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İstanbulBülteni

590 milyon YTL’lik 
yat›r›m hay›rl› olsun

H›z kesmeden yola devam

9 bin öğrenci
9 bin bisiklet

Kredi geldi
yola devam

İGDAŞ’ın hedefi
4 milyon abone
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B
Bir bina inşa etmek istersiniz. Estetiğinden ve sağlamlı-
ğından ödün vermeksizin yapmayı arzularsınız bu binayı. 
İstersiniz ki, binada yaşayanlar bulundukları mekânla ilgili 
hiçbir sorun yaşamasın; örneğin suyu ya da elektriği kesil-
mesin, çatısı akmasın, basamakları sağlam olsun... İçinde 
yaşayan herkesi düşünürsünüz binayı inşa ederken; çocuk-
ları, kadınları, yaşlıları, engellileri... Oyun odaları yaparsınız 
çocukların kahkahaları yükselsin diye; çalışma odalarına 
özenle yerleştirirsiniz kitapları ve bilgisayarı. İstersiniz ki, 
bilgi sahibi olsun herkes; çağın gerisinde kalmasın. Evdeki-
ler sağlıklı olsun diye spor salonu kurarsınız. Sonra sıra çev-
re düzenlemesine gelir; ağaçlar dikersiniz, yeşilin sadece ev 
halkına değil, tüm çevreye huzur vermesi için. Çınar ağacı-
nı seçersiniz mesela, uzun ömürlü olsun, sonraki nesilleri 
de gölgesinde büyütsün diye. Ya da barışı simgeleyen bir 

zeytin ağacı... Verdiği meyvenin tadına bakmaya ömrünü-
zün yetmeyeceğini bile bile üstelik. Bakanın gıpta duyacağı 
ve hatta tanıdığı herkese aktaracağı bir bina olabilmesi için 
vargücünüzle çalışırsınız. 

Siz, biraz emek ve biraz çabayla gerçeğe dönüşeceğini bil-
diğiniz hayalinizin peşinde yol alırken çevreden geçenlerin 
bazıları moralinizi bile isteye bozmak, işinize ket vurmak 
için konuşur durur. Hem çevredekilerin hem de evde yaşa-
yanların mutlu olmasına aldırmaksızın sarf ederler bu söz-
leri. Ancak siz bilirsiniz; gerçeklerin sınırı o kadar da geniş 
değildir. Sınır tanımayan, uçsuz bucaksız olan yorumlardır. 
Güneşin balçıkla sıvanamayacağı sözünün de kanıtladığı 
gibi gerçekler kolay kolay gizlenmez; gizlenemez. Güneşi 
balçıkla sıvamak için uğraşanlar, olsa olsa balçığın içinde 
kaybolmaya mahkum olanlar veya sıvamak için uğraşırken 
elini, yüzünü balçığa bulayanlardır. Güneşi yok etme adına 
balçıkla öylesine meşguldürler ki, ne ısısından yararlanabi-
lirler ne de ışığından. Bu beyhude çabanın ardından güneş 
her sabah yeniden, yeniden doğar. Kendisini yok etmeye 
çalışanlara inat, varlığından tüm insanlığın nasiplenmesini 
sağlamak istercesine gösterir yüzünü...

Estetiğinden ve sağlamlığından ödün vermeksizin bir bina 
inşa etmek istersiniz. Bahçesine girenler burası için çok 
özenildiğini, emek harcandığını anlarlar. Kapısını arala-
yanlar, neyin kulaklardan ziyade ruhlarda yarattığı duygu-
lar misali huzurla dolarlar. Siz de inşa ettiğiniz yapıya bir 
isim koymak ister ve “İstanbul” dersiniz. “Burası İstanbul”. 
Emek harcanmaya, yatırım yapılmaya, ilmek ilmek tek-
rardan inşa edilmeye, geçmişten gelenleri korumaya, her 
gün ama her gün güneşin doğuşunu izlemeye değer kent; 
İstanbul...

Saygılarımla...

Sevgili İstanbullular
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S ö y l e ş i  4 6
Maltepe Belediye Başkanı 
Fikri Köse, kültüre ve 
eğitime son derece 
önem veren bir başkan. 
Fikri Köse, ilçesine yeni 
bir çehre kazandırmak 
için zamanla yarıştığını, 
Maltepe’nin sahip olduğu 
değerleri en kısa zamanda 
yeniden oluşturacaklarını 
söylüyor.  

M u h t a r  5 3
Eminönü Süleymaniye 
Mahalle Muhtarı 
Cuma Karadağ, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilecek 
restorasyon çalışmalarının 
ardından kentin en güzel 
mahallelerinden birine 
yöneticilik yapacağına 
inanıyor.  

H a y a t ı n  İ ç i n d e n  3 3
Açıldığı günden bu yana 
İstanbul’daki binlerce 
kadına hizmet veren 
Kadın ve Aile Sağlığı 
Merkezleri’ne bir yenisi 
eklendi. Büyükçekmece’de 
açılışı yapılan Merkez, 
tıpkı diğerleri gibi ücretsiz 
olarak hem teşhis ve 
tedavi hem de danışmanlık  
misyonu üstlenecek.

D o ğ a y a  ç a ğ r ı  3 8
Alternatif tıp konusunda 
yaptığı çalışmalarla ünlü 
Merkezefendi’nin adına 
bu yıl dokuzuncusu 
düzenlenen Geleneksel Tıp 
Festivali, dikkatlerin bir 
kez daha doğaya ve doğala 
çevrilmesine aracılık etti. 
Başkan, yaptığı konuşmada 
doğanın farkına varılması 
gerektiğini söyledi.
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Büyükşehir’den
590 milyon YTL’lik 

yatırım!...
“365 GÜN 24 SAAT HİzMET” İLKESİYLE YoLA çıKAN İSTANBUL 

BÜYÜKşEHİr BELEDİYESİ, DörT YıLDA KENTİN çEHrESİNİ 
DEğİşTİrEN çALışMALArA İMzA ATTı. 28 HAzİrAN 

CUMArTESİ GÜNÜ, ProjELErİNDEN BİrKAçıNı DAHA 
HAYATA GEçİrDİ vE 590 MİLYON YTL’Lİk Dev YATırıMı 

BAŞBAkAN recep TAYYİp erDOğAN’ıN DA kATıLDığı Bİr 
TöreNLe HİzMeTe AçTı.  
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Kente ve kent halkına hizmet ederek 
hayatı daha kolay hale getirmeyi ve 
İstanbul’u gerçek kimliğine kavuştur-
mayı amaçlayan Büyükşehir Belediye-
si, son dört yıldır yaptığı çalışmalarla 
her geçen gün hedefine biraz daha 
yaklaşıyor. Ulaşımdan altyapıya, sos-
yal alanlardan eğitime ve sağlığı kadar 
hemen her alanda faaliyetlerini hız 
kesmeden sürdüren Büyükşehir Bele-
diyesi, son olarak da 29 kavşak ve yo-
lun yanı sıra Bağlarbaşı Kültür Merkezi 
ile Başakşehir’deki yatırımların toplu 
açılışını gerçekleştirdi. Toplamda 590 
milyon YTL’ye mal olan yatırımların 
açılış töreni 28 Haziran’da, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katılımıyla Başakşehir’de 
gerçekleştirildi. 
Kent trafiğini rahatlatmak amacıyla 
yeni projeler üreterek hayata geçiren, 
yüzlerce yeni yol ve kavşağı hizmete 
alan, yüzlerce kavşak ve yolu genişle-
tip imar planlarını yapan Büyükşehir 
Belediyesi, bu yatırımlarıyla İstanbul’a 
29 kavşak ve yol daha kazandırmış 
oldu. Başakşehir’de düzenlenen toplu 
açılış töreninde Büyükçekmece, Ka-

rihi bina da Büyükşehir Belediyesi’nin 
kuruluşlarından İETT tarafından Bağ-
larbaşı Kültür Merkezi olarak hizmete 
sunuldu. 12 bin metrekarelik kapalı 
alana sahip Bağlarbaşı Kültür Merkezi, 
sergi salonları ve müze olarak üç ana 
binadan oluşuyor. Kültür Merkezi’nde 
750 kişilik bir konferans, 150 kişilik bir 
tiyatro, 60’ar kişilik iki cep sineması ve 

yılında Başakşehir’deki evlerin teme-
lini atıp da 18 ayda sahiplerine teslim 
edeceklerini söylediklerinde kendile-
rine gülenlerin, bu konutları sahipleri-
ne teslim ettiklerinde şok olduklarını 
söyledi. Konutları o dönem dört yıl 
vadeyle yaptıklarını, şimdi ise 10, 15 
ve 20 yıl vadeyle Türkiye’nin 81 ilinde 
konut inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, 

çok amaçlı salonlar bulunuyor. Ula-
şım Müzesi olarak oluşturulan alan  
ise İETT tarihinden izler taşıyor.
İstanbul’un yeni yaşam ve cazibe 
merkezlerinden Başakşehir’de ise, 
Sular Vadisi Çevre Düzenleme ve 
Rekreasyon Projesi 1. Kısım İnşaatı 
bitirildi. Proje kapsamında Başakşehir 
2. Etap’ta bir Kültür Merkezi, 5. Etap’ta 

“İş bilenin, kılıç kuşananındır. Haya-
tında bir dikili ağacı bulunmayanlar; 
bu ülkeye hizmet aşkı olmayanlar 
bunu hayal edemez. Bunun için onlar 
sadece engel olmanın yollarını ararlar. 
Onların ‘Acaba ne yaparız da bu hiz-
meti durdurabiliriz?’ diye düşünürler. 
İşte bu nedenle de partilerinin hesap-
larını bile veremeyecek kadar yanlış 

ğıthane, Kartal, Maltepe, Pendik, Şişli, 
Tuzla, Fatih ve Gaziosmanpaşa’da inşa 
edilen 20 yol ve kavşak hizmete girer-
ken Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kadı-
köy, Kağıthane, Küçükçekmece, Sa-
rıyer, Ümraniye ve Kartal’daki dokuz 
yol ve kavşağın da temeli atıldı. Uzun 
yıllar tramvay hangarı ve otobüs garajı  
olarak kullanılan Bağlarbaşı’ndaki ta-

Gençlik Merkezi, 5. Etap’ta İtfaiye Bi-
nası ile Vadi Alışveriş Merkezi inşaatı 
tamamlandı. Yapılan yeni yatırımlarla 
Başakşehir yeni bir canlılık kazandı. 
Yatırımlar zincirinin hizmete alındığı 
açılış töreninde konuşan Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un 
ve Başakşehir’in ülke sevdalarının en 
iyi şahidi olduğunu belirterek, 1995 

>>
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demler bizi rehin almıyor, ülke aşkımı-
za set vurmuyor” dedi.

Dört yılda 
1.2 milyon YTL’lik yatırım!...

Açılışı yapılan dört yıllık Başakşehir 
yatırımlarının toplam maliyetinin 1 
milyon 200 bin YTL olduğunu belir-
ten Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş da İstanbulluların daha mo-
dern ve daha sağlıklı konutlarda, daha 
mutlu yaşaması gerektiğine inandıkla-
rını ve bu anlayışın bir sonucu olarak, 
büyük konut hamlesini başlattıklarını 
söyledi. KİPTAŞ’ın son dört yılda 25 
bin 708 konut yaparak hak sahiplerine 
teslim ettiğini ifade eden Başkan Kadir 
Topbaş, “50 bin konut daha yapmayı 
hedefliyoruz. Biz İstanbul için, İstan-
bul halkının daha iyi standartlarda ya-
şaması için büyük hayallerin peşinden 
koşmaya devam ediyoruz” dedi. Top-
baş, yatırımların İstanbullulara hayırlı 
olmasını diledi. n

“İstanbul’un susuzluğunu biz gider-
dik. Gençler; annelerinize, babalarını-
za ‘1994’ün İstanbul’u nasıldı?’ diye 
sorun. ‘Hava kirliliği neydi, çöp dağları 
var mıydı?’ diye sorun. ‘Banyolardaki 
su bidonlarından dolayı küvetler ne 
durumdaydı?’ diye sorun. İstanbul su 
istasyonlarından geçilmiyordu, o hale 
gelmişti. Neden? Çünkü İstanbul’da 
su yoktu. Ama biz geldik, iktidar olduk 
ve Ferhat’ın dağları deldiği gibi Istran-
ca Dağları’nı deldik. 180 kilometre-
den Terkos’a su getirdik. Ve işte o gün 
bu gündür, İstanbul’da susuzluk yok. 
Bugün de yok, Allah’ın izniyle yarın da 
olmayacak.”
Aynı anda İstanbul’un şehir hayatı-
nı güzelleştirecek ve kolaylaştıracak 
20 kavşak ve yol, Bağlarbaşı Kültür 
Merkezi ile KİPTAŞ yatırımlarının top-
lu açılışının yapıldığını ve dokuz yeni 
kavşak ve yolun temelinin atıldığını 

hatırlatan Recep Tayyip Erdoğan, “Bu 
yol çalışmalarının toplam bedelinin 
535 milyon YTL… Milletin kaynakla-
rını millet için kullanınca böyle güzel 
şeyler yapılabiliyor” dedi. Kavşak ve 
yolların İstanbul’un trafiğine ve sosyal 
dokusuna yeni bir soluk getireceğini 
ifade eden Erdoğan, “Dünyanın göz 
bebeği, medeniyet tarihinin en önemli 
merkezlerinden biri olan İstanbul’a ne 
kadar hizmet etsek azdır. Biz, birileri-
nin aksine bütün azmimizle bu ülkenin 
tıkanan yollarını açmaya, genişletme-
ye devam ediyoruz. Karanlığa, karam-
sarlığa zerre kadar prim vermiyoruz. 
Aksine daha çok aydınlık, daha çok 
ışık için yollarımızı, şehirlerimizi, ülke-
mizi bayındır hale getirmeye çalışıyo-
ruz. İstanbul ve Türkiye, bizim aşkımız. 
Engelsiz koşuyu gerektirdiği için bütün 
koşularda hangi şartlarda olursa olsun 
mesafe almaya, koşmaya, milletimizin 
sevincini büyütmeye, umutlarını taze 
tutmaya devam ediyoruz. Sahte gün-

yolların içerisindedirler. Zaman bizi 
çok daha haklı çıkaracaktır. Çevirdik-
leri hileler, dolaplar bir bir ortaya çık-
tıkça, milletimizin nezdinde çok daha 
rezil olacaklardır” dedi.

İstanbul’un su
problemi yok…

İstanbullunun 1994 yılında yaşadı-
ğı susuzluğu hatırlatan Başbakan 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü; 

YATırıMLArıN AçıLış TörENİNDE HALKA HİTAP 
 EDEN BAşBAKAN rECEP TAYYİP ErDoğAN, YENİ KAvşAK vE   
   YoLLArıN İSTANBUL TrAFİğİNE rAHATLAMA GETİrECEğİNİ
    BELİrTTİ. erDOğAN, “DÜNYANıN Göz BeBeğİ, 
 MeDeNİYeTLer TArİHİNİN öNeMLİ Merkezİ 
İSTANBUL’A Ne kADAr HİzMeT eTSek AzDır” DEDİ. 
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Sahilbent ve
Sultanahmet demir 
aldı… İDO, Sİrkecİ-HAreM HATTıNı 25 DAkİkADAN 

8 DAkİkAYA İNDİreN SAHİLBeNT ve SULTANAHMeT 
ADLı ArABALı vApUrLArı HİzMeTe ALDı. Bİr 
SÜrE öNCE AYNı HATTA SUHULET ADLı ArABALı 
vAPUrLA HİzMET vErEN, Üç AY SoNrA DA 
SADABAT’ı FİLoSUNA KATACAK oLAN İDo, DörT 
ArACıYLA GÜNDE orTALAMA 9 BİN 600 ArAç vE 72 
BİN YoLCUYU KöPrÜ TrAFİğİNDEN çEKErEK KArA 
ULAşıMıNA CİDDİ Bİr rAHATLAMA SAğLAYACAK.
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Son yıllarda İstanbul denizlerinde 
olağanüstü bir hareketlilik göze çar-
pıyor. Deniz taşımacılığıyla ilgili her 
gün yeni bir proje hayata geçiren  
İDO, İstanbul’un kara trafik yoğun-
luğunu azaltmak için hummalı bir 
çalışma yürütüyor. Bu çalışmaların 
en önemli aşamalarından birini de 
köprü trafiğinin yükünü en aza indir-
mek için hizmete alınan arabalı va-
pur projesi oluşturuyor. İDO, şehrin 
tarihi geçmişini hafızalarda yeniden 
canlandıran; Sirkeci-Harem arasını 8 
dakikaya indiren “Suhulet” adlı ara-
balı vapurun ardından, iki yeni arabalı 
vapur daha hizmete aldı. “Sahibent” 
ve “Sultanahmet” isimli iki geminin 
Boğaz sularına indiriliş töreni İstan-
bulluların yoğun ilgisi eşliğinde 20 
Haziran Cuma günü gerçekleştirildi.
Türk tersanelerinde, Türk mühendis 
ve işçiler tarafından üretilen Sulta-
nahmet ve Sahilbent’in sefere baş-
lama töreni, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katılımıyla Sirkeci Arabalı Vapur 

Vapurların kullanım alanları, fiziksel 
engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları 
dikkate alınarak düzenlendi. Ge-
niş koridor aralıkları, özel asansör 
ve yer kaplamaları, sosyal alanlar; 
Bebek Bakım Odası, revir, büfe, altı 
tane büyük (106) ekran LCD TV, 
evcil hayvan barınakları vapurlarda 
bulunan özel uygulamalardan bazı-
ları. Her birinin maliyeti 10,7 milyon 
dolar olan dört yeni araba vapuru-
nun sonuncusu “Sadabad” olacak. 
Üç ay sonra Sadabad’ın da İDO fi-
losuna katılmasıyla Sirkeci-Harem 
arasında günlük yolcu ve araç taşı-
ma kapasitesi üç katına çıkarılacak. 
Kara trafiğine çözüm getirecek yeni 
araba vapurlar, günlük 120 sefer ka-
pasiteleriyle bir saatte 640 araç ve 4 
bin 800 yolcu taşıyacak. Buna göre 
yeni arabalılar, her gün ortalama 9 
bin 600 araç ve 72 bin yolcuyu köprü 
trafiğinden çekerek ciddi bir rahatla-
ma sağlayacak.

Ulaşımda denizin payı 
yüzde 10 olacak

Törende konuşan Başkan Kadir Top-
baş, Sirkeci-Harem arasında çalışa-
cak dört arabalı vapurla günde top-
lam 15 bin araç taşınacağını, böylece 
75 kilometrelik karayolu trafiğinin 
denize aktarılmış olacağını belirte-
rek, “Gemilerle saatte bin araç ve 
7 bin 200 yolcu taşınacak. İstanbul 
ulaşımı için adeta bir köprü kurduk. 
Yüzde 4’lerde olan deniz taşımacılı-
ğını yüzde 10’lara çıkarmayı hedefli-
yoruz” dedi.
Yeni gelen arabalı vapurlar sayesinde 
geçmişte bu bölgede yaşanan kara ve 
deniz trafiğinin ortadan kalktığına dik-
kat çeken Başkan Topbaş, Sahilbent 
ve Sultanahmet isimli arabalı vapur-
larında tarih ve teknolojinin bir araya 
getirildiğini söyledi. İstanbul’daki tüm 
iskeleleri yenilediklerini, dört tanesi 
hurdaya çıkan toplam 32 vapuru da 
yenileyerek 40 yıl daha hizmet ede-
cek hale getirdiklerini anlatan Kadir 
Topbaş, bir şehirdeki medeniyet ölçü-
sünün o şehirdeki toplu taşıma araç-
larının kullanım oranına bağlı olduğu-
nun altını çizdi.n

İskelesi’nde yapıldı. Törende De-
nizcilik Müsteşarı Hasan Naipoğlu, 
Eminönü Belediye Başkanı Nev-
zat Er, İDO Genel Müdürü Ahmet 
Paksoy ile gemilerin inşa edildiği 
ÇEKSAN şirketinin Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Bayrak katıldı.

Seyir süresini 
8 dakikaya indirecekler

Marmara’nın sularında süzülmeye 
başlayan yeni arabalı vapurlar saye-
sinde İstanbullular, eskiden 25 daki-
ka süren yolculuklarını 8 dakikaya 
indirmiş olacak. Böylece kent halkı 
her iki kıyı arasında hızlı ve güvenli 
bir şekilde yolculuk ederken zaman-
dan tasarruf da sağlayacak. 12,5 de-
niz mili hızla hareket eden araçlar, 
yüksek cam boyutları, açık ve kapalı 
mekânlarındaki panoramik seyir 
konforuyla da yolcularına benzersiz 
bir seyir keyfi sunacak. Araçlarda 
bulunan özel donanım hem gürültü-
nün azalmasına hem de enerji tasar-
rufuna yol açacak.  

         HEr Bİrİ 10,7 MİLYON DOLArA 
MAL oLAN ArABALı vAPUrLAr, İKİ KıYı 
 ArASıNDA SÜzÜLÜrKEN 
ULAŞıMı rAHATLATMAk GİBİ BÜYÜK Bİr  
  GörEvİ DE YErİNE GETİrECEK.

ArABALı vAPUrLArıN 
HİzMETE ALıNMASı TörENİNDE 
KoNUşAN BAşKAN ToPBAş, 
DeNİz TAŞıMAcıLığıNı YÜzDe 
4’LerDeN YÜzDe 10’A çıkArMAYı 
HeDefLeDİkLerİNİ SöYLeDİ. 

İki kıyıyı bağlayan anlamına 
gelen Sahilbent, 1871 yılında 
Londra’da Maudslay Sons & Field 
tezgâhlarında, yandan çarklı 
araba vapuru olarak yapıldı. Savaş 
günlerinde Bahriye’nin hizmetine 
verildi. Birinci Dünya Savaşı sırasında 
Haydarpaşa-Üsküdar-Sirkeci 
hattında asker ve askeri malzeme 
taşıdı. şirket-i Hayriye tarafından 27 

baca numarasıyla ilk olarak 1872’de 
hizmete alındı. 1959’da hizmet dışına 
çıkarıldı, 1967 yılında ise satıldı. 
şirket-i Hayriye’nin kapanışından 
sonra uzun yıllar hizmet verdiği 
Denizyolları’nın amblemiyle çalışan 
45,7 metre boyunda, 8,5 metre 
enindeki Sahilbent, 1000 yolcu 
kapasitesine ve 7 deniz mili hıza 
sahipti.

Sahilbent iki kıyıyı bağlayacak!

>>
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İstanbul büyük bir 
müzeye ev sahipliği 

yapıyor…

DÜNYANıN İLk ve Tek 
İSLAM BİLİM ve TekNOLOjİ 
MÜzeSİ, GÜLHANE PArKı 
İçİNDE HİzMET vErMEYE 
BAşLADı. MÜzENİN AçıLışıNA 
BAşBAKAN rECEP TAYYİP 
ErDoğAN’ıN YANı SırA çoK 
SAYıDA BAKAN vE YErEL 
YöNETİCİ KATıLDı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Kültür Bakanlığı ile ortak bir çalışma 
yürüterek, bir ilke imza attı ve dün-
yanın ilk İslam Bilim ve Teknoloji 
Müzesi’ni açtı. İslam kültür çevresi-
nin bilim âlemine katkılarını gözler 
önüne seren bu müzenin açılışı 24 
Mayıs’ta gerçekleşti. Dünyaca ünlü 
akademisyenlerden Prof. Dr. Fuat 
Sezgin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 
TÜBİTAK, Frankfurt Goethe Üni-
versitesi Arap İslam Bilimleri Tarihi 
Enstitüsü ve Büyükşehir Belediyesi 
arasında imzalanan protokol çer-
çevesinde kurulan müzeye büyük 
katkı sağladı. İslam Bilimleri ve 
Teknoloji Müzesi’nde, Müslüman-
ların 8 ila 16’ncı yüzyıllar arasında 
gerçekleştirdiği bilimsel çalışmala-
rın örnekleri sergileniyor. 
Alanında ilk olan müzenin açılış tö-
renine Recep Tayyip Erdoğan, Dev-
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı, Devlet Bakanı Meh-
met Aydın, Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay, İstanbul Valisi Mu-
ammer Güler, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş, Prof. Dr. 
Fuat Sezgin, Dr. Ursula Sezgin, CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Onur Öy-
men, TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. 
Dr. Nüket Yetiş, TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Engin Bermek ile Büyükşehir 
Bürokratları katıldı.
Töreninde konuşan Başbakan Er-
doğan, Türkiye’nin ve özellikle de 
İstanbul’un müzeler konusunda fa-
kir olmasının kendilerini üzdüğünü, 
Gülhane Parkı’ndaki Has Ahırlar 
Binası’nda açılan İstanbul İslam, 
Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin 
geçmişi anlamak ve geleceği an-
lamlı kılmak için önemli olduğunu 
söyledi. Müzenin kurulmasına ön-
cülük eden Fuat Sezgin’in heyeca-
nına dikkat çeken Başbakan, “Bu 
toprakların bir evladı olarak, bura-
ya bu eseri kazandırma gayreti beni 
duygulandırmıştı. Arkadaşlarımla 
istişare yaparak bu adımı atmaya 
karar verdik” dedi. 
Müzenin sadece sergilenen eser-
lerle değil, medeniyet tarihinin ya-

>>
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Kendi alanında dünyada ilk olan 
“İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi”nde 
Müslüman bilginlerin kurdukları kimyasal 
düzeneklerle rasathane, hastane, 
üniversite gibi kurumsal eserler görsel 
olarak yer alıyor. İlk etapta 140 eserin 
sergilendiği ve zamanla bu eserlerin 
sayısının 800’ü bulacağı müzede ayrıca 
“Bilimler Tarihi Kütüphanesi” de yer 
alıyor. Üç bina içerisinde 3 bin 550 
metrekare alanda faaliyet gösteren 
müze, rönesans’ın İslam kültür 
çevresinde 8’inci yüzyıldan 16’ncı yüzyıla 
kadar devam eden bilimsel çalışma ve 
başarılara dayandığını gözler önüne 
seriyor. Müzede astronomi, coğrafya, 
deniz bilimleri, saat teknolojisi, geometri, 
optik, tıp, kimya, maden, fizik ve 
mekanik, savaş teknolojisi ve mimarlık 
dallarındaki eserler ve aletler bulunuyor.

140 esere yenileri 
eklenecek!

zımında düşülen temel bir yanılgı-
nın düzeltilmesinde de son derece 
önemli bir rol oynayacağına dikkat 
çeken Başbakan, “Tarihi veriler, İs-
lam düşünür ve bilginlerinin, 8’inci 
yüzyıldan itibaren bilimsel düşün-
ceye kaynaklık edecek, çok yönlü 
araştırmalar yaptığını ve başarılı so-
nuçlara ulaştığını gösteriyor. Müs-
lüman düşünür ve bilginlerin ça-
lışmalarının Arapça’dan Latince’ye 
çevrildiği; Avrupalı bilim adamla-
rının kaynaklarını belirtmekte çok 
özenli davranmasalar da bu çalış-
malardan yararlandığı biliniyor” 
dedi. Müzede sergilenen mirası 
paha biçilemez değerde gördüğünü 
vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Müzeyi, yeni katkılarla 
daha da zenginleştirilerek gelece-
ğe taşınması gereken müstesna bir 
emanet kabul ediyorum. İstanbul 
ve Sultanahmet, dünya turizminin 
hareket noktası haline geldi. Turist-
ler bu değerli eseri gururla gezecek, 
tanıyacak, bunu da kendi ülkelerine 
taşıyacaklardır. İslam medeniyeti-
nin, insanlığın bilimsel gelişimine 
yaptığı katkıyı gözler önüne sere-
cek bu müze, genç kuşakların tarih 
bilincini sağlamlaştıracak.”
Törene katılan Bakan Günay ise 
yaptığı konuşmada, İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Müzesi’yle bir ilkin 
gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu-
radan bütün dünyaya çok makul ve 
medeni bir hafıza müdahalesi yap-
maya çalışıyoruz. Bu şekilde dönüp 
kendimize de bir uyarı yaptığımız 
söylenebilir. 1500’lü yıllardan günü-
müze duraklamış bu medeniyeti, bu 
hafıza müdahalesinden yola çıkarak 
yeniden uyandırmak konusunda 
Fuat Sezgin’in gayretinden hepimi-
zin şevk alması gerekiyor” dedi.
Törende konuşan Başkan Kadir Top-
baş da İslam medeniyetinin teknik, 
ekonomik ve teknoloji tarihinde 
benzersiz bir birikim oluşturduğunu 
ifade ederek, müzenin Müslüman-
ların medeniyete yaptığı katkının 
bilinmesi açısından önemli olduğu-
nu söyledi. Başkan, “İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Müzesi’nin, Fethin 

Yunanlılardan aldıkları bilimleri ge-
liştirdiler; yeni bilimleri ortaya koy-
dular, önderlik durumuna geçecek, 
kültür dünyasında ortaya çıkacak 
bazı bilimlerin yollarını döşediler. 
‘Büyük’ ve ‘yaratıcı’ diye vasıflandır-
dığımız bilimin 800 yıl kadar süren 
safhasında, Müslümanların, Arapça 
yazan Hıristiyan ve Yahudilere kat-
kısı az değil. Bilimler tarihine yara-
tıcı safhada nelerin kazandırıldığının 
hepsini veya büyük bir kısmını bil-
mekten henüz çok uzak bulunuyo-
ruz, tamamını tanımak belki hiçbir 
zaman mümkün olmayacaktır. Ama 
bugün bildiklerimiz, bilimler tarihi-
nin en büyük birkaç safhasından biri 
karşısında bulunduğumuzu duyma-
mıza yetiyor” dedi.
Törende konuşmaların ardından 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’e katkıların-
dan dolayı çini tabak ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın “Kültür Sanat 
Hizmet Ödülü”nü verdi. Daha son-
ra Başbakan Erdoğan, Bakanlar, 
Başkan Topbaş ve diğer katılımcılar 
kurdele keserek müzeyi açtı. n

Gülhane Parkı’na Bilim ve Teknoloji 
Müzesi ve Genç Mucitler Atölye-
si kurmayı kararlaştırdık. Böylece 
üç müze geçmişten günümüze ve 
geleceğe bir bilim-teknoloji geçişi 
sağlayacak. Bu çalışmaların özel-
likle gençler üzerinde çok önemli 
katkıları olacağına inanıyorum.” 

Başarının küçük bir kısmı 
biliniyor…

Müzenin kurulmasına öncülük eden 
Frankfurt Üniversitesi Arap-İslam 
Bilimleri Tarihi Enstitüsü Direktörü 
Prof. Dr. Fuat Sezgin ise bilimlerin 
İslam dünyasında ulaştığı yaratıcılık 
safhasının, bazı alanlarda 8’inci yüz-
yılın ikinci yarısına, bazı sahalarda 
ise 9’uncu yüzyılın ortalarına doğru 
gerçekleştiğini anlattı. Yaratıcılık 
safhasının 16’ncı yüzyılın sonlarına 
kadar devam ettiğini belirten Sez-
gin, “Onların başardıklarının bugün 
küçük bir kesimini biliyoruz. Onlar 
diğer kültür dünyalarından, özellikle 

555 yılında, Sur-i Sultani’deki açılışı-
nı çok anlamlı buluyorum. Bu müze 
gelecek kuşaklara İstanbul’dan 
önemli yansımalar yapacak ve bazı 
bilgilerin yeniden gözden geçirilme-
sine fırsat verecek. Müslüman bilim 
adamlarının modern bilime yaptığı 
katkıyı gözler önüne seren müzenin 
bir zamanlar dünyaya medeniyet 
götürmüş İstanbul’da kurulmasının 
çok doğru bir karar olduğunu düşü-
nüyorum” dedi.
2010 Avrupa Kültür Başkentliği çer-
çevesinde İstanbul’a yeni müzeler, 
kültür ve sanat mekânları ile yeni 
aktivite alanları kazandırdıklarını 
ve mevcut mekânları ihya ettikleri-
ni hatırlatan Başkan, şunları söyle-
di: “Sur-i Sultani’de de bu kapsam-
da 10 milyon YTL harcayarak ye-
nileme çalışmaları yaptık. Gülhane 
Parkı’na 26 çeşitten oluşan 18 bin 
gül dikerek ismiyle müsemma bir 
peyzaj düzenlemesi gerçekleştir-
dik. Ayrıca yine TÜBİTAK ile birlikte 

BAşBAKAN rECEP TAYYİP ErDoğAN,
TUrİzMİN MErKEzİ HALİNE GELEN 
İSTANBUL’DA BöYLeSİ Bİr MÜze AçMANıN 
çOk ANLAMLı OLDUğUNU SöYLeDİ. 



18  İSTANBUL BÜLTENİ - DOSYA DOSYA - İSTANBUL BÜLTENİ  19

Büyük coşku,
büyük gurur

FATİH SULTAN MEHMED’İN ADıNıN TArİHE ALTıN 
HArFLErLE KAzıNMASıNA ArACıLıK EDEN feTİHİN 
ÜzerİNDeN TAM 555 YıL GeçTİ. ve İSTANBUL 
BÜYÜkŞeHİr BeLeDİYeSİ, FETHİN 555’İNCİ YıL 
DöNÜMÜ NEDENİYLE HALİç’TE MUHTeŞeM Bİr 
TöreN DÜzeNLeDİ. 
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İnsanoğlu geçmişten bu yana bir-
çok zafere tanıklık etti. Ama hemen 
hiç biri 1453’teki kadar büyük de-
ğildi. Sadece bu toprakların değil, 
dünyanın gidişatını değiştirecek 
kadar önemliydi İstanbul’un fethi. 
Fatih Sultan Mehmed’in adını tarih 
sayfalarına altın harflerle yazdıran 
fethin üzerinden tam 555 yıl geçti. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her 
yıl olduğu gibi bu yıl da fetihin coş-
kusunu geniş kitlelerle paylaşabil-
mek amacıyla büyük bir organizas-
yon düzenledi. 
29 Mayıs Perşembe günü gerçekleş-
tirilen etkinliğin adresi, geçen sene 
olduğu gibi yine Haliç’ti. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katılımıyla gerçekleşen 
kutlamalarda, yaklaşık bir saat bo-

Genci ve yaşlısıyla; milletimizin 
her ferdiyle bu mutabakatın ver-
diği ruh etrafında kenetlenmekten 
büyük bir onur duyuyoruz. Fetih 
ve Cumhuriyet kutlamaları, tıp-
kı dini ve mili bayramlarımız gibi 
hoşgörüye, sevgiye, vatandaşla-
rımızın birbirine kaynaşmasına, 
bir millet olarak yekvücut olma-
ya katkı sağlıyor. Böyle anlamlı 
günlerde yaptığımız kutlamaların 
dünyanın farklı ülkelerinde ya-
pılanlardan çok daha gösterişli 
olması gerektiğini düşünüyorum. 
Bunun bir gereği olarak iki yıldan 
beri yaptığımız kutlamalar, dünya 
ölçeğinde ses getiren etkinlikler 
arasında yer aldı. Bu kutlamaları 
her yıl daha da geliştirerek sürdü-
receğiz” dedi.

düzenlediği ve ilk kez seslendirilen 
eserler büyük alkış aldı. 

Büyük ulusa, büyük kutlama…
Törende coşkulu kalabalığa hitap 
eden Başkan Kadir Topbaş, insan-
lık tarihinin en muhteşem mede-
niyetlerine ev sahipliği yapmış 
şehirlerden biri olan İstanbul’un 
fethinin 555’inci yıldönümünü 
büyük bir mutluluk ve heyecan-
la kutladıklarını belirtti. Başkan, 
“Büyük uluslar, büyük oğullarıyla 
ya da yeryüzü hafızasına arma-
ğan ettikleri büyük sembollerle 
öğünürler. Millet olarak bin yıllık 
tarihimizde İstanbul’un Fethi ve 
Cumhuriyet’in kuruluşu bizim için 
iki önemli semboldür. Ve bu iki mi-
lat, bizim milli mutabakatımızdır. 

şayalım” adlı şarkı dinleyicilerden 
büyük alkış aldı. 

Fetih’e özel pul ve madalyon
İstanbul’un fethinin 555’inci yılı için 
görkemli kutlamalar gerçekleştire-
rek bir yeniliğe imza atan Büyük-
şehir Belediyesi, özel hatıra madal-
yonu ve pullarını bastırdı. 555’inci 
yılına özel tasarlanan ve koleksi-
yon değeri taşıyan madalyonlar, 
Darphane’de sınırlı sayıda basıldı. 
1300 YTL’lik 200 adet altın ve 50 
YTL’lik 500 adet gümüş madalyon 
İstanbul Kitapçısı ve Harbiye Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu’nda tarih 
tutkunlarının beğenisine sunuldu. 
Meraklılarının büyük ilgi gösterdiği 
bir diğer ürün özel tasarlanmış mag-
net ve anahtarlıklardı. n

yunca su ve ışık gösterileri sunuldu. 
Deniz üzerinde 18 metrelik iki ayak 
arasına kurulan 1072 metrekarelik 
su perdesinde “Watch Out” tekniği 
kullanılarak, 3D teknolojisiyle üre-
tilen “Fetih” filmi yansıtıldı. Yine 
deniz üzerine kurulan dans eden 
fıskiyeler ve lazerle gerçekleştirilen 
ışık ve su şovu, Haliç sahillerini dol-
duran onbinlerce İstanbulluya unu-
tamayacakları bir gece yaşattı.
Dünyaca ünlü müzisyen Fahir 
Atakoğlu’nun, Genelkurmay Baş-
kanlığı Askeri Müze ve Kültür Sitesi 
Mehteran Bölüğü ile birlikte denizin 
üzerine kurulan platformdan verdi-
ği konser tüm konukları mest etti. 
Piyano ile mehter bölüğünün kösü, 
davulu, zurnası eşliğinde verilen 
konserde, Atakoğlu’nun fetih için 

Birlikte yaşama coşkusu 
CRR’ye sığmadı 

555’inci yıl dönümü etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen “Birlikte 
Yaşamak Konseri”, farklı dil, din ve 
kültürleri aynı sahnede buluşturdu. 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 
gerçekleştirilen konser, iki bölüm-
den oluştu. Sinagog Maftirim Koro-
su, Nişan Çalgıcıyan Akapella Koro-
su, Taşkın Savaş Müzik Topluluğu 
ve Los Paşaros Sefaradis Grubu’nun 
yer aldığı konserin ilk bölümünde 
ilahiler seslendirildi ve sema gös-
terisi yapıldı. Konserin ikinci bölü-
münde ise İstanbul şarkı ve türkü-
leri İbranice ve Türkçe seslendirildi. 
Bu bölümde seslendirilen sözleri 
şef Nişan Çalgıcıyan’a bestesi şef 
Taşkın Savaş’a ait olan “Birlikte Ya-

feTİH cOŞkUSUNU 
YAŞAMAk İçİN TOpLANAN 
İSTANBULLULAr, 
MUHTeŞeM Bİr SeS ve ıŞık 
GöSTerİSİNe TANıkLık 
eTTİLer.
BAŞkAN kADİr TOpBAŞ, 
feTİH ve cUMHUrİYeT 
BAYrAMı kUTLAMALArıNıN 
öNÜMÜzDekİ YıLLArDA 
DA SÜrDÜrÜLeceğİNİ 
SöYLeDİ. 

>>
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından geleneksel hale getiri-
len, resmi ve özel ilköğretim okul-
larını ilk üç sırada bitiren bütün 
öğrencileri kapsayan bisiklet da-
ğıtma uygulaması bu yıl da devam 
etti. Zeytinburnu Abdi İpekçi Spor 
Salonu’nda düzenlenen “Karne 
Şenliği”nde, 9 bin başarılı öğrenci-
ye 9 bin bisiklet dağıtıldı. Törene İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, İl Milli Eğitim Müdürü 
Ata Özer, Spor A.Ş. Genel Müdürü 
İlker Astarcı ile başarılı öğrenciler 
ve aileleri katıldı. Törende bir ko-
nuşma yapan Başkan Kadir Topbaş, 
İstanbul’un dünyayla yarışan ve 
Türkiye’yi taşıyan bir şehir olduğu-
nu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı 
ile işbirliği içinde kenti eğitim kam-
püsüne dönüştürdüklerini söyledi. 
Dünyanın hızla değiştiğini ve Türk 
çocuklarının dünya çocuklarıyla 
rekabet içinde büyüdüğünü ifade 
eden Başkan Topbaş, öğrencilere, 
“Tatili dinlenme ya da miskinlik 
yapma zamanı olarak görmeyin. 
Meşguliyetlerinizi değiştirerek çe-
şitli sosyal aktiviteler yapın. Bol bol 
kitap okuyun” diyerek seslendi.
Son beş eğitim sezonu sonunda 
okullarında ilk üçe giren öğrenci-
leri karne hediyesi olarak bisiklet-
le ödüllendirdiklerini vurgulayan 
Başkan, şu ana kadar dağıttıkları 
toplam 45 bin bisikletle çocukları 
sevindirdiklerini söyledi. “Biz ço-
cuklarımızın ve gençlerimizin önü-
nü açacak yatırımları çok önemsi-
yoruz. Ama aynı zamanda onların 

başarılarını ödüllendirmemiz ge-
rektiğini de düşünüyoruz” diyen 
Başkan, konuşmasının devamında 
şunları söyledi: “9 bin öğrencimizi 
aynı zamanda spora teşvik etmek 
amacıyla bisikletle ödüllendiriyo-
ruz. Sadece bisiklet vermekle kal-
mıyor, bu bisikletleri güvenli bir şe-
kilde kullanmaları için toplam 650 
kilometre bisiklet yolu yapıyoruz. 
Çalışmalarımız neticesinde İstan-
bul, park ve bahçeleri ile ulaşımıyla, 
sanatıyla, kültürüyle çocuklarımızın 
iftihar edeceği bir şehir haline geli-
yor. İstanbul’daki yeşil alan mikta-
rını dört yılda yüzde 50 oranında 
artırdık. Şehrin soluk alabilmesi 
için şehir parklarının yapımına bü-
yük önem veriyoruz. Toplam 368 
adet park projesini tamamladık. 
İstanbul’a kent ormanları kazandı-
rıyoruz. Şehri bir çiçek bahçesine 
dönüştürüyoruz. İstanbul’un gele-
ceğini planlarken, çocuklarımıza 
ve gençlerimize yaşanabilir bir kent 
bırakmak en büyük gayemiz.”
İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ata 
Özer de Büyükşehir Belediyesi’nin 
eğitime ve çevreye çok önemli ya-
tırımlar yaptığını ve hizmetlerinde 
gençlere ağırlık verdiğini belirterek, 
Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür 
etti. Törende konuşmaların ardın-
dan, Başkan Topbaş tarafından ba-
şarılı öğrencilere dağıtılacak 9 bin 
bisikletin sertifikaları Ata Özer ile 
ilçe milli eğitim müdürlerine verildi. 
Şenlikte Pendik Atatürk İlköğretim 
Okulu öğrencileri beğeniyle izlenen 
bir halk oyunu gösterisi sunarken, 
şarkıcı Kerem Cem de bir konser 
verdi. n

9 bin öğrenci,
9 bin bisiklet…
İSTANBUL BÜYÜKşEHİr BELEDİYESİ, oKULLArıNDAN BAşArıYLA 
MEzUN oLAN 9 BİN öğreNcİYİ BİSİkLeTLe öDÜLLeNDİrDİ. BAşArıLı 
öğrENCİLErİ öDÜLLENDİrMENİN GELENEK HALİNE GELDİğİNİ 
BELİrTEN BAşKAN ToPBAş, İSTANBUL’DA GENçLİğE vE EğİTİME 
BÜYÜK YATırıM YAPTıKLArıNA DİKKAT çEKTİ. 

>>
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
öSS ve oKS sınavlarına girecek 
öğrencilere yönelik coşkulu bir 
program düzenledi. “ritmi Yakala” 
sloganıyla 31 Mayıs’ta, Cemal reşit 
rey Konser Salonu’nda düzenlenen 
moral ve motivasyon festivali, 
sınav öncesinde yoğun çalışma 
nedeniyle yorulan öğrencilerin 
stres atmalarını sağladı. Festivale, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Genel Sekreter Yardımcısı 
Muammer Erol ve organizasyona 
sponsor olan MED Dershaneleri 
yöneticileri katıldı. Festivalde 
açılış konuşmalarının ardından 
sanatçı Yavuz Seçkin, 1,5 saat 
süren stand-up gösterisi yaptı. 
Daha sonra sahneye Grup Tabu ile 
Gece Yolcuları çıktı ve öğrencilerin 
büyük sınavı birkaç saatliğine olsun 
unutmasını sağladı. n

Moral ve motivasyon depoladılar…
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Su için bir 
adım daha daha

esenyurt’da, dört yılda
23 okul 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
insan onuruna yakışan bir çevre 
oluşturmak, ekolojik dengeyi tehdit 
eden her türlü atığın yeni teknoloji 
kullanılarak yeniden kullanımı için 
büyük projeler gerçekleştiriyor. İS-
TAÇ tarafından yaptırılan dünyanın 
en büyük “Çöp Sızıntı Suyu Nihai 
Arıtma Tesisi” düzenlenen törenle 
açıldı. Tesiste arıtılan içilebilecek 
kalitedeki su, park ve bahçelerin 
sulanmasında kullanılacak. Eyüp 
Odayeri’nde 4,3 milyon Euro har-
canarak inşa edilen Türkiye’nin ilk, 
dünyanın da en büyük çöp suyu 
arıtma tesisinin açılışı, 19 Haziran 
Perşembe günü gerçekleştirildi. 
Törende konuşan İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
1994 öncesi İstanbul’da çöplerin 
vahşi depolanması nedeniyle yaşa-
nan çevre sorunlarının insan haya-
tına mal olan boyutlara ulaştığını, 
çöp yığınlarının kenti istila ettiğini, 
bugünse İstanbul’un dünyanın en 
temiz şehirlerinden biri haline gel-
diğini belirtti. Kentte günde 14 bin 
ton çöp toplandığını, bunun 9 bin 
tonunun söz konusu tesislerde de-
polandığını anlatan Başkan, “Çöpün 
sızıntılarından oluşan su, çöpten 40 
misli daha tehlikeli; yeraltı sularına 
karışarak kirlenmesine neden olu-
yor. İSTAÇ, toplanan suyu, İSKİ’nin 
Baltalimanı’ndaki arıtma tesisleri-
ne taşıyordu. Burada ön arıtmadan 
geçen su, derin deşarj ile denize 
veriliyordu. Ancak biyolojik arıtma 
olmadığı için bu sular derelerin ve 
denizlerin de kirlenmesine neden 

Esenyurt Belediyesi, büyük bir törenle 23’üncü okulu-
nun temelini attı. 13 Haziran’da gerçekleştirilen temel 
atma törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Ak 
Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Pabuşcu ve çok sayıda Esen-
yurtlu katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Necmi 
Kadıoğlu, Esenyurt’u her geçen gün daha yaşanılır bir hale 
getirdiklerini söyledi. Başkanı Kadir Topbaş’ın kendilerine 
sonsuz destek verdiğini söyleyen Kadıoğlu, “Başkanımıza 
teşekkür edip şükranlarımı sunuyorum. Burada yaptığı-
mız tüm projelerde kendilerinin desteği olmasa bu kadar 

güzel şeyler yapamazdık” dedi. Bayram yerine dönen tö-
ren alanında, büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan 
Kadir Topbaş ise yaptığı konuşmada, “Eğitime verdiğimiz 
önceliği Esenyurt’dan da görebilirsiniz. Dördüncü yılımız-
da 23’üncü okulumuzun temelini atıyoruz” dedi. 
77 yılda sadece 468 derslik yapılan Esenyurt’ta son dört 
yılda 517 derslik yaptıklarını söyleyen Kadir Topbaş, bu 
hizmetlerin devam edeceğini belirtti. Konuşmaların ar-
dından temel atma törenine geçildi. Başkan Topbaş temel 
atma işlemi için düğmeye basma görevini alanı dolduran-
lar arasından seçtiği dört çocuğa verdi.noluyordu. İSKİ atık suları arıtmak için 

ileri biyolojik arıtma tesisleri, İSTAÇ 
da çöp sızıntı suyunu arıtmak için 
bu tesisi kurdu. Katı atık depolama 
alanının altında 30 milyon ton çöp 
suyu gölü var. Tesiste günde 2 bin 
ton sızıntı su arıtılacak. Kurduğumuz 
dünyanın en büyük Çöp Sızıntı Suyu 
Nihai Arıtma Tesisi sızma suyu, içme 
suyu kalitesine getirecek” dedi.
İSTAÇ Genel Müdürü Osman Akgül, 
“Burada yeraltı sularında sürek-
li ölçüm yaparak kirlilik denetimi 
yapıyoruz. Koku Emisyon Haritası 
çıkararak havadaki koku oranını 

ölçüyoruz. 2023 yılına kadar Katı 
Atık Yönetim Planı’nı ortaya koy-
duk ve İstanbul çevre konusunda 
Türkiye’ye öncülük ediyor. En ya-
kın zamanda termal sistemle ber-
taraf sistemine geçeceğiz. Çöp ga-
zından enerji üretim santrallerini iki 
ay içinde kurmuş olacağız. Ayrıca, 
mutfak çöplerinden bioenerji üreti-
mi için proje çalışmaları yürütüyo-
ruz” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Top-
baş ve İSTAÇ Genel Müdürü Akgül, 
diğer katılımcılarla birlikte kurdele 
keserek tesisin açılışını yaptı. n

EYÜP oDAYErİ’NDE 4,3 MİLYON eUrO’LUk YATırıMLA 
AçıLAN çöP SızıNTı SUYU NİHAİ ArıTMA TESİSİ”, SUYU 
ArıTArAk İçİLeBİLecek kALİTeYe GeTİrecek vE BU SUYUN 
PArK vE BAHçELErDE KULLANıLMASıNA ArACıLıK EDECEK. 

ESENYUrT’DAKİ EğİTİM SEFErBErLİğİ 
DEvAM EDİYor. İLçEDE SoN DörT 
YıLDA 23 OkULUN TeMeLİ ATıLDı ve 
517 DerSLİk YApıLDı. 
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İSKİ’nin İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Meclisi’ne sunduğu “2007 
Faaliyet Raporu” onaylandı. Bele-
diye Meclisi tarafından onaylanan 
rapora göre İSKİ, 2007 yılı içinde   
1 milyar 416 milyon YTL’lik yatı-
rım yaptı. Kurum bu yıl, 1 milyar 
562 milyon YTL’lik yatırıma imza 
atacak. Raporu Belediye Meclisi’ne 
sunan İSKİ Genel Müdürü Mevlüt 
Vural, bugüne kadar yaptıkları ça-
lışmalar sayesinde İstanbulluları 
susuz bırakmadıklarını belirterek, 
yeni yatırımlarla yıllık 188 milyon 
metreküplük su kaynağının kazanı-
lacağını söyledi. 2007 yılında ıslah 
edilen 10 kilometre uzunluğunda-
ki dereyle İstanbul’da ıslah edilen 
dere uzunluğunun 313 kilomet-
reye ulaştığını ifade eden Vural, 
“2007 yılı içinde İstanbul’a toplam 
714 milyon metreküp su verdik. 
Abone sayısındaki büyük artışa 
rağmen kenti susuz bırakmadık. 

köyün kaliteli ve güvenli suya ka-
vuşması için çalıştıklarını belirten 
Vural, bu yıl ayrıca 615 kilometre 
uzunluğunda içme suyu şebekesi 
ve isale hattı döşemeyi hedefle-
diklerini söyledi. Mevlüt Vural, 
“2008’de 50 bin metreküplük 
içme suyu deposu ve sekiz terfi 
merkezinin inşa edilmesi, 1180 ki-
lometre uzunluğunda atık su şebe-
kesi, kollektörü ve tünelinin inşa 
edilmesini amaçlıyoruz. Gelecek 
yıllar içinde atık suların geri kaza-
nımına yönelik yeni yatırımlar da 
gerçekleştireceğiz. Ataköy, Am-

barlı, Paşaköy II. Kademe ve Tuzla 
II. Kademe olmak üzere dört ileri 
biyolojik   arıtma tesisinin inşaat-
ları devam etmekte olup, 2009 ve 
2010 yıllarında hizmete alınacak.  
Suların geri kazanımı hem yeni bir 
su kaynağı gibi değerlendirilmek-
te hem de su kaynaklarının kir-
lenmesini ve azalmasını önlemek-
tedir. Önümüzdeki yıllarda bütün 
dünyada ve ülkemizde sadece su-
yun değil, tüm doğal kaynakların 
sonsuz ve sınırsız olmadığı bilinci-
nin daha iyi yerleşmesini temenni 
ediyorum.”  n

2007 FAALİYET rAPorU oNAYLANAN 
İSkİ, İkİ YıL GİBİ kıSA SÜreDe 
3 MİLYAr YTL’Lİk SU ve çevre YATırıMı 
YApTı. BöYLECE KENT HALKıNıN 
TEMİz vE SAğLıKLı SU KULLANMASı 
SAğLANDı. 

İSkİ’den iki yılda dev 
yatırım... 

Melen-Darlık arasına inşa edeceği-
miz isale hattıyla Melen sistemin-
den daha fazla su alma imkânımız 
olacak. Proje aşamasındaki siste-
mi, 2009 yılı sonuna kadar tamam-
lamayı hedefliyoruz. Ayrıca Rezve 
Deresi’nden Pabuçdere Barajı’na 
kadar inşa edeceğimiz isale hattıyla 
yıllık 188 milyon metreküplük yeni 
bir kaynak kazanacağız” dedi.
Yeşilçay sistemi üzerine yapılması 
planlanan İsaköy, Sungurlu ve Ka-
bakoz Barajlarının proje çalışma-
larının devam ettiğini dile getiren 
Vural, “Bu sistemle İstanbul’un su 
kaynaklarına 306 milyon metreküp 
su temin edeceğiz. Su kaynakları-
nın etrafına yaptığımız ağaçlandır-
ma çalışmalarıyla barajın ömrünü 
uzatıyoruz. Yeşil kuşak projemizle 
2008 yılı içerisinde 50 bin fidan 
dikmeyi hedefliyoruz. 2009 yılı so-
nuna kadar diktiğimiz ağaç sayısı 
400 bine ulaşacak. Havzalarımız 
etrafında yeni yapılaşmaya müsaa-
de etmediğimiz gibi mutlak koruma 
alanında yaptığımız kamulaştırma 
çalışmaları kapsamında 387 adet 
yapının yıkımını gerçekleştirdik. 
Abone sayımız 2007 yılı sonunda 
4,6 milyona ulaştı” dedi.

Kilometrelerce 
şebeke yapıldı

2007 yılında 1064 kilometre içme 
suyu, 1170 kilometre atık su şe-
bekesi yapıldığını ifade eden Ge-
nel Müdür, 2007 yılındaki yatırım 
tutarının 1 milyar 416 milyon YTL 
olduğunu ve yatırım programında 
yüzde 96’lık başarı sağladıklarını 
söyledi ve ekledi: “Kurum olarak 
bizim görevimiz, kesintisiz bir şe-
kilde musluklardan suyun akma-
sını sağlamaktır. Su kaynaklarının 
geliştirilmesine yönelik çalışma-
larımızı sürdürürken İstanbullu-
ları tasarrufa yöneltmeye gayret 
ettik. Halkımızın tasarrufu geçici 
bir davranış olarak değil, su kulla-
nım bilinci şeklinde algılayacağına 
inanıyorum.”
2008 yılında, 1 milyar 562 milyon 
YTL’lik yatırımla 29 belde ve 48 

>>
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Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet yürü-
ten Gençlik Meclisi, “İstanbul Kültür Gezisi”ne ev sa-
hipliği yaptı. Geziye Niğde Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu’nda eğitim gören 46 lisans öğrencisi ile dört öğ-
retim üyesi katıldı. Gençlik Meclisi ve Niğde Üniversite-
si tarafından organize edilen “Kültür Gezisi” programı, 
Haliç Sosyal Tesisleri’nde yapılan sabah kahvaltısıyla 
başladı. Turizm Müdürlüğü’nün uzman rehber eşliğinde 
düzenlediği gezide, Niğdeli öğrenci ve akademisyenlere 
İstanbul’un tarihi ve kültürel yapısı tanıtıldı. Sultanah-
met Camii, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Müzesi, Top-
kapı Sarayı ve Miniaturk’u gezen misafirler, İstanbul’a 
hayran kaldılar.

İGDAŞ, artık gelenekselleştirdi-
ği yaz dönemi kampanyalarına bir 
yenisini ekliyor. “Doğalgaz Abone-
liğinde Avantajlı Kampanya” adıy-
la 11 Haziran’da başlatılan ve 25 
Ağustos’a kadar devam edecek olan 
kampanyada abonelik bedelleri na-
kit ödemelerde dört, kredi kartıyla 
ödemelerde ise sekiz taksitle alıyor. 
Kampanyada alınacak yeni abone-
lerle birlikte İGDAŞ, 3 milyon 765 
bin olan abone sayısını yılsonunda  
4 milyona ulaştırılmayı hedefliyor.
Kampanya ile ilgili açıklama yapan 
İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, 
“Çevre dostu bir yakıt olan do-
ğalgazın, İstanbul’un tamamında 
kullanılması için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Doğalgaz şebekemiz 
İstanbul’un en ücra yerlerine kadar 
ulaştı. Yatırımlarımıza devam eder-
ken, abone olmayı kolaylaştıran 
avantajlı kampanyalar da düzenli-
yor, İstanbullulara abonelik bedelini 
taksitle ödeme kolaylığı sunuyoruz” 
dedi. İstanbul’un yüzde 95’inin do-
ğalgaza kavuştuğunu belirten Aslan, 
yatırımların 13 bin kilometreyi geçti-
ğini, doğalgazı İstanbul’un köylerine 
kadar götürdüklerini belirtti. İl sınır-
ları içersinde doğalgazsız bir tek so-
kak bırakmamayı hedeflediklerinin 
altını çizen Aslan, doğalgazla henüz 
tanışmamış olanlara bir çağrıda bu-
lundu: “Doğalgazdan İstanbulluların 
tamamının faydalanması için üze-
rimize düşeni yapıyoruz. Doğalgaz 
hattını kapılarının önüne kadar ge-

tirip abone olmayı kolaylaştırıyoruz. 
Vatandaşlarımızdan da bir an önce 
abone olup doğalgaz konforunu ve 
sıcaklığını yaşamalarını bekliyoruz, 
‘daha temiz bir İstanbul için doğal-
gazlı yaşamı seçin’ diyoruz.” 

Hedef, dört 
milyon abone…
YAz DöNEMİNE AİT KAMPANYASıNı 11 HAzİrAN 
İLA 25 AğUSToS TArİHLErİ ArASıNDA 
YÜrÜTECEK oLAN İGDAş, 3 MİLYON 765 BİN 
OLAN ABONe SAYıSıNı 4 MİLYONA çıkArMAYı 
HeDefLİYOr.   

İGDAŞ’tan çevre 
yatırımları…

çevre dostu bir yakıt olan doğalgazın 
İstanbul’da dağıtımını ve işletmeciliğini 
gerçekleştiren İGDAş, çevreci misyonunun 
gereği olarak 5 Haziran Dünya çevre 
Günü’nde bir dizi etkinlik düzenledi. 
çalışanlar, özel olarak hazırlanan ve 
üzerinde Dünya çevre Günü’ne ilişkin 
mesajlar yer alan özel kıyafetlerle hizmet 
verdiler. Ayrıca 5 Haziran’da abone olmaya 
gelenlere, işlemlerinin tamamlanmasının 
ardından, birer fidan hediye edildi.  İGDAş 
Genel Müdürü Bilal Aslan, kurumun 
çevreye desteğini şu sözlerle dile getirdi: 
“Doğalgaz çevre dostu bir yakıt. çevreci 
bir şirket olarak hava kalitesini artırmanın 
yanı sıra çevre konusunda elimizden geldiği 
kadar her türlü faaliyetin yanında olmaya 
çalışıyoruz. şirketimizde ıSo 14001 çevre 
Yönetim Sistemi’ni kurduk. Atık Yönetimi ile 
kâğıt, plastik ve cam atıklarımızı kaynağında 
ayrı topladık. Böylece 2007 yılında 54 ton 
kâğıt atığını geri dönüşüme kazandırarak; 
918 ağaç, 221.400 kws enerji, 1431 m3 suyun 
tasarrufunu sağladık. Yine 2007 yılı içinde 11 
ton atık camı geri dönüşüme kazandırarak 
1100 litre benzin tasarrufu elde ettik. Gerek 
çalışanlarımız, gerekse müşterilerimiz 
nezdinde çevre bilincini güçlendirmeyi 
amaçlıyoruz.”

İsmini gülden alan Gülhane Parkı, 
yeni bir çehre kazandı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak 
faaliyet gösteren ve yeşili korumaya 
yönelik çalışmalarından dolayı İl 
çevre ve orman Müdürlüğü’nün 
3. Erguvan çevre ödülü’ne değer 
bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 
Gülhane Parkı’nı adına yaraşır 
bir çehreye kavuşturdu. İslam 
Bliim ve Teknoloji Tarihi Müzesi 
ile aynı günde açılışı yapılan Gül 

Bahçesi, kentin güzelliğine güzellik 
katacak unsurlardan biri olarak 
değerlendiriyor. Bahçenin açılışına 
yönelik açıklamada bulunan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, “10 milyon YTL harcayarak, 
Sur-i Sultani’de (Topkapı Sarayı ve 
çevresi’nde) yenileme çalışmaları 
gerçekleştirdik. Gülhane Parkı’na 26 
çeşitten oluşan 18 bin gül dikerek 
ismiyle müsemma bir peyzaj 
düzenlemesi yaptık” dedi. 

Gülhane gül bahçesi açıldı

Gençlik Meclisi, Niğdeli 
gençleri ağırladı…

>>

>>
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM) ve Türki-
ye İşitme Engelliler Milli Federasyonu 
işbirliğiyle bu yıl altıncısı düzenlenen; 
gezi, tiyatro, halk oyunları, el sanat-
ları sergisi ve birçok etkinliğin yer 
aldığı “İşitme Engelliler Kültür ve Sa-
nat Festivali”ne yurt genelinden der-
nekler katıldı. Bir hafta süren festival 
renkli görüntülere sahne oldu. Söz 
konusu etkinlik, toplumda özürlülük 
bilincinin oluşmasına ve özürlünün 
sosyal hayata adaptasyonunu sağla-
maya yarayacak birçok projenin sivil 
toplum kuruluşları, kamu kurumları 
ve üniversiteler işbirliğiyle hayata geç-
mesine katkı sağladı. Festivale Türkiye 

İşitme Engelliler Milli Federasyonu’na 
bağlı İstanbul, Ankara, Mersin, Eski-
şehir, Antalya, Edremit, Çukurova, 
Kocaeli, Anadolu, Adana, Denizli, Sur-
kent, Karşıyaka, Beyoğlu, Çukurova, 
Antalya, Kütahya, Diyarbakır, Karşı-
yaka, Aksaray, Sivas ve Yalova’dan 22 
dernek katıldı. 
İşitme özürlülerin yaptığı ürünlerin 
sergilendiği el sanatları sergisinin 
İSÖM’deki açılışıyla başlayan festiva-
lin ikinci gününde, özürlüler için Bo-
ğaz gezisi düzenlendi. Yaklaşık 500 
kişinin katıldığı gezide işitme engelli-
ler, üç saat boyunca İstanbul’un eşsiz 
güzelliğini seyretti. 
İstiklal Caddesi’nde festival yürüyüşü-

ne de katılan işitme engelliler, yürü-
yüşün sonunda Taksim Meydan’ında 
yaptıkları halk oyunları gösterileriyle 
izleyicilerden büyük ilgi gördü. Müzi-
ği duyamadıkları halde kusursuz bir 
performans gösteren engelliler izle-
yicilerden büyük alkış aldı. Daha son-
ra Kadırga Kültür Merkezi’ne geçen 
grup işaret diliyle “Eyvah Basıldık” ve 
“Gelin Aranıyor “ adlı tiyatro oyunla-
rını sahneledi. Festivalin son gününde 
Özürlüler Yaz Kampı’nda düzenlenen 
programda işitme engellilerin perküs-
yon gösterisi nefes kesti. 6’ncı İşitme 
Engelliler Kültür ve Sanat Festivali, 22 
derneğe verilen plaketlerin ardından 
sona erdi. 

Yaptırdığı araştırmalar neticesin-
de ilçe nüfusunun yüzde 12’sinin 
engelli olduğunu öğrenen Maltepe 
Belediyesi, sosyal belediyecilik an-
layışının bir gereği olarak çalışma-
lara başladı ve devasa bir engelliler 
merkezinin yapımına başlandı. Kısa 
bir sürede yapımı tamamlanan en-
gelliler merkezi, iç donatılarının da 
tamamlanmasıyla çok yakında hiz-
mete açılacak.
5 bin 500 metrekarelik alan üzerine 
kurulan merkez; hidroterapi havuz-
ları, fizik tedavi üniteleri, bireysel ve 
grup çalışma odaları, konuşma teda-
vi odaları, spor salonu, yatak odala-

rı, dinlenme birimleri, yemekhane, 
seminer odası, beş adet atölye, sera-
mik fırını, çok amaçlı salonlar, arşiv 
uygulama evi, bilgisayar odaları ve 
müzik odasıyla hizmet verecek.
Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Ni-
met Çubukçu tarafından geçtiğimiz 
aylarda temeli atılan ve 4 milyar 
YTL’ye mal olan Altayçeşme Zihin-
sel Engelliler Merkezi, engelli grup-
lar içinde en mağdur grubu oluştu-
ran kendi yaşamları hakkında karar 
alma iradesine sahip olamayan zi-
hinsel engellilere sahip çıkan örnek 
bir merkez. Her türlü donatı alanı 
tasarlanan merkezin 1000 metre-

karelik bahçesinde engellilerin seb-
ze ve bitki yetiştiriciliğini öğrenip 
uygulayacakları alan dışında bazı 
hayvanları besleyebilecekleri bir 
mekân bile düşünülmüş. Merkezin 
bahçesinde ayrıca engelli çocuklar-
la normal çocukların beraber oyna-
yabileceği parklar da olacak.
Proje, pek çok yönüyle İstanbul’da 
engelliler için yapılan en kapsamlı 
ve kalıcı bir eser olurken, en önemli 
hizmetlerinden biri de kısa süreli-
ğine evlerinden ayrılmak zorunda 
olan ailelerin, engelli çocuklarını 
misafir edebilecek olması. Bu hiz-
metin ücretsiz olması da cabası. n

Gönül diliyle coşkulu 
festival 

Maltepeli engelliler için 
umut ışığı doğuyor…

BU YıL ALTıNCıSı DÜzENLENEN “İşİTME 
ENGELLİLEr KÜLTÜr vE SANAT FESTİvALİ”NE 
kATıLANLAr SeSSİz Bİr ŞekİLDe 
keNDİLerİNİ İfADe eDerkeN, ToPLUMLA 
KAYNAşMAK İSTEDİKLErİNİ HAYKırDıLAr...

SoYSAL BELEDİYECİLİK ANLAYışıYLA YoLA 
çıKAN MALTEPE BELEDİYESİ’NİN EN BÜYÜK 
ProjELErİ ArASıNDA YEr ALAN ALTAYçeŞMe 
zİHİNSeL eNGeLLİLer reHABİLİTASYON 
Merkezİ, öNÜMÜzDekİ AYLArDA 
HİzMeTe AçıLAcAk.

>>

>>

>>
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
özürlüler Müdürlüğü (İSöM), 
öğrenci Seçme Sınavı’na (öSS) giren 
bedensel engelli öğrencileri sınav 
merkezlerine özel araçlarla ulaştırdı. 
 İSöM’ü arayarak kayıt bırakan 
özürlü gençler, servislerle evlerinden 
alınarak, sınava girecek yerlere 
götürüldü. Yakınlarıyla birlikte sınav 
merkezine giden özürlüler, sınav 
bitiminde aynı servislerle evlerine 
bırakıldı. özürlü asansörü bulunan 

araçlarla ulaşımları sağlanan özürlü 
gençler, sınav günü toplu ulaşım 
araçlarında yaşayabilecekleri olası 
sorunları da böylelikle aşmış oldu. 
İSöM tarafından 2007 yılında hayata 
geçirilen özürlü ve Yaşlı Ulaşımı 
Servisi hizmetinden; yaşamını 
İstanbul’da sürdüren ve toplu taşıma 
araçlarını kullanamayan özürlüler ve 
kimsesiz yaşlılar yararlanabiliyor. Bu 
projeden, 2007 yılından bu yana 36 
bin 703 özürlü hizmet aldı. n

İSöM sınavda engellilerin yanındaydı

Büyükşehir Belediyesi, Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM), 
sosyal belediyecilik anlayışı içinde yürüttüğü çalışma-
larla İstanbulluların hayatını kolaylaştırıyor. İl çapında 
birçok ilçede özürlülere yönelik rehabilitasyon faaliyeti 
yürüten Özürlüler Merkezleri’ne bir yenisi daha eklendi. 
Büyükçekmece’de 7 Haziran 2008 Cumartesi günü hiz-
mete açılan merkezde hizmet görecek özürlüler, topluma 
daha kısa sürede adapte olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, merke-
zin açılış töreninde yaptığı konuşmasında İstanbul’da yapı-
lacak bütün kültür merkezlerinin giriş katlarını özürlülere 
yönelik rehabilitasyon merkezi olarak hazırlayacaklarını 
ifade ederek engelli çocukların topluma kazandırılması için 
çalışmalarını hız kesmeden devam ettireceklerini söyledi.
Büyükçekmece Özürlüler Merkezi’nde özürlü ve ailelerine 
yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hiz-
metleri verilecek. Özürlülerin kaydının da tutulacağı mer-
kezde fizik tedavi, psiko-sosyal servis hizmetleri verilerek 
medikal yardım talepleri karşılanacak.  Merkezde ayrıca 
zihinsel özürlü 100 öğrenciye özbakım ve el becerilerini 
kazandırmaya yönelik faaliyetler yürütülecek. Herhangi bir 
eğitim alma olanağı bulunmayan zihinsel özürlülere; spor, 
el sanatları (boncuk ve takı tasarım, makrome ve süsleme, 
ebru, ahşap), okuma-yazma, resim, müzik, bahçıvanlık, 
halkoyunları, temizlik ve ev ekonomisi eğitimleri verilecek. 
Onar kişilik sınıflarda eğitim alacak öğrenciler böylece, 
hem kendilerini ifade etme hem de iş yaşamına hazırlanma 
imkânı elde edecek.  n

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, 
2004 yılından bu yana 447 bin kadı-
na ücretsiz sağlık hizmeti götürdü-
ğü Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri 
projesi genişleyerek devam ediyor. 
İstanbullulara hizmet veren 30 Kadın 
ve Aile Sağlığı ve beş görüntüleme 
merkezine 7 Haziran Cumartesi günü 
açılışı yapılan Büyükçekmece Kadın 
ve Aile Sağlığı Merkezi de eklendi. 
Büyükçekmece Kadın ve Aile Sağ-
lığı Merkezi’nin açılışını İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş yaptı. Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı-Sağlık 
ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü’nün yü-
rüttüğü merkezlerde rahim ağzı 

kanseri, meme kanseri, kemik eri-
mesi, genital enfeksiyon, kansızlık 
taraması, gebelik-lohusalık dönemi 
takibi, 0-12 yaş sağlam çocuk ta-
kibi, laboratuar tetkikleri, çocuk 
ve yetişkinler için psikolojik danış-
manlık ile gelişim testleri yapılıyor. 
Görüntüleme merkezlerinde ise di-
jital mamografi, ultrasonografi ve 
dexa cihazları ile ücretsiz sağlık ta-
raması yapılabiliyor. Kadın ve Aile 
Sağlığı Hizmetleri çerçevesinde, ön 
tanı konulan ve hastanelere sevk-
leri yapılan maddi durumu yetersiz 
hastaların tüm tedavi masrafları da 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından karşılanıyor. n

Her şey onların rahatı 
için...

önce kadınlar 
ve çocuklar!

İSöM, özÜrLÜLErE YöNELİK MErKEzLErİNE Bİr 
YENİSİNİ EKLEDİ. BÜYÜkçekMece’De AçıLAN 
özÜrLÜLer Merkezİ’NİN öğreNcİLerİ, HEM 
KENDİLErİNİ İFADE ETME HEM DE SoSYAL 
YAşAMA HAzırLANMA İMKâNı BULACAK. 

AçıLDığı GÜNDEN BU YANA BİNLErCE 
KADıNA HİzMET vErEN KADıN vE AİLE 
SAğLığı MErKEzLErİ’NE Bİr YENİSİ 
EKLENDİ. BÜYÜKçEKMECE’DE AçıLAN 
YeNİ Merkez, Tıpkı DİğerLerİ GİBİ 
ÜcreTSİz OLArAk HİzMeT verecek.  

kentin dört bir yanında 
ücretsiz sağlık hizmeti

Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri, 
vatandaşların rahatlıkla ulaşabilmesi 
amacıyla kentin her iki yakasında; Avcılar, 
Arnavutköy, Bağcılar, Büyükçekmece, 
Eyüp, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, 
zeytinburnu, Kağıthane, Sarıyer, 
Kadıköy, Beşiktaş, şişli, Bayrampaşa, 
Sultanbeyli, Esenyurt, Esenler, 
Yakuplu, Gaziosmanpaşa, Tuzla, Fatih, 
Küçükçekmece-2, Bahçelievler, Beykoz, 
Bakırköy, Maltepe, Kartal, Beyoğlu, 
Üsküdar ve Sarıgazi’de hizmet veriyor. 
Merkezlerde, 2004 yılının Nisan ayından 
2008 yılının Nisan ayına kadar 447 bin 835 
kadına hizmet verildi. 207 bin 469 rahim 
ağzı kanseri taraması; 222 bin 324 meme 
muayenesi; 422 bin 557 kemik ölçümü; 201 
bin 915 genital enfeksiyon taraması; 268 
bin 438 eğitim; 22 bin 922 kardiyovasküler 
risk taraması; 7 bin 808 çocuk takibi ve 719 
gebe-lohusa takibi yapıldı. 

>>
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tara-
fından 2005 yılında başlatılan “Yaş 
Dostu Şehirler Projesi” çerçevesin-
de İstanbul’da bir toplantı yapıldı. 
Dünya genelinde, şehirlerin her yaşa 
uygun hale getirilmesi için atılan 
adımların paylaşıldığı “Proje Uygu-
lama Örnekleri Paylaşım Toplantı-
sı” 27 Mayıs’ta Topkapı Holiday Inn 
Hotel’de gerçekleştirildi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı Da-
rülaceze Müdürlüğü’nün ev sahipliği 
yaptığı toplantıya, dokuz ülkeden 
dokuz şehrin proje koordinatörünün 
yanı sıra İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Başkan Vekili Ahmet Selamet, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Muammer 
Erol, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire 

Başkanı Mehmet Yıldırım ve çeşitli 
üniversitelerden çok sayıda akade-
misyen katıldı. 
Başkan Vekili Selamet, toplantıda 
yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün 2006 yılındaki ince-
lemelerinin ardından İstanbul’un 
“Yaş Dostu Şehirler Projesi”ne ka-
bul edilmesinden büyük mutluluk 
duyduklarını söyledi. Dünya Sağlık 
Örgütü adına toplantıya katılan 
Yaşlanma ve Hayat Boyu Sağlık 
Projeleri Yöneticisi Carla Salas Ro-
jas ise yaptığı konuşmada, projeyi 
her geçen yıl yaşlanan dünya nü-
fusuna karşı erken atılmış bir adım 
olarak nitelendirdi. Rojas, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nin Yaş 
Dostu Şehirler Projesi’ni büyük bir 

ilgiyle takip ettiğini ve uygulamaya 
geçirdiği projeleriyle büyük gayret 
içinde olduğunu görmekten ötürü 
memnuniyetini dile getirdi.
Yaş Dostu Şehirler Rehberi’nde 
engelliye uygun, yeterli, erişilebilir 
dış mekân düzenlemeleri, yürüyüş 
alanları ve kaldırımlar; yaşlıları da 
göz önünde bulunduran konutlar 
ve ev içi düzenlemeleri; yaşlılar için 
uygun dilde, açık, okunabilir şekil-
de yazılmış bilgilendirme hizmetle-
ri; şehirden izole edilmemiş, şehrin 
içerisinde bulunan, yaşam alanları-
nın yer aldığı kamu ve özel hizmet 
binaları ve sistemleri; yaşlı insanları 
kucaklayan ve saygı duyan modern 
bir kültür oluşumunu içeren mad-
deler yer alıyor. n

Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin İstanbul 
genelinde ilk kez düzenlediği “Yılın En İyileri Ödülle-
ri” sahiplerini buldu. Öğrencilerinin internet üzerinden 
özgür iradeleriyle kullandıkları 22 bin oyla, siyasetten 
yerel yönetime, müzikten kültüre, sanat ve spora ka-
dar 35 ayrı kategoride “En İyi”lerin belirlendiği ankette, 
“En iyi Belediye Başkanı” ödülünü İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş aldı. 22 bin oyun çok 
önemli bir bölümünü alan Kadir Topbaş, İstanbul ge-
nelindeki belediye başkanları arasından açık ara farkla 
birinci oldu.
Başkan Kadir Topbaş, ödülünü Marmara Üniversitesi 
Göztepe Kampüsü’nü ziyareti sırasında Rektör Prof. 
Dr. Necla Pur ile Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi 
Başkanı Erkan Eraslan ve konsey üyelerinin elinden aldı. 
Ödül töreninde konuşan Başkan, iş yapmaktan anlat-
maya, hatta temel atma ve açılış töreni düzenlemeye 
bile vakit bulamadıklarını belirterek, “Anlatmaya vakit 
bulamadığımız işlerimizi, vatandaşlarımızın yaşayarak 

görmesi bizi çok mutlu ediyor. Bu ödülü öğrencilerden 
aldığım için ayrıca çok mutluyum. Çünkü İstanbul’da 
şehir genelindeki kampüslere yayılmış 200 bine yakın 
üniversite öğrenicisi var. İstanbul’daki çalışmalarımızın 
yansımalarını okuyan, düşünen ve araştıran insanlar 
olarak en iyi onlardan alıyoruz” dedi.
Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Erkan 
Eraslan da ilk kez düzenledikleri “Yılın En İyileri” ödül-
lerini bir gelenek haline getireceklerini vurgulayarak, 
Başkan Kadir Topbaş’a İstanbul’a yaptığı büyük hizmet-
lerden dolayı teşekkür etti. Erkan Eraslan, “İçimizdeki 
enerjiyi toprağa değil, topluma yansıtarak insana yö-
nelik hizmetlere büyük önem verdiği için ve projele-
rinde gençlere çokça yer yerdiği için Başkanımız Kadir 
Topbaş’a teşekkür ediyoruz. Kendisi gençliğe çok önem 
verdiği için öğrenciler tarafından çok sevilen ve sayı-
lan biridir. Oylama dağılımındaki farka bakarsak, Kadir 
Topbaş bundan sonraki yıllarda da En İyi Belediye Baş-
kanı ödülüne en büyük aday” dedi.n

Herkesin mutlu olmasını 
amaçlayan proje!

en iyi başkan; Topbaş

DÜNYA SAğLık örGÜTÜ’NÜN BAŞLATTığı; Bİr KENTİN
HEr YAşTAN KİşİYE UYGUN HALE GETİrİLMESİNİ, DoLAYıSıYLA 
DA HErKESİN YAşADığı KENTTE MUTLU oLMASıNı AMAçLAYAN 
“YAŞ DOSTU prOjeLer” ADLı çALıŞMANıN pAYLAŞıM TOpLANTıSı 
İSTANBUL’DA YApıLDı. 

İSTANBUL BÜYÜKşEHİr BELEDİYE BAşKANı kADİr 
TOpBAŞ’ıN YApTığı çALıŞMALAr BÜYÜk TAkDİr 
kAzANıYOr. ToPBAş’ıN, MArMArA ÜNİvErSİTESİ öğrENCİ 
KoNSEYİ’NİN DÜzENLEDİğİ ANKETTE EN İYİ BELEDİYE 
BAşKANı SEçİLMESİ DE BUNU KANıTLıYor. 

>>
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Dar gelirli vatandaşların yegane 
alışveriş noktalarından biri olması 
nedeniyle sık sık gündeme gelen, 
İstanbul’un gün içerisinde en kalaba-
lık yerlerinden biri olan Mahmutpaşa, 
bambaşka bir yüzle konuklarını ağır-
layacak. İstanbul’un 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti seçilmesinin ardın-
dan Mahmutpaşa’nın araç trafiğin-
den arındırılması kararı verildi. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü 
Belediyesi ve İTO’nun işbirliğiyle uy-
gulanmaya başlanan “Yayalaştırma 

Projesi ve Altyapı Yenileme Çalışma-
ları” tamamlandı. Proje kapsamında 
tarihi Mahmutpaşa Yokuşu’yla birlik-
te Aynacılar, Hacıküçük, Hacıküçük 
Cami, Kefeli Han, Macuncu, Sultan 
Mektebi ve Rastıkçı sokaklarının alt-
yapısı yenilendi, çevre düzenlemesi 
yapıldı. Yaklaşık 1 milyon YTL’ye mal 
olan projeyle yollara Arnavut kaldırı-
mı döşendi, tretuvarlar genişletildi.
Eminönü Belediyesi’nce projelendiri-
len, finansmanını İTO’nun sağladığı, 
altyapı çalışmalarını ise İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi’nin yaptığı pro-
jenin tamamlanması nedeniyle Mah-
mutpaşa Caddesi’nde 10 Haziran Salı 
günü bir tören düzenlendi. Törene 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş, Eminönü Belediye 
Başkanı Nevzat Er, İTO Başkanı Mu-
rat Yalçıntaş, Mahmutpaşa Esnafları 
Derneği Başkanı Kenan Aşan, bölge 
esnafı ve vatandaşlar katıldı.
Mahmutpaşa, Kapalıçarşı ve Mı-
sır Çarşısı’nın bulunduğu bölgenin 
İstanbul’un önemli tarih, kültür 

ve ticaret merkezini oluşturdu-
ğunu ifade eden Başkan Topbaş, 
Mahmutpaşa’nın dünyanın en büyük 
açık alışveriş merkezlerinden birisi 
olduğunu vurguladı. İstanbul ticareti-
nin kalbi olan Mahmutpaşa’nın yeni 
yüzüyle daha da güzelleştiğini belir-
ten Başkan Topbaş, burasının depolar 
yerine market tarzı satış alanlarının 
bulunduğu bir yer olması gerektiğini 
ifade etti.
İTO Başkanı Murat Yalçıntaş da 
İTO’nun bu bölgeye sahip çıkmayı 

görev edindiğini, Mahmutpaşa’nın 
Türkiye ticaret hayatı açısından da bü-
yük önem taşıdığını ve ticari hayatın 
burada şekillendiğini söyledi. Eminö-
nü Belediye Başkanı Nevzat Er Tarihi 
Yarımada’yı yayalaştırma çalışmaları-
nın ilk adımının Mahmutpaşa ve çev-
resinden başlatıldığını dile getirerek, 
projeyle İstanbul’un tarihi ve turistik 
açıdan en merkezi ilçesi Eminönü’nün 
yoğunluğunu azaltmayı hedefle-
diklerini kaydetti. Mahmutpaşa’dan 
başlayan yayalaştırma çalışmalarının 

bir plan çerçevesinde devam edece-
ğini dile getiren Er, “Yılsonuna kadar 
Eminönü’nün dörte üçünü yayalaştır-
mayı hedefliyoruz” dedi.
Törende, daha sonra Mahmutpaşa Es-
nafları Derneği Başkanı Kenan Aşan, 
Kadir Topbaş’a Mahmutpaşa’nın altın 
anahtarını verdi. Aşan, ayrıca Başkan 
Topbaş, Murat Yalçıntaş ve Nevzat 
Er’e projeye katkılarından dolayı birer 
plaket sundu. Kadir Topbaş ve berabe-
rindekiler kurdele keserek yayalaştır-
ma bölgesini hizmete açtılar.  n

Mahmutpaşa 
yenilenerek 
yayalaştırıldı
Her GÜN YAkLAŞık Üç MİLYON kİŞİNİN 
UğrADığı MAHMUTpAŞA, YENİ Bİr çEHrE 
KAzANıYor. KENTİN EN YoğUN YErLErİNDEN 
Bİrİ oLMA özELLİğİNİ TAşıYAN MAHMUTPAşA, 
ArAç TrAFİğİNDEN ArıNDırıLArAK MODerN 
Bİr GörÜNÜMe kAvUŞTUrULUYOr.  

>>
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İstanbul’un mesir macunu şenliği 
olarak da bilinen ve alternatif tıp 
yöntemlerinin tanıtıldığı Merkeze-
fendi Geleneksel Tıp Festivali’nin 
9’uncusu 30 Mayıs ila 8 Haziran ta-
rihlerinde gerçekleştirildi. Festival, 
Merkezefendi Türbesi’nin yanında 
düzenlenen törenle başladı. Töre-
ne İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Murat Aydın, AK 
Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuş-
çu, Eski Sakarya Milletvekili Süley-
man Gündüz, Zeytinburnu Kayma-
kam Vekili Dursun Ali Şahin ve va-
tandaşlar katıldı. Törende konuşan 
Başkan Topbaş, kentin değerlerini 
yeniden gündeme getirerek gele-
ceğe taşımaya çalıştıklarını belirtti 
ve “Sur bandında, şehir parkında 

yaptığımız çevre düzenlemeleri, 
Sümer Mahallesi’nde başladığı-
mız deprem dönüşüm çalışmaları 
Zeytinburnu’nu yeniden nadide il-
çelerimizden biri haline getirecek” 
dedi. İstanbul’un son 50 yılda 12 
milyon göç alarak dengesiz büyü-
düğünü, Büyükşehir Belediyesi ola-
rak bu dengesizliği bertaraf etmek 
için çalıştıklarını vurgulayan Baş-
kan, şunları söyledi: “Sağlıklı şehir 
ve sağlıklı nesiller için çalışıyoruz. 
Göreve geldiğimizde, Zeytinburnu 
sahilleri kullanılamaz durumdaydı. 
Sahillerimizi işgalden arındırarak 
yeniden sizlerle buluşturduk.” 
Tüm dünyada doğal ve sağlıklı gı-
daya ulaşmak gittikçe zorlaştığına, 
doğal beslenememenin ortaya çı-
karttığı bazı rahatsızlıklar olduğuna 

da dikkat çeken Başkan Topbaş, 
doğanın yeniden keşfedilmesi ge-
rektiğinin altını çizdi: “Doğal ürün-
ler ve alternatif tıp işte bu nedenle 
çok önemli. Büyükşehir Belediyesi 
olarak Anadolumuzun tarıma el-
verişli topraklarında organik tarım 
projesini hayata geçiriyoruz. 9’uncu 
Merkezefendi Geleneksel Tıp Festi-
vali de alternatif tıbbın daha iyi an-
laşılması için çok önemli bir fonksi-
yon üstleniyor.”
Törende konuşmaların ardından 
Başkan Topbaş ve beraberindekiler 
halka mesir macunu dağıttılar. Fes-
tival boyunca Merkezefendi Tıbbi 
Bitkiler Bahçesi’nde, çok sayıda uz-
manın katılımıyla gerçekleştirilen 
seminer ve sempozyumlarda alter-
natif tıp uygulamaları tartışıldı. n 

Kültür Başkenti seçilen İstanbul’un yurtiçinde ve 
yurtdışında en iyi şekilde tanıtılmasına aracılık eden or-
ganizasyonların sayısı her geçen gün artıyor. Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Turizm Müdürlüğü, mayıs ayında bir ilke 
imza atarak “Turizm Festivali” düzenledi. Şehrin güzel-
liklerinin fark edilip keyfinin çıkartılmasını sağlamak 
amacıyla düzenlenen festivalin, tanıtıma dolayısıyla da 
turizme katkıda bulunması hedeflendi. İstanbul’un dün-
ya kenti olması yolunda atılan adımlar arasında bulu-
nan ve tüm halkı kucaklayan “Turizm Festivali”, Beyoğ-
lu İstiklal Caddesi’nde yapılan yürüyüşle başladı. Hafta 
boyunca 20’ye yakın grubun konser verdiği etkinlikler 
özellikle gençler tarafından ilgiyle karşılandı. 200 il-
köğretim öğrencisi, dört gün boyunca şehir, Boğaz ve 
kültür gezilerine katıldı. Altı farklı ilçede, ilçe beledi-
yeleriyle ortaklaşa yürütülen organizasyonlarla yemek 

yarışmaları yapıldı. Haliç Üniversitesi’nde düzenlenen 
Avrupa Kültür Başkenti olmanın turizme etkileri ko-
nulu panel, katılımcılara farklı bakış açıları kazandırdı. 
Festival 24 Mayıs’ta Aya İrini’de gerçekleşen “İstanbul 
Turizm Ödülleri” töreniyle sona erdi. 
Festivalde ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil tarafından 
bir de rekor kırıldı. Bu zamana kadar denenmemiş olanı 
deneyen sanatçı, 20 metrekare büyüklüğünde kumaşa 
kilolarca öd suyu ve litrelerce boya kullanarak mükem-
mel bir ebru baskısı yaptı. 23 Mayıs Cuma günü Ayasof-
ya Müzesi’nde gerçekleşen gösteri, izleyiciler tarafın-
dan büyük ilgi gördü. Şehir sokaklarını festival alanına 
çeviren bu önemli etkinlik, önümüzdeki senelerde ge-
nişleyerek tüm dünyadan misafirlerin izleyeceği, yurt-
dışındaki önemli festivallerle birlikte anılan bir etkinlik 
haline gelecek. n

Merkezefendi,
insanlığı doğaya 
çağırıyor...

İstanbul’da bir ilk: 

Turizm festivali

ALTErNATİF TıP KoNUSUNDA 
YAPTığı çALışMALArLA ÜNLÜ 
MerkezefeNDİ’NİN ADıNA, BU 
YıL DOkUzUNcUSU DÜzeNLeNeN 
GeLeNekSeL Tıp feSTİvALİ, 
DİKKATLErİN Bİr KEz DAHA DoğAYA vE 
DoğALA çEvrİLMESİNE ArACıLıK ETTİ. 

İSTANBUL’UN 2010 KÜLTÜr BAşKENTİ SEçİLMESİ NEDENİYLE 
DÜzENLENEN ETKİNLİKLErE Bİr YENİSİ EKLENDİ. TUrİzM 
feSTİvALİ, İSTANBULLULArıN YAŞADıkLArı keNTİ DAHA İYİ 
TANıNMASıNı SAğLADı. 

>>

>>
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Dünyanın en büyük meslek edin-
dirme merkezi İSMEK, dünyanın 
en büyük el sanatları sergisinin 
11’cisini 7-15 Haziran’da İstanbul 
Feshane Kültür Merkezi’nde ziya-
retçilerine açtı. 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı 
Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve 
eşi Özleyiş Topbaş, Vali Muammer 
Güler ve eşi Neval Güler, İSMEK 
projesini yürüten İlçe Belediye 
Başkanları, Sibel Turnagöl, Muaz-
zez Ersoy ve çok sayıda İstanbullu 
bu büyük organizasyonun açılış 
töreninde bir araya geldi. Törende 
bir konuşma yapan Başkan Top-
baş, topluma, aileye ve bireye en 

yakın yerel yönetim birimi olan 
belediyelerin, günümüzde gittikçe 
ağırlaşan yaşam koşullarının da bir 
gereği olarak “sosyal belediyeci-
lik” anlayışı çerçevesinde pek çok 
faydalı çalışmaya imza attıklarını 
söyledi. 
Bugün dünya çapında örnek göste-
rilen ve başarılı bir proje olarak ka-
bul edilen İSMEK’in 1996 yılında üç 
kurs merkezinde, üç dalda, 141 İs-
tanbullu ile başladığının altını çizen 
Kadir Topbaş sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Bu büyük proje 11 yıl önce, 
yetişkin eğitimi alanındaki mevcut 
boşluğu doldurmak ve toplumsal 
bir fayda sağlamak amacıyla, döne-
min İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı olan Başbakanımız Recep 
Tayip Erdoğan tarafından kurul-
du. O yıllardan beri ücretsiz ola-
rak devam eden sanat ve meslek 
eğitimleri bugünlere gelene değin 
katlanarak büyüdü ve yüz binlerce 
İstanbulluyu saran bir eğitim atağı 
haline dönüştü. Ülke çapında yetiş-
kin eğitiminin öncüsü olan İSMEK, 
dünya ülkeleri tarafından dikkat ve 
hayranlıkla izleniyor.” 
201 kurs merkezinde, 106 dalda 
eğitim faaliyetini sürdüren İSMEK’i, 
“emeğin istihdama dönüşmesi” 
olarak tanımlayan Başkan Kadir 
Topbaş, “İSMEK kursiyerlerinin 
ürettikleri, Pendik ve Galata Satış 
Merkezlerimizde aracısız olarak 

alıcıyla buluşuyor. Yoğunluğunun 
fazla olduğu büyük alışveriş mer-
kezlerinde kurulacak satış merkez-
leriyle daha fazla sayıda insana ula-
şılacaktır” dedi.
Serginin açılışında konuşma yapan 
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Ba-
kanı Hayati Yazıcı ise “Kadınların 
sahip çıktığı her proje doğrudur 
ve mutlaka başarıya ulaşacaktır. 
Buradaki kalabalık zaten bunun 

göstergesi. Öğrenmenin yaşı yok 
düsturuyla hareket edip genç ya da 
yaşlı demeden canla başla bu güzel 
manzaranın ortaya çıkmasına kat-
kıda bulunan herkese sonsuz şük-
ranlarımı sunuyorum” dedi.
Sergisinin açılışında İSMEK halk 
oyunları ekibi gösterisi, Büyükşehir 
Belediyesi Mehteran Bandosu ve 
yorumcu Muazzez Ersoy bin konser 
verdi. İSMEK Genel Sergisi, daha 

açıldığı ilk gün ziyaretçi akınına 
uğradı. 15 Haziran tarihine kadar 
açık kalan sergide binlerce sanat 
eseri sergilendi. Geçtiğimiz yıl 220 
bin kişi tarafından ziyaret edilen 
serginin ziyaretçi sayısı bu yıl çok 
daha arttı. İSMEK’ten bu yıl eğitim 
alan 16 yaş 75 yaş arasında 197 bin 
kursiyerin en nadide çalışmalarının 
yer aldığı sergi sırasında çeşitli kon-
serler de düzenlendi.n

İSMek yine 
muhteşemdi…
BUGÜNE KADAr 580 BİN kUrSİYere EğİTİM 
vErErEK MESLEK SAHİBİ YAPAN İSMEK, 11’İNCİ 
GENEL SErGİ’SİNİ AçTı. ALANıNDA DÜNYANıN 
EN BÜYÜK EL SANATLArı SErGİSİ oLAN BU 
orGANİzASYoNDA İSMEK, KUrSİYErLErİNİN 
eL eMeğİ Göz NUrU BİNLerce ÜrÜNÜNÜ 
İSTANBULLULArLA BULUŞTUrDU. 

>>
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Daha modern ve gelişime açık 
İstanbul’u oluşturmak için kentlile-
rin hak ve hukukunun korunmasını, 
çevre duyarlığın yanı sıra sosyal yar-
dımlaşmaya dayanan sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlanmasını, yönetime 
aktif katılımı, hesap sorma ve hesap 
verme ilkelerinin hayata geçirilme-
sini sağlayacak olan İstanbul Kent 
Konseyi toplantısı 15 Mayıs’ta Florya 
Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Toplantı-
nın açılış konuşmasını yapan İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, 1106 üyeden oluşacak ve 
başkanlığını kendisinin yapacağı 
Kent Konseyi’nin İstanbul Milletve-
killeri, İl Genel Meclisi ve Belediye 
Meclisi Üyeleri, Valilik ve Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri ile muhtarlar ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilci-
lerinden oluşacağını söyledi. Yerel 
yönetimlerin ülkelerin gelişmesinde 
lokomotif rolü üstlendiğinin altını 
çizen Başkan, “Kent Konseyi, İstan-

bul ile Türkiye’nin geleceği ve de-
mokratikleşmesi için tohum atıyor. 
Bu tohumları yeşertecek olanlar da 
bizleriz” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 
olarak sivil toplum kuruluşlarıyla pa-
ralel çalışmaya ve önerileri dikkate 
alarak hizmet etmeye özen göster-
diklerini; 348 üyesi bulunan Belediye 
Meclisi’nin birçok önemli kararı oy-
birliğiyle aldığını hatırlatan Topbaş, 
“Bugüne kadar elinde yönetim erki 
bulunanlar bu gücü kentin tüm pay-
daşlarıyla paylaşmaktan uzak dur-
du. Oysa bizim ortak çalışmalarımız, 
doğru bir noktada birleşerek hep bir-
likte kent ve ülke adına çalıştığımızın 
göstergesidir. Yerel yönetim olarak 
sivil toplum kuruluşlarıyla paralel ça-
lışmaya hep özen gösterdik. Katılımcı 
ve şeffaf bir yönetim anlayışını orta-
ya koymak; ‘İstanbul Ailesi’ni hepbir-
likte oluşturmak istiyoruz” dedi. 
Toplum adına karar verenlerin kendi 
başına karar vermemeleri gerektiği-
ni, ancak genelde yönetim erklerinin 
buna cesaret edemediğini vurgula-
yan Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İstanbul’da çevreye ve 
sosyal dayanışmaya daha duyarlı, 
sürdürülebilir kalkınma hedefliyoruz. 
Bu ilk toplantı bir tanışma niteliğin-
deydi. Bundan sonraki toplantıların 
çalışma yapmaya yönelik olması için 
arkadaşlarımıza talimat verdim. Sivil 
toplum kuruluşlarına sesleniyorum; 
Görüşlerinizi, eleştirilerinizi ve öneri-
lerinizi bu toplantılara katılarak mut-
laka bize bildirin.” n

Okulların tatile girmesiyle birlikte harekete geçen İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi, 7-16 yaş grubuna yönelik 
“Yaz Spor Okulları”nı hizmete aldı. Spor AŞ tarafından 
düzenlenen 23 Haziran ila 22 Ağustos arasındaki dönemi 
kapsayan “Yaz Spor Okulları”nda, hafta içi her gün saat 
10.00 ila 16.00 arasında eğitim verilecek. 14 spor dalını 
içeren paket programda kültürel ve sosyal etkinlikler de 
yer ayrılacak. Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliğinde 400 
akademisyen ile birlikte 40 rehber öğretmen görev alacak. 
Organizasyona katılan tüm çocuklara şapka, bone, tişört, 
şort ve çanta dağıtan Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayla 
geleceğin şampiyonlarını yetiştirmenin yanı sıra gençliğin 
ruhen ve fiziken sağlıklı bir şekilde gelişmesini amaçlıyor. 
Türkiye’nin olimpiyatlarda daha fazla yer alabilmesi için 
özellikle olimpik spor yönelen Spor AŞ, katılımcıları yaz 
boyunca basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, tenis, masa 
tenisi, satranç, judo, eğitsel kollar, futbol, badminton, 
karate, kondisyon, step ve jimnastik dallarında eğitecek. 
Çalışmalar 22 spor kompleksiyle birlikte 120 okulun sa-

lonunda gerçekleştirilecek. Paket program uygulanan 
tesisler şunlar: Bayrampaşa Spor Kompleksi, Gaziosmana-
şa.Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi , Okmeydanı Cemal 
Kamacı Spor Kompleksi , Zeytinburnu Spor Kompleksi, 
Beyoğlu Spor Kompleksi, Esenler Hakkı Başar Spor Komp-
leksi, İkitelli Spor Kompleksi , Ümraniye Haldun Alagaş 
Spor Kompleksi, Tuzla Kafkale Spor Kompleksi, Alibeyköy 
Tevfik Aydeniz Spor Kompleksi ve Pendik Çamlık (Kurt-
köy) Spor Kompleksi. 
Büyükşehir Belediyesi, Yaz Spor Okulları’nda eğitim gören 
genç ve çocuklara, branşlarını profesyonelce sürdürmeleri 
için de önemli imkânlar da sağlanıyor. Türkiye’nin altyapı 
ve branş çeşitliliği açısından en büyük kulübü olan Beledi-
yespor çatısı altında toplanan başarılı gençler; voleybol-
dan güreşe, futboldan masa tenisine kadar dokuz dalda 
kendilerine sunulan profesyonel sporculuk fırsatını değer-
lendirebiliyor. Organizasyon hakkında daha fazla bilgi al-
mak isteyenler 0212 453 30 00 veya 444 65 85 numaralı 
telefonları arayabilirler. n

kent konseyi sivil 
toplumu bekliyor…

Bu yaz çok güzel 
olacak…

KENTE AİT Bİr vİzYoN oLUşTUrUP, kÜLTÜrÜN ve HeMŞerİLİk 
BİLİNcİNİN GeLİŞTİrİLMeSİ AMAcıYLA kUrULAN İSTANBUL keNT 
kONSeYİ, İLK ToPLANTıSıNı BAşKAN KADİr ToPBAş’ıN KATıLıMıYLA 
GErçEKLEşTİrDİ.

İSTANBUL BÜYÜKşEHİr BELEDİYESİ TArAFıNDAN 
AçıLAN, 400 AkADeMİSYeN ve 40 
reHBer öğreTMeNLe HİzMeT vereN 
“YAz SpOr OkULLArı”, çoCUKLArıN HEM 
SAğLıKLı orTAMDA SPor YAPMASıNı HEM DE 
EğLENMESİNİ SAğLıYor. 

>>

>>
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Yaz ayları gelince tatil havası sa-
rar İstanbul’u. Kimi deniz tutkunu-
dur sahil yöresine koşar, kimi de 
memleketine yaylaya ya da kö-
yüne gider. Elbette gidilen yerler 
popüler tatil anlayışı ve özlenen 
geleneksel kültürün izlerini taşır. 
Ya bu şehirde yaz ayları boyunca 
yaşamını sürdürenler? Onlar da 
yaza has bambaşka bir kültür esin-

tisinin serinliğini yaşıyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl 
düzenlediği,  kentin en önemli yaz 
etkinliklerinden birisi olan “Yazlık 
Sinema Günleri”, Beyaz Melek fil-
minin gösterimi ile başladı. Büyük-
şehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen, Kültür A.Ş. 
tarafından yürütülen proje kap-
samında Eylül ayına kadar şehrin 

farklı ilçe ve beldelerinde altı filmin 
toplam 135 gösterimi yapılacak. İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın da katılımıyla baş-
layan “Yazlık Sinema Günleri”nde 
Beyaz Melek, Orton, Donkişot, Mü-
zeli Bir Gece, Kabadayı ve 120 adlı 
filmler izleyiciyle buluşuyor. Film 
gösterimleri sırasında müzik de 
unutulmadı. Gösterim öncesinde 

amatör müzik grupları konser ve-
riyor. Yazlık sinemalarda ayrıca va-
tandaşlara ücretsiz olarak patlamış 
mısır, çekirdek ve gazoz da ikram 
ediliyor. Etkinlikle ilgili olarak basın 
mensuplarına açıklama yapan Kadir 
Topbaş, “Ortak mekân sayısını ne 
kadar artırırsak, insanları ne kadar 
bir araya getirirsek, toplumsal uzla-
şı ve insanlar arası diyalog o ölçüde 

artıyor. Yazlık sinemaların, mahal-
leyi birbiriyle kaynaştıran etkinlik-
ler olduğuna inanıyorum. Kenti sa-
hiplenme duygusunu artırıyor. De-
mokrasinin gelişmesi açısından bu 
çok önemli. Tatile gidemeyenler, 
evlerinde kalanlar ve kent merke-
zine gelemeyen uzak bölgelerdeki 
vatandaşlarımız için böyle güzel bir 
etkinliği başlattık” dedi. n

İstanbul’da yaz 
geceleri film 
izlenir… YAz MEvSİMİNİN KLASİğİ HALİNE GELEN 

“YAzLık SİNeMA GÜNLerİ” BAŞLADı. 
SıcAk GÜNLerİ keNTTe Geçİrecek 
OLAN ve NOSTALjİ YAŞAMAk İSTeYeN 
BİNLerce kİŞİ, FİLM İzLEMENİN KEYFİNİ 
BÜYÜKşEHİr BELEDİYESİ’NİN İKrAM 
ETTİğİ PATLAMış MıSır, çEKİrDEK vE 
GAzoz EşLİğİNDE çıKArACAK.  

>>
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>> Bize biraz kendinizden ve 
siyasete nasıl girdiğinizden söz 
eder misin?
1960 Sivas doğumluyum. İlk ve 
orta öğrenimimi Maltepe’de, lise 
öğrenimimi Kadıköy’de tamamla-
dım. Daha sonra Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği alanında eğitim aldım. 
30 yıldır Maltepe’de ikamet ediyo-
rum. Evli ve üç çocuk babasıyım. 
Belediye Başkanı olmadan önce de 
Maltepe’nin sorunlarıyla çok ya-
kından ilgileniyordum ve mensubu 
olduğum partinin Maltepe kuru-
cusuydum. Partimin aday göster-
mesiyle birlikte Belediye Başkanı 
seçildim. 

Maltepe’de gerçekleştirdiğiniz 
en önemli projelerden bahseder 
misiniz?

Her belediyenin yaptığı rutin işler 
dışında çok önem verdiğim üç pro-
je var. İlçemizde belediyeye ait bir 
kültür merkezi ve nikâh salonu yok-
tu; Küçükyalı’da Maltepe Belediyesi 
Nikâh Salonu ve Kültür Merkezi’ni 
yaptık; günde ortalama 80 nikâh 
kıyıyoruz. Gülsuyu Spor ve Kültür 
Merkezi ikinci önemli projemiz. Sağ-
lık ve spor konusunda Maltepelilere 
fayda sağlayacağına inandığımız bu 
mekânı bir yıl içinde bitireceğiz. Bu-
nun dışında Yılmaz Mızrak adlı bir 
hayırseverin otuz yıllığına bize ba-
ğışladığı ve vatandaşımızla aynı adı 
taşıyan kültür ve sanat merkezimiz 
var. Kısa süre sonra hizmete açaca-
ğımız engelliler merkezi projesinin 
sadece bu kente değil, Türkiye’ye 
örnek olacak bir çalışma olacağına 
inanıyoruz. 

Eğitime destek veren 
çalışmalarını öğrenebilir miyiz?
Her mahalleye bilgi evi kazandır-
maya devam ediyoruz. Gençler 
için özellikle yaz aylarında dü-
zenlediğimiz konserler, yarışma-
lar, turnuvalar büyük ilgi görüyor. 
Bu yıl 1300 Maltepeli üniversiteli 
öğrencilerimize burs verdik. Her 
19 Mayıs’ta ilköğretim okulların-
da gençlik ve kültür şölenleri dü-
zenliyoruz. Şölenler kapsamında 
her yıl yaklaşık bin çocuğumuzu 
ücretsiz olarak sünnet ettiriyoruz. 
Öte yandan ilköğretim okulları ve 
liselerde hayırsever vatandaşla-
rımızın destekleriyle bilgisayar 
laboratuarları oluşturup 500 bil-
gisayar hediye ettik. Mahalleler-
de belediyemize ait bütün boş 
alanlara basketbol sahaları yapı-

yoruz. Bu güne kadar yedi adet 
saha yaptık. 

İlçenizin İstanbul içindeki 
konumundan bahseder misiniz? 
Maltepe İstanbul’un en uzun kıyı 
şeridine sahip ilçelerinden biri; 
8 kilometre uzunluğundaki sahil 
bandı, düz bir yol olarak seyredi-
yor. Adalar’a çok yakınız, bu açı-
dan bilhassa yaz aylarında bütün 
İstanbulluların akın ettiği bir mesi-
re alanına sahibiz. Ayrıca, ilçemiz 
önemli tarihi eserlere ev sahipliği 
yapıyor. Küçükyalı semtimizde 
9’uncu yüzyıldan kalma Bizans 
İmparatoru’nun yazlık sarayı var. 
Bu eseri turizme açmak için çalışı-
yoruz. Bunun dışında, Osmanlı’nın 
son dönem paşalarından Süreyya 
İlmen tarafından, kıyıdan 60 metre 

açığa, denize inşa ettirilen Bakire-
ler Tapınağı adlı bir eserimiz daha 
var. O dönemde İstanbul’un en 
ünlü plajlarından biri olan Süreyya 
Plajı’na yüzmeye gelenler, Baki-
reler Tapınağı’na kadar yüzer ve 
dinlenmek için bu anıtın üzerine 
çıkarlardı. Süreyya Plajı’nın sim-
gesi olan anıt, Belediyemizin de 
sembolüdür. Eskiden denizin için-
de bulunan yapı, son yapılan sahil 
düzenlemeleri ile içeride kaldı, an-
cak biz onu yeni bir çalışmayla de-
nizin içinde yeniden canlandırmayı 
düşünüyoruz.

Kentsel dönüşüm projeleri, 
plansız büyümenin önüne 
geçmede tek başına yeterli mi? 
Tek başına çözüm değil elbet-
te. İstanbul’da bulunan, Anadolu 

kökenli vatandaşların kendi top-
raklarında çalışabileceği koşulları 
oluşturmak gerekir. Anadolu’yu, 
köyleri, doğal yaşamı seven bir 
nesil yetiştirmek zorundayız. 
“Çiftçiliği, okumamış köylüler ya-
par” anlayışından vazgeçmeliyiz. 
Tarım ve hayvancılık yapacaklar 
için tüm dünyada okullar açılıyor. 
Üniversite mezunu gençler de bu 
işleri yapabilir. Anadolu’da binler-
ce dönümlük arazilerimiz boş du-
ruyor. Tarım çok önemli, bunun 
farkına varmalı ve profesyonel 
tarımı özendirmeliyiz. Hüküme-
timizin uyguladığı GAP ve KÖY-
DES projelerini çok önemsiyorum. 
Böylece yalnız İstanbul’da değil 
bütün büyükşehirlerdeki fazla 
nüfusu azaltabilir ve verimli hale 
getirebiliriz. n

Hizmet etmek için 
zamanla yarışıyor...
MALTepe BeLeDİYe BAŞkANı fİkrİ köSe, KÜLTÜrE vE EğİTİME SoN 
DErECE öNEM vErEN Bİr BAşKAN. KöSE, İLçESİNE YENİ Bİr Bİr 
çEHrE KAzANDırMAK İçİN zAMANLA YArışTığıNı SöYLÜYor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İSBAK, 
2005 yılından bu yana Suriye’ye toplam 1 milyon Euro’luk 
ihracat gerçekleştirdi. Yapılan anlaşma gereği trafik 
yönetimini de üstlenen İSBAK, Suriye’nin Halep şehrinin 
tüm ana arterlerinde trafik yönetimini sorunsuz hale 
getirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Türk Hava 
Yolları’nın İstanbul-Halep hattının açılışı nedeniyle 15 

Mayıs’ta düzenlediği ilk seferle Halep’e giden İSBAK 
heyetini, ıSBAK Suriye temsilcisi Youssef Balou karşıladı. 
Halep Belediye Başkanı Dr. Maan Chibli ve Trafik 
Müdürü Mazen jabal ile görüşmelerde bulunan Genel 
Müdür Kasım Kutlu’yu makamında ağırlayan Başkan 
Chibli, yaptığı çalışmalardan dolayı İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve İSBAK’a teşekkür etti.

Halep trafiğini, İstanbul yönetiyor…

Sudan, “İSBAk ile 
devam” dedi

Sudan’ın Başkenti Khartoum Belediyesi ile ticari iliş-
kilerini 2006 yılından beri geliştiren İSBAK, trafik tek-
nolojileri ihracı için 300 bin Euro’luk yeni bir sipariş 
sözleşmesi imzaladı. Haziran ayı başında Sudan heyeti 
ile gerçekleşen görüşmeler neticesinde Khartoum’un 
20 kavşağının daha İSBAK sistemleriyle donatılmasına 
karar verildi. 
Sözleşmeyi İSBAK AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu ile 

İSBAK’ın Sudan temsilcisi NAHG şirketinin Finans Mü-
dürü Abdelazim Ibrahim Elawad imzaladı. 2006 yılında 
250 bin Euro’luk ihracatla Sudan pazarına giren İSBAK, 
bölgeden gelen olumlu izlenimler ve yüksek müşteri 
memnuniyeti neticesinde 2007 yılında 300 bin Euro 
ve 2008 yılı başında 350 bin Euro’luk ihracat gerçek-
leştirdi. İSBAK, yıl ortasında imzalanan bu sözleşmeyle 
Sudan’a yapılan ihracat hacmini artırmış oldu.n

Ulaşım sorununu çözmek için 
uzun vadeli projeler üreten İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi, son ola-
rak da 4. Levent-Hacıosman Metro 
Hattı çalışmaları için kredi aldı. İki 
ayrı uluslararası kuruluştan alınan 
kredinin düşük faiz oranıyla uzun 
vadede ödenmesi uygun bulundu. 
Toplam 316 milyon Euro’luk kredi 
için Saraçhane Belediye Sarayı’nda 
bir imza töreni düzenlendi. Törene 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş, Hazineden Sorum-
lu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, 
Fransa Büyükelçisi Bernard Emie, 
Avrupa Yatırım Bankası Başkan Ve-
kili Matthias Kollatz-Ahnen ile AFD 
Akdeniz ve Ortadoğu Departmanı 

Müdürü Etienne Viard katıldı. 
Mevcut toplu taşıma ağına büyük 
etkisi olacak projeye kredi bulun-
masıyla İstanbul trafiği büyük ölçü-
de rahatlayacak. Marmaray projesi 
kapsamında İstanbul’un iki yakasını 
birleştirecek Demiryolu Boğaz Tüp 
Geçişi’nden sonra Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından bir metro hattı 
yapılacak ve Anadolu yakasında 
yeni bir tramvay devreye sokula-
cak. İmza töreninden önce konuşan 
Başkan Topbaş, raylı sistemlerin İs-
tanbullunun hayatına daha çok gi-
receğini ve trafik karmaşasının ha-
fifleyeceğini dile getirdi. Kara ula-
şımında yol ve kavşakların önemli 
olduğunu söyleyen Kadir Topbaş, 

raylı ulaşımın trafiği rahatlatma 
adına çok daha önemli olduğunu 
vurguladı. Başkan Kadir Topbaş, Av-
rupa Yatırım Bankası’nın (EIB) ver-
diği 196 milyon Euro’luk kredinin 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
olan güveni gösterdiğini sözlerine 
ekledi. 
Törende konuşan Hazineden So-
rumlu Devlet Bakanı Mehmet 
Şimşek; verilen kredinin sadece 
İstanbul’un değil Türkiye’nin yara-
rına olduğunu belirterek, “1 milyar 
571 milyon Euro’luk kredi için ha-
zine garantisi istenmedi. Merkezi 
hükümetin desteği olmadan da 
belediyelerimiz kendi yatırımlarını 
yapar hale geldiler” dedi. 

İSTANBUL BÜYÜKşEHİr BELEDİYESİ, 
METro YATırıMLArı İçİN AvrUPA 
YATırıM BANKASı vE ULUSLArArASı 
FİNANS KUrULUşLArıNDAN UzUN 
vADEDE çOk DÜŞÜk fAİzLe 316 
MİLYON eUrO’LUk kreDİ ALDı. 

kredi geldi, 
yola devam...

>>

>>
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>>

>>

Alman gençler kültür 
Başkenti’ni tanıdı

Saraçhane, Avrupalı 
milletvekilini ağırladı

2010 Avrupa Kültür Başkenti İstan-
bul, “Gençlik Değişim Projesi” kap-
samında kültürlerarası yakınlaşma, 
kültürlerarası köprü kurma amacıyla 
Almanya’dan gelen 10 öğrenci ve iki 
öğretmenden oluşan konuk gurubunu 
ağırladı. 
Ev sahipliğini İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı 
gezi 19–23 Mayıs 2008 tarihlerinde 
gerçekleşti. Proje kapsamında ilk gün 
Eğitim Müdürü Mehmet Doğan, Tür-
kiye ve İstanbul’u tanıtan bir sunum 
gerçekleştirdi. Genel tanıtımın ardın-
dan Alman öğrenciler, şehrin tarihi ve 
kültürel mekânlarını gezerek yetkili-
lerden bilgi aldı. Öğrenci değişimi uy-
gulaması Türkiye’nin Avrupa’ya açı-
lımını desteklemek açısından büyük 
önem taşıyor. İki dönemden oluşan 
projenin ilk döneminde Alman genç-
ler İstanbul’u ziyaret ederek kültürel 
yakınlaşmayı sağlayan aktivitelere 
katıldı. İkinci dönemde ise Türk genç-
lerin Almanya’ya gitmesi ve orada beş 
gün dört gece kalması planlanıyor.n  

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 6 
Haziran Cuma günü, Saraçhane Belediye Sarayı’nda Av-
rupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkan Yardımcısı ve 
aynı zamanda Brüksel’deki İstanbul AB Tanıtım Ofisi’nin 
yönetim kurulu üyesi Hannes Swoboda’yı ağırladı.
Hannes Swoboda’nın Brüksel’deki AB Tanıtım Ofisi’nin yö-
netiminde yer aldığını belirten Başkan Kadir Topbaş “Swo-
boda, Karadeniz İşbirliği Toplantısı için İstanbul’a geldi. Bu 
nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. 
Kendileri İstanbul’u yakinen biliyorlar. Biz siyasiler çalışma-
larımızdaki bilgi ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşıyo-
ruz. Swoboda’nın dünya ve Avrupa’nın gelişimi hakkındaki 

bilgilerinden istifade ettim” dedi. Başkan Topbaş’ın ardın-
dan görüşlerini bildiren Swoboda ise “İstanbul çok fazla 
bilinen ve sevilen bir şehir. Bu kent, çok kültürlü yapısıyla 
Türkiye’nin feneri adeta. Brüksel’de, İstanbul Merkezi’ni 
açmak gerçekten çok iyi bir fikirdi. Merkezin önümüzdeki 
yıllarda Avrupa’nın diğer ülkelerinde de önemli etkilerinin 
olacağına inanıyoruz. Avrupa Birliği, Karadeniz’e kom-
şu olan ülkelerle yakın ilişkiler kurmak istiyor. Böylesi bir 
durumda İstanbul’un stratejik ve ekonomik önemi daha 
da artacaktır. İstanbul, büyük mirası ve ünlü geçmişiyle 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ulaşmasında önemli roller 
üstlenecektir” dedi.n

İSTANBUL, KÜLTÜr BAşKENTİ oLMA YoLUNDA İLErLEDİKçE 
TANıTıM çALışMALArı DA Hız KAzANıYor. SoN oLArAK 
ALMANYA’DAN GeLeN öğreNcİ ve öğreTMeNLer, ŞeHrİN 
TArİHİ ve kÜLTÜreL MekâNLArıNı GezDİ. 

BÜYÜKşEHİr BELEDİYE BAşKANı 
kADİr TOpBAŞ, AvrUpA 
pArLAMeNTOSU’NUN öNeMLİ 
İSİMLerİNDeN HANNeS SwOBODA’Yı 
MAkAMıNDA kABUL eTTİ. SwoBoDA, 
İSTANBUL’UN STrATEjİK vE 
EKoNoMİK öNEMİNİ ANLATTı.

Medeniyetlerin buluşma noktası 
İstanbul, yürütülen tanıtım 
hizmetleri sayesinde dünyanın 
ilgisini çekiyor. öyle ki, hemen 
her gün dünyanın bir başka 
noktasından İstanbul’a konuklar 
geliyor. Türkiye’nin son yıllarda 
ilişkilerini derinleştirdiği Güney 
Afrika Cumhuriyeti’nin Ankara 
Büyükelçisi Tebogo Seokolo da 
konuklar arasında bulunuyor. 
Büyükelçi Seokolo, 17 Haziran’da 

İstanbul’a gelerek Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı 
ziyaret etti. Saraçhane Belediye 
Sarayı’nda gerçekleşen ziyaret 
sonrasında basın mensuplarına 
açıklama yapan Başkan Kadir 
Topbaş, Büyükelçi Seokolo’nun 
göreve yeni başlaması nedeniyle 
nezaket ziyaretinde bulunduğunu, 
kendilerini İstanbul’da daha fazla 
görmekten mutluluk duyacaklarını 
belirtti. 

Güney Afrika’dan misafir var!
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Süleymaniye evleri yenileme projesinin hangi aşa-
mada olduğunu öğrenebilir miyiz?
Osmanlı mimarisini yansıtan 52 ahşap yapının restore 
edilmesine aracılık eden bu proje Süleymaniye, Molla 
Hüsrev ve Kalenderhane mahallelerini kapsıyor. Söz 
konusu yapılardan 22’si mahallemizin sınırları içinde. 
Bölgenin çehresini değiştirecek projenin Ağustos ayında 
başması planlanıyor. Projenin bölgeyi son derece güzel 
kılacağına inanan dünyaca ünlü müzisyen Yusuf İslam, 
Süleymaniye Camii’nin karşısından bir ev satın aldı. 

Üç dönem boyunca hangi hizmetleri yaptınız?
Çok şanslı bir muhtarım. Hastane, okul, cami, okul 
derdim yok, üniversitenin olması da cabası. Tek 
sorunumuz, sokakların darlığı ve yoğun kalabalık 
nedeniyle çekilmez hale gelen trafik. Bu sorunların 
çözülmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Büyük-
şehir Belediyesi, 2010 Avrupa Kültür Başkenti ve 
Süleymaniye güzelleştirme projeleri kapsamında bu 
bölge için güzel çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar ta-
mamlandığında burasının tarihi dokusu ve kültürüy-
le “Osmanlı-Türk mahallesi” kimliğini gözler önüne 
sermesini, geleneksel sanatların yaşatıldığı bir yer 
olmasını arzuluyoruz. n
 

Sizi ve mahallenizi tanıyabilir miyiz?
1965, Malatya Darende doğumluyum. 1975’den beri 
Süleymaniye’de yaşıyorum. Evliyim, üç çocuğum var. 
Üç dönemdir Süleymaniye Mahalle muhtarlığını yürütü-
yorum. İlk dönemde rekabet vardı, ancak son iki seçime 
rakipsiz girdim. İsmini Süleymaniye Camii’den alan ma-
hallemizde 600 civarında yerleşik nüfus var. Nüfusun 
geri kalan bölümünü öğrenciler, bekarlar ve lojmanlar-
da yaşayanlar oluşturuyor. İstanbul Üniversitesi mahal-
lemizin içinde bulunduğu için Türkiye’yi yönetenlerin 
çoğunun bu mahallede yetiştiğini ya da Süleymaniye 
Doğum Evi’nde dünyaya geldiğni söyleyebilirim. 
 
Tarihi bir yerin simgeleri ve ünlüleri de çoktur kuş-
kusuz. Süleymaniye Mahallesi’nde yaşayan ünlüleri 
ve burayı hatırlatan unsurları öğrenebilir miyiz?
Ünlülerin başında Mimar Sinan geliyor. Daha sonra 
İsmet İnönü, Bestekâr Hacı Arif Bey’i saymak gerekir. 
Osmanlı döneminde aşevi olarak kullanılan Darüzziya-
fe, Hesap Çeşmesi, dünyanın en büyük Yazma Eserler 
Kütüphanesi, Beyazıt Kulesi mahallemizin tarihi eserle-
rinden birkaçı. Bir de herkesin ağzında pelesenk olan 
“okkalı kahve” sözü vardır ki, bu söz mahallemizdeki 
kahvehanelerde yapılan köpüklü kahveyi anlatır. 

Tarihi 
bölgenin, 
uzun 
dönem 
muhtarı

eMİNöNÜ SÜLeYMANİYe MAHALLeSİ MUHTArı cUMA 
kArADAğ, GErçEKLEşTİrİLECEK rESTorASYoN vE 
GÜzELLEşTİrME çALışMALArıNıN ArDıNDAN KENTİN EN GÜzEL 
MAHALLELErİNDEN BİrİNE YöNETİCİLİK YAPACAğıNA İNANıYor. 

>>

Dünya onlara, 
onlar İstanbul’a hayran! 

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si, Amerika’nın Florida eyaletinin 
güneydoğusunda bulunan Miami 
Dade’nin ekonomisine yön verenleri 
ağırladı. 15 kişilik heyetin liderliğini 
Meclis Üyesi ve Uluslararası Ticaret 
Konsorsiyumu Başkanı Natacha Se-
ijas yaptı. 30 Mayıs’ta gerçekleşen 
ziyarette konukları Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Muammer Erol, makamında kabul 
etti. Miami-Dade’i uluslararası tica-
ret ve kültür merkezi olarak pazar-
lamayı ve güçlendirmeyi amaçla-
dıklarını dile getiren Natacha Seijas, 
iki gün boyunca çok güzel ağırlan-
dıklarını, özellikle İstanbul’un çevre 
temizliği ve insanlarının misafirper-
verliğinden çok etkilendiklerini söy-
ledi. İstanbul Ticaret Odası’ndan, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan, 
özel ve kamu sektöründen temsil-
cilerle görüşme fırsatı bulduklarını 
belirten Seijas, Miami’nin kültürel 
ve uluslararası bir merkez olarak 
tüm dünyaya tanıtılmaya çalışıldı-
ğını, Amerika’ya açılan bir kapı ola-
rak görülen Miami ile Türkiye’nin 
giriş kapısı olarak nitelendirilen 
İstanbul’un bu açıdan benzerlik gös-
terdiğine dikkat çekti. Miami Dade 
heyetinin ticari ilişkilerin ilk adı-
mının dostluk olduğunu belirtmesi 
üzerine Genel Sekreter Yardımcısı 
Muammer Erol, dostluğun güvene 
dayalı olduğunu hatırlatarak ticari 
ilişkilerde güvenin öneminden bah-
setti ve iki şehir arasındaki ticari iliş-
kilerin gelişmesinden memnuniyet 
duyacaklarını söyledi.n

İSTANBUL BÜYÜKşEHİr BELEDİYESİ, AMErİKA’NıN 
DÜNYACA ÜNLÜ YErLErİNDEN MİAMİ’NİN EKoNoMİSİNE 
YöN vErENLErİ KABUL ETTİ. 15 KİşİLİK HEYET İSTANBUL’A 
HAYrAN KALDı. 
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Türk Sporuna 11 branşta hizmet 
veren İstanbul Büyükşehir Beledi-
yespor, Çin’in başkenti Pekin’de 
8 ila 24 Ağustos tarihleri arasında 
19’uncusu yapılacak olan 2008 
Olimpiyatları’nda; Bahri Tanrıkulu, 
Azize Tanrıkulu (Tekvando), Sezer 
Huysuz (Judo), Şeref Tüfenk (Güreş) 
ve Recep Çelik (Atletizm) olmak 
üzere dört ayrı branşta beş spor-
cuyla yarışmanın gururunu yaşıyor. 
Daha önce Belediyespor bünyesin-

de bulunan sporcular, 2000 yılında 
Sydney’de yapılan Olimpiyatlar’da 
dört, 2004 yılında Atina’da yapı-
lan Olimpiyatlar’da ise üç madal-
ya olmak üzere Türkiye’ye toplam 
yedi madalya kazandırmıştı. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi, bu 
yılki Olimpiyatlar’da sporcularına 
güveniyor. İşte sadece İstanbul’a 
değil, tüm Türkiye’ye madalya gu-
ruru yaşatmak amacıyla yola çıkan 
sporcular...

O, bu tür 
organizasyonlara aşina 

Ülkemizin yetiştirdiği başarılı ju-
doculardan birisi olan Sezer Huy-
suz, 2008 Pekin Olimpiyatları’na 
iddialı bir şekilde hazırlandı. 
Milli sporcunun 2005 Akdeniz 
Oyunları’nda ve 2007 Dünya 
Kupası’nda ikincik başta olmak 
üzere ulusal ve uluslararası mü-
sabakalarda elde ettiği pek çok 
derecesi var.

Bu kez şansı yaver gidecek 
1983 Rize doğumlu olan ve 74 ki-
loda mücadele eden Şeref Tüfenk, 
sakatlıklardan bir türlü kurtulama-
masına rağmen 2001 yılında Genç-
ler Dünya Şampiyonu, 2002 yılında 
Avrupa Şampiyonu olarak dikkatle-
ri üzerine çekti. 

Başarısı tescilli bir sporcu
Bahri Tanrıkulu, Türkiye’nin tek-
vando branşında yetiştirdiği nadir 
sporculardan biri. Spora çok küçük 
yaşlarda başlayan; planlı ve çalış-
kan bir sporcu olan Bahri Tanrı-
kulu, 1978’de Ankara’da doğdu, 
1983 yılında profesyonel olarak 
bu sporla uğraşmaya başladı ve 
1997 yılında ülkemize ilk madal-
yayı İtalya’nın Sardunya adasındaki 
turnuvada kazandırdı. 1998 yılında 
Avrupa üçüncüsü olan Tanrıkulu, 
Dünya Şampiyonası’nda ikincisi 
oldu. Kore’de yapılan uluslararası 
turnuvada birinci olan Tanrıkulu, 
“Dünyanın En Başarılı Sporcusu” 
belgesini aldı. Tanrıkulu son ola-
rak, 2007 yılında Pekin’de Dünya 
Şampiyonluğu’na ulaşarak tarihi bir 
başarıya daha imza attı. 

Türkiye’de rakibi yok, 
sıra Olimpiyat’larda

Türk sporunun son yıllarda yetiştir-
diği başarılı isimlerden biri de Azize 
Tanrıkulu. 13 Türkiye Şampiyonlu-
ğu ile Türkiye’de rakipsiz olduğunu 
gösteren sporcu, uluslararası turnu-
valarda da birçok şampiyonluk elde 
etti. Tanrıkulu 2005 yılında hem 
Akdeniz Oyunları hem de Avrupa 
Şampiyonluğu’na ulaşarak büyük 
bir başarıya imza attı. Azize Tanrı-
kulu, 2008 Pekin Olimpiyatları’nda 
ümit vadeden sporculardan birisi 
olarak dikkat çekiyor. 

Onun hedefi tarihe geçmek...
83 Diyarbakır doğumlu Milli At-
let Recep Çelik, Belediyespor’un 
Olimpiyatlar’a gönderdiği ilk Atletizm 
sporcusu. Genç sporcu Olimpiyatlar’da 
madalya kazanarak Türk spor tarihine 
geçmeyi hedefliyor. n

oLİMPİYAT ATEşİ Bİr 
KEz DAHA YANACAK 
vE SPorSEvErLEr, 
AğUSToS AYıNDA PEKİN’DE 
GErçEKLEşECEK oLİMPİYAT 
oYUNLArı’NıN HEYECANıNı 
YAşAYACAK. İSTANBUL 
BÜYÜKşEHİr BELEDİYESİ 
DE BEş SPorCUSUYLA BU 
HEYECANı DAHA ÜST DÜzEYE 
çıKArTACAK. 

>>

Yolunuz açık, 
madalyalarınız
bol olsun…

Belediye çalışanları halı sahada terledi!

zeytinburnu çırpıcı Halı Saha Tesisleri, geçtiğimiz aylarda kıran kırana 
mücadeleye tanıklık etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 
26’ncısı düzenlenen “Geleneksel Halı Saha Turnuvası”na katılan 96 takım, 
birinciliğe ulaşmak için ter döktü. Yaklaşık 1,5 ay süren turnuvada, İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü ile Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü üçüncülüğü elde 
etmek için var güçleriyle top koşturdu. Final müsabakası için sahaya çıkan 
zabıta Daire Başkanlığı ile İSTAç Aş, profesyonelere özgü bir karşılaşma 
çıkardı ve birincilik ipini 2-1’lik sporla İSTAç göğüsledi. İSTAç böylece 26 yıllık 
turnuvada üst üste üç kere şampiyon olan ilk takım unvanını da kazandı. 
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Fikirleriyle yalnız çağdaşlarını 
değil, İslam dünyasında ortaya 
çıkmış ve kimi günümüze kadar 
ulaşmış birçok düşünce ekolünü 
etkileyen İbn Arabî, bu coğraf-
yadaki devlet geleneğine, sana-
ta, edebiyata, mimariye, toplum 
ilişkilerine yön vermiş bir önemli 
kilometre taşıdır.Büyük İslam ali-
mi, 23 Mayıs 2008 tarihinde CRR 

Konser Salonu’nda açılışı yapılan 
“Modern Çağ ve İbn Arabî Ulus-
lararası Sempozyumu” ile anıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Müdürlüğü tarafından dü-
zenlenip, Kültür A.Ş. tarafından 
organize edilen ve TÜRKKAD 
İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla 
düzenlenen sempozyuma katılım 
yüksek oldu. Dünyanın farklı yer-

lerinden gelen İbn Arabî uzman-
ları, anlattıklarıyla İbn Arabî’nin 
daha yakından tanınmasına ara-
cılık etti. Türkiye, Fransa, Suriye, 
İspanya, ABD, Singapur, İngilte-
re, Lübnan, İran ve Fas’tan gelen 
ilim adamları, 24-25 Mayıs’ta, 
İTÜ Makina Fakültesi Orhan Öcal 
Giray Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen oturumlara katıldı.n

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 
Kültür Müdürlüğü, MÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bölümleri ve İslam 
Felsefecileri Derneği işbirliğiyle düzenlenip Kültür A.Ş. tarafından organize 
edilen “Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu”, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde 
22-24 Mayıs’ta gerçekleştirildi. 15oturum boyunca sunulan bildirilerde İbn 
Sînâ’nın düşünce sistemi tıp, eczacılık, mantık, fizik, psikoloji, metafizik, 
ahlak, hukuk, estetik ve din felsefesi açısından ele alındı. Son derece titiz 
araştırmaların ürünü olan bildiriler, İbn Sînâ ile ilgili yapılması gereken daha 
çok araştırmanın bulunduğunu açığa çıkardı. 

DÜşÜNCELErİYLE SADECE DöNEMİNİ DEğİL, 
GÜNÜMÜzÜ DE ETKİLEYEN İBN ArABî, 
ADıNA DÜzENLENEN ULUSLArArASı Bİr 
SEMPozYUMLA ANıLDı. 

>>

Düşünceleri kaldı 
yadigâr

Yüzyıllara 
damgasını vuran 
isim: İbn Sînâ
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Dil Dershanesi ilk mezunlarını verdi

kırmızı pazartesi, 
festival 
sahnesindeydi

TÜrKİ CUMHUrİYETLEr ArASıNDAKİ BAğı DAHA DA PEKİşTİrMEK 
AMACıYLA KUrULAN TÜrK DÜNYASı DİL DErSHANESİ, İLK EğİTİMİNİ 
KAzAK DİLİNDE vErDİ vE öğrENCİLErİNİ MEzUN ETTİ. 

çoK YAKıN Bİr TArİHTE 
KAYBETTİğİMİz MİNYATÜr 
SANATçıSı NUSrET 
çoLPAN, kÜLTÜr 
ve TUrİzM BAkANı 
erTUğrUL GÜNAY’ıN DA 
kATıLDığı Bİr TöreNLe 
ANıLDı.

İKSv TArAFıNDAN DÜzENENLEN ULUSLArArASı 
orGANİzASYoNLArDAN Bİrİ oLAN “TİYATrO 
feSTİvALİ”, BU YıL ŞeHİr TİYATrOLArı’NDA 
SAHNeLeNeN kırMızı pAzArTeSİ ADLı OYUNU DA 
İzLeYİcİYLe BULUŞTUrDU. 

Türk kültürünün ve kimliğinin 
korunması, Türk Dünyası ile kar-
deşlik bağlarının kuvvetlenmesi 
amacıyla Kültür A.Ş. tarafından 
üretilen projelere bir yenisi ek-
lendi. Proje kapsamında Topkapı 
Şehir Parkı Kültür Evleri’nde açı-
lan Türk Dünyası Dil Dershanesi 
ilk mezunlarını verdi. Kazakça 

dilinde verilen ilk kursun öğrenci-
leri, Zeytinburnu’nda oturan Türk 
vatandaşı Kazak gençler oldu. 
Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul 
Başkonsolosluğu ve Kültür A.Ş. 
işbirliği ile düzenlenen Kazak Dili 
Kursu’nu başarıyla tamamlayan 
gençler, sertifikalarını 18 Mayıs’ta 
düzenlenen törenle Kültür A.Ş. 

Genel Müdürü Nevzat Bayhan ve 
İstanbul Başkonsolosu Abutalip 
Akhmetov’un elinden aldı. Üst-
lenmiş olduğu misyonun önemi 
ve projenin başarıyla uygulanıyor 
olması nedeniyle Türk Dünyası Dil 
Kursları önümüzdeki yıl da eğitim 
hayatına devam edecek.
Proje dahilinde bir de “Türk 
Dünyası El Sanatları Sergisi” 
açılacak. Azerbaycan, Kazakis-
tan, Türkmenistan, Özbekistan, 
Tataristan ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetleri’ne ait geleneksel 
el sanatlarının yer aldığı sergi, 
Topkapı Şehir Parkı’nda süresiz 
olarak ziyarete açık kalacak. 

Mayıs ayında vefat eden dünya-
ca ünlü Minyatür Sanatçısı Nusret 
Çolpan, 12 Haziran’da düzenlenen 
toplantıyla anıldı. Aralarında İstan-
bul Metrosu’ndaki minyatürlerin 
de yer aldığı 400 eseriyle ölümsüz-
leşen sanatçıyı anma töreninde, 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay ve Başkan Kadir Topbaş, 
Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet 
Çakır, Kültür A.Ş. Genel Müdürü 
Nevzat Bayhan, Nusret Çolpan’ın 
ailesi, arkadaşları ve sevenleri de 
hazır bulundu.

eserleriyle yaşayacak

>>

>>

Toplantıda konuşan Bakan Günay, 
sanatın büyük emek ve çalışma 
istediğini, ancak temelde Allah 
vergisi bir kabiliyetin gerektiğini 
belirterek, Nusret Çolpan’ın çocuk-
luk yıllarında kaşık üzerine yaptığı 
resimlerin, sonraki yıllarda geldiği 
merhalenin ilk ayak izlerini açık-
ça gösterdiğini söyledi. Törende 
konuşan Başkan Kadir Topbaş ise 
İstanbul’un geçmişten bugüne bir-
çok sanatkâr yetiştirmiş bir kent 
olduğunu, bu şehirde sanatçıların 
ilham kaynağı olan birçok nokta 
bulunduğunu belirterek, bu ilha-
mı alabilecek doğuştan yetenekli 
sanatçılara ihtiyaç duyulduğunu 
söyledi. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla Üsküdar’da 
geleneksel sanatlar üstatlarına yö-
nelik bir merkez çalışması başlat-
tıklarını müjdeleyen Topbaş, bu sa-
natlara meraklı olanların merkeze 
gelip bilgi alabileceklerini söyledi. 
Nusret Çolpan’ın eserlerini gele-
ceğe taşımak amacıyla sanatçının 
eserlerinden oluşan bir kitabın Kül-
tür A.Ş. tarafından hazırlandığını 
anlatan Topbaş, kitabı ve Çolpan’ın 
İznik çinisi üzerine yaptığı bir min-
yatür çalışmasını Bakan Günay’a 
hediye etti. 

 

Şehir Tiyatroları, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 
Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’ne, 1982 yılı Nobel ödülü sahibi 
Kolombiya’lı yazar Gabriel Garcia Marquez’in “en sevdiğim romanım” 
dediği “Kırmızı Pazartesi” adlı oyunla katıldı. 1-3 Haziran tarihlerinde 
Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde izleyiciyle buluşan oyun festivalde 
en beğenilen temsillerden biri oldu. İnci Kut’un dilimize çevirdiği, Macit 
Koper’in uyarlayıp yönettiği “Kırmızı Pazartesi”nin sahne tasarımında 
Barış Dinçel, kostüm tasarımında Nihal Kaplangı, ışık tasarımında Kemal 
Yiğitcan, koreografisinde Handan Ergiydiren’in imzası bulunuyor. Gabriel 
Garcia Marquez, söz konusu eserinde bir cinayetin ruhsal çözümlemesini 
yaparken, topluma yönelik eleştirilerde de bulunuyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi  Genel Sekreter Yardımcısı Muammer Erol Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Faruk Yanardağ Haber Koordinatörü Perihan Altunsoy 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bahadır Celepoğlu Yayın Kurulu Fatih Bayraktar, Perihan Altunsoy Adres İstanbul Büyükşehir Belediyesi/Saraçhane Tel: (0212) 455 14 50  istanbulbulten@ibb.gov.tr
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Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine gönderen ilk dört kişiye,

Miniaturk’te keyifli bir gezinti ve yemek hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...

Geçen sayının anahtar sözcüğü, “Ekmeimizi çöpe atmayalım”ı doğru yanıtlayan ilk dört okurumuz;

Dursun Ali Bayrakatar, Kamil Maçin, Serkan Uzunçavdar ve Hakan Nadi Yılmaz Miniaturk’te keyifli bir gezinti ile yemek kazandılar. 

İHALE GÜNDEMİ

İstanbulBülteni

İHALE TARİHİ/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE İÇERİğİ

 07/07/2008 10:00  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü Yangına Dayanıklı İtfaiyeci Elbisesi Ve Koruyucu Başlığı Alımı

07/07/2008 10:30  Gençlik Ve Spor Müdürlüğü 2008 Yılı 10 (On) Kalem Muhtelif Spor Malzemesi Alım İşi

 08/07/2008 10:00  Şehir Planlama Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Alanı Anadolu Yakası Sultanbeyli İlçesi İle sancaktepe Ve Çekmeköy 
   İlçe Sınırları İçinde Yeralan (Eski Sarıgazi, Taşdelen Ve Çekmeköy İlk Kademe Belediye 
   Alanlarını İçeren) Alanda analitik Etüdler Ve Sentez Çalışmaları İşi 

 08/07/2008 10:30  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü Yangına Dayanıklı İtfaiyeci Eldiveni

 08/07/2008 11:00  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü Isıya Dayanıklı İtfaiyeci Çizmesi Alımı

 08/07/2008 11:30  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü İtfaiyeci Kaskı Ve İtfaiyeci Kask Arkalığı Alımı

 09/07/2008 10:00  Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 37 Kalem Veteriner Sarf Malzemesi Alımı

 09/07/2008 10:30  Satınalma Müdürlüğü Muhtelif Demir Malzeme Alımı

 09/07/2008 11:00  Satınalma Müdürlüğü 10 Kl Jeneratör Alımı Ve Montajı

 09/07/2008 11:30  Satınalma Müdürlüğü 24 Kalem Muhtelif Kereste Ve Ahşap Malzeme Alımı

 09/07/2008 14:00  Yapı İşleri Müdürlüğü Selimpaşa Ve Mimarsinan İtfaiye Binaları İnşaatı

 10/07/2008 10:00  Satınalma Müdürlüğü Defibrilatör, Monitör Ve Anestezi Cihazı Alımı

 10/07/2008 14:00  Mesken Müdürlüğü Eyüp İlçesi; Alibeyköy Mah. 183 Ada 17 Parsel Üzerinde Toplam 61 Adet Konut + Ada İçi 
   Altyapı + Çevre Düzenleme İnşaatı’’ İşi

 10/07/2008 14:30  Yapı İşleri Müdürlüğü Binkılıç İtfaiye Binası İnşaatı

 15/07/2008 10:00  Çevre Koruma Müdürlüğü İstanbul Avrupa Yakası 2. Bölge Açık Ve Kapalı Alanlarda Vektörlerle   
  Mücadele Ve İlaçlama Çalışmalarına İlişkin 171 Personelle Hizmet Alım İşi

 15/07/2008 10:30  Çevre Koruma Müdürlüğü İstanbul Asya Yakası Açık Ve Kapalı Alanlarda Vektörlerle Mücadele Ve İlaçlama  
   Çalışmalarına İlişkin 178 Personelle Hizmet Alım İşi

15/07/2008 11:00  Çevre Koruma Müdürlüğü İstanbul Avrupa Yakası 1. Bölge Açık Ve Kapalı Alanlarda Vektörlerle Mücadele   
  Ve İlaçlama Çalışmalarına İlişkin 176 Personelle Hizmet Alım İşi

15/07/2008 11:30  Yapı İşleri Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Merter Hizmet Binası, Saraçhane (A),(B) Blok Binaları İle 
  Yakın Çevre Binalarının Tüm Elektrik, Elektronik, Mekanik Ve Otomasyon Sistemlerinin  
  2008 Yılı Periyodik Bakım Ve Hizmete Hazır Halde Tutulması İşi

15/07/2008 14:00  Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü İstanbul Geneli Ana Ulaşım Yollarında Kullanılmak Üzere Yol Beton Elemanı   
  Alımı Ve Yaya Alanları İle Trafik Sirkülasyon Ve Geometrik Düzenleme Yapılması (Utk) İşi

 16/07/2008 10:00  Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Raylı Sistem Projelerinden Etkilenen Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Hatlarının Diğer 
  Sistemlerle Entegrasyonunun Sağlanarak Yeniden Düzenlenmesi   
   Hizmet Alımı İşi. (1. Etap Avrupa Yakası)

 16/07/2008 10:30  Şehir Planlama Müdürlüğü 1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Ve Geri Sahası Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Ve 
  1/1000 Ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Ve Geri Sahası Koruma Amaçlı Uygulama   
  İmar Planı’na Yönelik Analitik Etüdler, Danışmanlık Ve 3-Boyutlu Kent Modelleme İşi 

16/07/2008 11:00  Satınalma Müdürlüğü Orkestra Kayıt Odası Ekipmanları Alımı

16/07/2008 11:30  Satınalma Müdürlüğü 39 Adet Bina Önü Bayrak Direği Ve 19 Adet Motorlu Hortum Kurutma Direği

17/07/2008 10:00  Gençlik Ve Spor Müdürlüğü Açık Alanda Sağlıklı Ve Bilinçli Spor Yapma Hizmet Alım İşi

21/07/2008 10:00  Gençlik Ve Spor Müdürlüğü İstanbul Halkına Ücretsiz Spor Yaptırma Hizmet Alım İşi

21/07/2008 10:30  Eğitim Müdürlüğü 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı İstanbul Sanat Ve Meslek Eğitimi Kursları   
  Ve Seminerleri (İsmek) Hizmet Alımı İşi

21/07/2008 11:00  Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Küçükçekmece İlçesi Tevfikbey Ve İnönü Mah.Yol Düzenleme Ve Ortak Altyapı   
  Tamamlama İnşaatı 

22/07/2008 10:00  Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2008 Yılı Taksi Şoförlerine Yönelik Mesleki Geliştirme Uyum Kursları   
  Ve Seminerleri Organizasyonu Hizmet Alımı İşi

 22/07/2008 10:30  Sağlık Ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Laboratuvar Malzemesi Alımı İşi 

 22/07/2008 11:00  Satınalma Müdürlüğü Tiyatro Görüntüleme Cihazları

22/07/2008 11:30  Eğitim Müdürlüğü 2008 Yılında İbb Personeline Yönelik Uygulanacak Kurumsal İletişimin Kent Yönetimine 
  Etkisi Ve Yönetim Sanatında Yeni Yaklaşımlar Konulu Eğitim Programı Organizasyonu  
  Hizmet Alımı İşi

24/07/2008 10:00  Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Darülaceze Tıp Merkezi Hizmet İşi

24/07/2008 14:00  Mesken Müdürlüğü Pendik İlçesinde Muhtelif Parseller Üzerinde Toplam 158 Adet Konut +   
  Ada İçi Altyapı + Çevre Düzenleme İnşaatı’’ İşi

28/07/2008 10:00  Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Tem Çıkışı D 100 Bağlantı Yolu Hadımköy Kavşağı Ve Akçaburgaz Altgeçidi Ve Bağlantı  
  Yolu Tamamlama İnşaatı

29/07/2008 10:00  Satınalma Müdürlüğü 9 Kalem Yol Çizgi Boyası Ve Malzeme Alımı
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‹DO'nun yeni araba
vapurlar›ndan
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‹DO'nun yeni araba
vapurlar›ndan

Hitit

Mekans›z

K›s›rlaflt›rmak

Hastal›kl›
Hattat cilas›

Hile, aldatma

Manganezin
simgesi

Kemerli
küçük nifl Önder, lider Arka

‹DO'nun yeni
araba

vapurlar›ndan

K›z›l gezegen
merih

‹stanbul'da bir semt

Çok ac›kl› bir
olay

Optik kayd›rma

Asya'da bir
baflkent

Baz› lehçelerde
a¤abey

Uzakl›k anlat›r

Rüzgar olmak

Bay›nd›rl›k

Havadar

Yerine koyma

‹sim

K›saca Kilo
amper

Göçmen bir kufl

Keçinin erke¤i
Er kifli, erkek

Kayak

‹klimleme cihaz›

Kural

Bo¤az, g›rtlak
Bütünleme

‹kincil

Vietnam krall›k
hanedan›

Metal para
Evren, acun

Gümüflün
simgesi

Rutubet

‹stanbul’da
bir semt

‹lgi eki

‹stanbul’un
bir ilçesi

Zaman
Lahza

‹stanbul’un
bir ilçesi

Civa

Apaç›k, meydanda
olma

Hainlik, vefas›zl›k Ok kuburu
En k›sa zaman

Seyelan
Satrançta bir tafl

Yemek

Avrupa’da bir
baflkent

Övme

Yap›m iflleri

Takla böce¤i
Mukavele Bir cins güvercin

Ankara

Tibet Buddha rahibi

Bilimsel
niteli¤i
olan

Ak›ls›z, sersem

Amaç
Liflerine ay›rma

‹lgeç

Tar›ma elveriflli
toprak

Sürekli

Yaz›m

Beyaz

Mavera

Valide

Akdeniz bölgesinde
bir akarsu

Otlakta bulunan
difli deve

Ferment

Küçük bir limon
türü

Muharrem ay›nda
piflirilen aflure

Bir nota

Cüretkar

‹flte burada

Boy

Fas›la

Endonezya’n›n
plaka imi

Rica anlat›rTane

fiebeke

Baflkald›ran

Aktinyumun
simgesi

Bel kemi¤i
Usta becerikli

Ölü do¤an kuzunun
derisi

Bulmaya
çal›flma

Bulufl H›z

kak›m

Bir renk

Ayak direme




