “Bir milletin parçasıyız...”
İş Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
Türkiye ile Kazakistan’ın birlikte iş yapabileceği çok 
güçlü sebepler bulunduğunu belirterek, her iki ülkenin 
iş adamlarını daha çok işbirliğine davet ettiklerini söy-
ledi. Ankara’da birlikte Türkiye ile Kazakistan arasın-
da stratejik işbirliği anlaşması imzaladıklarını, bu an-
laşma imzalanmadan önce de stratejik ortak gibi ha-
reket ettiklerini anlatan Abdullah Gül, “Çünkü, iki kar-

deş ülkeyiz. Bir milletin iki ayrı parçasıyız. Bizlerin ata 
yurdu Kazakistan’dır. Oradan ayrılıp buraya geldiysek 
hiçbir zaman ata yurdumuzu unutmadık. Ne zaman 
Kazakistan’a gitsem daima bu duygularla yaşadım ve 
özellikle son zamanlarda iki ziyaret yaptım ve bu iki zi-
yarette de çok büyük bir misafirperverlik gördüm” diye 
konuştu. Nazarbayev’in Türk dünyasına verdiği öne-
mi en yakın bilen kişilerden birisi olduğunu ifade eden 
Gül, 2 hafta önce Nahcıvan’da tarihi bir belgeye tari-
hi bir imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti; “Bu da 
17 yıldır görülen rüyanın gerçekleşmesiydi. 17 yıldır bir 
Türk Şurası’nın, Türk Konseyi’nin kurulması hepimizin 
en büyük arzusuydu. Bunu gerçekleştirdik ve bunun-
la ilgili resmi belgeleri koyduk. Burada en büyük katkıyı 
sağlayan Sayın Cumhurbaşkanı Nazarbayev olmuştur.”
Nursultan Nazarbayev forumun ardından Türkiye zi-
yaretini tamamlayarak özel uçakla Türkiye’den ayrıl-
dı. Nazarbayev’i, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile İstanbul 
Valisi Muammer Güler uğurladı.
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Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Vali Muammer Güler, 
Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek ve ilgili tüm kurum ve 
kuruluşların temsilcileriyle birlikte AKOM’da bir basın 
toplantısı düzenleyerek, meydana gelen sel felaketinin 
boyutlarını ve müdahale çalışmalarını değerlendirdi.
Toplantıda konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-
dımcısı Cemil Çiçek, afetin Türkiye‘nin öncelikli konusu 
olduğunu belirterek, afet meydana gelmeden önce alı-
nacak tedbirlerin gözden geçirilmesi, afet durumunda 
acil müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarını 
büyük bir ciddiyet içinde ve süreklilik arz edecek tarzda 
sürdürülmesini zaruret olarak gördüklerini söyledi. Afet 
ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın afet durumun-
da görevli ve sorumlu olan birden fazla kuruluşun etkin 
ve verimli çalışmasını temin için, bu kuruluşların hepsi-
ni tek bir çatı altında toplanmasını sağlayan yasal dü-
zenleme yapılarak oluşturulduğunu anlatan Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek, bu tür afetler olduğu zaman iş-
leri tek elden koordinesini sağlamak için Koordinasyon 
görevinin de kendisine verildiğini kaydetti.
Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başbakan Yar-
dımcısı Cemil Çiçek, İstanbul tecrübesinin kendileri için 
önemli olduğunu, yetki ve sorumluluğun tek elden top-
lanmasının işlerin takibi açısından kolaylık sağladığını 
vurgulayarak, felaketten sonra kurumlar arası işbirliği-
nin fazla olduğunu ancak ondan evvel bir sorumluluk 
olduğunda, ‘benim yekti alanıma girmiyor, filancanın 
yetki alanına giriyor’ gibi keçi can derdinde kasap et 
derdinde bir yetki meselesi gibi ortada üzücü durumlar 

bulunduğunu söyledi. Çiçek ayrıca, bu sorunu önlemek 
için Başbakan Erdoğan’ın büyükşehirlerde yetkinin Bü-
yükşehir Belediyelerinde toplanmasını istediğini, diğer 
şehirlerde de sel felaketi bakımından DSİ’nin onun dı-
şındakilere de başka çözümler bulunabileceğini ifade 
etti.

Başkan Topbaş; “Afet öncesi tedbirleri gözden 
geçiriyoruz”

Türkiye’de tek merkezli çalışmaların yapılmasının 
önemli olduğuna işaret eden Başkan Kadir Topbaş, ku-
rumlar arası ilişkilerde bilgi akışında eksiklikler olduğu-
nu ve birbirine paralel farklı işler yapılarak güç kaybı-
na neden olunduğunu kaydetti. Herhangi bir felaketin 
İstanbul’daki ekonomik hayatta yol açacağı bir günlük 
sarsıntının bütün ülkeyi nasıl etkileyeceğini herkesin 
bildiğini dile getiren Başkan Topbaş, “İstanbul’un böy-
le bir duraksama şansı yok. Bu anlamda İstanbul’a kay-
naklar itibariyle olsun, atılacak adımlardaki radikal ted-
bir ve çözümlerle ilgili olsun gerekli imkân ve fırsatların 
verileceğine inanıyorum. Biz de zaten daha sonra açık-
layacağımız gibi bu konuyla ilgili çok ciddi tedbirler, sis-
temler ortaya koyduk. Sel felaketinin boyutları her ge-
çen gün daha farklı noktaya gelebilir. Bütün bunları dik-
kate alan, bütün ihtimalleri değerlendiren risk unsurla-
rını minimize edecek olan ilgili çalışmaları, yatırımları, 
tedbirleri alma konusunda ekiplerimiz çalışmalarını sür-
dürüyor. Bu toplantıyla, ilgili somut adımlar atılacaktır. 
Taleplerimizi, karşılaştığımız sorunları dile getireceğiz” 
şeklinde konuştu.

 ‘Afet ve Acil Durum 
Yönetim Başkanlığı’ 
oluşturuldu
İstanbul’da meydana gelen sel felaketi sonrasında ilgili kurum 
ve kuruluşlarla felaketin boyutlarını ve müdahale çalışmalarını değerlendiren 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek,  afetlere karşı ‘Afet ve Acil Durum 
Yönetim Başkanlığı’ oluşturulduğunu açıkladı. 
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AKOM’dan örnek 
deprem çalışması
AKOM, Marmara depreminin 10. yılında deprem gibi doğal afetlerle ilgili 
birçok önemli verinin yer aldığı Afet Bilgi Sistemi AKOMAS’ı hayata geçirdi.

1500 yeni konforlu otobüs 
için karar alındı
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İETT’nin mevcut ve yeni açacağı 
hatlarda ‘kiralama’ yöntemiyle 1500 yeni otobüsü hizmete almasını onayladı.Doğal afetler konusunda önemli bir görev üstlenen 

AKOM, ülkemizde ve dünyada meydana gelen doğal, 
teknolojik ve insan kaynaklı her türlü afete ilişkin bilgi-
nin olabildiğince hızlı sağlanmasını ve afetler karşısın-
da yaşanan deneyimleri, afetlere müdahale biçimlerini 
ve afetin sonuçlarını vermeyi amaçlayan bir bilgilendir-
me sistemi olan Afet Bilgi Sistemi - AKOMAS’ı uygula-
maya koydu.  AKOMAS’la uluslararası afet veri taban-
larından bazılarının kapsam, sunum, norm ve erişebilir-
lik açısından incelenmesi ve İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde geliştirilmek-
te olan Afet Bilgi Sistemi’nin uluslararası veri taban-
larıyla karşılaştırılarak, afetlerin uluslararası standart 
ve normlarda gerçek zamanlı olarak izlenmesi amaç-
lanıyor. 2005 yılından itibaren Türkiye’de ve dünyada 

olan afetleri haftalık bültenler halinde listeleyen AKOM, 
2008 yılından itibaren afetleri interaktif haritalarla gör-
sel olarak ta yayınlamaya başlamıştı. AKOMAS’ın diğer 
ulusal afet bilgi sistemlerinden farkı; sadece ulusal de-
ğil uluslararası afetlere ait bilgileri de arşivinde liste-

lemesi ve saklaması.  AKOMAS kapsamında hazırlan-

mış olan afet veri tabanı arşivinde afetin yeri, türü ve 

tarihi esas alınarak sorgulama yapılabiliyor. Sorgula-

ma sonucu oluşan listeden seçilen afete ilişkin ayrıntı-

lı bilgiye de ulaşmak mümkün. AKOMAS afetle ilgili ça-

lışan tüm kullanıcılara hem istatistiksel hem de görsel 

veri sağlayarak, mevcut bilgilerin paylaşımını sağlıyor. 

AKOMAS’ın gelecekte uluslararası afet veritabanlarına 

da bilgi sağlaması hedefleniyor.  

İETT, konforlu, hızlı ve emniyetli ulaşımın sağlanması 
için son teknoloji ile üretilmiş alçak tabanlı, çevre kirli-
liğine sebep olmayan, özürlülerin de rahatlıkla kullana-
bileceği 1500 yeni otobüsü devreye sokacak. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisi, İETT’nin mevcut ve yeni 
açacağı hatlarda ‘kiralama’ yöntemiyle 1500 yeni oto-
büsü hizmete almasını onayladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Ekim birle-
şiminde ele alınan ve İstanbul trafiğine büyük bir yük 
getiren özel araç kullanımında artış olduğuna da dikkat 
çekilen raporda, “Toplu taşımanın cazip hale getirilmesi 
için konforlu, hızlı ve emniyetli ulaşımın sağlanması için 
son teknoloji ile üretilmiş alçak tabanlı, çevre kirliliğine 

sebep olmayan, özürlülerinde rahatlıkla kullanabileceği 
araçların sisteme dahil edilmesi gerekmektedir” ifade-
lerine yer verildi.
Raporda, 1500 adet otobüse ihtiyaç duyulduğu, 800 
milyon TL’yi bulan araç ve şoför maliyetlerinin İETT’nin 
bütçesiyle karşılanamayacağı da vurgulanarak, ihtiya-
cın İstanbul genelinde 3 alt bölgede (İstanbul, Beyoğ-
lu ve Anadolu) 1500 adet özel müteşebbisin sisteme 
katılımı yoluyla karşılanması gerektiği kaydedildi. Tiple-
ri ve hangi hatlarda hizmet vereceği İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi UKOME tarafından belirlenecek otobüs-
ler, 100’e yakın hatta mevcut özel halk otobüsleri gibi 
hasılat paylaşımı esasına dayalı olarak hizmet verecek.



32 33

Yeni metro hattının 
çalışma saatleri uzadı
Entegrasyon süreci devam eden 4.Levent - Atatürk Oto Sanayi Metrosu’nda 
bir aşama daha başarıyla tamamlandı. Metronun çalışma saati 21:07’ye 
uzatıldı. 

Akıllı Sistemler; hemen yarın…
Yarının Avrupa kentlerinin etkin trafik yönetimi, trafik güvenliği 
ve çevresel sorunlarının Akıllı Kentsel Ulaşım Sistemleri ile çözümünü 
hedefleyen CONDUITS toplantısı İstanbul’da yapıldı.

4.Levent - Atatürk Oto Sanayi arası metro çalışma sa-
atleri yeni entegrasyon ile uzatıldı. 30 Ocak 2009 tari-
hinde hizmete açılan hat sinyal entegrasyon nedeniyle 
gün içinde 09:30 – 17:00 arasında çalışıyordu. 
Yapılan çalışmalarla 4.Levent – Atatürk Oto Sanayi ara-
sı Metro Hattı’nın günlük çalışma saatleri 06:15 – 21:07 
saatleri arası olarak belirlendi.

 Böylelikle, entegrasyon sürecinin bir aşaması daha ba-

şarıyla tamamlandı. Sefer aralıkları bir süre daha 11 da-

kika olarak uygulanacak. 

Bir sonraki aşamada ise hedef; son seferin saat 24:00’e 

(hafta sonu 01:00’e) kadar uzatılması, 4. Levent’te ak-

tarma yapılmadan kesintisiz seyahat edilebilmesi ve 

sefer aralıklarının kısaltılması olacak. 

4.Levent İstasyonunda kullanılmayan sol peronun yol-

cuların hizmetine açılmasıyla yolcu sirkülasyon hızlan-

dırıldı. Öte yandan bekleme alanlarının iki katına çıkar-

tılması suretiyle, bekleme alanlarında oluşabilecek sıkı-

şıklığın önüne geçildi. 

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı dahilinde devam 
eden CONDUITS-Akıllı Kentsel Ulaşım Sistemleri için 
Networkler Oluşturma Projesi’nin ikinci konsorsiyum 
toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire 
Başkanlığı ve İSBAK’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. 
Temel amacı, Avrupa Birliği içinde yürütülen ITS projele-
ri (Akıllı Ulaşım Sistemleri) için yerel yönetimlere bir ka-
rar destek sistemi sunmak, bu amaçla Kilit Performans 
Göstergeleri (KPI) geliştirmek ve ITS tecrübesi olan be-
lediyeler arasında en iyi uygulamaları paylaşmak olan 
proje, önemli katılımcıları da barındırıyor. Yarının Avrupa 
kentlerinin etkin trafik yönetimi, trafik güvenliği ve çev-
resel sorunlarının ITS uygulamalarına entegrasyonunu 
sağlamak üzere yararlı metotlar geliştirilmesi de proje-
nin ana hedefleri arasında.

Uzman kuruluşlar katıldı
Proje konsorsiyumu aralarında İstanbul’un da olduğu 
beş Avrupa şehrinin, Barselona, Paris, Roma, Brüksel’in 
ulaştırma otoritelerini ve üç üniversiteyi; Londra Krali-
yet Koleji, Münih Teknik Üniversitesi ve Technion İsrail 

Teknoloji Enstitüsü, Roma Mobilite Ajansı ATAC, ISIS, 
Brüksel Ulaşım İdaresi AED ve oldukça tanınmış bir sivil 
organizasyon olan POLIS’ten oluşuyor.     
İstanbul toplantılarının ilk gününde katılımcılar İstan-
bul Trafik Kontrol Merkezi’nde İBB ve İSBAK yetkilileri 
ile bir araya geldiler. Trafik Müdürü Necip Ertaş ve pro-
je koordinatörü Maurizio Tomassini’nin konuşmala-
rının ardından İSBAK Trafik Uygulama Müdürü Maşuk 
Mete İstanbul ulaşımı ve uygulanmakta olan ITS tek-
nolojileri hakkında bir sunum yaptı. Günün devamında 
Kağıthane-Piyalepaşa arasında yapımı tamamlanan 
tünel ve Tünel İşletme Merkezi incelendi. Yapılan de-
ğerlendirmelerin ve ikramın ardından ilk gün tamamlan-
mış oldu.  Proje toplantılarının Malta Köşkü’nde organi-
ze edilen ikinci gününde, ilerleme raporları, proje iş pay-
laşımları, gelecek toplantılar, gerçekleşen uluslar arası 
işbirlikleri ve proje yönetimi konuları görüşüldü. 
Proje hakkında detaylı bilgiler ve gelişmeler isbak.com.
tr, tkm.ibb.gov.tr ve conduits.eu internet sitelerinden 
takip edilebilir.
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Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının yaklaşık 

% 95 oranında insan hatasından kaynaklandığı gerçe-

ğinden yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tra-

fik Müdürlüğü, sosyal sorumluluk ilkesi gereği, ücretsiz 

eğitim parkları ile trafik bilincini yerleştirme çalışmala-

rını sürdürüyor.

Yürütülmekte olan Trafik eğitim ve toplum bilinçlendir-

me çalışmalarından maksimum düzeyde verimin alın-

ması ve ölçülebilir kaliteli bir eğitim hizmetinin sunul-

ması amacı ile ilgili yönetmelik ve standartlar kapsa-

mında Trafik Müdürlüğü tarafından, trafiğe kapalı alan-

larda trafik eğitim parkları oluşturuldu. 

Oluşturulan bu parklar içerisinde; Yatay-Düşey Trafik 

İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemleri, Bisiklet Yolları, Yaya 

Geçitleri, Hemzemin Geçit, Yaya Kaldırımları, Kılavuz Yol 

Yüzeyleri ve benzeri trafik oluşumlarını içeren Eğitim 

Pisti, Okul, Hastane, Eğitim Sınıfı ve Simülatör labora-

tuarları yer alıyor.

Topkapı Parkında eğitim sürüyor

Topkapı’da 6 bin 500 metrekarellik bir alanı kaplayan 

park içerisinde özürlü ve normal öğrencilerin çağdaş bir 

trafik eğitimi alabilmeleri için gerekli birçok trafik uygu-

lamasının tüm donanım ve altyapısı mevcut. Park içeri-

sinde gerçekleştirilen tüm uygulamalar, özürlü öğrenci-

lerin de verilmekte olan trafik eğitim çalışmalarına et-

kin bir şekilde katılımlarını sağlamaya yönelik olarak ta-

sarlanmış.

Park İçerisinde oluşturulan dershanede bilgisayar des-

tekli çağdaş bir eğitim ortamı hazırlanmış. Eğitimciler 

derslerini özel sınıflarda slayt gösterileriyle destekle-

yerek veriyor. Öğrencilere ise, öğrendiklerini hayal güç-

leri ile birleştirerek yeteneklerini sergilemek kalıyor.

Park içinde görevli trafik polisleri, öğrencilere trafik ku-

rallarına uygun davranış geliştirmeleri konusunda yar-

dımcı oluyor. Trafik polisleri ayrıca, öğrenciler smilatör-

leri kullanırken de eşlik ederek kuralları öğretiyor.

Topkapı Trafik Eğitim Parkı’nın içinde bir de hastane de 

yer alıyor. Burada, öğrenciler için genel sağlık taraması 

yapılıyor. Herhangi bir acil durumda görevli sağlık per-

soneli tarafından hemen müdahale ediliyor.

Uygulamalı trafik eğitimi hakkında daha geniş bilgi; Tra-

fik Müdürlüğü’nün www.tkm.ibb.gov.tr/ ve www.tkmco-

cuk.ibb.gov.tr internet adreslerinden alınabilir.

Canavara “DUR!” demek 
için eğitim şart
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Büyükşehir’den  gençlere 
kariyer desteği 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Üniversitesi işbirliğinde 
organize edilen 2009 yılı 8. Genç Kariyer Günleri düzenlenen 
sertifika töreniyle son buldu. 

Davranış “özürlü” 
olmayalım eğitimi
İstanbul Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM), Küçük Adımlar Projesiyle 
0-6 yaş grubu gelişimsel geriliği bulunan çocuk sahibi ailelere 
çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitim veriyor.  

Gelişen dünyada her gün yaşanan hızlı değişim ve iler-
lemeler sürekli kendisini yenileyen ve geliştiren dona-
nımlı ve nitelikli insan ihtiyacını arttırıyor. Bu noktada 
İstanbullulara her alanda hizmet götürme gayretinde 
olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversitelerle iş-
birliği yaparak gençliğin ihtiyacı olan kariyer ve kişisel 
gelişim alanında eğitimler veriyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul Ay-
dın Üniversitesi işbirliğinde organize edilen 2009 yılı 8. 
Genç Kariyer Günleri 17 Ekim – 7 Kasım 2009 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi.
Üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunmak ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını 
artırmak amacıyla planlanan Genç Kariyer Günleri, üni-

versite öğrencilerine yönelik ve ücretsiz olarak, kamu 
kurum ve kuruluşları bazında ilk kez İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından organize ediliyor.
Genç üniversite öğrencilerine program boyunca;  Gele-
ceğin Yönetimi ve Yönetici Anlayışı, Özgeçmiş Hazırla-
ma Teknikleri ve İş Başvurusu Yapanların Dikkat Etmesi 
Gereken Hususlar, İş Yaşamından Kesitler, Kariyer Yö-
netimi, Pazarlama Teknikleri, Etkili Sunuş ve Protokol 
Kuralları, İş Yaşamında Moral ve Motivasyon, Stres ve 
Başa Çıkma Yöntemleri, Yaşam Koçluğu, AB Hibe ve 
Burs Programları Mobbing (Psikolojik Taviz) konu baş-
lıklarında seminerler verildi.
07 Kasım 2009 tarihinde düzenlenen Katılım Belgesi 
Töreni ile tamamlanan Genç Kariyer Günleri Programla-
rından bugüne kadar yaklaşık 2200 öğrenci yararlandı.

stanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanlığı Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM), 
0-6 yaş grubu gelişimsel geriliği olan çocuklara yöne-
lik hazırladığı programla özürlü çocuğu bulunan ailele-
re, çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda 
ücretsiz eğitim veriyor. Eğitim, İSÖM’ün Tophane’de bu-
lunan konferans salonunda ve birebir ev ziyaretleriyle 
ailelere ulaştırılıyor. 

550 aileye ideal davranış anlatıldı
İSÖM, Marmara ve İstanbul Üniversitelerinin desteğiyle 
yürüttüğü Küçük Adımlar projesiyle, 2004 yılından bu 
yana gelişimsel geriliği bulunan çocuk sahibi toplam 
550 aileye ulaşarak özürlü çocuklara karşı ideal yakla-
şım şekilleri konusunda eğitim verdi. 

Ücretsiz eğitim programı için bir telefon yeter!
İSÖM’ün, Zihinsel Engellilere Destek Derneği, Marma-
ra ve İstanbul Üniversitelerinin desteğiyle sürdürdü-
ğü Küçük Adımlar programına katılmak isteyen ailele-
rin İSÖM’ün 0212–4499656 ve 212-4499672 numaralı 
telefonlarını arayarak ön kayıtlarını yaptırmaları yeterli. 

Küçük adımlar nedir?
Küçük adımlar, 0-6 gelişimsel geriliği olan çocukların 
anne babaları için hazırlanmış olan ve 8 kitaptan olu-
şan bir erken eğitim programıdır. Program, Büyük Kas 
Becerileri, Küçük Kas Becerileri, İletişim Becerileri, Alıcı 
Dil Becerileri, Kişisel ve Toplumsal Beceriler olmak üze-
re beş temel gelişim alanına odaklanıyor. 
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Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM) ve Bahçeşehir 
Üniversitesi’nin birlikte hayata geçirdiği “Sinema Atöl-
yesi”, Yedikule Özürlüler Merkezi’nde işitme özürlüle-
re verilen sinema dersleri ile devam ediyor. Verilen eği-
tim sayesinde özürlü gençler, bilgi ve beceri kazanarak, 
sinema alanında bundan sonra yapacakları çalışmalar 
için deneyime sahip oluyorlar.

Kendi hikâyelerini kendileri kurgulayacak
Onları hep başkaları kendi anladığı kadar anlattı. Baş-
kaları tarafından tanımlandılar. Başkalarının film kahra-
manı oldular. Şimdi onlar kendi hayatlarının film kahra-
manı olacaklar ve kendilerini kendileri tanımlayıp, anla-
tacaklar. Belki şimdiye kadar anlatılanlardan daha farklı 
anlatacaklar. Bazen gülünç, bazen hüzünlü, bazen dra-
matik hayatlarını kendileri kaleme alıp, kendileri çeke-
cekler. Sinema Atölyesi’ne katılan işitme özürlü genç-
lerin konuşamayan dillerine kamera tercüman ola-
cak. Yaşadığımız görsel dünyada İşitme özürlüler film 
yapmaya engel teşkil etmeyeceklerini gösterecekler, 
onlar yürekleriyle kaleme alacaklar kendi hayatlarını.

Galaya hazırlık yapıyorlar
İSÖM ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Si-
nema ve Televizyon Bölümü’nün Mayıs 2009’da birlikte 
başlattığı eğitime 6 işitme özürlü,  12 bedensel özür-
lü katılıyor. Teknik destek ve eğitimi Bahçeşehir Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bö-
lümü Öğretim Üyelerinden; Yard. Doç. Dr. Erkan Büke 
ve Araştırma Görevlisi Barış Özkaya veriyor. Haftada 
iki gün Salı ve Perşembe günleri toplam altı saat ve-
rilen dersler, Yedikule Özürlüler Merkezi ve Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde yapılıyor.  
 İşitme özürlü gençler için bir Türk İşaret Tercümanının 
eşlik ettiği derslerde senaryo eğitimi, öykü yazımı, ka-
mera çekimi, film yapımı gibi konuları işleniyor. 
 Derslerin bitiminde on beş kişilik ekibin; 3 - 15 dk ara-
sı kısa metrajlı bir film çekmesi hedefleniyor.  Üç kısa 
metrajlı film çekiminin planlandığı film projesi için yakın 
bir tarihte gala yapılacak. 

Beyazperdenin büyüsüyle 
engellere veda…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü 
ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği 
“Sinema Atölyesi”nde işitme özürlülere sinema eğitimi veriliyor. 
Yürütülen proje sayesinde özürlüler de kendi hikâyelerini kendi bakış açıları 
ile anlatma şansını yakalayacak. 
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Uluslararası Feribot İşletmecileri Birliği’nin (Interferry) 
“34. Dünya Denizcileri Konferansı” İDO’nun  ev sahip-
liğinde İstanbul’da yapıldı. Denizcilik alanında söz sa-
hibi 25 ülkeden 215 büyük işletmenin üst düzey yöne-
ticilerini buluşturan konferansta konuşan İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, insanoğlunun 
yerleşim yeri olarak genelde deniz kenarlarını seçtiğini 
kaydederek, denizin insanlar için medeniyet, bereket, 
ulaşım aracı ve bir ticaret unsuru olduğunu söyledi. 
 Denizin şehirlerdeki önemini koruduğunu vurgulayan 
Başkan Kadir Topbaş, bir deniz kenti olan İstanbul’da 
deniz ulaşımına çok önem verdiklerine dikkat çekti. 
İstanbul’un 50 yılda 12 milyon göç aldığını hatırlatan 
Başkan Topbaş, göçle birlikte kent içindeki ulaşımda 
problemler yaşandığını ve bu sorunları çözmek için bü-
yük yatırımlar yapıldığını anlattı. 5 yıl içinde belediye 
bütçesinin yüzde 60’ını ulaşıma ayırarak bu alanda 9 
milyar dolar yatırım yaptıklarını ifade eden Kadir Top-
baş, şöyle konuştu;

“İstanbullular İDO’nun başarısını takdir ediyor”
“Yaptığımız yatırımlardan bir kısmı da denizle ilgili. İstan-
bul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), deniz ulaşımında hizmet 
veren, çok önemli bir kuruluş haline geldi. Yılda takriben 
100 milyonunun üstünde yolcu ve 7 milyon civarında da 
araç taşıyor. Sadece İstanbul’a değil, Marmara Denizi 
çevresindeki illere de hizmet veren ve insanlarımıza 
deniz ulaşımı rahatlığı sağlayan bir işletme haline geldi. 
İDO ekibine teşekkür ediyorum. Feribotlarımızla, gemi-
lerimizle, deniz taksilerimizle, elde ettiğimiz başarı İs-
tanbullular tarafından takdir ediliyor.”

Deniz ulaşımında hedef yüzde 10
Şehirlerin gelişmesi ve medenileşmesiyle şehir için-
deki insan hareketliliğinin, nüfusun 3 katına çıkabildi-
ğini anlatan Topbaş, 13-14 milyonluk bir nüfusa sahip 
İstanbul’da gelecekte günlük 45-50 milyona ulaşan bir 
insan hareketliliğinin beklendiğini kaydetti. İstanbul’da 
2004’de 11 milyon civarında olan insan hareketliliğinin, 
23 milyonu bulduğunu belirten Topbaş, sözlerine şöyle 
sürdürdü;
“Deniz ulaşımındaki payımız yüzde 2,5’lardayken, 
yüzde 5’lere çıktı. Deniz ulaşımındaki payımızı yüzde 
10’lara çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. İstanbul’u 
emek-yoğun iş gücünün yoğun olduğu bir şehir olmak-
tan çıkartıp, dünyanın önemli kararlarının alındığı, bü-
yük kongrelerinin yapıldığı bir finans ve kongre merkezi 
olması için ciddi adımlar attık ve yatırımlar yaptık. İs-

tanbul kongre turizminde ve yılda aldığı kongreler bo-
yutuyla da dünyada 17. sıraya yükseldi. Geçtiğimiz ay 
içinde IMF ve Dünya Bankasının İstanbul’daki toplan-
tısını herkes takip etti. Artık İstanbul dünyada kongre 
merkezi alanında önemli bir yer haline geldi. İstanbul, 
artık deniz ulaşımını çok iyi kullanan bir deniz şehri ola-
rak gelenleri cazibesine kaptıran bir kent ve tekrar dün-
ya gündeminde.”

Deniz en ucuz ve güvenilir taşımacılık yöntemi…
Konferansta konuşan Denizcilik müsteşarı Hasan Na-
iboğlu da en ucuz ve güvenilir taşımacılık yöntemi ol-
duğu için tercih edildiğini belirterek, tüm dünyada ol-
duğu gibi Türkiye’de ticaretin yüzde 80’inin deniz taşı-
macılığıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı. Naiboğlu, çev-
reye en uygun taşımacılığın da deniz yoluyla olduğunu 
ifade ederek, “Deniz taşımacılarına ÖTV’siz yakıt alma 
imkânı sağlayarak, önemli fırsatlar sunduk” dedi.
Yeni hizmet modelleri gelişti
İDO Genel Müdürü ve Interferry Başkanı Dr. Ahmet 
Paksoy da Türkiye’nin denizcilerin büyük buluşmasına 
ev sahipliği yapmasının, dünya denizcilik sektöründeki 
algısı ve değişen konumu açısından büyük önem taşı-
dığını söyledi. Yaşanan global krizle birlikte dünya ser-
mayesinde değişiklikler ve kayma meydana geldiğini 
kaydeden Ahmet Paksoy, denizcilik ve diğer sektörlerin 
yeni piyasa ve yeni hizmet modellerine geçmesine ne-
den olduğunu ifade etti. 
Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle konferansın ana te-
masını “Zor zamanlarda doğru rotayı seçmek” olarak 
belirlediklerini anlatan Paksoy, bu ana başlık altında 
ekonomik krizin feribot ve deniz taşımacılığı sektörün-
de yarattığı etkileri de yeni açılımlarla değerlendirecek-
lerini söyledi.

“Zor zamanlarda doğru rotayı seçmek…”
2009 Interferry Konferansı’nın bu yılki ana teması ‘Zor 
Zamanlarda Doğru Rotayı Seçmek’ oldu. Bu ana başlık 
altında; başta ekonomik krizin feribot ve deniz taşıma-
cılığı sektöründe yarattığı etkiler, operasyon ve risk yö-
netimi, petrol fiyatları, çevre sorunları, alternatif üretim 
ve finansman modelleri ile gibi pek çok önemli konular 
masaya yatırıldı. Ayrıca, denizcilik alanındaki yeni açı-
lımlar da değerlendirildi
2009 Interferry İstanbul, dünyayı etkisi altına alan eko-
nomik kriz döneminde yeni pazar arayışlarını sürdüren 
Türk denizcilik şirketlerinin, sektörün uluslararası tem-
silcileriyle İstanbul’da biraraya gelme şansına kavuş-
ması açısından da özel önem taşıyor.

Dünya denizcileri 
yeni ufuklar aradı 
Dünya feribot işletmecilerini çatısı altında toplayan tek örgüt olan 
Uluslararası Feribot İşletmecileri Birliği’nin (Interferry) düzenlediği 
“34. Dünya Denizcileri Konferansı”, denizcilik alanında söz sahibi 
25 ülkeden 215 büyük işletmenin üst düzey yöneticilerini 
İstanbul’da buluşturdu.
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İSMEK’li genç tasarımcılar 
ayakta alkışlandı
İSMEK kurslarında eğitimlerine devam eden 13 genç tasarımcının tasarımları 
davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Uzun süre alkışlanan tasarımcılar hep 
birlikte sahneye çıkarak davetlileri selamladı.  

İSMEK, Pendik Çamlık’ta 
yeni bir kurs merkezi açtı

Beşiktaş Dolmabahçe’de deniz üzerine kurulan pod-
yumda gerçekleştirilen ve dünya moda devlerine ev 
sahipliği yapan Fashionable İstanbul Moda Günleri’nin 
son gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK’in 
genç tasarımcılarının tasarımları yerli ve yabancı man-
kenler tarafından davetlilere tanıtıldı. Başkan Kadir 
Topbaş’ın da katıldığı defileye ilgi büyük oldu.  
Ünlü modacılar tarafından beğenilen genç tasarımcılar, 
Milano’da yaşama, eğitim görme ve staj yapma gibi bir 
fırsata sahip olabilecekler. 
Defilenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıt-
layan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Top-
baş, “İSMEK’in bu defile içerisinde olması çok önemli bir 
şeydir. Buradaki genç tasarımcıların tasarımlarını dünya 
moda devlerine gösteriyor olmaları dünyaya açılmaları 
anlamına geliyor.” dedi. 

İstanbul’un artık dünya tarafından yakından izlendi-
ğini dile getiren Topbaş, bu tür organizasyonlarla da 
İstanbul’un adını daha çok duyuracağının önemine de-
ğindi. Topbaş sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul dünya-
nın yıldızı olma yönünde hızlı adımlarla yürüyor. Biz en 
başında beri hep şunu söyledik. İstanbul bir finans mer-
kezi olmalı, bir moda, bir fuar merkezi olmalı, bir kongre 
merkezi olmalı.  İstanbul bu adımları attı. Artık İstanbul 
Kongre kenti olarak dünya ile ilgili önemli karaların alın-
dığı bir şehir haline geldi.”
İstanbul’un Fashionable İstanbul Moda Günleri etkinli-
ğiyle önemli bir adım attığını söyleyen Topbaş;  “İstan-
bul bu işin altından da başarıyla kalkmıştır. Ve dünya 
modasına yeni bir adres olacağını kanıtlamıştır. Bu or-
ganizasyonun içinde yer alanlar topladıkları cesaretle 
daha sonrası için de plan yapacaklardır.” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eği-
timi Kursları (İSMEK) ; 2009- 2010 Eğitim döneminde, 
Pendik ilçesi Çamlık mevkiinde açtığı yeni kurs merke-
zini İstanbulluların hizmetine sundu. 

Etrafı çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanla kap-
lı Çamlık ISMEK Kurs Merkezi’nde; Ahşap Boyama, Bil-
gisayar İşletmenliği, Ebru, Gitar, Giyim, İngilizce, Kumaş 
Boyama, Kurdele Nakışı, Mefruşat, Ney, Şiş Örücülüğü, 
Rölyef, Takı Tasarımı, Tel Kırma ve Ev Aksesuarları Hazır-
lama olmak üzere toplam 15 branşta eğitimler veriliyor.  
Toplam 367 İstanbullaya eğitim vermeye başlanan 
Pendik Çamlık İSMEK’te kayıtlar devam ediyor.

İSMEK Pendik Çamlık kurs merkezi ile ilgili her türlü bilgi 
0216 646 22 78 numaralı telefondan alınabiliyor. 

İSMEK Pendik Çamlık Kurs Merkezi Adres:
Cahit Zarifoğlu Caddesi No.9  
Pendik / Çamlık  ( Eski Kiptaş Satış Ofisi )
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1700 personeli ile her gün yaklaşık 75 bin İstanbulluya hizmet veren İSPARK, 
personelini ‘2010 Avrupa Kültür Başkenti’ne hazırlıyor.

İGDAŞ’tan 
doğalgaz faturalarında 
büyük kolaylık
İGDAŞ’ın uygulamaya yeni koyduğu Sabit Ödeme Sistemi’ne geçen aboneler 
son ödeme tarihlerini kendileri belirleyecek… 

İSPARK “2010 Kültür 
Başkenti”ne hazırlanıyor

İstanbulluları ilklerle tanıştıran İSPARK, personelini 
2010 Avrupa Kültür Başkentine hazırlıyor. 1700 perso-
neli ile her gün yaklaşık 75 bin İstanbulluya hizmet ve-
ren İSPARK, hizmet kalitesini artırmak ve kaliteli oto-
park hizmeti vermek amacıyla her yıl düzenlediği hiz-
met içi eğitim seminerleri düzenledi.
İ.E.T.T Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
seminerin açılışını yapan İSPARK Genel Müdürü Kadir 
Gurbetci, eğitimin önemine dikkat çekerek yaklaşık 4 
yıldır görev yapan bir personelin 70 saat eğitim aldığı-
nı belirtti. İstanbul’a takım ruhuyla hizmet ettiklerini be-
lirten Gurbetçi, “Bizim amacımız farklı hizmet ve proje-
leri kentimize kazandırmaktır. Bundan 4 yıl önce kuru-
lan şirketimiz, marka değeri, gücü ve kalitesi sebebiyle 
kentin yükselen değeri haline geldi. Bugün bu salonda 
sizlerle birlikte yaptığımız başarılı çalışmaların haklı gu-

rurunu yaşıyoruz” dedi.

Emniyet amirinden trafik eğitimi
Seminerde; Trafik Denetleme Şubesi Emniyet Amiri Ali 
Özsoylar, trafik ve parklanma, iletişim uzmanı ve peda-
gog Münir Arıkan da ‘farkındalık, etkinlik ve iletişim’ ko-
nularında bilgi verdi. Arıkan ayrıca, motivasyon, müşteri 
ilişkileri, stres yönetimi ve etkin iletişim teknikleri konu-
larını yaşam içinden verdiği örneklerle katılımcılara ak-
tardı. 1700 personelin katıldığı Hizmet İçi Eğitim Semi-
nerlerinde personele; farkındalık, etkin iletişim teknik-
leri, motivasyon, parklanma ve trafik konularında eği-
tim verildi. Her seminerin ardından personelin verimli-
liği ve hizmet kalitesini arttırmak için method research 
(anket) çalışması yapıldı.

İGDAŞ, kışın kullanımın artmasına paralel yükselen do-
ğalgaz faturaları nedeniyle ödeme güçlüğü çeken abo-
neler için hayata geçirdiği Sabit Ödeme Sistemi’ne bir 
yenilik daha getirdi. Artık Sabit Ödeme Sistemine da-
hil olan aboneler faturalarının son ödeme günlerini de 
kendileri belirleyecek. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İGDAŞ Genel Müdürü 
Bilal Aslan, uygulamanın abonelerin bütçelerini ayar-
lamada büyük kolaylık sağlayacağını belirtti ve şunları 
söyledi: “Sabit Ödeme Sistemi’ni abonelerimize ödeme 
kolaylığı sağlamak amacıyla geliştirdik. Özellikle kışın 
doğalgaz kullanımının artmasına bağlı olarak faturalar 
da yüksek geliyor. Abonelerimiz yüksek gelen faturala-
rı ödemekte zorluk çekebiliyor. Biz ödemeleri dönemle-
re yayarak vatandaşımızı rahatlatalım istedik. Bu sis-
teme üye olanlar tıpkı apartman aidatı gibi her ay stan-
dart bir rakam ödeyecek. Üstelik bugün başlattığımız 
yeni bir uygulama ile de faturalarının son ödeme gün-
lerini de kendileri belirleyecek. Böylece doğalgaz kulla-
nıcıları kışın doğalgaz faturalarını ödeyememe sıkıntı-

sından da kurtulmuş olacaklar. Abonelerimiz bu sayede 
aile bütçelerini dengeli bir şekilde yönetebilecekler. Dö-
nem sonunda ise karşılıklı mahsuplaşacağız. Dolayısıy-
la abonelerimiz kışı rahat geçirebilecek. Bu kolaylıktan 
faydalanmak isteyen abonelerimizi şubelerimize baş-
vurarak bir an önce Sabit Ödeme Sistemi’ne geçmeye 
davet ediyorum. ” 

Sabit Ödeme Sistemi:
Sabit Ödeme Sistemi için abonelerin öncelikle şubele-
re başvurarak sözleşme imzalamaları gerekiyor. Siste-
me geçtikten sonra abonenin varsa geçmiş ortalama 
tüketimine bakılıyor, eğer geçmiş tüketimi yoksa ken-
di sınıfındaki diğer abonelerin tüketimi baz alınarak ay-
lık ortalama tüketim bulunuyor. Bu tüketim üzerinden 
her ay eşit miktarlarda faturalandırma yapılıyor. Söz-
leşme dönemi sonunda ise gerçekleşen tüketime göre 
karşılıklı mahsuplaşma yapılıyor. Bu uygulamadan ko-
nut aboneleri ile ticari aboneler faydalanabiliyor.
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Başakşehir, İstanbul’un yeni ve genç ilçelerinden biri. 
200 bine yakın nüfusuyla Başakşehir; Bahçeşehir 
Mahallesi’nde, göletiyle, Başak Mahallesi’nde, Sular 
Vadisiyle, Altınşehir’de, Olimpiyat Stadıyla, Organize 
Sanayi Bölgesiyle, İstanbul’un yakın geleceğinin cazibe 
merkezlerinden biri olmaya şimdiden aday. 
Başakşehir’i “İstanbul’un yeni ve modern vitrini” yap-
mak iddiasıyla yola çıkan, mahallelerindeki farklı kültür 
ve yaşam biçimlerini, kentin zenginlikleri olarak gören 
Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı tanımak 
ve projelerini öğrenmek için konuştuk… 

 Sayın Başkan, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1966 yılı Alanya doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi’nden 1988 yılında mezun bir hukukçuyum.  
Başakşehir 1. Etap’ta Site yönetiminin Kurucu Başkanlı-
ğını ve uzun yıllar da yöneticiliğini yapan, 2001-2007 yılla-
rı arasında Ak Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı’nı yürü-
ten biri olarak, Başakşehir’i oluşturan mahallelerini yaşı-
yor, insanlarını tanıyor, sorunlarını yakından biliyorum. 
Sınırlarımız içinde bulunan ve sorumluluğumuz altında bu-
lunan topluluğun talep ve beklentilerine cevap, sıkıntıla-
rına derman, sorunlarına çare olmak adına hizmetteyim.  

çalışarak yapmak istiyoruz. Bu yaklaşımımızı, çözümün 
en önemli köşe taşlarından biri olan Büyükşehir Bele-
diyesi ve Başkanımız Sayın Kadir Topbaş ile paylaştık. 
Bir yandan bu imar, ifraz ve planlama çalışmalarını ya-
parken diğer yandan Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ ile 
birlikte kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları baş-
ta olmak üzere altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Ön-
celikle yaklaşan kış koşulları öncesi vatandaşlarımızın 
ayakların çamurdan kurtarmak için çalışmalar yapıyo-
ruz. Köklü iyileştirme, imar ve ifraz sorunlarının çözü-
müyle birlikte gerçekleşebilecek.  

Beş yılsonunda nasıl bir Başakşehir göreceğiz?
Yıllardır biriktirilmiş sorunlarını büyük oranda çözmüş 
ve farklılıklarının, birer zenginlik olduğunun farkına var-
mış, birbiriyle kaynaşmış ve kucaklaşmış insanlarıyla 
da İstanbul’un cazibe merkezi olmuş, mevcut güzellik-
lerini ve kentsel yaşam standartlarını daha da yükselt-
miş; İstanbul’un yeni ve modern vitrini olmuş marka bir 
kent göreceksiniz İnşallah. Bütün bunları vatandaşları-
mızın katılımı, eksilmez desteği ve bizlerin hizmet aş-
kıyla yapacağız.

Altınşehir ve Şahintepe gecekondu bölgeleri için 
iyileştirme projeniz var mı? 

Temel hedef, bu mahallelerimizin, yıllardır biriktirilmiş 
yaşamsal sorunlarını mümkün olan en hızlı bir biçimde 
çözmek. Takdir edersiniz ki bu sorunların bir çırpıda çö-
zülmesi zor. Ama biz Allah’ın izniyle vatandaşlarımızla 
birlikte bunun üstesinden geleceğiz. 
Biliyorsunuz bu mahallelerimizde ülkemizin kentsel an-
lamda temel sorunlarından biri olan gecekondulaşma,  
çarpık kentleşme mevcut. Biz burada, Kentsel Dönü-
şüm değil, kelimenin tam anlamıyla Birlikte Dönüşüm 
yapacağız. 

 Birlikte Dönüşüm? 
Birlikte Dönüşüm, yıllardır bu mahallelerde yaşayan ve 
hak sahibi olan insanlarımızla birlikte; onların düşün-
ce, önerileri doğrultusunda yapılan imar planlarına uy-
gun olarak, ya kendilerince yapılması /yaptırılması veya 
birkaç parsel bir araya gelerek müteahhit eliyle yaptır-
ması biçiminde uygulanacak olan bir dönüşümdür.  Yani 
buralardaki sorunu hep birlikte çözeceğiz. Çünkü sorun 
hepimizin ve çözüm de hepimizin içine sinecek bir çö-
züm olmalı. Bu mahallelerimizde mevcut ve depreme 
dayanıklı olan yapıları mümkün olduğunca korumaya

Yeni ilçe olan Başakşehir’in ne gibi problemleri 
var, siz bu sorunları çözmek için hangi çalışmaları 
yürütüyorsunuz?

Her ‘yeni’nin bazı problem veya sıkıntılarının olması do-
ğal. Başakşehir Belediyesi yeni bir belediye. Sınırları 
içinde, bir yanda Bahçeşehir, Başakşehir gibi altyapıları 
yeterince tamamlanmış, modern ve marka yerleşimle-
ri, öte yanda, yıllardır, şu veya bu gerekçeyle ihmal edil-
miş, doğru dürüst hizmet alamamış; çarpık kentleşme-
nin, gecekondulaşmanın bulunduğu Şahintepe, Güver-
cintepe, Altınşehir gibi mahalleleri olan bir kent.  
Sorunları, sıkıntıları, talep ve beklentileri birbirinden 
farklı olan bu mahallelerimize ayrımsız, adil ve doğru 
hizmet vermek, öncelikle, çok iyi organize olmayı, doğ-
ru planlamayı, sağlıklı projelendirmeyi ve eksiksiz uygu-
lamayı yapmaktan geçiyor. Bir yandan kurumsallaşma-
ya diğer yandan hizmette sürekliliği sağlamaya çalışan 
yeni bir belediye olarak biz, kısa zamanda çok iyi orga-
nize olduk. Önceliklerimizi sıraladık, planladık ve proje-
lendirdik. Bunları da sırasıyla ve hızla uygulamaya ko-
yuyoruz.

“Başakşehir, İstanbul’un 
yeni ve modern vitrini 
olacak”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi 

içerisinde yer alan Beyazıt tarihi Yangın Kulesi’ni res-

tore ederek, turizme kazandıracak. İstanbul Büyükşe-

hir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul 

Üniversitesi arasında konuyla ilgili bir protokol imzalan-

ması için Başkan Kadir Topbaş’a yetki verdi.

Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilen proto-

kol kapsamında Beyazıt Yangın Kulesi’nin bahçe gi-

riş kapısı ve zemin altı odaların restorasyon ve bakı-

mı yapılacak. Daha sonra kule merkezli bir turistik gezi 

güzergâhı oluşturularak tarihi Beyazıt Yangın Kulesi 

yerli ve yabancı turistlere açılmış olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek 

ya da ihale yoluyla işlettirilecek kulenin restorasyon ve 

bakım masrafları da belediye tarafından karşılanacak. 

Gelirlerin dörtte biri de İstanbul Üniversitesi’ne 6 aylık 

periyotlarla ödenecek. 

Beyazıt Yangın Kulesi’nin tarihi

Beyazıt Yangın Kulesi, Osmanlı Devleti döneminde 

İstanbul’da çıkan yangınları haber vermek amacıyla 

1749 yılında 85 metre yüksekliğinde ve ahşap olarak 

inşa edildi. Gözetleme yerine kadar 180 basamaktan 

oluşan kule, 1756’daki Cibali yangınında yandı. 1826’da 

yeniden yapılan kule yeniçeri ayaklanmasında tekrar 

yandı. Kule üçünçü kez 1828 yılında, Sultan II. Mahmut 

zamanında, Senekerim Balyan’ın mimarlığı altında tek-

rar yapılarak günümüzdeki görünümünü kazandı. 

Beyazıt Kulesi turizme 
açılacak
İstanbul Üniversitesi’nin bahçesinde yer alan ve eşsiz bir İstanbul 
manzarasına sahip olan tarihi Beyazıt Yangın Kulesi, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından restore edilerek turizme kazandırılıyor. 

“Kültür Elçileri” bu yıl 
yeniden…
İBB Turizm Müdürlüğü’nün “İstanbul Kültür Elçileri Projesi,” bu yıl Marmara 
Belediyeler Birliği’nin sponsorluğunda yeniden başladı. 

İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi ile 
birlikte öncelikle şehrin dinamik kitlesi olan gençlerin 
İstanbul’u bilmesi, sevmesi ve turizme dönük bilinçlen-
dirilmesi amacıyla Turizm Müdürlüğü tarafından oluş-
turulan “İstanbul Kültür Elçileri Projesi” kapsamında bu 
yılki seminer ve kültür gezileri Marmara Belediyeler Bir-
liği sponsorluğunda düzenleniyor.
Kültür Elçileri Okul’u Ekim - Aralık 2009 tarihleri arasın-
da 3 ay boyunca da birbirinden bağımsız toplam 6 dö-
nem olarak açıldı. Bir kayıt döneminde 6 eğitim semine-

ri ve 1 kültür gezisi yapılacak. Dersler İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi ile Marmara Belediyeler Birliği yerleş-
kesinde yapılıyor. 

Nasıl Kültür Elçisi olunur?
İstanbul Kültür Elçisi olmak isteyen gençlerin 
www.adimgenc.com sitesindeki formu doldurup kayıt 
olmaları yeterli oluyor. 
Detaylı bilgi için; 
Tel: 0212 380 22 13-15 
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“Almatı Kültür Günleri” Başkan Kadir Topbaş ve Alma-
tı Valisi Ahmetzhan Yesimov’un katılımıyla Harbiye’deki 
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen açılış töreniy-
le başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Almatı Va-
liliği işbirliğiyle düzenlenen kültür günlerine İstanbul’da 
yaşayan çok sayıda Kazak da katıldı.

Soy ve kültür bağıyla bağlı iki ülke
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Kazakistan’ın Türkiye ile kültür birliği olan ülke-
lerden biri olduğunu belirterek, iki ülkenin birçok ortak 
noktası bulunduğuna dikkat çekti. “Kazakistan bizim 
soy ve kültür birliği içinde olduğumuz dost ve kardeş 
bir ülke” diyen Kadir Topbaş şöyle konuştu; 
“Türkiye ve Kazakistan, İstanbul ve Almatı, dünya ha-
ritası üzerinde bir birine uzak noktalarda yer alıyor ol-
makla beraber bu iki coğrafyayı, bu iki coğrafyanın in-
sanlarını bir araya getiren önemli bir ortak payda var. 
Türkiye ve Kazakistan Türkleri olarak aynı ruh coğraf-
yasının, aynı mavi gök kubbenin çocukları olduğumuza 
inanıyoruz. Ortak bir dilin, ortak bir tarihin, ortak bir kül-
türün, ortak bir ülkünün insanlarıyız. Hepimiz aynı tür-
künün farklı mısralarıyız.”

İki büyük şehrin kardeşliği…
İstanbul ile “Kardeş Şehir” olan Almatı ile kültür gün-
lerine imza atmaktan büyük memnuniyet duyduklarını 
ifade eden Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ül-
keleri taşıyan bazı şehirler vardır. İstanbul Türkiye’yi, Al-
matı ise Kazakistan’ı taşıyor. Almatı ve İstanbul önemli 
şehirler. Ortak bir dilin ve ortak bir kültürün insanlarıyız. 
Bugün geldiğimiz noktada, birbirini yeniden tanıyan ve 
keşfeden iki ülkenin insanları olarak çok büyük aşama 
kaydetmiş bulunuyoruz.”
Almatı Valisi Ahmetzhan Yesimov da Türkiye ile 
Kazakistan’da yaşayan insanlar arasında güzel bağla-
rın bulunduğunu kaydederek, “Almatı Kültür Günleri”nin 
İstanbul’da düzenlenmesinin ayrı bir önem taşıdığını 
söyledi. İki ülkenin siyasi ve ekonomik anlamda ortak 
çalışmalar yaptığını ve bunların zamanla daha da iler-
leyeceğini dile getiren Yesimov, İstanbul’da olmaktan 
büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.
Törende konuşmaların ardından Başkan Kadir Topbaş 
ve Almatı Valisi Ahmetzhan Yesimov kurdele keserek 
kültür günlerinin resmi açılışını gerçekleştirdiler. Kadir 
Topbaş ve Ahmetzhan Yesimov daha sonra Kazakis-
tan kültürüne ait eşyalar ve müzik aletleri ile ülkeyi ta-
nıtan fotoğraf ve resimlerin yer aldığı serginin açılışını 
yaptılar. Sergiyi gezerek yetkililerden bilgiler alan Top-
baş ve Yesimov, daha sonra Kazakistan’ın önde gelen 
sanatçılarının katıldığı konseri izlediler. “Almatı Kültür 
Günleri”, Kazak filmlerinin gösterimi ve konserlerle de-
vam etti.

Atayurt’tan gelen 
kültür elçileri

İstanbul’da “Almatı Kültür Günleri” kapsamında Kazakistan kültürüne ait 
eşyalar ve müzik aletleri ile ülkeyi tanıtan fotoğraf ve resimlerin yer aldığı 
sergiler, film gösterimi ve konserler düzenlendi. Organizasyon ile iki ülke 
halkları arasında kültürel bağlar daha da kuvvetlendi.
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Kültür Sanat Sezonu 
konserlerle başladı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü, artık bir gelenek 
haline getirdiği; konserden, sergiye, çocuk tiyatrosundan 
seminer ve konferanslara kadar oldukça geniş bir yelpazede 
seçkin etkinliklere sahne olan 2009-2010 kültür-sanat sezonunu açtı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın İstanbul’u 
kültür ve sanat merkezine dönüştürme çalışmaları hız 
kesmeden devam ediyor. Kültür Müdürlüğü tarafın-
dan düzenlenen ve Kültür A.Ş. tarafından gerçekleşti-
rilen 2009– 2010 kültür-sanat sezonu, Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda düzenlenen Şevval Sam ve Yansı-
malar Grubu konseri ile başladı. 

Kültür ve sanat şehrin her noktasında
Açılış gecesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın 2005 yılından bu 
yana kültürel ve sanatsal alanda getirdiği yenilikler ve 
sağladığı katkıları anlatan kısa bir film gösteriminin ar-
dından Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Numan Gü-
zey söz aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin birbirin-
den farklı alanlarda geniş hizmetler verdiğini ve şehrin 
kültür ve sanat hayatına da büyük katkılar sağladığını 
ve geçmişte az sayıda bulunan tiyatro salonlarını, kü-
tüphaneleri bugün herkesin ulaşabileceği şekilde arttı-
rarak kültür ve sanatı şehrin her noktasına yaydıklarını 
belirten Numan Güzey, yeni sezonda da birbirinden de-
ğerli etkinliklere imza atılacağını ifade etti.

İstanbul’a yakışır yeni projeler yolda
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a 

vekâleten geceye katılan İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Başkan Vekili Ahmet Selamet ise;  “Şehrin fark-
lı bölgelerinde inşa edilen kültür merkezlerinin yanı sıra 
Gülhane’de İslam Bilimleri Müzesi, Panoramik Müze, 
Cumhuriyet Sanat Galerisi Maskem gibi büyük çaplı kül-
türel projeleri uygulamaya koyduk. Müzik, tiyatro, resim 
gibi sanat dallarında faaliyet gösteren sanatçıları des-
tekledik, bu sanat dallarında birbirinden değerli yayınlara 
imza attık. 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul’un 
tarihsel ve kültürel mirasına yakışır daha fazla projeyi 
uygulamayı hedeflemekteyiz” diye konuştu.

Dolu dolu kültür-sanat
Bu sezon nitelik ve nicelik olarak daha da geliştirilen 
etkinlik programı, sanatseverlerin karar vermekte zor-
lanacağı bir birinden güzel etkinliklerle dolu. Kültür ve 
sanatın tüm renklerini İstanbul’un dört bir yanına taşı-
yacak olan kültürel etkinlikler; toplantı, konser, göste-
ri, canlı performans, sempozyum, söyleşi, anma günü, 
sergi, film gösterimi, kültür gezisi, seminer, atölye çalış-
maları, çocuk oyunlarını gibi geniş bir yelpazeye yayıla-
cak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan etkinlikler, 
2010 Mayıs ayına kadar devam edecek.

Müziğin tüm renkleri 
CRR’de
Dünyanın en prestijli konser salonlarından CRR Kon-
ser Salonu 2009-2010 konser sezonunda da müziğin 
ilk adresi olacak.  İBB Kültür A.Ş. tarafından işletilen 
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun kapıları 18 
Ekim’de açıldı. 
CRR Konser Salonu Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kap-
sayan sezonun ilk yarısında 33 konserde, yaklaşık 600 
sanatçıyı ağırlayacak. İstanbulluları günlük yaşamın 
stresinden uzaklaştıracak, ruhlara ve kulaklara şifa 
olacak bu konserleri kaçırmayın.
CRR yeni sezonda İstanbullu müzikseverleri Gele-
neksel Türk Müziği’nden Dünya Müziğine; Türk Halk 
Müziği’nden Klasik Batı Müziği’ne, dünyanın ve 

Türkiye’nin en nitelikli ve aranan müzisyenleriyle buluş-
turacak. Etkinlikler Mayıs ayına kadar devam edecek. 
CRR takviminde bu sezon Türkiye’den ve uluslararası 
müzik arenasından, geçen sezonda olduğu gibi seçkin 
sanatçı ve gruplar bulunuyor. Konserler, özel etkinlik-
ler, dans gösterileriyle festival havasında geçecek CRR 
2009-2010 konser sezonunda İstanbullu müziksever-
ler kaliteli müziğe doyacak. 
CRR’de Aralık sonuna kadar devam edecek sezonun 
ilk bölümünde 33 konserde yaklaşık 600 sanatçı sahne 
alacak. Konser programına www.crrks.org  web sitesin-
den ulaşabilirsiniz.  



54 55

Frankfurt Kitap Fuarı’nda 
Türk esintisi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.,  bu yıl 61.’si düzenlenen 
Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’na katılarak, Türk edebiyatı 
ve halk sanatlarının en güzel örneklerini dünyaya tanıttı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 86.yılı münasebetiyle 
Taksim Cumhuriyet Sanat Galarisi’nde “86 / 86 Cumhuriyet” isimli 
bir sergi açtı. 

Kültür A.Ş. bu yıl 100 ülkeden 7 bin 300’ün üzerinde ya-
yıncıyı ağırlayan Frankfurt Kitap Fuarı’na katıldı. 300 bin 
kişi tarafından ziyaret edilen fuar, yayıncılık sektörünün 
en büyük buluşma noktası olarak kabul ediliyor.
Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin onur konuğu olduğu Frankfurt 
Kitap Fuarı, 18 Ekim’de sona erdi. Kültür sanat alanında-
ki çalışmalarını yurt dışındaki fuarlara da taşıyan Kültür 
A.Ş., “İstanbul” konulu prestij kitaplarını bu tür etkinlikler-

le yurtdışına taşıma şansı yakalıyor. 
Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’na, kimliğine yakı-
şır şekilde, çok farklı bir konseptle katılan Kültür A.Ş., 
geleneksel halk sanatlarını tanıtan etkinlikleriyle de 
göz doldurdu. Ebruzen Yılmaz Eneş ve hattat  Ömer 
Başdağ tarafından uygulamalı olarak sergilenen halk 
sanatları, fuar ziyaretçileri tarafından büyük takdir 
topladı. 

“86 / 86 Cumhuriyet” sergisi 
28 Kasım’a kadar 
ziyarete açık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler 
Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü’nün Cumhuriyet’in 
86. yılında 86 sanatçının eserlerini bir araya getirdiği 
sergi 28 Ekim tarihinde açıldı. Bir ay açık kalacak olan 
serginin açılışına TBMM Anayasa Komisyonu Başka-
nı Burhan Kuzu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Daire Başkanı Numan Güzey, Kültür A.Ş Genel Müdürü 
Nevzat Bayhan ile çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı.
“86 / 86 Cumhuriyet” isimli serginin açılışında konuşan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı 
Numan Güzey, bundan 40-50 yıl önce İstanbul’un suyu-
nun taksim edildiği Maksim olarak anılan mekanı sanat 

galerisi haline dönüştürmüş olmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi.
Küratörlüğünü Beste Gürsu’nın yaptığı sergide 
Cumhuriyet’in 86. yılının kutlaması onuruna akademik 
kariyere sahip, özenle belirlenen 86 Türk sanatçının re-
sim, heykel, fotoğraf, seramik, enstalasyon ve video-
art eserleri sanat severlerle buluşuyor. 
Sergide Cumhuriyet’in getirdiği yeni dünya görüşü doğ-
rultusunda hazırlanan 39 resim, 15 heykel, 21 fotoğraf, 
7 baskı, 2 seramik, 1 mozaik ve enstalasyon eseri yer 
alıyor. “86/86 Cumhuriyet” sergisi 28 Ekim - 28 Kasım 
2009 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
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Başkan Topbaş Kazak 
heyetini ağırladı

Hoşgörünün ve barış içinde birlikte yaşama iradesinin 
somut bir örneği olan Fransız La Pe Hastanesi’nin 150. 
Kuruluş yıldönümü nedeniyle Kültür A.Ş. tarafından ya-
yımlanan “Osmanlı Hoşgörüsünün Tanığı La Pe Hasta-
nesi” kitabı, hastanede düzenlenen bir kokteyle tanı-
tıldı.
“Osmanlı Hoşgörüsünün Tanığı La Pe Hastanesi” kita-
bı, hastanenin tarihi, rahibelerin Türkiye’ye gelişi, Kırım 
Harbi, diğer askeri hastaneler, hastanenin psikiyatri 
bölümleri, Taksim’deki Fransız Hastanesi’nin Şişli’ye 
taşınması, La Pe Hastanesi’nin askeri mezarlığı, Os-
manlı Ordusu’nda 1. Dünya Savaşı’nda şehit olan sağlık 
subaylarının listesi ve La Pe Hastanesi’nin bugününden 
oluşuyor.
Eserde ayrıca, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hasta-
nesi doktorlarından tıp tarihçisi Şahap Erkoç’un maka-
leleri yer alıyor.
 İstanbul Şişli’de bulunan La Pe Hastanesi’ndeki tanı-
tım kokteyline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Ahmet Selamet, Dünya Katolikleri Baş Rahibesi 
Sör François Petit, “Osmanlı Hoşgörüsünün Tanığı La 
Pe Hastanesi” kitabının yazarı ve Katolik Ruhani Reisler 
Kurulu Basın Sözcüsü ve Kültür Ateşesi Rinaldo Mar-
mara, La Pe Hastanesi Müdürü Maria Malpardita ve 
çok sayıda davetli katıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet 
Selamet, Yazar Rinaldo Marmara’nın “Osmanlı Hoş-
görüsünün Tanığı La Pe Hastanesi” kitabı ile Osmanlı 
hoşgörüsüne ait en canlı hatıraları bu eser ile tarihin 
kuytusunda kaybolmaktan kurtardığını ifade ederek, “ 
Kitap aynı zamanda tarihi belgeler ve fotoğraflar eşli-
ğinde okuyucularını bu serüvene ortak ediyor.” dedi. 
“Osmanlı Hoşgörüsünün Tanığı La Pe Hastanesi” ki-
tabının yazarı ve Katolik Ruhani Reisler Kurulu Basın 
Sözcüsü ve Kültür Ateşesi Rinaldo Marmara’da yaptığı 
konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş’a İstanbul’a yaptığı hizmetlerden dolayı ve 
kitabın hazırlanması sırasında verdiği destekten dolayı 
teşekkür etti. 

La Pe Hastanesi’nin tarihçesi
La Pe Hastanesi savaştan sonra İstanbul’u terk et-
meyen ve hastalara bakmaya devam eden rahibeler 
için kuruldu. Madalya almayı kabul etmeyen rahibele-
re Sultan Abdülmecit o yıllarda İstanbul’un dışı sayılan 
Şişli’deki araziyi vermiş ve hastane buraya inşa edil-
miştir. Türk Tıp tarihinin de ilgi çekici isimlerinden biri 
olan Mazhar Osman’’ın da bir dönem başhekimliği-
ni yaptığı La Pe Hastanesi ülkemizde özellikle zihinsel 
hastaların tedavisinde öne çıkmıştır.

La Pe Hastanesi; dünü ve bugünü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Al-
matı Kültür Günleri’ne katılmak üzere İstanbul’da bulu-
nan Kazakistan’ın Almatı Valisi Ahmetzhan Yesimov ve 
heyeti onuruna yemek verdi. 
Ortaköy’deki Feriye Lokantası’ndaki yemeğe Almatı 
Valisi Ahmetzhan Yesımov, Kazakistan Cumhuriye-
ti İstanbul Başkonsolosu Askar Shokybayev, Almatı 
Büyükşehir Belediyesi, Almalı İlçesi Kaymakamı Marat 
Rpınbekov, Almatı Valiliği Kültür Daire Başkanı Kairat 
Kulbayev, Kamerata Kazakhstana Devlet Klasik Müzik 
Orkestrası Sanat Yönetmeni Gaukhar Murzabekova, 
Kazakistan Halk Sanatçısı, Abai Devlet Opera Ve Bale 
Tiyatrosu Opera Sanatçısı Nurzhamal Ussenbayeva Ve 
Almatı Tarih Müzesi Müdürü Yerbolat Auezov katıldı.

Başkan Kadir Topbaş, yemekte konuk heyete İstanbul’u 
tanıttı ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini anlat-
tı. İki kıta üzerine kurulan İstanbul’un Türkiye’nin nüfu-
sunun 5’te birini barındırdığını, ekonomisinin de yakla-
şık yarısını ürettiğini belirten Kadir Topbaş, altyapı ko-
nusunda Almatı ve Kazakistan’ın diğer şehirlerine yar-
dımcı olabileceklerini kaydetti. 

Almatı Valisi Ahmetzhan Yesımov da İstanbul’da bulun-

maktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu-

gün düzenlenen kültür günlerinin iki kardeş ülke ara-

sındaki işbirliğini daha da geliştireceğini kaydetti. Ye-

mek karşılıklı hediyelerin ve iyi niyetlerin ifade edilme-

siyle son buldu.
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Yeni Zelanda 
Büyükelçisi’nden Başkan 
Topbaş’a ziyaret… 
Görevine yeni başlayan Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçisi 
Andrea Joan Smith, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ı makamında ziyaret etti. 

Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçisi Andrea Joan 
Smith, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ı Saraçhane Belediye Sarayı’ndaki makamında 
makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından gazete-
cilere ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Kadir Top-
baş Andrea Joan Smith’in Haziran ayında göreve baş-
ladığını belirterek, büyükelçinin kendisine nezaket ziya-
retinde bulunduğunu kaydetti.
Büyükelçinin Yeni Zelanda’daki bir firmanın katkısıyla 
yaptırılan akvaryumun açılışı nedeniyle İstanbul’a gel-
diğini ifade eden Kadir Topbaş, Yeni Zelanda ile Türkiye 

arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde kendilerine de bü-
yük görevler düştüğünü söyledi.
Büyükelçi Andrea Joan Smith ise, İstanbul’u ziyaret et-
mekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu-
gün resmi açılışı yapılan akvaryumun iki ülkenin işbir-
liğini ortaya koyan çok güzel bir gelişme olduğunu ve 
bundan dolayı çok heyecanlı olduğunu kaydetti. Smith, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile 
iki ülke işadamlarının İstanbul’da ne gibi olanaklarla iş 
yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk-
larını da sözlerine ekledi.

Gençler güreş turnuvasında 
bir araya geldi

Bu yıl 25.’si düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Güreş Turnuvası 
ile bayram coşkusu güreş minderlerine taşındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Güreş Federasyonu’nun 
ortaklaşa organize ettiği 25. Uluslararası Cumhuriyet 
Güreş Turnuvası 23-25 ekim 2009 tarihleri arasında 
Sarıyer Bahçeköy Spor Salonu’nda yapıldı.
Cumhuriyetin 86. Kuruluş kutlaması programı çerçe-
vesinde düzenlenen turnuva, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı, İstan-
bul Gençlik ve Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar, Güreş 
Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ile FILA De-
legasyonu ile diğer davetlilerin katılımı ile gerçekleş-
tirilen açılış töreninin ardından kilo tartımı ile başladı.
Turnuvada Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Kazakis-
tan, Tacikistan, İran, Bulgaristan, Yunanistan, Maca-
ristan, Romanya ve Hırvatistan’dan 135 güreşçi ile 
Türkiye’den Gençler Güreş Milli Güreş Takımı ile İstan-

bul karmasından oluşan 40 güreşçi mücadele etti. 
Türkiye 67 puanla serbestte takım halinde birinci olur-
ken, Rusya 56 puanla ikinci, Gürcistan 53 puanla üçün-
cü oldu. Serbest stilde mücadele eden İstanbul Kar-
ması 3 puanla 6. olabildi.
Grekoromen stilde Türkiye 63 puanla ilk sırayı alırken, 
Azerbaycan 55 puanla ikinci, İstanbul Karması ise 49 
puanla üçüncü sırada yeraldı.
Serbest ve grekoromen olarak 2 stilde düzenlenen ve 
3 gün boyunca heyecanlı müsabakalara sahne olan 
turnuva, FILA takviminde de yer alıyor.
Her yıl düzenlenen turnuva ayrıca, Türk güreşinde-
ki genç isimlere uluslararası platformda müsabaka 
tecrübesi kazandırarak geleceğin olimpiyat ve dünya 
şampiyonu güreşçilerinin yetiştirilmesi için büyük kat-
kı sağlıyor.
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Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Muhtarı İbrahim 
Dinç, son seçim döneminden buyana mahallesin-
de yürütülen hizmetlerden memnuniyetini dile geti-
rirken oldukça umutlu konuşuyor. Öyle ki, ilçe olarak 
Başakşehir’e bağlandıktan sonra 35 yılda görmedik-
leri hizmeti aldıklarının altını çiziyor.   

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
18 yıldır mahallede ikamet etmekteyim, lastik sektö-
ründe ticari faaliyetlerim var evliyim 4 çocuk babasıyım. 
Mahallemizin geçmişi 30-35 yıla dayanıyor. Muhtarlıkta 
ilk dönemim. 29 Mart’taki seçimi kazanarak hizmet et-
meye başladım.

Mahallenizin temel sorunları neler? Çözüm için ne 
yapıyorsunuz?

Mahallemizin temel sorunu alt yapı, yol, okul yetersizli-
ği, imar, kanalizasyonumuz,  kaldırım ve asfaltla ilgili so-
runları var. Bu sorunların çözümü için yetkili kurumlarla 
işbirliği kuruyoruz. Yürüttüğümüz görüşmeler ve yetki-
lilerin duyarlılığı sayesinde iyileştirme çalışmalar şu an 
devam ediyor. Başakşehir Belediyemizin hummalı bir 
çalışma içerisinde olduğunu biliyoruz.

Yeni ilçe olan Başakşehir’e bağlandınız, bu 
değişim mahalleniz için bir avantaj mı?

Çok büyük avantajdır. Bir önceki sorunuza verdiğim ce-
vapta da belirtmeye çalıştım. Mahallenin tarihi 35 yıla 
dayanmasına rağmen, bunca yıldır alınmayan hizmet, 
yeni ilçe olan Başakşehir Belediyesi tarafından bu kısa 
sürede verildi. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür 
ederiz.

Mahalleniz kentsel dönüşüm kapsamı içinde mi?
Hayır. Kaymakam ve Belediye Başkanımızın da bulun-
duğu toplantıda mahallenin herhangi bir dönüşüm pro-
jesinden etkilenmeyeceği belirtildi. İmar Planı çalışma-
larında da bu durumun korunacağı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden beklentileriniz var mı?  
Büyükşehir Belediyemizden ana caddelerimizin bozuk 
olan fiziki durum ve alt yapı sorunlarının çözümü için 
gerekenin yapılmasını bekliyoruz.

“Otuz beş yıldır 
görmediğimiz 
hizmeti 
gördük”

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 
Ankara’da yapılan final karşılaşmasında Arkas Takımı’nı 3-1 mağlup ederek 
Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

Voleybolda Süper Kupa 
İstanbul Büyükşehir’in… 

Geçtiğimiz sezonu Balkan ve Aroma Erkekler Voleybol 
Birinci Ligi Şampiyonluğuyla tamamlayan Belediyespor 
Erkek Voleybol takımı, bu sezon ilk kez düzenlenen Sü-
per Kupa finalinde Arkasspor`u 3-1 mağlup ederek, bu 
kupayı da ilk kazanan takım olma unvanını elde etti.  
Rakibi karşısında ilk seti zor da olsa 26-24 kazanan İs-
tanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci sette adeta dur-
du. Bu sette rakibine büyük üstünlük sağlayan Arkass-
por bu bölümü 25-16’lık skorla önde geçerek skora 
denge getirdi: 1-1
Ancak üçüncü sette İstanbul Büyükşehir Belediye, maça 
tekrar ağırlığını koydu. Üçüncü seti 25-22, dördüncü seti 
25-21 alan Belediye kupaya uzanan taraf oldu. 
Süper Kupayı kazanan voleybol takımımıza kupa ve 
madalyalarını spordan sorumlu devlet bakanı Faruk 
Nafiz Özak, TVF Başkanı Erol Karabıyık, GSGM Yunus 
Akgül verirken, kaybeden Arkas takımının madalya ve 
plaketini TVF Başkanı Erol Karabıyık verdi.
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İhale GündemiBulmaca Ekim 2009
İHALE TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE İÇERİĞİ

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

23/11/2009 10:00 Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
    Bayrak , Flama Ve Atatürk Posteri Alımı

25/11/2009 10:00 Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
    10 Kalem Ayakkabı, Bot Ve Çizme Alımı

02/12/2009 10:00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
    2010 Yılı Et Ve Et Ürünleri Alımı İşi

02/12/2009 10:30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
    Sosyal Tesislerde Yemek Üretim Ve Servis Hizmet Alımı İşi

02/12/2009 11:00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
    Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi

02/12/2009 11:30  Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
    2010-2012 Yıllara Sari 36 Süre İçin Zabıta Destek Hizmeti Alımı

07/12/2009 09:30  Coğrafi  Bilgi Sistemi Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
    Belediyemizdeki Mevcut Kent Bilgi Sistemi İşletmesi Ve E-Belediye Amaçlı 
    Yeni Uygulama Programlarının Yazılması İşi

07/12/2009 10:00  İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
    İtfaiye Daire Başkanlığı 2010 Yılı Personel Hizmet Alımı İşi

07/12/2009 10:30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
    Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı İşi

07/12/2009 11:00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
    2010 Yılı Dondurma Alımı İşi

07/12/2009 11:30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
    2010 Yılı Muhtelif Temizlik Maddeleri

 Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine gönderen 
ilk iki kişiye, Miniaturk’te keyifl i bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...

Geçen sayının anahtar sözcüğü, “Eyüp İstanbul’un Yeni Kültür ve Turizm Merkezi ”ni doğru yanıtlayan ilk iki okurumuz;
Mehmet Küçükoğlu, İsa Önder Miniaturk’te keyifl i bir gezinti kazandılar. 
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