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Panoramik 
“Kasımpaşa” ile 
Haliç’i seyir zamanı 
Başbakan Erdoğan ve Başkan Topbaş, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İDO tarafından 

yerli üretimle inşa edilen Kasımpaşa Vapuru’nu hizmete aldı. 

Yakında hizmete girecek Hasköy ve Sütlüce Vapurları da aynı 

törende denize indirildi. 

İstanbullular, vapurlar sayesinde yüksek konforda, 

hızlı, güvenli ve keyifli yolculuk yapacak.
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İstanbullulara kaliteli hizmet anlayışıyla deniz ulaşımına 
yatırımlarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İDO, Haliç-Üsküdar hattında kullanılmak üzere tasarla-
nan ve her biri 600 yolcu kapasiteli 3 yeni vapuru daha 
İstanbul’a kazandırdı. “Kasımpaşa Vapuru’nun Hizme-
te Alınması, Hasköy ve Sütlüce Vapurlarının Suya İndi-
rilmesi Töreni” Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Ulaştır-
ma Bakanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla Kasımpaşa’daki 
Haliç Tersanesi’nde gerçekleştirildi. Törende milletve-
killerinin yanı sıra, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Ba-
buşçu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Adem Baştürk, diğer Büyükşehir Bürokratları ve vatan-
daşlar da yer aldı.
9.4 milyon Euro’ya mal olan vapurlar İstanbullulara yük-
sek konforda, hızlı, güvenli ve keyifli yolculuk sunu-
yor. Venedik, Amsterdam, Budapeşte’de olduğu gibi 
Avrupa’daki kanallarda çalışan tekneler gibi tamamen 
turistik amaçlı hizmet verecek vapurlar, İstanbullulara 
panoramik camlarıyla geniş bir seyir zevki de yaşata-
cak. Haliç köprülerinin altından rahatlıkla geçebilecek 
formda tasarlanan vapurlar, panoramik görüş açısıyla 
Haliç’in tarihi güzelliklerine farklı bir açıdan bakma fır-
satı sunacak.

Başbakan Erdoğan’dan Büyükşehir’e hizmet 
teşekkürü…

Törende konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
yeni vapurlarla Haliç’in Venedik’le, Budapeşte’yle yarı-
şır bir bölge haline geldiğini belirterek, vapurların hayır-
lı olması diledi. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı seçildiğinde Haliç’in içler acısı bir manza-
ra içinde olduğunu ve çok büyük bir projeyi hayata ge-
çirerek Haliç’i aslına döndürdüklerini hatırlatan Başba-
kan Erdoğan, Haliç’te inşa edilen Haliç Kongre Merkezi, 
Miniaturk ve Feshane Kültür Merkezi gibi eserlerin böl-
geye zenginlik kattığını kaydetti.
Erdoğan, “Müzeleriyle, tersaneleriyle, Balat’ta, Fener’de 
yaptığımız düzenlemelerle, bugün Haliç artık Venedik’le, 
Budapeşte’yle yarışır bir bölge haline geldi. Bitti mi? 
Daha bitmedi. Daha yapılacak çok işimiz var, atılacak 
çok adım var. Hepsi geliyor eninde sonunda para para... 
Buraya dayanıyor. Onun için bir taraftan parayı ürete-
ceğiz, bir taraftan da bu yatırımları yapmaya devam 
edeceğiz. Hizmete alınan yeni vapurlar hem İstanbullu-
lara, hem turistlere yüksek konforda, hızlı, keyifli yolcu-
luk imkânı sunacak. Vapurlar, panoramik görüş açısın-
dan, Haliç’in tarihi güzelliklerine farklı bir açıdan bakma 
imkânı getirecek. Bu gemilerle İstanbul, yeni bir kon-
sept kazanacak, Bu gemilerle artık Haliç, tam anlamıyla 
bir kültür vadisine dönüşecek. Bütün bunlar, Sadabat’ın 
Haliç’le, buralarla bütünleşmesini de getiriyor” diye ko-
nuştu.
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Bu yılın başında 31 Ocakta “Fatih” vapurunu, 8 Hazi-
randa “Beyoğlu” ve “Kadıköy” vapurlarını, 10 Ekimde de 
Beykoz ve Sarıyer vapurlarını hizmete aldıklarını anım-
satan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu vapur-
lar 20 yıl sonra İstanbul’a kazandırılan, İstanbul filosu-
na katılan ilk vapurlar. Bugün bu törenle, Haliç-Üsküdar 
arasında kullanılmak üzere 600 yolcu kapasiteli ve yak-
laşık 10 milyon TL’ye mal edilen üç yeni vapuru daha 
İstanbul’a kazandırıyoruz. Ayrıca bu yıl içinde hizme-
te alınan vapurların tamamı, Türk tersanelerinde yüz-
de yüz yerli üretim olması nedeniyle bizim için ayrı bir 
gurur kaynağı oldu. İDO yaptığı yatırımlarla sektöründe 
dünya lideri konumuna yükseldi. Bu değişim ve dönü-
şümde emeği olan İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Kadir Topbaş ve ekibine özellikle teşekkür edi-
yorum.”
Geçmişte içi yağdan, kirden, pastan geçilmeyen vapur-
ların hizmet verdiği dönemleri yaşadıklarını dile geti-
ren Erdoğan, “Benim halkım buna layık değil. Şimdi ga-
yet modern, kir, pas, yağ, koku olmayan vapurlarda se-
yahat etme imkânı yakalıyoruz. Bundan dolayı mutlu-
yuz. Demek ki, azmederseniz, inanırsanız, çalışırsanız, 
başarırsınız. Azmettik, inandık, çalıştık ve başardık. Ha-
liç Tersanesi’nde hem vapur imal ediliyor, hem de tadi-
lat yapılıyor. Ancak tarihine bakıldığında Sultan Abdül-
hamit kokuyor. Hala o tarih yatıyor. Ama aynı zamanda 
bu yaşatılıyor. Başarabileceğimize inandık. Hem Haliç, 
hem Haliç Tersanesi yaşıyor. İnşallah bundan sonra da 
çok daha ileri teknoloji, modern donanımla hizmet et-
meye devam. Öte yandan, Türkiye dünyada gemi inşa 

sanayinde ilk beşe girmiştir. Temennim en kısa zaman-
da gemi makinelerini üretir duruma gelmek. İnşallah 
bunu başaracağız. Bunları başardığımız zaman bir baş-
ka olacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye, gemi imalatında 23. Sıradan 5. sıraya yükseldi
Ulaştırma Bakını Binali Yıldırım da krizden en önce et-
kilenen sektörlerden birinin deniz taşımacılığı olduğu-
nu belirterek, “Deniz taşımacılığının olumsuz etkilen-
mesi navlunların düşmesi, gemi fiyatlarının düşmesi-
ne ve nihayet inşa edilen gemilerin tamamlanmaması 
gibi bir sonuç doğurdu. 23. sıradan 5. sıraya yükseltti-
ğimiz gemi inşaatının kazanımını kaybetmemesi için bir 
çalışma yapıyoruz. Amacımız yarım kalan gemilerin ta-
mamlanması ve gemi inşa sektörünün hakkı olan yerini 
korumasıdır. Bugünler elbette gelip geçecektir. Böyle-
ce istihdamın devamı ve ülkemizin denizci ülke, deniz-
ci millet olma iddiasının devamı için çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz” diye konuştu.

Türk mühendis ve işçilerin eseri
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş ise, hizmete alınan 3 vapurun yerli mü-
hendis ve işçiler tarafından Haliç Tersanesi’nde üretil-
diğini ve vapurların Avrupa’daki kanallarda çalışan tek-
neler gibi turistik amaçlı hizmet vereceğini belirterek, 
“Köprünün altından geçebilen son derece modern olan 
vapurlarda özürlüler için özel düzenlemeler yapıldı. Ço-
cuklar için özel bir bölüm bulunan çocuklar için özel bö-

lüm ve hayvan barınağı da yer alıyor” dedi.
İstanbul’da yaşayan herkesin günde ortalama 2 defa 
yolculuk yapması sebebiyle deniz taşımacılığına ayrı 
bir önem verdiklerini ve dönemlerinde yaptıkları yatı-
rımlarla deniz taşımacılığının payını yüzde 2,5’dan 4,5’a 
çıkardıklarını vurgulayan Kadir Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Dönemimizde İDO birçok ilki gerçekleştirdi. 
Yeni vapurlar, hızlı feribotlar, Deniz Taksi’ler, yeni hat-
lar, yeni iskeleler hepsi İstanbul için ilkler oldu. Bugün 
de yine İstanbul için bir ilk olan Haliç Gemileri projesi-
ni hayata geçiriyoruz. Haliç- Üsküdar ve boğaz hatla-
rında çalışacak bu gemiler hem turistik hem de ulaşım 
amaçlı olarak hizmet verecektir. Bu gemilerin hizmete 
girmesiyle 2009 yılında 1 milyon 200 bin yolcu taşınan 
Eminönü-Haliç hattını artık Üsküdar’a uzatmış oluyo-
ruz.  Aynı zamanda 4,5 milyon yolcuya hem gezi hem 
de şehir içi deniz ulaşımı hizmeti verilen Haliç ve Boğaz 
hatlarına da özel bir gemi kazandırmış oluyoruz. İnanı-
yorum ki bu gemiler sayesinde İstanbul’da deniz turiz-
mi daha da canlanacaktır. Hizmete gireceği güzergâh 
itibariyle ağırlıklı olarak gezi ve seyir teknesi olarak dü-
şündüğümüz bu gemilerde yolculuk daha bir keyifli ve 
eğlenceli olacak.”

Törende konuşmaların ardından Başbakan Erdoğan, 
Bakan Yıldırım, Vali Güler, Başkan Topbaş ve Aziz Ba-
buşçu kurdele önce butona basarak Hasköy Vapuru’nu 
denize indirdiler. Ardından da kurdele keserek Kasım-
paşa Vapuru’nu hizmete aldılar. Başkan Topbaş törenin 
sonunda Başbakan Erdoğan’a hizmete alınan Kasım-

paşa Vapuru’nun bir maketini hediye ederken, Erdoğan 
ve beraberindekiler daha sonra hizmete giren modern 
vapurla Haliç turu yaptı.

Vapurların teknik özellikleri;
• Haliç köprülerinin altından rahatlıkla geçebilecek 
formda tasarlanan vapurlar, panoramik görüş açısıyla 
Haliç’in tarihi güzelliklerine farklı bir açıdan bakma fır-
satı sunacak.
• Her biri 600 yolcu kapasiteli vapurlar, 12 deniz mili hız 
yapabiliyor, 42 m. boyunda ve 8,5 m. eninde inşa edildi.
• Yolcu konforu ve güvenliğinin en yüksek standartlar-
da düşünüldüğü vapurlarda ayrıca klima, büfe, 1 adet 
çocuk bakım masası, hayvan barınağı, engelli yolcu 
standartları da bulunuyor.
• Lcd TV’ler ve GPS üzerinden uydu anten sistemine ki-
litlenen anten sisteminin de mevcut olduğu vapurlar 
son teknoloji ile donatıldı
• Geniş ve rahat iç mekânı olan vapurların; konforlu 
ve nano teknoloji kullanılarak yapılan koltukları, klima 
ve iklimlendirme sistemleri, iç tasarımı, dizaynının yanı 
sıra, çocuk arabası ve engellilerin tekerlekli sandalyele-
riyle rahatlıkla geçebilecekleri otomatik yolcu geçiş ka-
pıları (rampa sistemi) ile diğer toplu taşıma araçlarına 
da örnek olması amaçlandı.
• Tamamen Türk mühendis ve işçilerince Haliç 
Tersanesi’nde inşa edilen vapurların toplam maliyeti 
ise 9,4 milyon Euro.
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Medeniyet projesi 
İstanbul’dan yürütülecek 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile AB Genel Sekreterliği’nin 
ortak kullanacağı “AB Merkezi İstanbul Ofisi”, Başbakan Erdoğan 
ve Başkan Topbaş tarafından hizmete açıldı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa Birliği (AB) 
Genel Sekreterliği tarafından Ortaköy’de hazırlanan 
“AB Merkezi İstanbul Ofisi”, Başbakan Recep Tayip Er-
doğan ve Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski’nin 
de yar aldığı bir törenle hizmete açıldı. İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ev sahipliğini 
yaptığı törene Başbakan Erdoğan’ın Eşi Emine Erdo-
ğan, Devlet Bakanı Egemen Bağış, Eşi Beyhan Bağış ve 
İstanbul Valisi Muammer Güler’in yanı sıra, milletvekille-
ri, Büyükşehir Belediyesi Bürokratları ile yerli ve yaban-
cı çok sayıda davetli katıldı.

AB bir medeniyet projesi
Törende konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu 
ofisin AB sürecine önemli katkıları olacağına inandığı-
nı ifade ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a 
AB çalışmalarında ortak kullanılacak binayı AB Genel 
Sekreterliği’ne tahsis ettiği için özellikle teşekkür et-
tiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, “AB’ye katılım 
Türkiye’nin çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çık-
ma idealini gerçekleştirmek için çok önemli bir süreçtir.  
Bunun bir medeniyet projesidir ve bu süreçteki kavga-
mızı yılmadan, usanmadan sürdüreceğiz” dedi.
Düne kadar oyalama taktiğiyle durumu idare etme an-

layışıyla sürdürülen AB politikasının, kendi hükümetiy-
le birlikte net ve somut bir devlet politikasına dönüştü-
ğünü vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin her açıdan AB’ye 
katılım yolunda emin ve kararlı adımlarla ilerlemekte ol-
duğunun altını çizdi. Hükümetleri döneminde başlatı-
lan katılım müzakerelerinin her türlü olumsuzluğa rağ-
men etkin bir şekilde sürdürüldüğüne dikkati çeken Er-
doğan, bu konuyla ilgili Başmüzakereci olarak bu yı-
lın sonunda Egemen Bağış’ın atanmasıyla süreci fark-
lı bir heyecana, bir sıçrama dönemine kavuşturdukları-
nı söyledi.

Süreç kararlı bir şekilde sürdürülecek
AB Genel Sekreterliğinin bu yeni döneme uygun olarak 
revizyondan geçirilmesinin de sürece verdikleri öne-
min bir tezahürü olduğuna işaret eden Erdoğan, fiziki 
mekanlarla gerek Türkiye’de gerek Brüksel’de gerekse 
AB üyesi ülkelerde bu yayılma çalışmalarını da karar-
lı bir şekilde sürdüreceklerini dile getirdi. Başbakan Er-
doğan, “Çünkü, futboldaki tabiri ile hem adam adama 
markaj hem de alan markajını yapacağız ki bir an önce 
netice alalım. ‘Durmak yol yola devam’ diyoruz. Kararlı 
bir şekilde yola devam edeceğiz. Türkiye’nin AB süreci 
çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği Genel Sekreterli-
ği Teşkilat Kanunu ile personel sayısını 60’dan 340’a çı-

karacağız. Başmüzakerecimiz Egemen Bağış, ekibiyle 
çok daha yoğun bir çalışmayla mekik diplomasisini hız-
landıracak. Dışişleri Bakanımız bir taraftan, ben bir ta-
raftan yoğun bir çalışmayla inşallah bu süreci çok daha 
güçlü hale getireceğiz. Biz gayret ediyoruz, samimi-
yetle çalışıyoruz. Medyanın da bu konuda desteklerini 
bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Gruevski; “Türkiye AB’nin gelişimine katkıda 
bulunacak”

Törende konuşan Makedonya Başbakanı Nikola Gru-
evski de Türkiye’nin AB’nin gelecekteki gelişimine kat-
kıda bulunacağını belirterek,  AB üyeliği sürecindeki 
Türkiye’nin hem politik hem de ekonomik anlamda çok 
büyük ilerlemeler kaydettiğini söyledi. Türkiye’nin ya-
kın zamanda AB’nin tam üyesi olacağına inandığını ifa-
de eden Gruevski, “Türkiye AB için etkili, saygıdeğer bir 
üye olacaktır ve AB’nin gelecekteki gelişimine katkıda 
bulunacaktır” dedi.

Bağış; “AB Ofisi Anadolu’nun heyecanı…”
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ise, 
Hükümet olarak göreve geldiklerinde en büyük hedef-
lerinin Avrupa Birliği olduğunu belirterek, “Yarım asırdır 
gel gitlerle dolu olan AB sürecini gerçek ve varılabilir bir 

hedef haline getirdik. Açılışını yaptığımız AB Merkezi İs-
tanbul Ofisi Anadolu’nun dört bir yanına yayılan AB he-
yecanının bir eseridir. Burada 72 milyon vatandaşımı-
zın, 81 vilayetimizin emeği, katkısı, hissiyatı vardır. Bu 
yüzden İstanbul’da böyle bir merkezin açılması son de-
rece isabetli ve anlamlıdır” dedi.
 “İstanbul’u anlarsanız farklılıklarımızın zenginlik oldu-
ğunu daha iyi kavrarsınız” diyen Bağış, AB Merkezi İs-
tanbul Ofisi’nin açıldığı binanın eskiden Rum vatandaş-
ların kullandığı bir okul olduğunu hatırlatarak, “Bugün 
bu yapı her kesimden vatandaşlarımız gibi Rum kar-
deşlerimizin de standartlarını yükseltecek olan AB sü-
recimizin bir nişanesi haline geliyor. İşte o yüzden Avru-
pa da Avrupalı da İstanbul’u, İstanbul ruhunu anlama-
lıdır. İkinci olarak da Türkiye’nin AB ve dünya barışı için 
ne kadar büyük bir sorumluluk ve önem taşıdığını dü-
şündüm. Türkiye’yi AB sürecinden dışlamaya, kimsenin 
gücü yetmez” diye konuştu.
Törende konuşmaların ardından Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan, Makedonya Başba-
kanı Nikola Gruevski, Devlet Bakanı Egemen Bağış, Eşi 
Beyhan Bağış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Muammer Güler, kurde-
le keserek AB Genel Sekreterliği İstanbul Ofisi’nin açı-
lışını yaptılar. Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra 
binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.



14 15

20’nci ‘Özürlüler Merkezi’ 
hayırlı olsun!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sancaktepe Belediyesi’nin işbirliğiyle 
inşa edilen Sancaktepe Özürlüler Merkezi, 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü’nde 
hizmete açıldı. Merkezde engellilere medikal yardımdan fizyoterapiye kadar 
her türlü hizmet verilecek. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Sancaktepe Beledi-
yesi, 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü’nde çok önemli bir 
hizmete daha imza attı. İki belediyenin işbirliğiyle yapı-
lan Sancaktepe Özürlüler Merkezi, İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ahmet Selamet, San-
caktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Meclisi Özürlüler Komisyonu Başka-
nı Cemal Merdan tarafından hizmete açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü 
bünyesinde hizmet verecek olan Sancaktepe Özürlü-
ler Merkezi’nde medikal yardımdan fizyoterapiye ka-
dar A’dan Z’ye her türlü hizmeti verilecek. Dışarı çıka-
mayan ve toplu ulaşım araçlarını kullanamayan özür-
lü vatandaşlara ulaşım hizmetinin de sağlanacağı mer-
kezde ayrıca, istihdama yönelik eğitimler de verilecek.

Büyükşehir engellilere de en iyi hizmeti sunmanın 
gayretinde…

Açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Meclisi Başkan Vekili Ahmet Selamet, Sancakte-
pe Özürlü Merkezi’nin İstanbul Özürlüler Merkezi’nin 
(İSÖM) 20. şubesi olarak bugünden itibaren hizmet ver-
meye başladığını belirterek, merkezde özürlü vatan-
daşlara her konuda yardımcı olacaklarını söyledi. Sela-
met, “Burada medikal yardımdan fizyoterapi hizmetle-
rine kadar A’dan Z’ye her türlü hizmeti vereceğiz. Evin-

den dışarı çıkamayan ve toplu ulaşım araçlarını kullana-
mayan özürlü vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti götüre-
ceğiz. Yine bu merkezimizde istihdama yönelik eğitim-
ler de verilecek. 
Bu merkezimizi 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü’nde 
İstanbul’a kazandırıyor olmak bizim için farklı bir anlam 
taşıyor. Engelli insanlarımızın sorunlarına dikkat çekil-
mesi ve çözüm yollarının aranması, kamuoyunun bilgi-
lendirilmesi ve yönlendirilmesi için 
Dünya Özürlüler Günü’nün bir fırsat bilinmesi ve çok iyi 
değerlendirilmesi gerekiyor. 
Bütün özürlülerimizin bu özel gününü bir kez daha teb-
rik ediyor ve yanlarında olduğumuzu vurgulamak isti-
yorum” diye konuştu.

İSÖM özürlülere ücretsiz hizmet veriyor
İSÖM’ün özürlülere yönelik tıbbî rehabilitasyon hizmet-
lerini tamamen ücretsiz olarak sürdürdüğünü, sosyal 
rehabilitasyon uygulamaları kapsamında özürlü vatan-
daşları tiyatro, sinema ve konserlere götürdüklerini, ta-
rihi ve turistik mekânlara yapılan gezilere katılmalarını 
sağladıklarını anlatan Selamet, “Bu çerçevede 135 bin 
özürlü ve yakınına sosyal rehabilitasyon hizmeti verdik. 
Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, özürlüle-
re ve yaşlılara ulaşım hizmeti veriyoruz. Bu amaçla 90 
araçlık filomuzla, İstanbullu özürlülere 2007-2009 yılla-
rında 170 bin kez ulaşım hizmeti sunduk. Bu sayıyı hızla 

artırıyoruz. Özürlüler Merkezinde ihtiyaç sahibi özürlü-
lere, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, hasta altı bezi ve 
beyaz baston gibi birçok yardımlarda bulunuyoruz. Bu 
yardım 51 bine ulaştı. Özürlü insanlarımızı spor etkin-
liklerine yönlendiriyoruz. Kendi ilçelerinde bulunan Be-
lediyemizin spor komplekslerinden ücretsiz şekilde ya-
rarlanabiliyorlar. Ayrıca, İŞKUR ile birlikte Çağrı Merke-
zi Eğitimi Projesi’ni hayata geçirdik. Böylece bu proje-
lerle özürlülerimize hem gelir, hem de çağın gereklilikle-
rine uygun meslek kazandırmayı hedefliyoruz. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak bütün bu projeleri haya-
ta geçirirken amacımız özürlü vatandaşlarımızın dertle-
rine çare olmaktır. Hepsinin güzel yüzlerini güldürmek-
tir” şeklinde konuştu.
Törende konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İs-
mail Erdem de belediye olarak yol ve altyapı çalışma-
larının dışında sosyal hizmetlere de çok önem verdik-
lerini belirterek, Sancaktepe Özürlüler Merkezi’nin bu-
nun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. Ko-
nuşmaların ardından Ahmet Selamet, İsmail Erdem ve 
Cemal Merdan kurdele keserek Sancaktepe Özürlüler 
Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdiler. Selamet ve bera-
berindekiler daha sonra merkezi gezerek yetkililerden 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Törende konser veren 
İSÖM Gösteri Sanatları Topluluğu Rami Mehteran Gru-
bu da davetlilerden büyük alkış aldı.
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İstanbul Turizm Ödülleri’ni 
Başbakan Erdoğan verdi
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce 
ikincisi düzenlenen “İstanbul Turizm Ödülleri”ni 
Başbakan Erdoğan, Bakan Günay ve 
Başkan Topbaş verdi.
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2010 bütçesi 
onaylandı

Dünyadaki ekonomik krize rağmen 
hız kesmeden çalışmalarını sürdüren 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
“2010 Yılı Bütçesi”, 

“2010 Yılı Performans Programı” 
ve “2010 Uygulama Programı” 

Belediye Meclisi’nde kabul edildi. 
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tice ile daha 2008 Nisan’ın da harcama politikalarımı-

zı yeniden düzenlendik. Bu öngörümüz sayesinde mali 

açıdan ayakta kalmayı başardık. Bu sayede hâlâ yatı-

rım ağırlıklı bir bütçe hazırlayabiliyoruz. Hizmet ve yatı-

rım kapasitemizi koruyoruz. Tüm kamu yatırımları için-

de payımız yüzde 26, tüm belediyelerin genel ekonomi 

içindeki payımız ise yüzde 48. Bu anlamda sadece İBB 

olarak tek başımıza ülke ekonomisinin 4’te 1’inden faz-

lasını taşıyoruz.”

Yatırımlar istihdam yaratıyor…

“Bütçemiz yatırım ağırlıklı bir bütçe oldu. Bütçemizin 
yüzde 64’ü yatırımlara ayrıldı. Bu bütçede yatırım ve 
hizmetler için toplam 4 milyar 42 milyon TL ayırdık. Kon-
solide bütçede yatırımlara ayrılan pay ise 7 milyar 110 
milyon TL. Bu da göstermektedir ki; her zaman oldu-
ğu gibi bu yılda, yatırımcı belediye olma kabiliyetimizi 
aynı güçle sürdürüyoruz. Yatırımlarda da ulaşım ilk sı-
rada yer alıyor” diyen Başkan Topbaş, İBB, İSKİ, İETT ve 
şirketlerle birlikte 2010 konsolide bütçenin de 17 milyar 
905 milyon TL olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöy-
le sürdürdü;
“Yatırımlarımızla İstanbul’daki istihdama da katkı sağ-
lıyoruz. Gerektiğinde kendi mühendislerimizle ken-
di ürünlerimizi üretiyoruz. Mühendislerimiz tarafından 
üretilen yüksek tabanlı tramvaylar bunun en güzel ör-
neğidir. RTE 2009 ile kendi tramvayımızı ürettik. Ken-
di mühendislerimiz tarafından üretilen bu vagonları yarı 
fiyatına mal ettik. Yine kendi gemilerimizi yerli firmala-
ra yaptırıyoruz. Çünkü son yıllarda ülkemizde gemi ima-
latında büyük bir ilerleme var. Türk mühendisleri tara-
fından Tuzla ve Haliç tersanelerinde üretilen gemi sa-
yısı 12. Bunların 5’i halkın seçtiği şehir hatları vapurla-
rı. Diğer 4’ü ise araba vapuru. Bu vapurların hepsi hiz-
mete alındı. Şimdiyse yapımı süren ve yakında hizmete 
alınacak 3 gezi vapurumuz sırada. Sadece bu 12 gemi 
ile ülke ekonomisine 105 milyon dolar civarında bir kat-
kı sağladık. Diğer yandan İGDAŞ ile İstanbul’da bir do-
ğalgaz sektörü doğdu diyebiliriz. 2002’de yüzde 78’ler-
de olan yerli alım sektörün gelişmesi ile birlikte yüzde 
84’ler civarına yükseldi. Sektördeki bu gelişmede ken-
tin yüzde 95’ine doğalgazı ulaştıran İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nin yatırımlarının büyük katkısı olduğuna 
inanıyorum.”

Yatırımların yüzde 46’sı ulaşıma…

İstanbul’a 205 kavşak ve yol yaparak karayolu trafiği-

ni rahatlattıklarını, diğer yandan İstanbul’da yer altında 

örümcek ağı gibi bir raylı sistem kurduklarını dile geti-

ren Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü; “İstanbul’un 

ulaşım sorunlarını ortadan kaldıracak bütün işlerin ta-

mamlanması için bütçemizde ulaşıma en büyük payı 

ayırdık. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi olarak büt-

çemizden 2 milyar 482 milyon TL ayırdık. Bu Büyükşe-

hir yatırım bütçesinin yüzde 62’ine denk geliyor. Konso-

lide bütçe açısından baktığımızda İETT 648 milyon TL 

ve şirketler de 142 milyon TL ulaşıma ayırıyor. Böylece 

2010 yılında ulaşıma konsolide bütçeden 3 milyar 272 

milyon TL ayırmış olacağız. Bu rakam konsolide bütçe-

mizin yüzde 46’sına denk geliyor.”

İBB mali açıdan çok güvenilir…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü bir mali 

yapıya sahip olduklarını, uluslararası kurumların bele-

diyenin mali yapısını güvenilir bulduğunu, OECD ülke-

lerinin yer aldığı sınıflandırmada İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin notunun arttığını ve güvenilirlikte 5’nci 

sıradan 4’ncülüğe yükseldiğini anlatan Başkan Topbaş, 

“Bu güvenden dolayı son 5 yılda Dünya Bankası kredisi 

hariç, Hazine garantisi olmadan borçlandık, borçlanabi-

liyoruz. Borçlanmalarımızda ucuz maliyetli ve uzun va-

deli krediler kullandık. Dünyaca ünlü raiting kuruluşla-

rı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notunu yük-

seltti. Bu tablo, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itiba-

rını gösteren en belirgin göstergelerden biridir. Bu ara-

da belirtmeliyim ki Sayıştay dışında kendimizi bir ulus-

lar arası denetleme firmasına daha gönüllü olarak de-

netletiyoruz. Bu Türkiye’de bir ilktir. Şeffaf ve hesap ve-

rilebilir belediyecilik anlayışının en güzel örneğidir” diye 

konuştu.

Belediye şirketlerinin zarar ettiğine ilişkin haberlerin 

asılsız olduğunun altını çizen Topbaş, “Şirketler dış bor-

cumuz 2 milyar 379 milyon TL ve iç borç ise 2 milyar 236 

milyon TL toplam borç ise 4 milyar 616 milyon TL’dir ve 

bu borçların geri ödemesi söylenildiği gibi yakın bir ta-

rih değil 2028’e kadar uzanmaktadır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi’nin “2010 Mali Yılı Bütçesi”, “2010 Yılı 

Performans Programı” ve “2010-2012 Yıllarını Kapsa-

yan Yatırım Planı ile 2010 Uygulama Programı”nı kabul 

etti. Büyükşehir’in 2010 yılındaki bütçesi 6 milyar 300 

milyon TL olarak belirlendi. İSKİ, İETT ve şirketlerle bir-

likte 2010 konsolide bütçe ise 17 milyar 905 milyon TL.

Bütçenin yüzde 64’ü yatırımlara ayrılırken, ilk sırada 

ulaşım yatırımları yer aldı. 2010 yılı bütçesi dünyada-

ki ekonomik krize rağmen 2009 bütçesine göre yüz-

de 1’lik artış gösterdi. 2008 ile 2009 arasındaki bütçe-

si artış oranı ise yüzde 14’tü. 2010 Bütçesi, Belediye 

Meclisi’nde 167 kabul, 60 ret oyuyla kabul edildi.

Meclis Başkan Vekili Ahmet Selamet’in başkanlığında-

ki Kasım ayı olağan toplantısında, Başkan Kadir Top-

baş Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 2010 yılı bütçesini 

sundu ve yatırımları anlattı. Toplantıda İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Baştürk 

ile Genel Sekreter Yardımcıları Sabri Dereli, Şaban Er-

den, İrfan Uzun, Muzaffer Hacımustafaoğlu ve Hüseyin 

Eren de hazır bulundu.

Amaç hayat standartları yüksek İstanbul…

Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Kadir Topbaş, amaçlarının İstanbul’u hayat stan-

dartları daha yüksek bir kent haline getirmek olduğunu 

belirterek, medeniyetlerin çeyiz sandığı olan İstanbul’un 

dünya üzerindeki konumunu yükseltmek istediklerini 

söyledi. Bu amaçla İstanbul’un tüm sorunlarını çözme-

ye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, şöy-

le konuştu;

“Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi-

ni ele alırsak, 2009 yılında 6 milyar 200 milyon TL olan 

bütçemiz 2010’da dünyadaki ekonomik krize rağmen 

yüzde 1’lik bir artış gösterdi. Küresel ekonomik kriz-

de yatırım bütçesi yapmak çok önemliydi. Kentteki hiz-

metlerin sürmesiyle birlikte ülke ekonomisine katkı ya-

pıyoruz. Küresel krizin etkileri hala sürmektedir. Küre-

sel krizi önceden gören ve ona göre adım atan ender 

belediyelerdeniz. Bildiğiniz gibi Amerika’da krizin fitilini 

ateşleyen büyük banka batışı ve ardından gelen iflaslar 

2008 Ekim’inde oldu. Oysa biz, bundan çok önceleri kü-

resel bir krizin yaklaşmakta olduğunu fark ettik. Bu ne-
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Başkan Topbaş 
UCLG Dünya Konseyi 
Toplantısı’nı yönetti
UCLG Dünya Konseyi Toplantısı için Çin’e giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
ve UCLG Eş Başkanı Kadir Topbaş, 115 üyeye sahip UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı’nı 
yönetti 

Yıkılışının 
20. yılında 

Berlin Duvarı 
hatırası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, 20 yıl önce 
bir seyahatte bulunduğu sırada 
yıkılışına tanıklık ettiği 
Berlin Duvarı’ndaki yıldönümü 
kutlamalarına katıldı. 

Birlemiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği’nin en üst or-
ganı olan Dünya Konseyi toplantısı Çin’in Guangzhou 
kentinde yapıldı. UCLG eş Başkanlarından Guangzhou 
Belediye Başkanı Zhang Guangning’in daveti ve ev sa-
hipliğinde gerçekleşen toplantıya dünyanın çeşitli ülke-
lerinden 340 üye katıldı. Başkan Topbaş, UCLG Yönetim 
Kurulu toplantısının 2. oturumuna başkanlık etti. 
10 Kasım’da hazırlık toplantıları ile başlayan UCLG 
Dünya Konseyi Toplantısı 14 Kasım’da komite toplan-
tıları ile sona erdi.
China Hotel’deki UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı’na 
dünyanın birçok ülkesinden Belediye Başkanları ka-
tıldı. Açılış öncesinde Paris Belediye Başkanı ve UCLG 

eş Başkanı Betrand Delanoe ile biraraya gelen Başkan 
Topbaş, bazı belediye başkanları ile de bir süre sohbet 
etti.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden 115 üyeye sahip UCLG 
Yönetim Kurulu toplantısının 2. oturumuna başkan-
lık eden Topbaş, 2010 yılında düzenlenecek 3. Dünya 
Kongresi’nin gündemini ele alacaklarını belirtti. Başkan 
Topbaş önümüzdeki yılın önemli konu başlıklarının iklim 
değişiklikleri, ekonomik kriz, Akdeniz Yerel ve Bölgesel 
Yönetimleri Forumu toplantıları olduğunu söyledi. Top-
lantı gündemi ve hazırlanan raporlarla ilgili konuşmak 
isteyenlere söz veren Başkan Topbaş, oturumun ardın-
dan Asya Oyunları Geri Sayım Töreni’ne katıldı.

Berlin Duvarı Berlin Duvarı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve Bele-

diye Bürokratları ile birlikte Berlin’e bir ziyaret gerçek-

leştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş, Bernauer Strasse 111’de bulunan Berlin Duva-

rı anıtını gezdi.

Gezi sırasında bir açıklama yapan Başkan Kadir Top-

baş, duvar yıkılırken çekilen resimlerini gazetecilere 

gösterdi. 20 yıl öncesine ait fotoğrafl ar hem gazeteci-

ler, hem de kendisine eşlik eden Alman Heyeti ve Bele-

diye Meclis Üyeleri için büyük bir sürpriz oldu. Birçoğu 

şaşkınlığını gizleyemedi.

Dünya medyasının gündeminde olan duvarın yıkılması-

nın beklendiği bir anda Almanya’da bir seyahatte bu-

lunduğunu belirten Kadir Topbaş, “İnsanları birbirinden 

ayıran, sınırlar oluşturan, kan ve gözyaşının anıtsal bir 

yapısı olarak gördüğümüz Berlin Duvarı’ndan bir parça 

da olsa koparma imkânım oldu” dedi.

Duvarını yıkılışının bir mantık ve mantalitenin yıkılma-

sı olduğunu belirten Kadir Topbaş, “Hâlâ zihinlerinde ve 

beyinlerinde duvarlar olanlar var. İnşallah onların da du-

varları yıkılır ve insanlar sevgiye ve hoşgörüye birlikte 

ulaşırlar” diye konuştu.

Topbaş, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 20. yılı anısına açı-

lan anı defterine de “İnsanlığın utanç duvarlarından bi-

rine yıkılışında tanıklık eden bir kişi olarak 20. yılında 

anma programında da Meclis Üyelerimizle birlikte bu-

lunmak heyecan verici. Umarım ki halen zihinlerinde in-

sanları özgürlüklerine, hak ve hürriyetlerine kastetme 

niyetinde olanların da bellek ve zihinlerindeki duvarlar 

da yıkılır. 

Tüm insanlığa huzur ve barış içerisinde özgürce yaşam 

diliyorum” diye yazdı.



28 29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 
(İstanbul İtfaiyesi), günün şartlarına göre değişen olay-
lara zamanında müdahale etmek için meslek içi eği-
tim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul İtfaiye-
si personeli, Küçükçekmece’nin Kayabaşı Köyü mağa-
ralar mevkiinde gerçekleştirilen kurtarma tatbikatında, 
dünya standartlarındaki ekipman ve refleksleriyle gö-
nüllere su serpti.
Tatbikatta takla atarak bir otobüsün altında kalan bir 
araç ve uçurumdan aşağıya düşen bir minibüsün kur-
tarılması senaryoları canlandırıldı. İtfaiye personelinin 
modern cihazlarla yaptığı kurtarma operasyonlarında 
kurtarılan manken yaralılar, ilkyardımın ardından ambu-
lansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekiplerinin gerçeği 
aratmayacak kurtarma çalışması göz doldurdu.

Kurtarma istasyonları 6’dan 45’e çıkarıldı
Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği tatbikatta 3 
ayrı kazaya başarıyla müdahale edildi ve 7 ayrı kurtar-
ma senaryosu sergilendi. Tatbikatın ardından konuyla 
ilgili bilgi veren İstanbul İtfaiye Eğitim Merkezi Amiri Ce-
malettin Budak, eğitimde yer alan senaryoların çok ağır 
senaryolar olduğunu ve tüm personelin 5 yıl içerisinde 
bu eğitimi alacaklarını söyledi.
Tatbikatta, trafik kazalarına yönelik kurtarma operas-
yonlardaki tekniklerinin geliştirilmesi üzerine 3 haf-
ta süren bir eğitim verdiklerini vurgulayan Budak, “eği-
timler ilkyardım ile başlayıp müdahale operasyonlarıyla 
sona eriyor. Uyguladığımız senaryolarda arkadaşlarımı-
zın ekipman kullanma becerisini arttırmayı, kazazedeyi 
araç içinden çıkarırken stratejik kararlar verebilmesini, 
doğru ilkyardım uygulamasını ve olay yeri güvenlik ça-
lışmalarını etkili bir şekilde almasını amaçlıyoruz. Daha 
önce İstanbul İtfaiyesi’nin sadece 6 istasyonunda kur-
tarma görevi yapılırken, şimdi 45 istasyonumuzda kur-
tarma görevi yapılıyor” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
dünyada kullanılan son teknoloji ürünü 

araçlarla sürekli takviye ettiği 
İstanbul İtfaiyesi, şartlara göre değişen 

olaylara zamanında müdahale etmek için 
eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor.

İstanbul İtfaiyesi 
kurtarma hizmetinde 
dünya standardını yakaladı
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Zabıta’dan 
İSMEK kursiyerlerine 
tüketici hakları semineri
 İstanbul’un genelindeki İSMEK kursiyerleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Zabıtası’nın verdiği seminerler sayesinde tüketici hakları konusunda 
bilgileniyor. 

İSMEK turizme 
kalifiye eleman yetiştirecek

Eğitim kalitesi ve gösterdiği başarılarla ünü yurtdışına taşan İSMEK, 
turizm sektörünün ara eleman açığını kapatacak iki yeni branş açtı.

Ülkemizin sürekli artan turizm potansiyeli, bu alandaki 
nitelikli eleman ihtiyacını artırıyor. Bu potansiyel ve ih-
tiyaçtan yola çıkan İSMEK, turizm kenti İstanbul’un ar-
tan turist sayısına paralel olarak turizmde faaliyet gös-
teren kuruluşların kalifiye eleman ihtiyacına cevap ver-
mek üzere “Misafir Hizmetleri” ve “Turizm Odaklı Ko-
naklama” alanlarında iki branş açtı. 
İSMEK’in alanında uzman eğitmenlerle vereceği “Misa-
fir Hizmetleri Görevlisi” ve “Turizm Odaklı Konaklama 
Sektörü Ara Elemanı” yetiştirme branşlarına kayıtlar 
başladı. Gençlere yeni imkânlar sağlayacak yeni branş 
kayıtları, İSMEK Güngören Erdem Beyazıt Kültür Mer-

kezi Kurs Merkezi’nde devam ediyor.
Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler eğitimlerinin 
sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını 
alacaklar.

Kursa Katılacaklarda Aranan Ön Şartlar;
• En az ilköğretim mezunu olmak,

• 18-30 yaşları arasında olmak,

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yapacak  
 bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıta 
Daire Başkanlığı’nca, geçtiğimiz yıllarda verilen ve yo-
ğun ilgi gören; İSMEK kursiyerlerine yönelik Tüketici 
Hakları Seminerleri bu yıl yeniden başladı.
Kasım 2009 - Haziran 2010 eğitim döneminde İSMEK 
yönetimince yapılan programa göre;

Arnavutköy(Merkez), 
Çekmeköy(Merkez), 
Avcılar(Parseller), 
Bağcılar(Merkez), 
Çekmeköy(Mimarsinan), 
Bahçelievler(Çalışlar), 
Beykoz(Kavacık), 
Bahçelievler(Şirinevler),
Silivri(merkez), 
Bakırköy(merkez), 
Bayrampaşa(cevatpaşa), 
Silivri(gümüşyaka), 
Büyükçekmece(Merkez) 
Esenler(Fevziçakmak), 

Küçükçekmece(Halkalı) 
Kadıköy(SahrayıCedid), 
Şişli(Mecidiyeköy), 
Kartal(UğurMumcu), 
Zeytinburnu(Telsizler), 
Maltepe(Altıntepe), 
Pendik(Kaynarca), 
Sarıyer(Ferahevler), 
Zeytinburnu(Merkez), 
Tuzla (Aydıntepe), 
Ümraniye(Dudulu), 
Üsküdar(Ahmediye), 
Üsküdar(Çengelköy)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı 
Mustafa Tahmaz, İSMEK yönetimiyle birlikte gerçek-
leştirdikleri Tüketici Hakları seminerlerinde, kursiyerleri 
Ayıplı Mal, Garanti Şartları, Kapıdan Satış, Fiyat Etiket-
leri gibi Tüketici Hakları konusunda bilgilendirdiklerini, 
kursiyerlerin daha çok bayan ağırlıklı olması sebebiy-
le,  hanımların evde kullandıkları elektronik eşya, beyaz 
eşya, koltuk takımları, kıyafetler gibi ev ürünlerindeki 
karşılaştıkları sorunlarda sıkıntılarını nasıl aşacaklarını 
öğrendiklerinde çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. 
Mustafa Tahmaz verdikleri seminerler neticesi Tüketici 
Hakları Zabıta Amirliğine yapılan Tüketici şikâyet baş-
vurularında yoğun bir artış olduğunu belirtti.

İSMEK kurs merkezlerinde belirlenen sıraya göre her 
hafta bir seminer veriliyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sultanbeyli Çocuk ve 
Gençlik Merkezi öğrencileri 20 Kasım Dünya Çocuk 
Hakları Günü’nü, Fatih İlköğretim Okulu öğrencileriyle 
birlikte düzenledikleri etkinlikle kutladı. 
Fatih İlköğretim Okulu toplantı salonunda düzenlenen 
etkinlikte çocuk hakları, düne kadar sokaklarda çalış-
mak zorunda kalan çocukların gözünden anlatıldı. Yak-
laşık 200 çocuğun izlediği programda Sultanbeyli İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Hamit Çakır, Sultanbeyli Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Ahmet Demir ile İBB Darülaceze Mü-
dürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.  
İBB Kayışdağı Darülaceze Müdürlüğü Sultanbey-
li Gençlik Merkezi’nde eğitim gören çocukların da ka-
tıldığı programda şiir ve resim yarışmaları düzenlenir-
ken yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyele-
ri yetkililer tarafından verildi.  

Ayakkabı boyacısı gözüyle çocuk hakları…
İlköğretim öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibi sahne-
lediği oyunla, ülkemizdeki çocuk hakları uygulamalarını 
sokakta çalışmak zorunda kalan bir ayakkabı boyacı-
sının gözüyle anlattı. İzleyenlerin büyük beğenisini ka-
zanan “Ayakkabı Boyacısı” oyunu gösterisinin ardından 
mikrofona gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamit Çakır, ül-
kemizdeki çocuk hakları uygulamaları hakkında çocuk-
lara bilgi verdi.

Çocuklara 
haklarını  

“Ayakkabı 
Boyacısı” ile 

anlattılar 

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde 
Sultanbeyli’de düzenlenen etkinlikte, 

İlköğretim öğrencilerine hakları, 
sokakta çalışmak zorunda kalan 

çocukların gözüyle anlatıldı.  

Gençlik Meclisi 
Alman Eyalet Başbakanı’nı 

ağırladı

İstanbul’a bir ziyarette bulunan Almanya’nın Hessen 
Eyaleti Başkanı Roland Koch, 16 Kasım 2009 tarihinde 
Gençlik Meclisi’nin düzenlediği “Gençlik Ekseninde Al-
manya ve Türkiye” konulu panele katıldı. 
Koch, Gençlik Meclisi üyelerinin gerçekleştirdiği sunu-
mun ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtlar-
ken, özellikle gençlik yıllarındaki deneyimlerini ve gele-
cek ışığında iki ülke gençlik örgütlerinin nasıl bir yol ta-
kip etmesi gerektiğine dair önemli ifadelerde bulundu.   
Başbakan Roland Koch, Almanya’nın gençlik organi-
zasyonlarıyla stratejik birliktelik kurulması amacıyla 
düzenlenen panel sonrasında, Gençlik Meclisi üyeleri-
ni Hessen Eyaleti’nde ağırlayacağını belirtti.
Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerden olu-
şan bir heyetle birlikte İstanbul’u ziyaret eden Hessen 
Eyaleti Başbakanı Roland Koch, İstanbul programı kap-
samında Fatih’teki tarihi mekânları ve önemli turistik 
bölgeleri ziyaret ederek bilgi edindi. 
Gençlik Meclisi Üyeleri, günümüz dinamiklerini ve atıl-
ması gerekli adımları hesaba katarak geliştirdikle-
ri stratejik hamleleri sürdürerek, gençlerin yerelde ve 
uluslar arası düzeyde temsil yeteneklerini geliştirmeye 
yarayacak uluslar arası etkinlikler düzenlemeye devam 
edeceklerini belirtti.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, 
Almanya Hessen Eyaleti Başbakanı Roland Koch’u düzenlediği 

“Gençlik Ekseninde Almanya ve Türkiye” konulu panelde ağırladı.

Boyacısı” ile Boyacısı” ile 
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Okuma yazma bilmiyordu, 
şimdi dört mesleği var
İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Merkezi (İSMEM)’de 
meslek edindirilerek topluma yeniden kazandırılan gençler yeni bir hayata 
yelken açıyor.  

İSMEM, kurulduğu günden bu yana, sokakta yaşayan 
ya da sokağa düşme riski altında bulunan yüzlerce 
genci rehabilite ederek meslek sahibi yaptı. İSMEM’de 
meslek edindirilerek topluma yeniden kazandırılan 
gençler, örnek ve özverili bir hizmetin meyveleri olarak 
hayata yeniden başlıyor.  
İSMEM’in meslek edindirerek topluma yeniden kazan-
dırmaya çalıştığı gençlerden biri de 17 yaşındaki C.Ç. 
Aslen Batman’lı olan C.Ç, 7 çocuklu bir ailenin 2. çocu-
ğu. Anne ve Babası ayrı yaşayan C.Ç, 2002 yılında he-
nüz 10 yaşındayken evini terk ederek İstanbul’a gelmiş. 
İstanbul’da hiçbir akrabası bulunmayan ve bu nedenle 
uzun süre sokaklarda yaşamak zorunda kalan C.Ç’nin 
hayatı Aksaray meydanında sabahlamaya hazırlandığı 
bir akşam vakti değişmiş.  

İSMEM’li hocalar geldi ve…
Uzun süre sokaklarda kalan C.Ç’nin hayatı, İSMEM 
sosyal çalışmacılarının kendisine ulaşmasıyla değişir. 
İSMEM’li sosyal hizmet uzmanlarının İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’ne bağlı bir kurumda, okul eğitimini ta-
mamlayarak meslek sahibi biri olmak isteyip istemedi-
ği yönündeki soruya “kim istemez ki” diyerek cevapla-
yan C.Ç, İSMEM’e yerleşir.  

Okuma yazma bilmeyen C.Ç. şimdi 4 meslek sahibi
İSMEM’e geldiğinde okuma yazma bilmeyen C.Ç’nin ön-
celikle ilköğretim eğitimi almaya başlaması sağlanmış. 

Dışarıdan devam ettiği ilköğretim eğitiminde şu anda 
7. sınıf derslerini gören C.Ç, İSMEM’deki mesleki kursla-
ra da katılarak geleceğine yatırım yapma yoluna gitmiş. 
Halen kartonpiyer yapımı eğitimlerine katılan C.Ç, terzi-
lik, bahçıvanlık ve temizlik gibi meslek dallarının sertifi-
kalarına da sahip.  

“En büyük hayalim futbol, olmadı beden eğitimi…”
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen C.Ç, 
aynı zamanda Darülacezespor’da da futbol oynuyor. 
Takımının sağ bekinde görev yapan C.Ç’nin en büyük 
hayalini sorduğumuzda ise aldığımız cevap “Bir gün 
Şükrü Saraçoğlu çimlerine futbolcu olarak basmak” 
oluyor.  
İlköğretim 7. sınıfı dışarıdan okuyan C.Ç, “Futbolcu ola-
mazsam liseyi de bitirdikten sonra mutlaka spor aka-
demisini kazanıp beden eğitimi öğretmeni olacağım” 
diyor.  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanlığı Kayışdağı Darülaceze Müdür-
lüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren İSMEM’de, so-
kakta yaşayan ya da sokağa düşme riski altında bulu-
nan 81 Genç yaşamını sürdürüyor. İSMEM’li gençler, Bil-
gisayar, marangozluk, berber, bahçıvanlık, sıhhi tesisat, 
mekanik, otomasyon, elektronik, elektrik, terzi, inşaat, 
Boya-kartonpiyer, CNC operatörlüğü gibi meslek dalla-
rında eğitim görüyor.  

Tekerlekli sandalyeli gençler 
ALO 153’te çalışıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM), özürlülere kendi 
evlerinde çalışabilme imkânı sunuyor. 

İSÖM, özürlülerin çalışma hayatına aktif katılımları-
nı sağlamak için yürüttüğü projelerle toplumsal refa-
hın oluşumuna büyük katkılar sunuyor. Bu amaçla 2007 
Temmuz ayında İSÖM tarafından kurulan ALO 153 Çağ-
rı Merkezi ile özürlülere evde çalışma fırsatı sunuluyor. 
İSÖM ALO 153 Çağrı Merkezi’nde istihdam edilen te-
kerlekli sandalyeli özürlü vatandaşlarımız, hiçbir ulaşım 
engeline takılmadan ve zaman kaybetmeden evlerin-
den çağrıları karşılıyor. 

 İşe gitmek için bir saat öncesinde kalkmıyorsunuz 
Arzu Doğan, 25 yaşında tekerlekli sandalye ile hayatı-
nı devam ettiren özürlülerden yalnızca biri. Hatay Mus-
tafa Kemal Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü 1. sınıf öğ-
rencisiyken yaşadığı kaza sonucu tekerlekli sandalye 
ila hayatını devam ettirmek zorunda kalan Arzu Doğan; 
özürlülerin evde istihdamıyla ilgili olarak düşüncelerini 
şöyle dile getirdi “İSÖM’de katıldığım, meslek edindirme 
kurslarına başvurarak, 4 aylık bir çağrı merkezi ve güzel 

konuşma kursu aldım. Kurstan sonra İSÖM’de çalışma-
ya başladım. İlk öncesinde evden çalışmaya sıcak bak-
mamıştım; ancak şimdi çok memnunum; çünkü teker-
lekli sandalye ile evden çıkıp asansörü kullanarak işe 
gitmeniz ve dönmeniz büyük bir zorluk ve zaman kay-
bı oluyordu. Kahvaltından giyinmenize, işe gitmenize 
kadar geçen süreç hep ölü zaman olmakta. Şimdi ise 
sabah hızlı bir kahvaltıdan sonra hemen işinizin başı-
na geçebiliyorsunuz. Bu daha zinde bir şekilde işe baş-
lamınızı sağlıyor. 
Evde daha erken bir saatte kalkıp, yolda kaybedeceği-
niz zamanı kahvaltı ve sporla geçirerek işinizin başına 
oturmanız veriminizi çok arttırıyor. Aynı şekilde akşam-
ları da işten eve dönerken zaman kaybetmiyorsunuz. 
Daha fazla kendinize zaman ayırarak gününüzü daha 
verimli geçirebiliyorsunuz. 
Ayrıca evinizde anneniniz, babanız, kardeşlerinizle yani 
sürekli bir sevgi yumağının içinde oluyorsunuz. Bu da 
sizi çok huzurlu mutlu kılıyor.” 
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‘Özürlülük Bilinci’ 
etkinliklerle yeniden 
pekişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM), 
3 Aralık Dünya Özürlüler Günü münasebetiyle 

birbirinden anlamlı etkinliklere imza attı. 
Toplumdaki özürlülük bilincinin 

artmasını amaçlayan gösteriler, 
İstanbul halkının ilgi ve beğenisiyle karşılaştı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Özür-
lüler Müdürlüğü, 2 Aralık-5 Aralık 2009 tarihleri arasın-
da gerçekleştirdiği “Dünya Özürlüler Günü” etkinlikleri 
ile özürlülerin yaşamlarına dikkatleri çekti.

Özürlüler Günü’nde yaşama kulaç attılar 
Kutlamalar çerçevesinde ilk etkinlik yüzme yarışmasıy-
dı. Özürlü yüzücüler, İSÖM tarafından düzenlenen yüz-
me yarışmasında dereceye girebilmek için yarıştılar. 
İstanbul’un çeşitli yerlerinden 250 özürlü çocuğun ka-
tıldığı yarışmayı, Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi Ta-
kımı kazandı.   
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi’nde düzenlenen ya-
rışmaya İstanbul’un çeşitli yerlerinden gelen 250 özür-
lü yüzücü katıldı. 6 spor kompleksinin takımlar halin-
de yarıştığı organizasyonda birinciliği Hamza Yerlikaya 
Spor Kompleksi takımı kazanırken, Cemal Kamacı Yüz-
me Takımı 2. oldu. Zeytinburnu Spor Kompleksi Takı-
mının 3.lüğü kazandığı organizasyonda dereceye giren 
takımlara ödüllerini Büyükşehir yöneticileri verdi.
 

255 zihinsel özürlü öğrenciye sertifika verildi
Özürlü çocuklara yüzme yarışması ve 20.Özürlü Mer-
kezi Sancaktepe Özürlüler Merkezi açılışının ardında 
Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM) okullarında 2 yıl boyunca 
eğitim alan zihinsel özürlü öğrencilere sertifikaları Fes-
hane Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen Akşam 

Yemeğinde takdim edildi.  
255 zihinsel özürlü öğrenciye sertifikalarının verildi-
ği törene İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Altıntaş, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardım-
cısı Sabri Dereli, İstanbul Büyükşehir Belediye Mecli-
si Özürlüler Komisyonu Başkanı Cemal Merdan, Sağ-
lık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Muzaffer Sa-
raç, Özürlüler Müdürü Bekir Köksal, , yılların usta oyun-
cusu Erdal Özyağçılar, Sanatçı Zekai Tunca, ‘Var mısın 
Yok musun’ programın unutulmaz isimleri Tony ve Me-
tin Avşar katıldı. 
Konuşmaların ardında başarılı olan zihinsel özürlü öğ-
rencilerin sertifikaları İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa 
Altıntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
ter Yardımcısı Sabri Dereli, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Özürlüler Komisyonu Başkanı Cemal Merdan, Sağ-
lık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Muzaffer Sa-
raç, Özürlüler Müdürü Bekir Köksal, Usta Oyuncu Erdal 
Özyağçılar, Sanatçı Zekai Tunca, Tony ve Metin Avşar 
tarafından takdim edildi.  

Engelliler oynadı yıldızlar alkışladı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü’nün 
Dünya Özürlüler Günü etkinlikleri çerçevesinde Okmey-
danı Cemal Kamacı Spor Salonu’nda düzenlediği engel-
liler basketbol karşılaşması yıldız yağmuru altında ger-
çekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın ev sahipliğini yaptığı organizasyona İstan-
bul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Milli Olimpiyat Komite-
si Başkanı Togay Bayatlı ve Türkiye Bedensel Engelliler 

Spor Fedarasyonu Başkanı Mustafa V. Gürpınar’ın yanı 
sıra, Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı, Levent Üzümcü, Yavuz 
Seçkin ve Korcan Karar gibi çok sayıda ünlü sima ka-
tıldı. 

Hedef engelsiz bir İstanbul…
Maç öncesinde davetlilere hitap eden İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bir şehrin mede-
niyet ölçüsünün o şehirde yaşayan vatandaşların ve 
özürlülerin şehri kullanma oranına bağlı olduğunu be-
lirterek, “Belediye başkanlığımızda Sayın Başbakanı-
mız döneminde özürlülere yönelik olarak başlatılan ça-
lışmaları geliştirerek devam ettirdik. Biz göreve geldi-
ğimizde İstanbul’da 2 tane özürlüler merkezi vardı. Bu-
gün sayısını 20’ye yükselttik. Yaptığımız her yatırımda 
özürlülerimizin bu yatımlardan faydalanabilmesini göz 
önünde bulundurduk. Engelli bir kişi her ortama girebil-
meli, neye ihtiyaç duyarsa yapabilmeli. Hatta canları is-
tediğinde balık tutamaya, sinemaya, tiyatroya gidebil-
meli. Tüm amacımız İstanbul genelinde bunu başarabil-
mektir” şeklinde konuştu.
Programda daha sonra Dünya Şampiyonu Galatasaray 
Engelliler Basketbol Takımı ile Avrupa Üçüncüsü Beşik-
taş Engelliler Basketbol Takımı bir gösteri maçı yaptı. 
Başkan Kadir Topbaş’ın hava atışıyla başlayan maç-
ta spor ve dostluk adına çok güzel görüntüler yaşandı. 
Etkinliğin sonunda Başkan Topbaş tarafından ünlü ko-
nuklara teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi. Progra-

ma katılan engelliler ile aileleri de güzel bir geçirmenin 
ve ünlü simalarla tanışmanın keyfini yaşadılar.

 Özürlüler “Şair Evlenmesi” tiyatro oyunuyla 
sahnedeydi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sos-
yal Hizmetler Daire Başkanlığı Özürlüler Müdürlüğü 
(İSÖM)’e bağlı Küçükçekmece Özürlüler Tiyatro Grubu,  
Şinasi’nin meşhur oyunu, “Şair Evlenmesi”ni sahnele-
di. 4 Aralık Cuma günü Güngören Erdem Beyazıt Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleşen program seyirci tarafın-
dan büyük beğeniyle alkışlandı.

Son gün İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapıldı
 “Dünya Özürlüler Günü” etkinlikleri kapsamında,5 Ara-
lık Cumartesi günü İSÖM öncülüğünde  “Dünya Özür-
lüler Günü Yürüyüşü” düzenlendi.  Galatasaray Lisesi 
önünden start alan yürüyüşe, İSÖM’e bağlı Özürlü Mer-
kezlerindeki özürlü çocuklar ve ailelerin yanı sıra, Mil-
li Eğitime Bağlı Özürlü Okulları, İstanbul Valiliği Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü ve Özürlü Dernekleri ile diğer si-
vil toplum kuruluşları katıldı. 
Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde son bulan 
yürüyüşün ardından günün anlam ve önemini belirtmek 
amacıyla kısa bir tören düzenlendi. Kısa törende İstiklal 
Marşı ve saygı duruşunun ardından basın bildirisi okun-
du.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanlığı Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM), 
2004 yılından bu yana 665 özürlü İstanbullunun çalışma 
hayatına katılmasını sağladı. İŞKUR’la ortaklaşa birçok 
çalışmaya imza atan İSÖM İstihdam Birimi, 2004 -2007 
yılları arasında 352, 2008 yılında 140, 2009 yılında ise 
173 özürlü bireyin iş hayatına atılarak üreterek yaşa-
maya başlamasını sağladı. 

3 Bin Özürlü iş için sırada
İSÖM İstihdam birimine başvurarak iş talebinde bulu-
nan 3 bin 78 özürlü, İSÖM’le çalışma hayatına katılma-
yı bekliyor. 
Kurulduğu günden bu yana yüzlerce özürlüyü iş sa-
hibi yapan İSÖM İstihdam Birimi’ne başvuruda bulun-
mak isteyen özürlülerin 0212 449 96 27 numaralı İSÖM 
santralini arayarak irtibata geçmesi yeterli. Özürlüler 
Müdürlüğü (İSÖM) Mesleki Beceri anlamında nitelik ka-
zandırılan özürlü bireylerle işvereni buluşturan adres 
olmaya devam ediyor.

“Konuşan Parmaklar Projesi” 
başarıyla tamamlandı

İSÖM’den 665 özürlüye 
çalışma imkânı 
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM), 
İstanbul genelinde 665 özürlüye
 iş sağladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanlığı Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM) ile 
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı iş-
birliği ve Gençlik Programı - Eylem 1.2 kapsamında ger-
çekleştirilen “Konuşan Parmaklar Projesi” tamamlandı.  
Proje kapsamında İSÖM’ün 20 işitme özürlü gençten 
kurulu İşitme Özürlüler Tiyatro Topluluğu’nun gerçek-
leştirdiği; 18 yaş altı işitme özürlülerin fi ziksel/psiko-
lojik ve zihinsel gelişimlerini olumlu yönde etkilemek 
amacıyla mesajlar veren “Keloğlan Seçme Masallar 
DVD”si hazırlandı. 
İSÖM Hizmet Geliştirme ve Değerleme Birimi Sorumlu-
su Yunus Karacalı’nın Koordinatörlüğünde gerçekleşti-
rilen “Konuşan Parmaklar Projesi” çerçevesinde ayrıca, 
işitme özürlü bireylerle hizmet sunumu sırasında ileti-
şim kurması gereken görevlilere verilecek eğitimlerde 
kullanılacak “Türk İşaret Dili Eğitim Kitabı” ve “Türk İşa-
ret Dili Eğitim DVD”si de hazırlandı.
 İşaret Dili’nin işitme özürlü bireylerle iletişim kurmada 
önemli bir araç olduğu ve toplumun tüm kesimlerinde 

yaygınlaştırılması gerektiği mesajı, projenin ana hedef-
leri arasında.  
Özürlüler Müdürü Bekir Köksal, AB Gençlik Programı 
Eylem 1.1 kapsamında zihinsel özürlü çocukların “Sihir-
li Eller” projesini başarıyla tamamladığını, işitme özürlü 
gençlerin de “Konuşan Parmaklar Projesi”ni aynı başa-
rıyla tamamladıklarını belirtti.  
Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM) tarafından verilen tiyat-
ro ve sinema atölyesi eğitimlerine katılan işitme özür-
lü gençler tarafından oluşturulan işitme özürlüler tiyat-
ro topluluğu, İSÖM bünyesinde daha önce “Tarla Kav-
gası, 7 Kocalı Hürmüz, Susuz Yaz” gibi tiyatro oyunları 
ve pandomim üzerine birçok oyun sahneledi. “Konuşan 
Parmaklar Projesi” kapsamında görev alan gençlerden 
Samet DEMİRTAŞ ve Hasret DİLSİZ Bahçeşehir Üniver-
sitesi ile 2009 yılında ortaklaşa hayata geçirilen “Si-
nema Atölyesi Projesi” kapsamında da; farklı hikâyesi 
olan, senaryosunu kendilerinin yazdığı, kendilerinin ka-
mera önü ve arkasında görev aldığı “Senin İçin” isim-
li fi lmi çektiler. 

“Konuşan Parmaklar Projesi” “Konuşan Parmaklar Projesi” “Konuşan Parmaklar Projesi” “Konuşan Parmaklar Projesi” 

Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM) 

ve AB Eğitim ve 

Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı işbirliği ile yürütülen 

“Konuşan Parmaklar Projesi” 

başarı ile tamamlandı. 
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Güngören Belediye Başkanı Ş.Yücel Karaman’ı 2008 

senesinde de bu sayfalarda konuk etmiştik. Biz ken-

disiyle söyleşi yaparken, tabir doğru olursa, yerel se-

çimler için son düzlüğe girilmişti. Yaptıkları icraatları 

anlatırken yüzündeki haklı mutluluğa, hayata geçirme-

yi planladığı projeler söz konusu olunca da heyecanı-

na şahit olmuştuk. Mart 2009 seçimlerini kazanıp, tek-

rar başkan seçilen Başkan Karaman’la nerede kalmış-

tık diyerek, daha önce hizmet heyecanıyla bizlerle pay-

laştığı projelerini konuştuk…
 

Türk sporunun yükünü  İstanbul çekiyor. Bu yükü 
paylaşan ilçelerden birinin de Güngören olduğunu 
biliyoruz. Destek ve yatırımlarınızın özellikle genç 
sporcuların yetişmesindeki rolü büyük. Bu anlamda son 
zamanlarda olimpik yüzme havuzundan bahsedildiğini 
duyduk. Nedir bu proje? 

İstanbul’un en büyük eksikliklerinden birisi, şampiyo-
nalara ev sahipliği yapacak düzeyle kapalı bir yüzme 
havuzunun bulunmayışıdır. Geçtiğimiz günlerde Abdi 
İpekçi Arena’da gerçekleştirilen Avrupa Kısa Kulvar 
Yüzme Şampiyonası’nda bu eksikliği hep beraber ya-
şadık. Biz de Güngören Belediyesi olarak bunu gide-
recek çalışmalara zaman kaybetmeden başladık. Toz-
koparan Mahallesi’nde, devletimizin ilgili kurumları-
nın desteğiyle Türkiye’ye ve İstanbul’a yakışır bir olim-
pik yüzme havuzu inşaa ediyoruz. Şampiyona için Abdi 
İpekçi’nin zeminine kurulan havuzlar buradan söküle-
rek Tozkoparan’da yapımı süren olimpik yüzme havu-
zuna yerleştirilecek.  

Konumuz spordan açılmışken, Başbakan R. Tayyip 
Erdoğan’ın bizzat ödüllendirdiği Güngören Ligi 
projenizden de bahsedebilir miyiz? Projeden 
umduğunuz hedeflere ulaşabildiniz mi?  

Bir Çin atasözü der ki, “Bir yıl sonrasını düşünüyorsan 

pirinç ek. 10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik. 50 

yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir.” Biz bu sö-

zün doğruluğuna inandık. Ve geçlerimize yatırım yap-

maya karar verdik. ‘Eğitime tam destek’ yaklaşımımız 

sonuç verdi ve İstanbul’da eğitim kalitesinde ilçemiz al-

tıncılığa yükseldi. Bu başarıda; belediyemizin İlçe Kay-

makamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor 

Müdürlüğü’nün desteğiyle yürüttüğü Güngören Bi-

lim Kültür Sanat ve Spor Ligi (Güngören Ligi)’nin payı 

büyük. Lig’in 2009-2010 eğitim yılıyla ilgili startını ise 

geçtiğimiz günlerde verdik. Okullarda, öğrencilerimi-

zin aktivitelerini gerçekleştirecekleri ortamlar hazırla-

dık. Güngören Ligi sayesinde öğrencilerimiz yetenekli 

oldukları alanlarda kendilerini geliştirmenin tadını yaşı-

yor. Geçen sezon yaklaşık 20 bin öğrencinin aktif katılı-

mı ile gerçekleşen lig çerçevesinde; münazaradan, fut-

bola ve badmintona, kısa film yarışmasından afiş tasa-

rımına ve engelliler spor karşılaşmalarına varıncaya ka-

dar 20 dalda yarışmalar düzenliyoruz. Böylece gençle-

rimizin kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu 

yıl Güngören Ligi’ne 25 bin öğrencinin katılmasını bek-

liyoruz.   

Görevi devraldığınız  2004 yılından sonra Güngören’in 
çehresi hızla değişti ve güzelleşti. Bu konuda 
belediyenizin gayretli çalışmalarını yakından takip 
ettik. Hala devam eden ve gerçekleştirilmeyi bekleyen 
projeler olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki günlerde 
Güngören’i başka ne gibi yenilikler ve sürprizler 
bekliyor? 

Bu dönem önceliğimizi, eğitim başta olmak üzere ye-

şil alanların ve parkların artırılmasına veriyoruz. İn-

sanımızın çocuklarını güven içinde gezdirebileceği 

alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, 

Magirus’un eski fabrika arazisinin halkımıza kazandırıl-

ması için hazırlıklarımız sürüyor. Ayrıca Köyiçi’ne büyük 

bir spor kompleksi ve deprem parkı kazandıracağız. 

Güngören’in kurucusu II. Gençosman’ın Hasbahçesi’nin 

canlandırılacağı güzel bir parkımız daha olacak. Ancak 

yapacağımız bütün yeni parklarda belirli bir temayı uy-

gulamaya özen göstereceğiz. Bu alanda bir yeniliği-

miz de parklarda kuracağımız otomatik sulama siste-

mi olacak. 

Elbette ki çalışmalarımız sadece yeşil alanlarla sınır-

lı kalmayacak. Halkımızın çok önemsediği Güngören – 

Kabataş tramvay hattındaki ‘aktarma’ sıkıntısını, önü-

müzdeki aylarda kaldırıyoruz. Bir yenilik de çöp topla-

ma sistemimize geliyor. Güngören’i çöp kutularına boğ-

madan yer altına konteynırlar yerleştiriyoruz. Henüz 

test aşamasındaki bu çalışmamızı başarılı olması ha-

linde yaygınlaştıracağız. Yine ilçemiz için önemli oldu-

ğunu düşündüğümüz belediye başkanlık binasının ye-

nilenmesine de yakında başlıyoruz. Projesi hazırlandı 

ve iş karar aşamasına geldi. Güngören halkına; kapalı 

otoparkı, yeşil alanları ve hizmet binasıyla, mevcut yapı 

yerine çok daha modern bir Belediye Başkanlık Binası 

kazandıracağız. 

“50 yıl sonrasını düşünüyorsan 
insan yetiştir”
Çin atasözünde dendiği gibi, “Bir yıl sonrasını düşünüyorsan pirinç ek. 
10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik. 50 yıl sonrasını düşünüyorsan
insan yetiştir” sözünün doğruluğuna inandığını ifade eden 
Güngören Belediye Başkanı Ş.Yücel Karaman, 
özellikle gençlere dönük yatırımlar konusunda kararlılığını vurguluyor.
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 Başbakan Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde başlattığı 
“Asfalt Sempozyumu”nun beşincisi, Karayolları Genel Müdürlüğü 
ve İSFALT’ın işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye 
Başkanlığı döneminde başlattığı “Asfalt Sempozyu-
mu”, Karayolları Genel Müdürlüğü’nce sonraki yıllarda 
geleneksel hale getirildi ve bu yıl beşincisi gerçekleşti-
rildi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Yollar Türk Mil-
li Komitesi (YTMK) ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Der-
neği (ASMÜD) işbirliğiyle 18-19 Kasım 2009 tarihlerin-
de Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat 
Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 5. Asfalt 
Sempozyumu’nda yol üstyapısı konusunda çalışan yol 
otoriteleri, akademisyenler, üretici ve uygulayıcılar bir 
araya geldi. Asfalt bilimi ile uygulamaya ulusal ve ulus-
lararası düzeyde katkıda bulunması amaçlanan sem-
pozyuma kamu, üniversite ve özel sektör çalışanları da 
bildirilerle katıldı ve konuyla ilgili çeşitli bulgular payla-
şılarak değerlendirildi. 

Sempozyuma İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de 
Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Yol Bakım ve 
Onarım Müdürü Mehmet Özçelik ile İSFALT adına Ge-
nel Müdür Çağatay Kalkancı ile 20 kişilik geniş bir tek-
nik heyet katıldı. İSFALT Heyeti, sempozyumda “Shıng-
le Atıklarının Bitümlü Sıcak Karışım Üzerindeki Etkileri” 
başlıklı bildiri de sundu.
Sempozyumun, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın yönetti-
ği “Sathi Kaplamalar ve Asfalt Karışımların Performan-
sı” konulu dördüncü oturumuna yurtiçi ve yurtdışından 
uzmanlar katıldı. Sunulan bildirilerde Karayolları Genel 
Müdürlüğü ile TÜBİTAK’ın projeleri anlatıldı. ABD’de ko-
nuyla ilgili yapılan yeni çalışmalar ele alındı. Oturumda; 
Prof. Dr. Erol Tutumluer (Illinois Üniversitesi, ABD.) “İnce 
Asfalt Kaplamaların Analizi ve Performansı” konulu bir 
konuşma yaptı. Prof. Dr. Mustafa Karaşahin’in yöneti-

ciliğinde yapılan “Asfalt Üstyapıların Bugünü ve Yarını” 
konulu panelde konuşan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt konusunda aldığı 
mesafeyi anlattı ve geleceğe yönelik gelişme tahmin-
lerini dile getirdi. 2004’ten önce “Bitümlü Temel ve Bin-
der Uygulamaları”nın az olduğunu ve farklı karışımlarda 
üretim ve uygulama yapılmadığını belirten Ilıcalı, şöyle 
konuştu; 
“Başkanımız Kadir Topbaş göreve geldikten sonra 
İstanbul’un yollarındaki plentmix, bitümlü temel ve bin-
der uygulamaları arttı. Sessiz asfalt ve SMA karışım-
ları yapılarak uygulandı. İnce mastik asfalt uygulama-
ları yapıldı. Recycle asfalt üretimi ve uygulamaları ya-
pıldı. Ürün sayısı 76’ya çıktı ve 10 adet ürün için patent 
başvurusu yapıldı. Ayrıca, renkli asfalt uygulamaları ya-
pıldı, laboratuarlarımız 5 ayrı test için akredite oldu, 15 

test için de TÜRK-AK’a müracaat edildi. Yine bu dö-
nemde emülsiyon, modifi ye bitüm, çatlak derz bitümü, 
asfalt yalıtım malzemesi, ek yeri bandı gibi malzemeler 
üretildi ve satılmaya başlandı. Laboratuarlarımız “EN 
Standardı”na göre uyarlandı. 
Türkiye’de bir yılda dökülen asfalt miktarının üçte iki-
sinin belediyelerce gerçekleştirildiği dikkate alınırsa, 
tüm belediye yatırımlarının yüzde 48’ini tek başına ger-
çekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve şirke-
ti İSFALT’ın bu konuda ne kadar mesafe aldığı daha iyi 
anlaşılır.”
U. Kenan Adiloğlu (KGM), Prof. Dr. Erol Tutumluer (Illinois 
Ünv.), Doç. Dr. Yetkin Yıldırım, (Teksas Ünv.), İbrahim Yay-
kıran (ASMUD), A. Gürkan Güngör’ün de (KGM) konuş-
macı olarak yer aldığı panelin sonunda Karayolları Genel 
Müdürü Cahit Turan katılımcılara şükran plaketi sundu.

Asfalt sempozyumunda 

yeni teknolojiler konuşuldu
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“Kristal Çınar Ödülü” 
AĞAÇ A.Ş’ye verildi
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi AĞAÇ A.Ş’nin başarılı çalışmaları, 
5. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’nde “ Kristal Çınar Ödülü”ne layık görüldü. 

Ulusal Kalite Ödülü İDO’nun
Bu yıl 17’ncisi düzenlenen Ulusal Kalite Kongresi’nde büyük işletmeler 
kategorisinde ulusal kalite ödülüne Borusan Lojistik ve İDO layık görüldü.  

Türkiye’nin değişik bölgelerinden 100 firmanın katıldı-
ğı 5. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi çok gü-
zel görüntülere sahne oldu. Sergiye katılan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi AĞAÇ A.Ş., bu yılki “Kristal Çınar 
Ödülü”nün sahibi oldu.
Ulusal Kristal Çınar Ödülleri, kaliteli kentsel yeşil alan-
ları ön plana çıkarmak, tamamlanmış peyzaj projelerine 
dikkat çekmek, süs bitkileri üretimini teşvik etmek, ba-
şarılı peyzaj uygulamalarına ve ağaçlandırma çalışma-
larına sahip kamu kurum ve kuruluşlarını ödüllendirmek 
ve başarılarını takdir etmek amacıyla veriliyor. 
İstanbul’da, Bayındır´da ve Türkiye´nin birçok bölge-
sinde Fidan ve Mevsimlik Çiçek üreticilerine olan des-
teklerinden ve başarılı peyzaj uygulamalarından dolayı 
ödüle hak kazanan İstanbul Ağaç ve Peyzaj Genel Mü-

dürü Eyyüp Karahan ödülünü Ödemiş Belediye Başka-
nı Bekir Keskin´den aldı.
Karahan konuşmasında, Başkan Kadir Topbaş’ın, köy-
lerde alım garantili mevsimlik çiçek yetiştiriciliği, gül ye-
tiştiriciliği, lale yetiştiriciliği vb. üretim projelerini haya-
ta geçirmek için kendilerine talimat vermesinin ardın-
dan üretici köylülere eğitimden başlayarak malzeme ve 
alım desteği verdiklerini belirterek, 
“Bunun sonucunda köylülerimizin ve dolayısıyla proje-
lerimizin başarılarına şahit olduk. Tabi bununla da kal-
madık: kurulduğumuz günden bugüne sektörümüze 
standart getirdik ve yerli üretimi geliştirdik. İstanbul 
Ağaç ve Peyzaj A.Ş. olarak iyi ve yararlı olan faaliyetle-
ri gerçekleştirmek konusunda başarılı çalışmalarımıza 
devam edeceğiz” dedi. 

Türkiye Kalite Derneği (Kalder) ve TÜSİAD tarafından 
17’ncisi verilen ‘Ulusal Kalite Ödülleri” sahiplerini buldu.  
Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’nü Eskişehir Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Büyük İşletmeler Kate-
gorilerinde “Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü ‘Borusan Lo-
jistik ve Ulusal Kalite Başarı Ödülünü ise İDO kazandı.
Büyük işletmeler kategorisinde 2 kuruluşun ‘Ulusal Ka-
lite Ödülü’ için başvurduğunu söyleyen Kalite Ödülü Yü-
rütme Kurulu Başkanı ve Sakarya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Durman, EFQM Mükemmellik Mode-
li esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda her 
iki kuruluşunda finalist olma başarısı gösterdiğini vur-
guladı. 

Paksoy: “Kalite yolculuğu bitmeyen bir süreçtir”
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda dü-
zenlenen ödül gecesinde Ulusal Başarı Ödülü’nü İDO 
adına Genel Müdür Ahmet Paksoy aldı. 2006 yılında ka-

tıldıkları Ulusal Kalite Hareketi ile bu yolculuğu resmi-
leştirdiklerini belirten İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy, 
verdikleri destekten dolayı başta İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a, yönetim kuruluna ve 
bu yorucu süreçte gece günden demeden özverili çalış-
malarından dolayı İDO personeline teşekkür etti. 
Kalite yolculuğunun bitmeyen bir süreç olduğunu hatır-
latarak kamu kurumlarında kalite çalışmaları yapmanın 
zorluğuna da değinen Paksoy, İDO’nun taşıdığı yolcu ve 
araç sayısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle bir dünya li-
deri olduğunu ifade etti.   
Mükemmellik modeli esas alınarak yapılan masa başı 
ve saha ziyaretleri değerlendirme sonuçlarına göre Bo-
rusan Lojistik ve İDO iki büyük ödülü kazanırken, bu yıl 
11 kurum ve kuruluş mükemmellikte kararlılık, 17 ku-
rum ve kuruluş mükemmellikte yetkinlik belgesi alma-
ya hak kazandı. 
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İDO ile Boğaz keyfi  başkadır 
İDO, İstanbul Boğazı’nın güzelliğini hafta sonlarında düzenlediği 
‘duraksız gezilerle’ boğaz tutkunlarına sunuyor. 
Eşsiz manzarayla buluşmak isteyenler her hafta Pazar günü keyif bulacak.  

İGDAŞ kalitede 
mükemmellik yolunda hızla 
ilerliyor

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve TÜSİAD tarafından bu yıl 17’incisi düzenlenen 
“Ulusal Kalite Ödülleri”nde İGDAŞ büyük bir başarıya imza atarak 
“Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi” aldı. 

İDO’nun ‘duraksız’ turları 8 Kasım’da başladı. Kış boyu 

devam edecek turlar, Eminönü – İstinye – Çubuklu –

Eminönü güzergâhında yapılacak. 

Pazar günleri saat 14:00’de Eminönü İskelesi’nden baş-

layan boğaz turu, İstanbulluların seçtiği yeni yolcu va-

purlarıyla yapılıyor. Mevcut turlardan farklı olarak,  bu 

seneki turlar iskelelere uğramadan “duraksız” gerçek-

leştiriliyor. İDO yolcuları, Boğaziçi’nin benzersiz güzel-

likteki sahillerini gezerken, yalılar, saraylar ve iskeleler 

arasında tarihsel bir yolculuğa çıkma fırsatına da ka-

vuşuyor. İDO’nun İstanbullulara doyumsuz Boğaz key-

fi  yaşatan hizmeti Kurban Bayramı’nda 4 gün boyunca 

devam etti.  Vatandaşlar, bayramın getirdiği güzel duy-

guların yanında, Boğaz keyfi ni de konforla birlikte ya-

şadı. Yaklaşık 2 saat süren turların kişi başı ücreti ise 

10 TL olarak belirlendi.

18 Kasım 2009 tarihinde Lütfi  Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda düzenlenen “Ulusal Kalite Ödülleri” ödül tö-
reninde kalitede mükemmelliği yakalayan ve kararlığı-
nı sürdüren kurum ve kuruluşlar ödüllendirildi. Törende 
İGDAŞ adına Mükemmellikte Yetkinlik Belgesini Genel 
Müdür Bilal Aslan, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Ali Rıza Kaylan’ın elinden aldı.   
İGDAŞ, 2008 yılında KalDer ile İyiniyet Bildirgesi imza-
layarak başladığı kalitede mükemmellik yolculuğunda 
hızla ilerleyerek vizyoner yaklaşımı, öğrenme sürecine 
verdiği önem ve çalışanlarının özverisi ile Mükemmel-
likte Yetkinlik Belgesini almaya hak kazandı. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Genel Müdür Bilal As-
lan kalite yolculuğunda hızlı adımlar atarak kısa bir za-
manda büyük bir başarıya imza atıldığını belirterek 
şunları söyledi: “2008 yılında KalDer ile İyiniyet Bildirge-
sini imzalayarak kalite mükemmellik yolculuğuna çıktık. 

Kendimize EFQM Mükemmellik Modeli’ni esas alarak 
yoğun bir çalışma sürecine girdik. İstanbul gibi büyük 
bir metropolde 92 noktada hizmet veren ve Kamu İhale 
Kurumu’na tabi bir kurumuz. Dolayısıyla bu modeli uy-
gulamada karşılaşacağımız tüm zorlukların farkınday-
dık fakat buna rağmen mükemmellik yolunda kararlı ve 
hızlı adımlar attık.” 
Genel Müdür Bilal Aslan, kalitede mükemmellik sürecin-
de elde edilen başarının, gerçek mimarların bu hedefe 
inanarak gece, gündüz emek veren, bu süreçleri yaşa-
ma geçiren İGDAŞ çalışanları olduğuna dikkat çekerek,  
bu başarının tüm İGDAŞ ailesine ait olduğunu söyledi 
ve “Aldığımız bu ödül, bizim için bir amaç değil, bir mo-
tivasyon aracıdır. İGDAŞ’ın, bugüne kadarki başarılarına 
yeni ve daha büyük başarılar ekleyeceğine olan inan-
cım tamdır. Önümüzdeki yıl hedefi miz “Büyük Ödül”ü 
almak ve sürdürülebilir başarıyı sağlamaktır.” dedi.
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İ.B.B. Şehir Tiyatroları “Genç Tiyatro” bünyesinde lise-

li gençlere ücretsiz tiyatro kursu veriyor. Çeşitli uygu-

lama ve kuram dersleriyle zenginleştirilmiş kurs prog-

ramlarıyla, 14-19 yaş arasındaki gençlerin tiyatro ve 

oyunculuk sanatı yolu ile kendilerini ifade edebilme be-

cerilerini geliştirmek, birlikte gerçekleştirecekleri grup 

aktiviteleri ile de kişisel yaratıcılıklarının ve güven duy-

gularının gelişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Alanlarında uzman çeşitli ustalarla gerçekleştirilecek 

uygulama ve seminer çalışmalarıyla çok zengin bir içe-

rikle hazırlanmış kurs programında, Oyunculuk Uygula-

ması, Diksiyon, Ses Eğitimi, Beden ve Hareket gibi te-

mel derslerin yanı sıra, Dans, Fonetik, Tiyatro Bilgisi, 

Sanat ve Kültür Sohbetleri yer alacak. Kurslar, öğren-

cilerin okul saatleri dışında kalan 4 günde, haftada 12 

saat olarak tasarlandı. Ocak ve Mayıs arasındaki top-

lam 4 aylık süreyi kapsayacak olan derslere katılım, 

Üsküdar’daki liselerle sınırlı olacak.

Kurs programının eğitmen kadrosunda; Engin Alkan, 

Sevinç Erbulak, Bora Seçkin, Eraslan Sağlam, Dilek Te-

kintaş, Gökhan Aktemur, Berna Adıgüzel, Senem Oluz, 

Hamit Erentürk, Ümit Daşdöğen, Kemal Yiğitcan, Tol-

ga Yeter, Mehmet Avdan, Can Ertuğrul, Çiğdem Gürel, 

Yasemin Gezgin, Sema Keçik, Tomris İncer, Aslı Öngö-

ren, Murat Garipağaoğlu, Erol Keskin, Ozan Gözel, Se-

lim Can Yalçın, Engin Uludağ, Taner Barlas ve Toron Ka-

racaoğlu yer alıyor.  

Başvurular İçin:

Telefon: 0216 492 90 89,  Fax: 0216 492 90 89

gencgunler@gmail.com,  gencgunler25@hotmail.com  

İ.B.B. Şehir Tiyatroları Kerem Yılmazer Sahnesi,  

Fahri Atabey Caddesi, Belediye İş Hanı, No: 79, 

ÜSKÜDAR 

Türk sanat yaşamının öncü kurumu 
İ.B.B. Şehir Tiyatroları, 
her yaş gurubundan insanımızı 
sanatla buluşturmaya devam ediyor. 
Kurum şimdi de lise öğrencilerine 
tiyatro kursu düzenliyor.

10. Avrupa 
Futbol Tenisi Şampiyonası 
İstanbul’da yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
10. Avrupa Futbol Tenisi Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. 

Bu yıl 10’ncu kez düzenlenen Avrupa Futbol Tenisi 

Şampiyonası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik 

ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde ve SPOR A.Ş.’nin or-

ganizasyonu ile Fatih Spor Kompleksi’nde 13-15 Kasım 

2009 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Türkiye’yi Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksek Okulu öğrencilerinden oluşan grubun temsil et-

tiği Avrupa Genç Erkekler Futbol Tenisi Şampiyonası’na 

KKTC, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Rusya, Maca-

ristan, Romanya, Hırvatistan, Fransa, Moldovya, Polon-

ya ve Makedonya takımlar halinde katıldı.

 Müsabakalar sonucunda; 

Single’da ( birli )               

1. Nikal İzol ( Slovakya), 2. Bobis Goegel ( Romanya), 3. 

Vit Ondrey ( Çek Cumhuriyeti ),   

Double ( ikili )  

1. Slovakya, 2.Çek Cumhuriyeti, 3.Romanya

Tribles ( üçlü )
1.Slovakya, 2.Çek Cumhuriyeti,  3.Macaristan oldu.
Şampiyona bitiminde kategorilerinde dereceye girenle-
re madalya ve kupaları takdim edildi. 

Futbol Tenisi?
Doğu Avrupa ülkelerinde çok popüler bir spor dalı olan 
Futbol Tenisi, ülkemizde futbol antremanlarının sonra-
sı eğlence amaçlı oynattıkları bir oyun. Tekniği ile futbo-
lu çağrıştıran bir spor branşı. Çok fazla koşmayı sevme-
yenler için ideal bir spor dalı. Rakipten gelen topa göre 
zamanında pozisyon almak, top kontrolünü iyi yapmak, 
doğru pas vermek temel hareketlerden birkaçı. El ve 
dirsek dışında vücudun her bölgesinin kullanılması ise 
serbest olan bu spor dalında; single ( tekli ), double ( iki-
li ) ve trible ( üçlü ) diye üç kategori mevcut. 3,96 gram 
ağırlığındaki nizami topla oynanan futbol tenisinde file 
yüksekliği 1.10 metre. Üç set üzerinden oynanan futbol 
tenisinde her sette takımlardan biri 11 sayıya ( puana ) 
ulaşınca sonlanır. Toplam 2 set kazanan taraf maçı ka-
zanır. Beraberlikte üçüncü set oynanır. Servislerin ayak-
la yapıldığı bu oyunda topu bir kere yere sektirme hak-
kı bulunuyor. 

Şehir Tiyatroları’ndan 
liselere tiyatro kursu
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All Star’da kıyasıya 
rekabet vardı
Asya ve Avrupa kıtalarının en iyi 
beş masa tenisçisinin karşılaştığı 
Asya Avrupa All-Star Turnuvası, 
masa tenisi severleri 
10-11 Kasım 2009 tarihlerinde 
İstanbul’da buluşturdu.  

Başkan’a “Öğretmenler Günü” ziyareti  
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, “Öğretmenler Günü” 
münasebetiyle, beraberindeki öğretmen heyetiyle İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaret etti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdür-
lüğü, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Asya Masa Te-
nisi Federasyonu, Avrupa Masa Tenisi Federasyonu ve 
Spor AŞ’nin işbirliği ile 2.etabı İstanbul’da düzenlenen 
Asya Avrupa All Star Turnuvası 2 günün sonunda Avru-
pa Takımının galibiyeti ile sona erdi. 
Fatih Spor Salonu, turnuvada yer alan Olimpiyat ve 
Dünya Şampiyonu olan sporcuların maçlarını izlemek 
için gelen masa tenisi severlerle dolarken salon atmos-
feri ve maçların kalitesi tüm seyircileri büyüledi.
İki etaptan oluşan Asya Avrupa All Star Masa Tenisi Tur-
nuvası galibi her iki etaptaki derecelerin hesaplanma-
sıyla belirlendi. Turnuvanın ilk etabı 25-26 Ağustos’ta 
Pekin’de yapılmış, ilk etap Asya Takımı Avrupa Takımı’nı 
6-4 yenmesiyle sonuçlanmıştı. İstanbul etabının 1.gü-
nünde Asya takımı Avrupa takımını 3-2 yenmeyi başa-
rırken 2.günde Avrupa takımının 3-2 üstünlüğü ile ta-
mamlandı. Eşitlik sonucu yapılan ekstra maçta Avrupa 
Takımı Asya takımını 1-0 toplamda da 6-5 yendi. 
Turnuvanın İstanbul etabı Avrupa takımının şampi-
yonluğu ile tamamlanırken iki etap sonucundaki genel 
klasmanda Asya Takımı turnuvanın şampiyonu oldu.
Avrupa takımı Almanya’dan Timo Boll, Belarus’tan 

Vladimir Samsonov, Danimarka’dan Michael Maze, 
Avusturya’dan Werner Schlager ve Yunanistan’dan Ka-
linikos Kreanga’dan oluşurken Asya takımı ise Çin’den 
Wang Hao, Güney Kore’den Joo Se Hyuk, Tayvan’dan 
Chuang Chih Yuan, Hong Kong’dan Li Ching ile 
Singapur’dan Gao Ning’den oluştu.
Organizasyonun gerçekleştirilmesinde yoğun emek 
sarf eden Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile Türkiye 
Masa Tenisi Federasyonu Asbaşkanlığı görevini müş-
tereken yürüten Harun Karaca; organizasyonun Avrupa 
ve dünyanın marka isim olmuş 10 masa tenisini şampi-
yonunu İstanbul’a getirip canlı yayınla tüm dünyada iz-
lenmesinin iki kıtayı birleştiren tarih ve kültür merkezi 
İstanbul’u tüm dünyaya tanıtmak açısından önemli bir 
işlevi yerine getirdiğini belirtti. 
Karaca, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’deki masa 
tenisi severlere olimpiyat ve dünya şampiyonlarını iz-
letme imkanını verdiklerini de ifade etti. 
Euro Sport TV’de canlı olarak yayınlanan turnuva maç-
ları tüm dünyada aynı anda izlenen ve en uzun süre 
canlı yayın yapılan masa tenisi maçı olarak kayıtlara 
geçti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, öğret-
menlerden oluşan bir heyetle 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü münasebetiyle İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaret etti. Saraçhane Be-
lediye Sarayı’nda gerçekleşen ziyaretin ardından ba-
sın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başkan Ka-
dir Topbaş, bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü 
kutlayarak eğitime destek vermeye devam edecekle-
rini söyledi.
Kadir Topbaş, “Ülkemizin geleceğini hazırlayan insan-
ları yetiştirmede önemli görevler yapan öğretmenleri-
mizin bu özel gününü kutluyorum. Her gün Öğretmen-
ler Günü’ymüş gibi eğitimcilerimize saygı, sevgi göste-
rilmesini istiyoruz. Çünkü, her şeyin temeli eğitim. Şah-
si olarak da öğretmenlerime çok sevgi ve saygıyla bağ-
lıyım. Hayatta olanlarla sürekli irtibat içindeyim. Türkiye 
çapında gerçek anlamda eğitim seferberliği yaşıyoruz. 
İmkânı olan işadamlarımız ve hayırseverlerimiz de eği-
tim yuvaları yaparak kendi adlarını ölümsüzleştiriyor. 
Yerel yönetim olarak biz de İstanbul’da eğitime çok bü-
yük destekler verdik” diye konuştu.

Ülkelerin gücü yetişmiş insan gücünde…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 126 okula kapa-
lı spor salonu yaptığını, yüzlerce okula bilim ve tekno-
loji laboratuarları ile sosyal bilimler sınıfı kazandırdığı-
nı ve bugüne kadar 16 okul bitirdiğini anlatan Başkan 

Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ayrıca 7 okul inşa-
atımız devam ediyor. Tamamlandığında toplam olarak 
980 civarında derslik yapmış olacağız. Üstelik sade-
ce İstanbul’da değil, Diyarbakır, Ağrı gibi illere de okul-
lar kazandırdık. Gücümüz yettiğince eğitime destek 
veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Artık dünyayı 
donanımı olan, bilgili olan insanlar yönetiyor. Bizim de 
böyle bir süreçte, hem öğretmenlerin yaşam ve fiziki 
alanlarını daha iyi hale getirmek, hem de eğitim alanla-
rını daha iyi hale getirmek gibi bir sorumluluğumuz var. 
Belediye olarak asli vazifemiz olmamasına rağmen bu-
nun için çalışıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 3 ayrı 
noktada bulunan hizmet binalarını, Vatan Caddesi üze-
rinde İl Özel İdaresi’nin binasına yakın bir yerde topla-
ma projesi var. Biz de bu binaya destek vereceğimizi 
söyledik.” 

Eğitim camiasından Başkan Topbaş’a özel teşekkür…
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Başkan 
Kadir Topbaş’a bir nezaket ziyaretinde bulunduklarını 
belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız 
da “Sayın Başkan İstanbul’a hizmet ederken eğitim-
öğretim camiasına gösterdiği alaka gerçekten tak-
dire değer. Bunun ifadesi olarak kendisini ziyaret et-
tik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime kazan-
dırdığı çok önemli hizmetler dolayısıyla Başkan Kadir 
Topbaş’a ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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Kadir Topbaş Kore Cumhuriyeti 
Başkonsolosu’nu ağırladı
2009’da İstanbul’daki görevine atanan Kore Cumhuriyeti’nin 
yeni başkonsolosu Hong Jong Kyoung, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ı tanışma ve nezaket amacıyla makamında ziyaret etti.

Kore Cumhuriyeti’nin yeni atanan İstanbul Başkonso-
losu Hong Jong Kyoung, Başkan Kadir Topbaş’ı ziyaret 
etti. Kyoung, Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak’ın 
gönderdiği mektubu Başkan Topbaş’a takdim ederek 
kültürel alanlarda destek istedi. 
Kadir Topbaş’ın Seul’ü ziyaret ettiği dönemde beledi-
ye başkanı olan ve şimdinin Kore Cumhurbaşkanı Lee 
Myung-bak’ın selamını getirdiğini ifade eden Hong 
Jong Kyoung,  Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak’ın dün-
yada birçok şehir gezdiğini ve bu şehirler arasında en 
çok İstanbul’u sevdiğini kendisine söylediğini ifade 
etti. Hong Jong Kyoung: “Sayın Başkan Kadir Topbaş’ın 
Seul’u ziyaret ettiği sırada ben Cumhurbaşkanı Lee 
Myung-bak’ın seçim çalışmalarında Protokolünden so-
rumluydum. Sayın Başkanla o zaman tanışmıştık. Ve 
şimdi burada Başkonsolos olarak bulunmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum.” dedi.
Mektuptaki İstanbul hakkında övücü sözlerden dola-
yı Başkonsolos ve Cumhurbaşkanı’na teşekkür eden 
Topbaş, Kore ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok eski-
lere gittiğini ve köklü olduğunu söyledi. Kore’ye 2 kere 
gittiğini ve tekrar gitmek istediğini dile getiren Topbaş; 
“Şu anki Seul Belediye Başkanı Oh Se-Hoon’la görüş-

tüğümde İstanbul’a gelen turist sayısının çok daha art-
masını istediğimi söylemiştim.” dedi.

İstanbul’daki Korelilere destek için teşekkür
İstanbul’daki Korelilere desteğinden ötürü Topbaş’a 
teşekkür eden Hong Jong Kyoung, İstanbul’un 2010 
Avrupa Kültür Başkenti olması sebebiyle de Koreli tu-
rist sayısında artış beklediğini dile getirdi. İstanbul’un 
2010 Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilmesinden do-
layı Topbaş’ı kutlayan Hong Jong Kyoung,  Topbaş’ın; 
“İstanbul’u ziyaret eden Koreliler memnun kalmışlar 
mı?” şeklindeki sorusuna “Koreli turistlerin istisnasız 
olarak İstanbul’u çok görkemli buluyorlar.” şeklinde ce-
vap verdi.
Seul’de artık yabancı okulların açılmasına izin verilme-
diği ifade eden Hong Jong Kyoung, Türk kökenli  Ra-
inbow International okulunun açılmasında Topbaş’ın 
o zamanki Seul Belediye Başkanı ve şimdiki Cumhur-
başkanı Lee Myung-bak’la görüşmesinin etkili olduğu-
nu dile getirdi.
Kore heyeti görüşmenin ardından Topbaş’a özel olarak 
Kore’den getirdikleri Samsung marka büyük boy fotoğ-
raf çerçevesi hediye etti.

Yeni atanan Başkonsoloslardan 
Başkan’a ziyaret  
İstanbul’daki görevlerine yeni başlayan Almanya, Rusya ve Avusturya Başkonsolosları, 
Başkan Kadir Topbaş’a nezaket ziyaretinde bulundular. 

İstanbul’daki görevlerine yeni başlayan Almanya Baş-
konsolosu Brita Wagener, Rusya Başkonsolosu Alexey 
Erkhov ve Avusturya Başkonsolosu Paul Jeneweich, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı ayrı 
ayrı ziyaret ederek makamında bir süre görüştü.

Saraçhane Belediye Sarayı’nda gerçekleşen görüşme-
lerin nezaket ziyareti olduğunu belirten Başkan Ka-
dir Topbaş, görevlerine yeni başlayan başkonsolosla-
rı tebrik etti ve başarılar diledi. Başkonsoloslara İstan-
bul ve Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında 

bilgiler veren Başkan Topbaş, Türkiye’nin her üç ülkey-
le ilişkilerinin de çok olumlu olduğuna dikkat çekerek, 
İstanbul’un özellikle turizm ve ticaret alanında bu ül-
kelerin şehirleriyle daha çok işbirliği yapmak istediği-
ni kaydetti.
Konuk başkonsoloslar da İstanbul’da bulunmaktan 
duydukları mutlulukları belirterek, ilişkilerin daha ileriye 
taşınması için üzerlerine düşen görevi yerine getirmek 
için çalışacaklarını söylediler. Ziyaretler karşılıklı verilen 
hediyeler ve iyi niyet ifadeleriyle son buldu.
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Yolumuz Dağyenice’ye düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlandıktan son-
ra asfalt yollarla, parke taşlı kaldırımlarla, çocuk park-
larıyla ve daha birçok hizmetle tanışan köylerimize bir 
tur atalım dedik. Bu sayımızda Dağyenice Köyü’nü ta-
nıyacağız.

Çatalca’ya 18 kilometre uzaklıkta bulunan köye, Gök-
çeali, Subaşı, Okkalı, Kestanelik, Çanakça köyleri geçi-
lerek varılıyor.

Köyde şu an yaşayan halkın ataları Osmanlı orduları-
nın 1402 Ankara savaşlarından sonra, İkinci sefer Trak-
ya topraklarına gelip zapt ettikten sonra, 1480’li yıllar-
da Sivas civarlarında yaşayan Türkmen aileleri buraya 
getirip yerleştirilmiş. Köyün eski ismi İslamyenice’dir. Bu 
yerleşimin akabinde köye tarihte 93 harbi olarak bili-
nen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra 93 mu-
haciri olarak Bulgaristan göçmenleri de köye gelip yer-
leşmişlerdir.

Köydeki eski cami 1973 yılında yıkılarak yenisi yapıldı. 
Ancak minareye dokunulmadı ve şu anda Anıtlar Yük-
sek Kurulu tarafından koruma altına alındı.

Dağyenice, yarı ormanlık olduğundan yol boylarında 
piknik yapılacak yerleri mevcut, köyde otel veya pansi-
yon yok, kalmak isteyenler evlerde misafir ediliyor. Bu 
yüzden, muhtar Ruhi Aldırmaz’ın hedef projelerinden 
biri, köye bir konuk evi yaptırmak.

Ev hanımlarının fırınlarda pişirdiği ekmekler ve evler-
de yapılmış turşu, tarhana, erişte ile köyde yetiştirilmiş 
sebzeler ve köy balı cumartesi-pazar ve diğer tatil gün-
lerinde yol boyuna tezgâh kurularak pikniğe gidenlere 
satılıyor.

Halkın genel mesleği  çiftçilik, hayvancılık ve orman 
ürünlerini değerlendirmek olmasına karşın, yeni nesil 
daha ziyade ilçe ve çevresinde kurulmuş  olan fabrika 
ve tesislerde çalışmayı tercih ediyor. Tarım  ürünü ola-
rak buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği yetiştiriliyor.

Dağyenice’nin ziyaretçilerinin muhakkak uğradığı yer-
lerden biri Alaiye Şehitliği. 1912’deki Balkan Savaşı’na 
gönüllü olarak katılan Alanya askerlerinin gece baskını 
ile şehit olduğu yerde merhum Belediye başkanı Çağla-
yan Ege döneminde Alanya Belediyesi’nin başlattığı ve 

“Köy Meydanı  ve konuk evi yapmak en büyük hayalim. 
İlköğretim okulumuz öğretmen yetersizliği nedeniyle kapanmak üzere. 
Okulumuzun bölge yatılı  okuluna dönüşmesi için 
köy arazilerini feda etmeye hazırız.” 

Antalya Valisi Alaattin Yüksel’in tamamladığı daha son-
rada bazı işadamlarının onardığı ve yeni görüntü verdi-
ği Alaiye Şehitliği tüm görkemiyle şehitlerin anısını ziya-
retçilere anımsatıyor.

İstanbullu olmanın avantajını yaşadık
İstanbul’a 70 kilometre uzaklıktaki Dağyenice Köyü 
Muhtarı Ruhi Aldırmaz ile görüştük, köy meydanında-
ki kahvehanede vatandaşlarla sohbet ettik. Muhtar 
Aldırmaz’a Büyükşehir’e bağlanmadan öncesini ve şim-
diyi sorduk.

Ruhi Aldırmaz, Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil 
edilmenin avantajlarını  yaşadıklarını belirttikten son-
ra ilk söylediği, ekim ayında yaşanan sel felaketi olu-
yor ve selden en fazla zarar gören köylerden biri oldu-
ğunu belirtiyor.  

“800 nüfuslu 220 hanelik bir köyüz, 30 hanemiz selden 
büyük zarar gördü. Yazlık Köy ile aramızdaki köprü yıkıl-
dı” diyen muhtar sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi köyümüze spor aletle-
rinin de bulunduğu güzel bir park yaptı. Parke taşlı kal-

dırımlarımız oldu. Yollarımız bozulduğunda Büyükşehir 
Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerin-
den yardım alıyoruz.”

Muhtar Aldırmaz’ın en çok üzüldüğü asıl konu ise dev-
letin yapmış olduğu 12 derslikli 3 katlı ilköğretim okulu-
nun işlevini yitirmeye başlaması. Aldırmaz şöyle diyor: 
“Velilerimiz öğretmen yetersizliği nedeniyle çocukları-
nı Kestanelik ve Çanakça ilköğretim okullarına gönderi-
yor. Bu yüzden kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan 
ilköğretim okulumuzun bölge yatılı okuluna dönüştürül-
mesini istiyoruz. Bunun için köy arazilerini feda etme-
ye hazırız.”

Fasülye yetiştiriciliğinde marka olmak hedefimiz
Dağyenice Köyü’nün taze fasulye üretiminde oldukça 
başarılı olduğunu kaydeden Aldırmaz, “Bölgede tanı-
nan bir üretim yapıyoruz. 
Eğer imkânlar elverirse bu üretimi destekleyecek festi-
val gerçekleştirmek hedefindeyiz. Yeşil fasulyede mar-
ka olmak istiyoruz” diyor.

İmar izninin olmadığı nedeniyle halkın ev yapamadığı-
na dikkat çeken Muhtar Ruhi Aldırmazın bir diğer haya-
li güzel bir ‘köy meydanı’ inşa etmek.
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