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5. Dünya
Su forumu

Teşekkürler İstanbul
yeniden beraberiz

Yeni tünel yol:
Sarıyer-çayırbaşı

Obama, dostluk mesajını
İstanbul’dan verdi...
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M
“Marifet iltifata tabidir” denir. Doğrudur. Yapılan işin de-
ğerlendirilip takdir görmesi, kabul edildiğinin bir şekilde 
belirtilmesi işi yapan için çok önemlidir. Önemlidir, çünkü 
bu, iltifata maruz kalan için büyük bir motivasyon kayna-
ğıdır. Önemlidir, çünkü daha sonra yapılacak işler için güç 
ve moral verir insana. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, 29 Mart Ye-
rel Seçimleri’nde iltifatlarınıza nail olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Sandık başında verdiğiniz oylar, yaptıklarımı-
zın sizler tarafından değerlendirilip onandığının bir ifade-
si. Kullandığınız oylar, geride bıraktığımız beş yıl içinde 
harcadığımız gayreti, sarf ettiğimiz emeği, katettiğimiz 
yolu gördüğünüzün, daha da önemlisi aynı hizmetten bir 
beş yıl daha yararlanmak istediğininiz en büyük kanıtı. 

Bize verdiğiniz bu yetkiyi, geçmiş yıllarda olduğu gibi, si-
yasi taassup göstermeksizin, “herkese ve her yere hizmet” 
anlayışını yerine getirmek üzere kullanacağız. Çünkü biz, 

oyunu almış olalım ya da olmayalım herkese hizmet ver-
meyi, herkesin mutlu olacağı bir kenti oluşturmayı he-
defleyerek ilerliyoruz. “Hız kesmeden devam” ilkesiyle iş 
üretmeyi sürdüreceğimiz önümüzdeki beş yıl içinde, bu-
güne kadar yaptıklarımızı bir üst noktaya taşıyan projeler 
oluşturmaya; tüm ilçelerimizi, beldelerimizi, köylerimizi 
bu şehre yaraşır bir hale getirmek için var gücümüzle ça-
lışmaya devam edeceğiz. Bu şehre yaraşır ilçeler, beldeler 
ve köyler, dünya kentleriyle yarışan ve hatta onların bir 
adım önünde olan bir İstanbul’un oluşmasına aracılık ede-
cek. Sorunları çözülmüş ya da en azından asgari düzeye 
indirilmiş bir kentte yaşayan mutlu insanlar görmek üzere 
çalışırken “herkesin başkanı” olduğumuzun farkındalığıy-
la, seçim meydanlarında söylediğimiz gibi daha çok, daha 
çok çalışacağız. 

“Marifet iltifata tabidir” denir. Doğrudur. Siz İstanbul-
lular, vermiş olduğunuz oylarla bir ilkin yaşanmasına da 
aracılık ettiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak bir beş yıl 
daha bizlerden hizmet beklediğinizi ifade ederken, ben-
denizi bu kente, ikinci kez göreve gelen ilk Başkan olma 
unvanıyla onurlandırıp gururlandırdınız. Sahip olduğu-
muz ve almaktan gurur duyduğumuz “ikinci kez seçilen 
ilk Başkan” unvanının hakkını verebilmek için yeniden ve 
hep birlikte yola çıkıyoruz... 

Yoğun bir dönemden çıkıp yeni bir döneme başlıyoruz.
Geçmiş yıllarla kıyaslandığında biraz geciktiğini düşün-
düğümüz bahar, nihayet geldi. Doğa bir kez daha uyandı 
uykusundan. Her taraf yeşillendi, baharın habercisi laleler 
de son dört yıldır olduğu gibi boy verdi caddelerde, so-
kaklarda, park ve bahçelerde. Rengârenk görüntüleriyle 
gözümüzü gönlümüzü aydınlattı. Bu kentin güzel günler 
göreceğini müjdeliyor sanki laleler; bu kentin ve bu kent-
te yaşayanların güzel olan her şeye layık olduğunun altını 
çiziyor. 

Yanılmıyor laleler. Bu kent ve bu kentte soluk alıp veren 
sizler güzel olan her şeye layıksınız. Her birimizin içinde 
taşıdığı İstanbul sevdası, yaşamaktan mutlu olacağımız, 
gurur duyacağımız bir kente doğru götürüyor bizleri. Aynı 
tutku ve sevdayla, ama çok daha kararlılıkla hedefimize 
doğru hep birlikte ilerliyoruz... 

Saygılarımla...

Sevgili İstanbullular
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O b a m a ’ d a n  m e s a j  3 6
Amerika Birleşik 
Devletleri’nin yeni Başkanı 
Barack Obama, Türkiye’ye 
yaptığı ziyaretin bir 
bölümünü İstanbul’da geçirdi. 
Ayasofya ve Sultanahmet 
başta olmak üzere tarihi 
mekânları gezen Obama, 
şehirlerin sultanından tüm 
dünyaya barış ve hoşgörü 
mesajı yolladı. 

M u h t a r  5 7
Bağcılar Merkez 
Mahallesi Muhtarı 
Erol Koca, mahallesini 
ailesi, orada yaşayanları 
ise ailesinin birer bireyi 
olarak görüyor. Mahalleliler 
de Erol Koca’ya karşı aynı 
duyguları besliyor olsalar 
gerek ki, sandık başına 
giderek onun için oy 
kullandılar. 

B i r  i l k  d a h a . . .  0 4
Gerçekleştirdiği çalışmalarla 
bugüne kadar onlarca ilke 
imza atan Başkan Kadir 
Topbaş, bir kez daha 
adından söz ettirdi. Halkın 
oylarıyla yeniden göreve 
gelen Kadir Topbaş, “iki 
kez üst üstte Büyükşehir 
Belediye Başkanı” seçilerek 
İstanbul’un siyasi tarihine 
geçti. 

Ç o c u k l a r a  ö z e l  5 8
Türkiye’nin ilk çocuk 
tiyatrosunun açılışında 
konuşan İstanbul
Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, 
“Büyük üstat Muhsin 
Ertuğrul’un hayalini 
gerçekleştirmek bize nasip 
oldu. Çocuk tiyatrolarını 
İstanbul genelinde yaygın 
hale getireceğiz” dedi.
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Topbaş, konuşmasını şu sözlerle ta-
mamladı: “İstanbullulara bu onurlu 
görevi ikinci kez bana verdikleri 
için çok teşekkür ediyorum. Böyle 
bir kente belediye başkanı olmak 
büyük bir şeref ve ayrıcalık. Ama 
o denli de sorumluluk gerektiriyor. 
Türkiye’nin ve İstanbul’un il ve ilçe-
lerinde görevlendirilen tüm belediye 
başkanlarını ve meclis üyelerini de 
kutluyorum. Demokratik bir yarış 

yapıldı. Ülkemizin geleceğine kat-
kıda bulunacak, demokrasiyi geliş-
tirecek, yerel hizmetleri daha etkin 
hale getirecek, katılımcı ve şeffaf bir 
yönetimin sağlanması adına yeni bir 
sürece başlatmak zorundayız. Hızla 
gelişen dünyaya ayak uydurmak ve 
muasır medeniyetler seviyesine eriş-
mek zorundayız. İstanbul lokomotif 
bir kent, biz de bu anlayışla hizmet-
lerimize devam edeceğiz.”n

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Sirkeci 
Adliyesi’ndeki İl Seçim Kurulu’na gi-
derek mazbatasını aldı. İl Seçim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Şefik Mutlu ve 
üyeler tarafından karşılanan Başkan 
Topbaş’a bazı çalışma arkadaşları da 
eşlik etti. 
Mazbata töreninde konuşan İl Seçim 
Kurulu Başkanı Mehmet Şefik Mut-
lu, “Sayın Başkan’ın Türkiye’nin ve 

dünyanın en büyük şehirleri arasın-
da bulunan İstanbul’u bundan sonra 
da başarılı bir şekilde yöneteceğini, 
yeşil alanları daha da artıracağını 
temenni ediyorum. Bu nedenle ka-
zandığı mazbatayı huzurlarınızda 
kendisine takdim ediyorum” dedi.
Mazbatasını alan Başkan Kadir Top-
baş da “Bu şehirde seçimle ikinci kez 
işbaşına gelen ilk belediye başkanı ol-
manın gurur ve mutluluğunu yaşıyo-

rum. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. İstanbul’un her ferdine, 
bize oy verip vermediğini göz önün-
de tutmaksızın eşit mesafede hizmet 
vereceğimizi ve bugüne kadar yap-
mış olduğumuz çalışmaları artırarak 
devam edeceğimizi ifade etmek isti-
yorum. Bize verilen beş yıllık sürede 
seçim sathında söyleyemediğimiz 
birçok güzelliklerin gerçekleştiğine; 
herkesin mutlu olduğu, yurtdışından 

gelenlerin de hayranlık duyduğu bir 
kentin ortaya çıkacağına inanıyo-
rum. Bunu mesai arkadaşlarımızla, 
meclis üyelerimizle ve İstanbullularla 
birlikte başaracağız” dedi.
Avrupa’nın 23 ülkesinden daha 
büyük olan İstanbul’daki yerel se-
çimlerin sağlıklı bir şekilde yapılma-
sında emeği geçen İl ve İlçe Seçim 
Kurulu üyelerine ve siyasi partilerin 
temsilcilerine teşekkür eden Başkan 

Teşekkürler İstanbul Yine Birlikteyiz!

>>

İL SEÇİM KURULU’NA GİDEREK MAzBATASıNı 
ALAN BAşKAN Kadİr TopBaş, İSTanBul’da 
YaşaYan herKeSe eşİT hİzmeT 
göTüreceKlerİnİ, BUGÜNE KADAR 
YAPıLAN ÇALışMALARıN ARTARAK DEvAM 
EDECEğİNİ SöYLEDİ. 
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rak hizmet etmeye çalıştım. Geriye 
baktığım zaman, bir mimar gözüyle  
değerlendirdiğimde gerçekten bu 
kente çok şeylerin verilmiş olduğu-
nu görmekteyim” dedi.
Sandık başına giderek vatandaşlık 
görevlerini yerine getiren İstanbul-
lulara teşekkür eden Başkan Top-
baş, “Oy vermiş olsun, olmasın, bizi 
desteklemiş olsun veya olmasın 
herkese teşekkür ediyorum. Böyle 
bir onurlu görevi tekrar üstlenmek 
üzere adım attığımda, sonucu va-
tandaşımızın takdirine bıraktık ve 
şu an İstanbul’un siyasi hayatında 
seçimle ikinci kez belediye başka-
nı olmanın onurunu yaşıyorum. 
Türkiye’yi taşıyan, dünyaya karşı 
sorumlu olan böyle bir kentte ikin-
ci kez ve bir rekor diye tabir edilen 
oranla belediye başkanı olmaktan 
onur duyuyorum. Tüm yurttaşları-
ma şükranlarımı ifade ediyorum” 
dedi. 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
İstanbul’un başkanlığını ikinci kez 
onurla, şerefle taşıyacağına söz 

veren, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da herkesin başkanı 
olma ve herkese hizmet verme an-
layışıyla çalışacaklarını ifade eden 
Kadir Topbaş, seçim sonuçların par-
tisi için küçümsenmeyecek ölçekte 
olduğunun altını çizdi ve ekledi: “İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 
tekrar başkan olma ve yolumuza 
devam etme beklentisi içindeydik. 
Bu talebimizi, İstanbullular da uy-
gun gördü. Kendilerine teşekkür 
ediyorum. Seçimin hangi şartlar 
altında geçtiğini tüm halkımız ve 
medya gördü. Bu seçim çok açık 
ve herkesin gözü önünde cereyan 
etti. Seçimin sonucu AK Parti için 
çok başarılı bir sonuçtur. Bizim 
bulunduğumuz noktadan bakınca 
çok daha farklı şeyler görürsünüz. 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer 
İstanbul adaylarına, siyasi hayatla-
rında başarılarının devamını diliyo-
rum. Her biri bu ülkenin yetiştirdiği 
siyasilerdir. Kendilerine güzellikler 
diliyorum.”n

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve AK Parti İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Adayı 
Kadir Topbaş, yerel seçimlerde 
yüzde 44,5 oranında oy alarak 
ikinci defa seçimle işbaşına gelen 
ilk başkan olarak İstanbul’un siya-
si tarihine geçti. Seçim sonuçlarını 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım-
cısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edibe 
Sözen, AK Parti İstanbul İl Başkanı 
Aziz Babuşçu ve milletvekilleriyle 
birlikte Kağıthane’deki AK Parti İl 
Başkanlığı’nda takip eden Başkan 
Kadir Topbaş, resmi olmayan so-
nuçların gelmesiyle birlikte basın 
kanalıyla kamuoyuna bir açıklama 
yaptı. Konuşmasında siyasi parti-
lerin ve seçimlerin demokrasinin 

vazgeçilmez unsurları olduğunu 
hatırlatan ve milli iradenin sandığa 
yansıdığını belirten Başkan Kadir 
Topbaş, “Bütün siyasi partiler ve 
tüm adaylar, İstanbul’a ve ülkeye 
bir şeyler katmak adına sizlerden 
yetki istediler. İkinci kez seçilmem 
bir rekor, bir onur. Partimizin her 
kademesinde görev yapan, sabah 
çok erken saatlerde sandık başına 

giderek seçim kurullarında çalış-
maları takip eden arkadaşlarıma 
özellikle teşekkür ediyorum. Diğer 
siyasi partilerin mensuplarına da 
gösterdikleri fedakârlık, demokra-
siye karşı sorumlulukları nedeniyle 
teşekkür ediyorum. Burada kaza-
nan millet ve Türkiye olmuştur. Se-
çim sonuçlarının hayırlı olmasını ve 
ülkemiz için güzellikler getirmesini 
diliyorum. Kendi açımdan değer-
lendirdiğimde, bu şehir, geçen dö-
nem bana belediye başkanlığı gibi 
çok onurlu bir görevi yükledi. Beş 
yıl gece gündüz demeden, bütün öz 
benliğimle bu onurlu görevi taşıya-

İlklerin
Başkan'ı bir
ilke daha
imza attı!
29 MART’TA GERÇEKLEşEN YEREL SEÇİMLER’İN ARDıNDAN 
HALKıN OYLARıYLA BİR KEz DAHA BÜYÜKşEHİR BELEDİYE 
BAşKANı SEÇİLEN Kadİr TopBaş, İSTanBul’un SİYaSİ 
Tarİhİne geçTİ. 

SEÇİM SONUÇLARıNıN BELLİ OLMASıNıN 
HEMEN ARDıNDAN BİR AÇıKLAMA YAPAN 
BaşKan, aSıl Kazanının TürKİYe ve mİlleT 
olduğunun alTını çİzdİ. 

>>
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hayatın 
kaynağına sahip 
çıkıldı... TÜRKİYE İLE DÜNYA SU KONSEYİ’NİN 

“farKlılıKların Suda YaKınlaşmaSı” 
TEMASıYLA, SÜTLÜCE KONGRE vE KÜLTÜR 
MERKEzİ’NDE DÜzENLEDİğİ “5’İNCİ DÜNYA 

SU FORUMU”, GÜNÜMÜzÜN EN öNEMLİ 
SORUNUNUN DETAYLı BİR şEKİLDE ELE 

ALıNMASıNı SAğLARKEN BU KONUDA 
ORTAK AKLıN OLUşMASıNA vE ORTAK 

STRATEjİLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİNE DE 
ARACıLıK ETTİ. 

Dünyadaki su sorununu ulusla-
rarası gündeme almak, dünya su 
kalkınma raporunu yayınlamak ve 
Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni göz-
den geçirmek amacıyla, 16-22 
Mart tarihlerinde, Sütlüce Kongre 
ve Kültür Merkezi ile Feshane Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen “5’inci 
Dünya Su Forumu”, 92 ülkeden 33 
bin kişinin katıldığı dev bir organi-
zasyona dönüştü. Değişik ülkeler-
den üç prens, üç cumhurbaşkanı, 
beş başbakan, 95 bakan ve bakan 
yardımcısı, 263 parlamenter, 200 
belediye başkanı, 91 şehirden vali 
yardımcısı ve 155 ülkeden üst dü-
zey yetkili ve delegenin katıldığı 
forumu, Birleşmiş Milletler dâhil su 
konusunda uzman yaklaşık 5 bin 
katılımcı kurum, 14 uluslararası 
örgüt başkanı, bin 268 basın men-
subu takip etti. Dünya Su Konseyi, 
Devlet Su İşleri, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi, İstanbul Su ve Kana-
lizasyon İdaresi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen forumda, politik 
gündemde suyun önemini vurgu-
lamak, 21’inci yüzyılda uluslararası 
su sorunlarının çözümüne katkıda 

bulunmak, somut çözümler ortaya 
koymak ve dünya kamuoyunu bu 
çözümlerin önemini anlatmak ve 
politik taahhütler üretmek hedef-
lendi.
Forum kapsamındaki politik süreç, 
ilk defa birçok devlet ve hükümet 
başkanını bir araya getirdi. Bölge-
sel yöneticiler, politik süreç kap-
samında İstanbul Su Mutabakatı’nı 
hazırlayıp imzaladı. Forumun deği-
şik alanlarında, toplumun her ke-
siminde temsilcinin bulunmasına 
ve sivil toplum örgütlerinin de bu 
organizasyonda yer almasına özen 
gösterildi. Forum, çevreye zararlı 
atık ve emisyonların azaltılma fa-
aliyetlerine öncülük ederken sanal 
buluşma alanı http://portal.worl-
dwaterforum5.org, tüm global su 
ailesini buluşturdu. Forum çerçe-
vesinde, Devlet Başkanları Zirvesi, 
Parlamenterler Toplantısı, Bakanlar 
Konferansı, Yerel Yönetimler Sü-
reci, Üst Düzey Üçlü Diyalog Top-
lantıları yapıldı. Devlet Başkanları 
Beyannamesi, Parlamenterler Yar-
dım Masası, Bakanlar Beyanname-
si, İstanbul Su Mutabakatı, Gençlik 

>>
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Beyannamesi, Avrupa Parlamento-
su Kararları’nın tartışıldığı forum-
da, şehir su kaynaklarını başarıyla 
yönettikleri için Avustralya’nın 
Brisbane, Avusturya’nın Viyana, 
Fransa’nın Paris, Houdan, Maxevi-
elle ve Strasbourg kentleri, “Şampi-
yon Şehir” ilan edildi.

Ülkelerin gelişmesinde 
su şart!

5. Dünya Su Forumu kapsamında 
düzenlenen Bakanlar Konferan-
sı Kapanış Oturumu’nda konuşan 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu, halka sağlıklı ve yeterli su-
yun yanı sıra uygun altyapı ve çevre 
hizmetleri sağlamanın devletlerin 
sorumluluğunda olduğunu belirtti. 
“Farklılıkların Suda Yakınlaşması” 
teması altında düzenlenen forumun 
kıtalar, kültürler ve insanlar arasın-
da köprü oluşturmayı hedeflediğini 
dile getiren Bakan Eroğlu, bu te-
mayla sadece Asya ile Avrupa, Or-
tadoğu ile Afrika, Kuzey ile Güney 
arasındaki kavşakların değil, mo-
dern ve geleneksel su kültürleriyle 
kullanımlarının da irdelendiğini, 
zenginle yoksul, gelişmişle geri kal-
mış bölgeler arasındaki engellerin 
altının çizildiğini kaydetti. Dünya 
Su Forumu’nun su sorunlarına çö-
züm bulmak için küresel işbirliğine 
doğru atılmış en önemli adımlardan 
biri olduğunu vurgulayan Eroğlu, 
“Su forumu, farklı bakış açılarını 
anlama yeteneğimizi geliştirmemizi 
ve farklı çözümleri paylaşma fırsa-
tını sunmamızı sağladı” dedi.
5’inci Dünya Su Forumu’nda Lütfi 
Kırdar Kongre Merkezi’ndeki “Ye-
rel ve Bölgesel Otoriteler Günleri” 
toplantısında konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dün-
yada susuzluk nedeniyle yaşanan 
sorunlara dikkat çekti. “Çok kültürlü 
dünyada barış içinde yaşanabilir,” 
diyen Başkan, şunları söyledi: “Ge-
lişmiş ülkelerde kişi başına su tüke-
tim miktarı 266 litreyken, Afrika’da 
67 litre. Her yıl 1,8 milyon çocuk, 
temiz su ve tuvalete erişim sağlan-
dığı takdirde önlenebilecek olan is-

halden ötürü ölüyor. Kalkınmakta 
olan ülkelerde yaşayanların yaklaşık 
yarısı, temiz su ve sağlık koşullarının 
olmayışı yüzünden hastalanıyor. İn-
sani zararların yanı sıra, su ve sağlık 
koşulları krizi nedeniyle ekonomik 

büyüme engelleniyor. BM’nin bir 
raporuna göre Güney Afrika ülkele-
ri, her yıl gayrisafi milli hâsılalarının 
yüzde 5’ini bu sebeple kaybediyor. 
Bu miktar, söz konusu ülkelerin al-
dıkları yıllık dış yardımdan çok daha 

“5’inci Dünya Su Forumu”nda, su konusunda toplum bilincinin 
artmasına katkıda bulunan kişi ve kurumlara ödülleri verildi. 
Buna göre Anadolu Ajansı’ndan özgür Çoban, Aqua Media 
İnternational’dan Alison Bartle, Haber 24’ten özgür Yılmaz, 
zaman gazetesinden Gürhan Savgı ve NTv’nin Yeşil Ekran 
programı “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su ödülü”ne 
layık bulundu. Bununla birlikte “2. Hasan Dünya Su ödülü”, 
su kaynaklarının gelişmesine katkıda bulunması nedeniyle 
Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Arap Fonu Başkanı Dr. Abdulatif 
Yousef Al-Hamad’a verilirken, en iyi kamusal su politikasını 
uygulayanlara takdim edilen “Meksika Su ödülü”nü Çin’den 
Guangzhou Province ve Meksika’dan Leon Guanajuato ve 
Peru’dan Lima aldı. Binyıl Kalkınma Hedefleri ve benzer küresel 
hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunanlara sunulan 
“Kyoto Dünya Su ödülü” ise Watershed Organisation Trust’tan 
(WOTR) Marcella D’Souza’ya verildi. 

Su ödülleri de sahibini buldu
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fazla... Diğer yandan dünyadaki mev-
cut ırmaklardan üçte ikisi, birden 
fazla ülke tarafından paylaşılıyor. 
Bir başka ifadeyle, dünya nüfusunun 
yüzde 40’ı, birden çok ülkenin sınırla-
rını aşan 263 su havzasını paylaşıyor. 
Ortadoğu’da su sorunu ileride insan 
yaşamını tehdit eder boyuta gelebile-
cek nitelikte. Bölge içi tek ırmak olan 
ve Araplarla İsrail’i birbirine düşüren 
Ürdün Irmağı, gereksinimleri karşı-
lama adına yeterli değil. Analizciler 
tarafından bu durumun 1967 Savaşı 
gibi bölgede yaşanan çatışmaların 
gerisindeki nedenlerden birisi olduğu 
söyleniyor. Nil Nehri, Burundi, Ruan-
da, Uganda, Kenya, Tanzanya, Orta 
Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya, Sudan 
ve Mısır olmak üzere dokuz ülkeden 
geçiyor. Ne var ki; ülkeler arasında 
etkin bir işbirliği uygulamadığı için 
çatışmalara zemin olmaya devam 
ediyor. Hatta bu ülkeler, su kontrolü 
maksadıyla birbirlerinin iç politikala-
rına müdahale edip çatışmalarını de-
rinleştiriyor. Etiyopya, Sudan ve Mısır 
arasındaki anlaşmazlıklara bir de bu 
açıdan bakmamız gerek.”

Dünyadaki su sorununa 
kayıtsız kalamayız…

Özellikle küresel ısınmanın da et-
kisiyle suyun çok daha nadir bir 
kaynak haline geldiğini ifade eden 
Kadir Topbaş, durumun ne kadar 
kaygı verici olduğuna işaret etti. 
“Bizi ilgilendirmediği için bu soruna 
kayıtsız mı kalmalıyız?” diyen Top-
baş, bunun mümkün olmadığının 
altını çizdi: “Dünyamız küresel bir 
köye dönüştü. Artık bir başka yerde 
olan bir soruna kayıtsız kalmak gibi 
bir lüksümüz yok. Tıpkı yaşadığımız 
küresel ekonomik krizde olduğu 
gibi, çarkların işleyişi bir yerde ak-
sadığında tüm dünyayı etkisi altına 
alıyor. İşte bu sebeple, su sorununu 
bir çatışma aracı olmaktan çıka-
rıp, barış aracına dönüştürmeliyiz. 
Bu, daha istikrarlı ve müreffeh bir 
dünyanın anahtarı. Bu anlamda su 
için farklılıkların yakınlaştırılması 
konusunu önemsiyorum. Daha iyi 
bir gelecek için hangi kültüre, han-

gi inanca ya da etnik aidiyete sahip 
olursak olalım, ortak bir zeminde 
buluşmamız gerekiyor. Hem su kay-
naklarının yetersizliği hem suyun 
çatışma unsuru olması gerçekleri 
karşısında, ortak bir dil üretmeliyiz. 
Ülkeler arasında etkin bir işbirliği 
sağlayarak çatışmaya değil, barışa 
giden yolda ilerlemeyiz.” 
Suyu temiz tutmaya ve arıtmaya bü-
yük özen gösterilmesi gerektiğini, bir 
litre atık suyun sekiz litre temiz suyu 
kirlettiğini hatırlatan Başkan Topbaş, 
bu alanda İstanbul’da katedilen me-
safe hakkında da bilgi verdi: “Bundan 
15 yıl önce, İstanbul’da tüketilen su-
yun ancak yüzde 9’u arıtılırken, bu-
gün bu rakam yüzde 94’tür. Bu sayede 
canlı hayatının son bulduğu Haliç’te 
yeniden balıklar yaşamaya başladı. 
Marmara Denizi’nde AB yüzülebilir-
lik standartlarını yakaladık. Bunun 
da ötesinde hızla biyolojik arıtmaya 
doğru ilerliyoruz. Büyük konut alan-
larında yağmur sularının bir sarnıçta 
biriktirilmesini ve bahçe sulamasında 
kullanılmasını teşvik ediyoruz. Ayrıca 
hızla yok olan yeşil alanların küresel 
ısınmayı ve kuraklığı tetiklediğini bi-
liyoruz. Bu sebeple biz, İstanbul’da, 
kent ormanları ve yeşil alanların yanı 
sıra çatı bahçeleri projesini gündeme 
getirdik. Öte yandan, imkânı olma-
yan ülkelere atık su artımı, verimli 
su kullanımı gibi konularda teknoloji 
ve bilgi desteği vermemiz gerekiyor. 
Örneğin tatlı su kaynaklarının yüzde 
90’ı kutuplarda ve yeraltında bulunu-
yor. Bazı ülkeler bu kaynaklardan is-
tifade edebilecek donanımlara sahip. 
Etiyopya’da Tigrai ve Harar eyaletle-
rinde yaklaşık 1 milyon kişinin ihtiya-
cını karşılayacak 40 su kuyusu açtık. 
Bu kuyuların günlük su verimi yakla-
şık 20 bin tondur. Ayrıca Etiyopya’ya 
başta su kuyusu otomasyon paneli 
olmak üzere çeşitli teknik cihazlar 
ve bunların kullanım eğitimini verdik. 
Yine bu ülkede beş çeşme yaptık. Bu 
desteği daha da artırmamız gerek. 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetim-
ler Eşbaşkanı olarak İstanbul toplan-
tısında yaptığım çağrıyı yenilemek 
istiyorum. Su kıtlığı, küresel ısınma 

Konsensüsü Son Kabulü” oturu-
munda konuşan Başkan Topbaş, 
“Su Mutabakatı” ile yerel ve bölge-
sel yönetimler olarak farklılıkların 
suda yakınlaşmasına öncülük et-
mek, sürdürülebilir kalkınmaya kat-
kıyla dış baskılarla mücadele için 
kentlerin ve bölgelerin mücadele-
sini desteklemek konusunda kararlı 
olduklarını söyledi. Başkan’ın ko-
nuşmasının ardından konsensüsü 
imzalayan dört şehrin yöneticileri, 
imzalarının sebeplerini açıkladılar. 
Toplantının ardından katılımcılar 
aile fotoğrafı çektirdi. Kadir Topbaş 
daha sonra foruma katılan konuk-
lar onuruna akşam yemeği verdi. 
Yemeğe Çevre ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu ile Dünya Su Konseyi 
Başkanı Loic Fauchon da katıldı. n

ve savaş gibi sorunlarla ancak büyük 
bir kararlılıkla mücadele edebiliriz. 
Bu sebeple imkânı olmayan ülkelerin 
desteklenmesi, kaynakların ihtiyaca 
göre dağılımı aynı zamanda uzlaş-
maz sandığımız farklılıklarımızın bir 
zenginliğe dönüşmesinde büyük rol 
oynayacaktır.”

Dünya “Su Mutabakatı” 
İstanbul’da imzalandı 

İstanbul 5. Dünya Su Forumu Ye-
rel ve Bölgesel Yönetimler toplan-
tısında “İstanbul Su Mutabakatı” 
bildirimi, Başkan Topbaş tarafından 
açıklandı. Suyun kamu malı olduğu 
belirtilen mutabakatta, kaliteli suya 
erişimin tüm insanların en temel 
haklarından biri olduğu vurgulan-
dı. Forum kapsamında“İstanbul Su 

gençlik meclisi Su forumu’nda... 

5. Dünya Su Forumu bünyesinde gerçekleştirilen Gençlik Su Forumu 
çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, çeşitli program ve 
etkinlikler gerçekleştirdi. Taksim Meydanı, Kadıköy Meydanı ve Feshane 
Forum alanında “Su” temalı grafiti çizimleriyle forumu renklendiren Gençlik 
Meclisi üyeleri, stantlarıyla İstanbul’un tanıtımında önemli bir rol üstlendi. 
Gençlik Meclisi, bu organizasyondaki faaliyetlerini Kültür Gecesi ve Boğaz 
Gezisi ile tamamladı. 20 Mart Cuma günü, Yerebatan Sarnıcı’nda düzenlenen 
Kültür Gecesi’nde mehteran, halk oyunları, semazen gösterileriyle gölge 
oyunu, ebru ve kaligrafinin en güzel örnekleri sunuldu. Program sonunda 
verilen kokteylde katılımcılar, Türk Mutfağı’ndan lezzetlerle ağırlandı. Gençlik 
Meclisi’nin 21 Mart’ta düzenlediği gezi aracılığıyla katılımcılar, İstanbul 
Boğazı’nı gezip inceleme fırsatı buldu. Ayrıca mihmandarlar eşliğinde 2010 
Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul’u tanıtımı gerçekleştirildi. 

dünYa Su KonSeYİ BaşKanı loİc fauchon, 
FORUM İÇİN ÜÇ YıLDAN BERİ YAPıLAN 
DEğERLİ ÇALışMALAR NEDENİYLE BaşKan 
TopBaş’a TeşeKKür eTTİ. 
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İstanbul’a iki dev eser 
daha kazandırıldı... 

KağıThane-pİYalepaşa Tünel Yolu İle SüTlüce Kongre 
merKezİ, BaşBaKan erdoğan ve BaşKan TopBaş 
Tarafından açıldı. İLERİ TEKNOLOjİNİN KULLANıLDığı 
TÜNEL YOL, KAğıTHANE İLE PİYALEPAşA ARASıNı ÜÇ 
DAKİKAYA İNDİRİRKEN SüTlüce Kongre merKezİ 3 Bİn 
300 Kİşİ KapaSİTelİ. 
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nusunda ciddi mesafeler katettik. 
Şimdi de ‘7 Tepeye 7 Tünel’ proje-
si kapsamında yaptığımız yatırım-
ların ilkini, Kağıthane-Piyalepaşa 
Tüneli’ni açıyoruz. Şehrin her 
noktasında her yere ulaşılır hale 
getirdik. İstanbul’un trafiğinde 
son günlerde metrobüs ve diğer 
yatırımlarımızla gözle görülür bir 
rahatlama da yaşanıyor.”
Haliç Havzası’ndaki Sütlüce Kültür 
Merkezi’nin tamamlanmasının da 
çok önemli olduğunu vurgulayan; 
İstanbul’un artık kongre, fuar, fi-
nans kenti olduğunun altını çizen 
Topbaş, “Sarıyer Çayırbaşı’ndan 
Ayazağa Deresi’ne 4,1 kilomet-
relik bir tünel açmak suretiyle, 
Boğaz’dan Haliç’e saniyede 3 bin 

litre su basacağız. Böylece Haliç’te, 
Boğaz suyuyla bir sirkülâsyon sağ-
lanacak. Bunun çalışmalarını baş-
lattık. 40 milyon TL’ye mal olacak 
bu proje 2011 yılında tamamlana-
cak” dedi.
Törende konuşmaların ardından 
Başbakan Erdoğan, beraberindeki-
ler ve Başkanı Kadir Topbaş, açılış-
ları yapmak için birlikte platforma 
çıktı. Sütlüce Kongre ve Kültür Mer-
kezinin açılışı, yapılan canlı bağlantı 
ile gerçekleştirildi. Açılışın yapılma-
sının ardından, Başbakan Erdoğan, 
makam aracının sürücü koltuğuna 
geçti. Erdoğan, otomobiliyle ya-
nına oturan Başkan Kadir Topbaş 
ile birlikte Kağıthane-Piyalepaşa 
Tüneli’nden geçti. n

Büyükşehir Belediyesi’nin iki dev 
eseri olan Kağıthane-Piyalepaşa 
Tünel Yolu ile Sütlüce Kongre 
Merkezi’nin açılışını Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan yaptı. İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş’ın ev sahipliği 
yaptığı törene Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Nazım Er-
ken, Çevre ve Orman Bakanı Vey-
sel Eroğlu, İstanbul Milletvekilleri, 
İstanbul Valisi Muammer Güler, 
Büyükşehir Belediyesi Bürokratla-
rı ile vatandaşlar katıldı.
Açılış töreninde konuşan Baş-
bakan Erdoğan, İstanbul’un son 
yıllarda büyük organizasyonla-
ra imza attığını, açılışını yapılan 
kongre merkezinin de önce 5. 

Dünya Su Forumu’na, ardından 
da Dünya Bankası toplantılarına 
ev sahipliği yapacağını belirtti ve 
“İstanbul’un bütün otelleri fıkır 
fıkır kaynayacak. Neyle? Düşün-
ceyle. Neyle? Bilimle. Herkes il-
mini, düşüncesini, yorumunu bu-
rada ortaya koyacak” dedi. Tarih 
boyunca büyük medeniyetlerin su 
kenarlarında kurulduğuna işaret 
eden Başbakan, “Değerli bazı ho-
caların verdikleri tekliflere uymuş 
olsaydık, şu anda Haliç toprakla 
doldurulmuş olacaktı. Ancak on-
ların değil, başka hocaların teklif-
lerini dikkate aldık. Haliç’ten yak-
laşık 2 milyon metreküp çamur 
çıktı. Bu çamur Aliböyköy’deki bir 
taş ocağına pompalandı  ve o böl-

gede 600 bin metrekarelik büyük 
bir park düzenlemesi yapıldı. Daha 
önce Haliç’in kenarından kokudan 
geçilemiyordu ve burada canlı 
yaşamıyordu. Ama şimdi Unka-
panı ve Galata Köprüsü üzerinde 
yüzlerce İstanbullu, balık tutma 
sevdalısı, balık tutuyor. Nereden 
nereye... İstanbul bu işte…”
Binlerce yıldan bu yana tüm me-
deniyetlere ev sahipliği yapmış 
bir metropol olan İstanbul’un sar-
nıçları, çeşmeleri, sebilleri ve ker-
vansaraylarıyla gerçek anlamda 
bir su medeniyeti olduğunu ifade 
eden Erdoğan, Başkan Topbaş’ın, 
Boğaz’dan bir su hattı döşene-
ceğini açıkladığını da hatırlattı. 
Erdoğan, “Kağıthane-Piyalepaşa 

Tüneli’nin açılmasından bir baş-
ka mutluluk daha duyuyorum. 
Ben de bu bölgenin çocuğuyum. 
Burada doğup büyüdüm. Açılışını 
yaptığımız Sütlüce Kongre Merke-
zi eskiden İstanbul’un mezbaha-
nesiydi. Ama şimdi çok farklı bir 
hale geldi, daha da gelişecek.”

Bu şehir hizmete doymaz!
Başbakan’ın ardından kürsüye ge-
len Başkan Topbaş ise “Bu şehir 
hizmete doymaz, biz de hizmet 
etmeye doymuyoruz” diyerek 
başladığı konuşmasını şu sözlerde 
sürdürdü: “Çok ciddi yatırımla-
rı bloklar halinde hizmete aldık. 
Sadece ulaşım alanında 12 milyar 
TL’lik yatırım yaparak erişim ko-

>>

İstanbul'un İlk Tünel Yolu
Kağıthane-piyalepaşa Tüneli 

Sütlüce Kongre ve 
Kültür merkezi
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BÜYÜKşEHİR BELEDİYESİ’NİN FATİH’E YAPTığı 
YATıRıMLAR DEvLET BAKANı BAşESKİOğLU vE 
BAşKAN TOPBAş’ıN KATıLDığı BİR TöRENLE 
HİzMETE SUNULDU. Son çalışmalarla Bu 
İlçeYe Yapılan YaTırımların YaKlaşıK 
Bedelİ, 700 mİlYon Tl. 

fatih, yatırımlarla 
fethedildi!

önemi çok fazla. Dünyada artık 
ülkeler değil, yerel yönetimler ya-
rışıyor. Bakınız sadece Fatih’e beş 
yılda toplam 699,5 milyon yatırım 
yaptık. Çocuklarımızın yarınlarını 
hep birlikte hazırlıyoruz” dedi.
Bir hafta içinde İstanbul’un çeşitli 
ilçelerinde törenler düzenleyerek 
toplu açılışlar yaptıklarını hatırla-
tan Başkan Topbaş, konuşmasını 
şu sözlerle tamamladı: “Son bir 
hafta içinde İstanbul genelinde 
toplam 1 milyar 265 bin TL’lik ya-
tırımın açılışını yaptık. Sadece Fa-
tih Belediyesi’nin bu dönem üret-
tiği proje sayısı 300’lere dayandı. 
Biz İstanbul’da bu dönem binlerce 
projeyi hayata geçirdik ve gelecek 
dönem binlercesini daha gerçekleş-

tireceğiz. Fatih’te hizmete alınan 
bu işlerin dışında, yapımı devam 
eden kapalı spor salonu, kültür 
merkezi ve buz pateni var. Yani 
daha çok işimiz var. İstanbul’un her 
ilçesi, yatırımlarımızdan nasibini 
alıyor. Bu dönem ilçe ve beldelere 
20 milyar TL yatırım yaptık. Ancak 
Fatih’in farkı bu şehri bize emanet 
eden o yüce insan, Fatih Sultan 
Mehmet’in ilçesi olmasıdır. Tarihi 
Yarımada’ya, Roma ve Bizans’tan 
sonra Osmanlı’nın ve Türk’ün müh-
rünü vurduğu yer burası. Onun için 
buranın önemi ve hassasiyeti fark-
lı bizim için. Bu şehirde geçmişten 
gelen ölümsüz eserler var ve biz de 
onlara mütevazı ölçüde eserler kat-
maya devam ediyoruz.” n

Halkın yaşamını kolaylaştırmak 
üzere ilçe belediyeleriyle birlikte 
projeler üreten Büyükşehir Bele-
diyesi, toplu hizmete alım tören-
lerinin bir tanesini de Fatih’te ger-
çekleştirdi. Devlet Bakanı Murat 
Başeskioğlu, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve Fatih Bele-
diye Başkanı Mustafa Demir’in katı-
lımıyla, Vatan Caddesi’nde yeni ya-
pılan Fatih Belediye Binası önünde 
gerçekleştirilen tören vatandaşlar 
tarafından da hayli ilgi gördü. 

Son beş yıl içerisinde, ilçe bele-
diyesiyle birlikte Fatih’e yaklaşık 
700 milyon TL’lik hizmet götüren 
Büyükşehir Belediyesi, Fatih Spor 
Kompleksi’nden Balat Sosyal ve 
Spor Tesisleri’ne, okullara labora-
tuar ve bilgisayar desteğinden Ka-
dın Aile Sağlığı Merkezi’ne, tarihi 
İtfaiye Binası’nın restorasyonundan 
Fatih Tiyatro Binası’na, ilçedeki 
camilerin bakım-onarım ve aydın-
latmasından Zeyrek Projesi kadar 
birçok işe imza attı.
Yeni yatırımların hizmete alım töre-
ninde konuşan Başkan Topbaş, me-
deniyetlerin beşiği olan İstanbul’un 
çok büyük sıkıntılardan bugünlere 
ulaştığını belirterek, “Ülkelerin 
kalkınmasında, yerel yönetimlerin 

>>

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih’e yapılan açılışı yapılan 
yatırım ve hizmetler şunlar:

• Fatih Belediyesi Hizmet Binası 
ve Otoparkı,

• Ahmet vefik Paşa Caddesi, 
Başvekil Caddesi, vezir Caddesi, 
Altımermer Caddesi, Akdeniz 
Caddesi, Oğuzhan Caddesi,   
10. Yıl Aksu Caddesi,   
Fevzipaşa Caddesi   
aydınlatma işi,

• Çukurbostan İSMEK Kurs 
Merkezi

• Çapa İSMEK Kurs Merkezi
• Mustafa Ağa, Balat, Hazinedar 

Ustabaşı, Abdi Çelebi, Yusuf 
Efendi çeşmeleriyle Savaklar 
Maksemi’nin restorasyonu,

• Haliç Akşemsettin, Sarayburnu, 
Topkapı Sarayı, Sultanahmet 
Meydanı, Ahırkapı, Gülhane Sahil 
ve semt parkları yapımı,

• Samatya ve Saray Meydanları ile 
Marmara Caddeleri, At Meydanı, 
Kocamustafa Paşa Meydanı, 
Fatih Kadınlar Pazarı Meydanı 
düzenleme işi,

• Fatih Ramazan Efendi Parkı’nın 
yapımı, 

• Balat Futbol Sahası yapımı,
• İlçe geneli cadde ve sokakların 

asfaltlama, yaya alanı 
düzenleme, yağmur suyu kanalı 
yapım çalışmaları.

fatih’in adına yaraşır işler
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zeYTİnBurnu’na Yapılan 
YaTırımlar zİncİrİnİn açılışına 
KaTılan BaşKan TopBaş, “DEv 
ESERLER ORTAYA ÇıKARMAK İÇİN 
KARıNCALAR GİBİ ÇALışTıK. SADECE 
zEYTİNBURNU’NA ULAşıM, ALTYAPı, 
SU, ATıK SU, DOğALGAz vE ÇEvRE GİBİ 
KONULARDA YaKlaşıK 800 mİlYon 
Tl’lİK YaTırım YapTıK” dedİ. 

Kentsel 
dönüşümün 
kalbine büyük 
hizmet!

Büyükşehir Belediyesi ile Zeytinbur-
nu Belediyesi tarafından ilçeye yapılan 
yatırım ve hizmetlerin toplu açılış tö-
reni Devlet Bakanı ve AB Baş müzake-
recisi Egemen Bağış, KKTC Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Turgay 
Avcı ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Zeytinburnu’ndaki 
Adliye Meydanı’nda düzenlenen tö-
rende Zeytinburnu Belediye Başkanı 
Murat Aydın, Büyükşehir Belediyesi 
Bürokratları ve çok sayıda vatandaş 
da yer aldı.
İş yapmaktan, temel atmaya ve 
eserlerin tek tek açılışını yapmaya 
fırsat bulamadıklarını belirterek Baş-
kan Topbaş, “İstanbul Avrupa’nın 
23 ülkesinden daha büyük ve ha-
vadan bir ucundan öbür ucuna 120 
kilometre olan bir kent. Dönemimiz-
de bir rekora imza atarak kente 25 
milyar TL’lik dev yatırımlar yaptık. 
Çalışmalarımız hızla devam ediyor. 
Beş yıl sonra, çok başka bir İstan-
bul göreceğiz. 2014’e vardığımızda 
günde 10 milyon kişi metroyu kul-
lanacak. 152 köyün 120’sine köy 

meydanları, parkları, çocuk oyun 
alanları ve asfalt var. Öte yandan, 
köylere kadar temiz içme suyu gö-
türdük. Çatalca’nın ve Silivri’nin 
köyleri doğalgaz kullanıyor. Do-
ğalgazı Adalar’da kadar götürdük. 
Karaburun’da Miami gibi sahil dü-
zenlemesi yaptık. İstiyoruz ki, bu şe-
hir dünyanın diğer büyük şehirleriyle 
yarışırken burada yaşayanlar mutlu 
olsun ve onur duysun. Bir zamanlar 
dünyanın göz bebeği olan İstanbul’u 
eski konumuna birlikte getiriyoruz” 
dedi. 
Topkapı-Cevizlibağ kavşakları, Mer-
ter bağlantı yolu ve sahil bağlantı 
yollarıyla ve Bağcılar-Zeytinburnu 
Tramvayı’nı hizmete alarak 
Zeytinburnu’nda ulaşımı kolaylaştır-
dıklarını anlatan Başkan, konuşma-
sını şu sözlerle tamamladı: “Projele-
rimizle birlikte Marmaray da tamam-
landığında, Zeytinburnu’ndan trene 
binen bir vatandaş, 17 dakikada 
Üsküdar’da olacak. Ulaşım yatırım-
larımız çerçevesinde ilçemize top-
lam 1446 araç kapasiteli otoparklar 
yaptık. Zeytinburnu’na İstanbul’un 

ilk cadde altı otoparkını kazandır-
dık. Öte yandan, Zeytinburnu’nu 
İstanbul’un kentsel dönüşümü için 
pilot bölge olarak seçtik. Deprem 
çalışmaları kapsamına burada 16 bin 
bina taradık. Türkiye’nin ilk kentsel 
dönüşümünü KİPTAŞ ile Zeytinbur-
nu Sümer Mahallesi’nde başlattık. 
‘Gönüllük ve anlaşma’ esasına dayalı 
olarak başlattığımız proje çerçeve-
sinde 1038 konut yıkıp, 1656 konut 
inşa edeceğiz. Çalışmaların hızlan-
ması için Kentsel Dönüşüm Kanun 
Tasarısı’nın yasalaşmasını bekliyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz Topkapı Kültür 
Parkı ve Panorama 1453 Tarih Mü-
zesi bugüne kadar Zeytinburnu’na 
yapılmış en büyük yatırımdır. Park 
İstanbul’un sembollerinden birisi 

olacaktır. Burası fethin yaşandığı 
bölge olarak bütün dünyada hem 
daha çok tanınacak hem de ilgi gö-
recek. İlçemize kazandırdığımız park 
ve yeşil alanlar Soğanlı Bitkiler Parkı, 
Yedikule Parkı ve Surdibi-Silivrikapı 
Parkı da var. Ulaşımıyla, altyapısıyla, 
havası ve suyu ile daha güzel, daha 
temiz, daha yaşanabilir bir Zeytin-
burnu ve İstanbul doğuyor. Elbirliği 
ile Zeytinburnu ilçemizi İstanbul’un 
en modern, kaliteli ve en tercih edi-
len ilçelerinden biri haline getiriyo-
ruz. Bu onurlu görevde İstanbul’un 
yüzünü ağarttık” diye konuştu.
Daha sonra Egemen Bağış ile Başkan 
Topbaş tarafından kurdele kesilerek 
yapımı tamamlanan projelerin toplu 
açılışı gerçekleştirildi. n

>>

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Zeytinburnu’na 
yapılan yatırım ve hizmetler…

• zeytinburnu Merkez Efendi 
Evleri Kavşağı

• zeytinburnu Yaya Üstgeçidi
• Topkapı Takkeci İbrahimağa 

Cami Restorasyonu
• zeytinburnu Merkez Efendi 

Konağı 
• zeytinburnu Semt Konağı 
• zeytinburnu Bilgi Evi 
• zeytinburnu Mevlevihane çevre 

düzenleme işi
• zeytinburnu Merv Caddesi 

düzenleme işi

• zeytinburnu Çırpıcı Çayırı 
düzenleme işi

• zeytinburnu Spor Merkezi 
İSMEK 

• zeytinburnu Prof. Muammer 
Aksoy Caddesi aydınlatma işi 

• Topkapı şehir Parkı, zeytinburnu 
48. Sokak, zeytinburnu 74. 
Sokağı aydınlatma işi

• İlçe genelinde cadde ve 
sokakların asfaltlanması ile yaya 
alanı düzenleme çalışmaları 
yapıldı

zeytinburnu artık çok daha güzel…
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planlarını yapmadıkları için insanlar, 
yaşam ve barınma hakları olan yer-
leşim alanlarını kendi imkânlarıyla 
yapmak zorunda kaldılar. Bu alanlar 
o zaman düzenlenmiş olsaydı, şimdi 
başka şeyler konuşuyor olacaktık. 
İş ve barınma sorununu çözmenin 
kentin gelişmesi için yeterli olma-
dığı sonucuna yeni yeni varılıyor. 
Bütün bu eksikleri ve yanlışları dik-
kate alarak, modern toplu ulaşım 
imkânlarının, alt ve üstyapının, kül-
türel ve sosyal merkezlerin olduğu 
yeni bir İstanbul inşa etme yolunda 
önemli adımlar attık, sıkıntıları or-
tadan kaldırdık” dedi.
Konuşmasında İstanbul’da Cumhu-
riyet tarihi boyunca yedi tiyatro ya-
pıldığının altını çizen Başkan Top-
baş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz 
beş yıl içinde, beş tane tiyatro sah-
nesi yaptık. Bugün açılışını yaptığı-
mız Erdem Beyazıt Kültür Merkezi 
gibi eserlerde yaptığımız tiyatro 
salonlarını saymıyorum bile. Onları 
da dikkate alırsak, Cumhuriyet tari-

hinde yapılandan üç kat fazla tiyat-
ro yapmış oluyoruz. ‘Kültür sanat-
tan anlamıyorsunuz’ diyenlere ithaf 
olsun diye söylüyorum. Global köy 
haline gelen dünyamızda her yaşta-
ki çocuk, dünyanın başka bir yerin-
deki çocukla rakip halde yetişiyor. 
Benim çocukluğumda elde taşınan 
radyo yoktu, lambalı radyolar var-
dı. Açardınız birkaç dakika sonra 
lambalar ısınır ses gelirdi. Ama şim-
di dağın başındaki yurttaşımız dün-
yanın başka noktasındaki insanla 
bağlantı kuruyor. Gelinen teknolo-
jiler baş döndürücü. Belediye olarak 
buna da ayak uyduruyoruz.”
Törende konuşmaların ardından 
Başkan Kadir Topbaş ve beraberin-
dekiler, çocuklarla birlikte kurdele 
keserek Gürgören’deki yatırım ve 
hizmetlerin toplu açılışını gerçek-
leştirdi. Başkan Topbaş daha sonra 
tiyatrosu, iki cep sineması, kütüpha-
nesi ve BELNET İnternet Evi ile çok 
modern bir kompleks olan Erdem 
Beyazıt Kültür Merkezi’ni gezdi.n

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe be-
lediyesinin ortaklaşa yürüttüğü 
çalışmalar sonucunda Güngören’e 
son beş yıl içerisinde 200 milyon 
TL’lik yatırım yapıldı. İlçeye yapı-
lan yatırım zincirinin son halkası 
ise Mart ayı içinde gerçekleştirilen 
bir törenle halka sunuldu. Açılışla 
birlikte Erdem Beyazıt Kültür Mer-
kezi, 335 metre atık su kanalı döşe-

me işi, 1968 metre içme suyu hattı 
döşeme işi, Güngören Spor Parkı, 
Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi, İnö-
nü Caddesi aydınlatma işi, Marma-
ra Caddesi Bilgi Erişim Merkezi ve 
ilçe genelinde cadde ve sokakların 
asfaltlanmasıyla yaya alanı düzen-
leme çalışmaları hizmete girdi. 
Törende konuşan İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
dünyada şehirlerin cazibe merkezi 
haline gelmesiyle birlikte, yerel yö-
netimlere çok büyük sorumluluklar 
düştüğünü belirterek İstanbul’un 
medeniyetlerin yeşerdiği, insanlara 
umut veren bir yer olması gerektiği-
ni ifade etti. Başkan Topbaş, “Gelin 
görün ki, göç sırasında yönetimde 
bulunanlar ulusal ve bölgesel şehir 

>>

güngören yeni 
yatırımlarla nefes aldı… 
BÜYÜKşEHİR BELEDİYESİ vE 
GÜNGöREN BELEDİYESİ TARAFıNDAN 
GERÇEKLEşTİRİLEN YATıRıM vE 
HİzMETLERİN AÇıLış TöRENİNE 
KATıLAN BAşKAN TOPBAş, 
“İnSanımızın geleceK Yüz Yılını 
TaSarladıK ve YaTırımlarla her 
İlçeYİ, BeldeYİ İhYa eTTİK” dedİ. 

açılışı Yapılan erdem BeYazıT KülTür merKezİ, 
TİYaTro Salonu, İKİ ADET CEP SİNEMASı SALONU, 
KÜTÜPHANESİ vE İNTERNET EvİYLE, CİvARDA 
YAşAYAN HERKESİN İHTİYACıNı KARşıLAYACAK 
NİTELİKLER TAşıYOR. 
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Büyükşehir Belediyesi, ilçe bele-
diyesiyle işbirliği içinde, Beykoz’da 
gerçekleştirdiği yatırım ve hizmet-
leri halka sundu. Gerek bu işlerin, 
gerekse KİPTAŞ tarafından yaptı-
rılan ve 8 milyon 213 bin 961 Lira 

mal olan 53 derslikli Sefaköy Meh-
met Akif Ersoy İlköğretim Okulu 
ile 24 derslikli Silivri Ertuğrul Gazi 
İlköğretim Okulu’nun açılışı için 
bir tören düzenlendi. 17 Mart’ta, 
Kanlıca’da gerçekleştirilen törene 
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş ile birlikte Bey-
koz Belediye Başkanı Muharrem 
Ergül ve bürokratlar katıldı. 
Atık su, su, doğalgaz gibi altya-
pı yatırımlarının yanında, beş yıl 
içinde Beykoz’a birçok hizmetin 
götürüldüğüne dikkat çekerek ko-
nuşmasına başlayan Başkan Top-
baş, 713 milyon TL’lik yatırımla 
ilçenin çehresini değiştirdiklerini 
söyledi. Tüm İstanbul’da olduğu 
gibi Beykoz’da da izlerinin bulun-
duğunu, ilçeyi daha yaşanılabilir 
hale getirmek amacıyla çalışmalar 
yürüttüklerini vurgulayan Başkan, 
“İstanbul’un her iki yakasındaki sa-

hillerde, yol altlarından itme meto-
duyla borular geçiriyoruz. Açık kazı 
yapmadan bütün kanalizasyonları 
bu borularda toplayarak arıtmaya 
aktarıyoruz. Bu yöntemle Anadolu 
Yakası’nda Kanlıca’ya kadar geldik. 
Beykoz’a kadarki çalışma da sürü-
yor. Böyle yapmazsak bu güzelim 
deniz elimizden kaybolur. Sizlerle 
kol kola girerek bu şehre hizmet et-
menin gururunu yaşıyoruz” dedi.
İstanbul’daki sahilleri, denize giri-
lebilecek nitelikte yapmayı boyun-
larının borcu olarak gördüklerini, 
ulaşım alanında aldıkları mesafenin 
ise küçümsenmeyecek oranda ol-
duğunu ifade eden Başkan, metro, 
metrobüs, kavşak ve yeni yol çalış-
malarıyla ulaşımda rekorlara imza 
attıklarına söyledi ve ekledi: “Dün-
yada şehirler yarışıyor ve bu yarışta 
önde olmak için gelecek dönemde 
yatırımlara hız kesmeden devam 
edeceğiz. Üsküdar-Beykoz Metro 
Hattı, İstanbul genelinde planladı-
ğımız toplam 618 kilometrelik raylı 
sistem ağının bir ayağını oluşturu-
yor. Beykoz’a metro geleceğini ha-
yal eder miydiniz? Buradan metroya 
binip Üsküdar’a, Kartal’a ve Avrupa 
Yakası’nda Sarıyer, Olimpiyat Stadı, 
Atatürk Havalimanı ve Silivri’ye ka-
dar gideceksiniz. Biz ‘insanı yücelt 
ki devlet yücelsin’ diyoruz. Bu anla-
yışla hizmet veriyoruz.”
Beykoz Belediye Başkanı Muharrem 
Ergül de, Büyükşehir Belediyesi’nin 
beş yılda ilçeye önemli yatırımlar 
yaptığını belirterek önümüzde-
ki dönem tarihi Kanlıca semtini 
Beykoz’a ve İstanbul’a yakışır şe-
kilde yeniden düzenleyeceğini de 
müjdeledi. Törende konuşmaların 
ardından KİPTAŞ’ın yaptığı iki okula 
canlı olarak bağlanılarak açılışlar 
gerçekleştirildi. n

>>

Beykoz’un çehresi 
değişti... 
BEYKOz’A YAPıLAN YATıRıM vE HİzMETLERİN 
AÇıLış TöRENİNE KATıLAN BAşKAN 
TopBaş, Beş Yıl İçİnde 713 mİlYon Tl’lİK 
harcamaYla Bu İlçenİn çehreSİnİ 
değİşTİrdİKlerİnİ BelİrTTİ. 

Açılışı yapılan ve 108 milyon 329 bin 245 TL’ye mal olan yatırım ve 
hizmetler şunlar: 

• Beykoz Korusu, Kavacık 
Köprülü Kavşağı-Anadoluhisarı 
Sahil Bağlantı Yolu, Kaymak 
Donduran Yolu, Mihrabat 
Korusu, Paşabahçe Soğuksu 
Parkı aydınlatma işi,

• Beykoz dereleri ıslahı,
• Beykoz köylerine 26 bin 95 metre 

içme suyu hattı döşeme işi,

• Çavuşbaşı 15 bin metreküp depo 
yapımı,

• Beykoz Çamlık Bölgesi heyelan 
önleme işi

• Beykoz Otağtepe Parkı
• İlçe geneli yol ve caddelerde 

asfaltlama, yaya alanı düzenleme 
ve yağmur suyu çalışmaları.

hizmetlere yenileri eklendi...
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Büyükşehir Belediyesi ve Malte-
pe Belediyesi’nin ilçeye yaptığı top-
lam 113,5 milyon TL’lik yatırım, 17 
Mart’ta, Maltepe Meydanı’nda Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katılımıyla düzenlenen törenle hizme-
te alındı. Törene AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen, 
İstanbul Milletvekilleri, AK Parti İstan-
bul İl Başkanı Aziz Babuşçu ile İSKİ Ge-
nel Müdürü Mevlüt Vural, Ulaşımdan 
Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı 

Muzaffer Hacımustafaoğlu ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı.
Başkan Topbaş, davetlilere hitaben 
yaptığı konuşmada “İstanbul’da son 
bir hafta içinde büyük hizmetleri halka 
sunduk. Maltepe’ye, beş yılda 975 mil-
yon TL’lik yatırım yaparak çok önemli 
sorunlarını çözdük. Büyükşehir olarak 
biz 722 milyon TL’lik, ilçe belediyesi 
ise 253 milyon TL’lik yatırım yaptı. Bu 
dönem sadece Maltepe’de dokuz kav-
şak ve yol düzenlemesi bitirdik. İstan-

bul genelinde ise tarihi bir rekora imza 
atarak 205 kavşak ve yol düzenlemesi 
tamamladık. Gelecek dönem Maltepe 
Meydanı’ndaki trafiği yerin altına ala-
rak, trafiği rahatlatıp burada güzel bir 
meydan inşa edeceğiz ve vatandaş-
larımızın bir arada yaşama kültürüne 
katkıda bulunacağız” dedi.
113,5 milyon TL’lik yatırım ve hizmet-
lerin toplu açılışını yaptıklarını, amaç-
larının İstanbul’u medeni ve insanlara 
mutluluk veren, yaşam kalitesi yüksek 

bir şehir haline getirmek olduğunu, 
plansız gelişen kentin sorunlarını çöz-
mek için ciddi bir planlama ve yatırım 
hamlesi başlattıklarını vurgulayan 
Başkan Kadir Topbaş, konuşması-
nı şu sözlerle tamamladı: “İstanbul 
‘3Ç’diye adlandırılan çamur, çukur 
ve çöp yığınlarından bugünlere geldi. 
Bu yatırımları yapmasaydık şehrimiz 
2010 Avrupa Kültür Başkenti olabilir 
miydi? Obama’nın katılacağı Mede-
niyetler İttifakı toplantısı İstanbul’da 
olur muydu? Bu yılsonuna doğru ev 
sahipliği yapacağımız İMF Dünya Ban-
kası Toplantısı’na ev sahipliği yapabilir 
miydik? Bakınız şu anda Türkiye’nin 
en büyük ve Avrupa’nın ikinci kongre 
merkezi olan Sütlüce Kültür ve Kong-
re Merkezi’nde devlet ve hükümet 
başkanlarının katılımıyla 5. Dünya Su 
Forumu’na ev sahipliği yapıyoruz. İşte 
açılışı yapılan, devam eden ve planla-
nan yatırımların listesi burada. Sadece 
Maltepe’ye yaptığımız bu yatırımları 
saymaya kalksak törenimizin zamanı 
yetmez.” n

>>

malTepe, SON BEş YıL İÇİNDE YAPıLAN YAKLAşıK 
1 mİlYarlıK YaTırım ARACıLığıYLA İSTANBUL’UN GözDE 
İLÇELERİNDEN BİRİ OLDU 

anadolu Yakası’ndaki yeni merkez:

maltepe

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Maltepe’ye kazandırılan ve açılışı yapılan 
yatırım ve hizmetlerin toplam bedeli 94 
milyon 150 bin 972 Lira 47 Kuruş. İşte o 
yatırım ve hizmetler: 

• 30 bin 183 metre içme suyu hattı 
döşenmesi,

• Toplam 25 bin metreküp’lük depo 
yapımı,

• 11 bin 313 metre atık su hattı 
döşenmesi,

• İdealtepe 50. Yıl Korusu
• Altay Çeşme Parkı
• Maltepe Sahil Parkı 
• Maltepe Yaya Üst Geçidi
• Başıbüyük, Nadire caddelerinin 

aydınlatılması 
• zümrütevler Bilgi Erişim Merkezi 
• Aydın Evler Bilgi Erişim Merkezi
• İlçe geneli cadde ve sokaklarda 

asfaltlama çalışması 
• İlçe genelinde yaya alanı düzenleme, 

korkuluk ve yağmur suyu çalışmaları

maltepe yenilendi
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Büyükşehir Belediyesi ve Sultan-
beyli Belediyesi, ilçenin modern bir 
görünüm kazanması amacıyla son 
beş yılda 355,5 milyon TL harcaya-
rak bir dizi çalışma gerçekleştirdi. 
İlçe halkının yaşamını kolaylaştırın 
bu işlerin, 42 milyon 598 bin 616 
TL’ye mal olan son bölümü de dü-
zenlenen bir törenle hizmete alındı. 
Yatırımların hizmete alım töreni, 
Fatih Bulvarı’nda inşa edilen yeni 
ve modern kent meydanında ger-
çekleştirildi. Törene Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sul-
tanbeyli Belediye Başkanı Alaattin 
Ersoy, İSKİ Genel Müdürü Mevlüt 
Vural ile vatandaşlar katıldı.
Sultanbeylilere hitap eden Baş-
kan, İstanbul’a beş yılda 25 milyar 
TL yatırım yaptıklarını belirterek, 
“Bunları İstanbullularla birlik-
te yaptık. Önümüzdeki dönem 
Sultanbeyli’ye iki ayrı metro hat-
tı getirerek hızlı ve konforlu eri-

şim imkânı sağlayacağız” dedi. 
Üsküdar-Ümraniye-Altunizade-
Çekmeköy Metro Hattı’nın ihale-
sinin bu yıl içinde yapılacağını ve 
bu hattı Çekmeköy’den Yenidoğan 
ve Sultanbeyli’ye, ardından da Sa-
biha Gökçen Havalimanı’na kadar 
uzatacaklarını belirten Başkan, bir 
diğer metro hattının da Kadıköy-
Ümraniye-Sancaktepe üzerinden 
Sultanbeyli’ye geleceğini kaydetti. 
Başkan, Sultanbeyli’ye yapılan yatı-
rımlar hakkında da şu bilgileri verdi: 
“Sultanbeyli, üzerinde bulunduğu-
muz modern meydanına kavuştu. 
Burada trafiği yeraltına alarak hem 
ulaşımı rahatlattık hem de üstünde 
Sultanbeylililerin hoşça vakit geçi-
receği bir alan oluşturduk. İlçede 
ayrıca şehir parkı yaptık. Belediye 
Binası’nı Sultanbeyli’ye yakışır bir 
mimariyle yeniledik ve hemen ya-
nına modern bir kültür merkezi inşa 
ediyoruz. Burada ayrıca yeni kav-

dü. Bu dönem sadece Sultanbeyli’ye 
650 kilometre altyapının yapılması, 
yapılan hizmetlerinin bir döne-
me sığmayacağının göstergesidir. 
Sultanbeyli’ye kazandırılanlar be-
lediyecilik vizyonumuzun geldiği 
nokta açısından çok önemli” diye 
konuştu.
Törende konuşmaların ardından 
Başkan Topbaş, Sultanbeyli Beledi-
ye Başkanı Ersoy, İSKİ Genel Müdü-
rü Mevlüt Vural, çocuklarla birlikte 
kurdele keserek 42 milyon 598 bin 

616 TL’lik hizmet ve yatırımların 
toplu açılışını yaptı. Açılış törenin-
de ilçede yapılan çok sayıda yeni 
okul, kapalı spor salonları ve labo-
ratuarlar nedeniyle Başkan Kadir 
Topbaş’a çocuklar tarafından çiçek 
sunuldu. Sultanbeyli Belediye Baş-
kanı Alaattin Ersoy da ilçede yaptığı 
spor yatırımlarından dolayı Başkan 
Topbaş’a 3’üncü Lig’e yükselme 
mücadelesi veren Sultanbeyli Spor 
Takımı’nın 34 numaralı formasını 
hediye etti. n

şak ve yol çalışmaları, yol aydın-
latmaları gibi çok yatırımlar yaptık. 
Beş yılda sadece bu ilçeye yapılan 
yatırımların toplamı 355,5 milyon 
TL. Bugün açılışı yapılacak yatırım 
ve hizmetlerin bedeli 42 milyon 
598 bin 616 TL. Biten, devam eden 
ve planlanan yatırımların bedeli de 
227 milyon 360 bin 151 TL. Geç-
mişte Sultanbeyli’yi küçümseyenle-
rin, ‘varoş’ diyenlerin, bugün burayı 
merkez ilçelerle mukayese etmele-
rini düşünüyoruz. Bu yapıldığı tak-

dirde yapılan yatırımların farkı çok 
daha net ortaya çıkacak.”
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ala-
attin Ersoy da yaptığı konuşmada 
beş yılın sonunda vatandaşların 
huzurunda söz verilenlerin yapılmış 
olması nedeniyle yüzlerinin akıyla 
çıktıklarını belirterek, “Geçmişte 
asfaltı bile olmayan Sultanbeyli 
şimdi doğalgaza, kent meydanına, 
kültür merkezine kavuştu. Sorunla-
rımızın yüzde 90’ı Büyükşehir Bele-
diye Başkanımızın desteğiyle çözül-

>>

SULTANBEYLİ’DE Beş Yıl İçİnde 355,5 mİlYon 
Tl’lİK YATıRıM YAPAN vE BU YATıRıMLARıN 
42,5 mİlYon YTl’lİK BöLÜMÜNÜ MART AYıNDA 
HİzMETE AÇAN BaşKan TopBaş, Bu İlçeYe İKİ 
aYrı meTro haTTının geleceğİ müjdeSİnİ 
de verdİ. 

Sultanbeyli’ye 
metro geliyor!
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Büyükşehir Belediyesi ve Ümra-
niye Belediyesi, ilçeye beş yılda 
yaklaşık 850 milyon TL’lik yatırım 
yaparak modern bir görünüme 
kavuşmasını sağladı. 12 Mart’ta 
Ümraniye’ye yapılan yatırım ve 
hizmetlerin toplu açılış töreni Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katılımıyla gerçekleş-
tirildi. Ümraniye Belediyesi’nin 
yanında düzenlenen törene Üm-
raniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, İSKİ Genel Müdürü Mevlüt 
Vural, İSTON Genel Müdürü Kadir 

Serdar Taflan ile çok sayıda vatan-
daş da katıldı. Coşkulu kalabalığa 
hitap eden Başkan Kadir Topbaş, 
Ümraniye’nin bu dönem yapılan 
yatırımlarla modern bir görünüm 
kazandığını belirterek, “Ümrani-
ye, Kadıköy’den çok daha fazla 
yatırım alan, çok daha modern bir 
ilçe oldu. Ben, Ümraniye’nin güzel 
insanlarına ve İstanbullulara özel-
lik teşekkür ediyorum. Bize yetki 
vererek onurlandırdınız. Biz de bu 
onurla hizmetin en iyisini vermek 
için gayret gösteriyoruz” dedi.

hatlarını bitirmeyi hedeflediklerini 
söyledi. İnşaatı devam eden 54,5 
kilometrelik hatlarla birlikte gele-
cek dönem toplam 136 kilometre 
metro bitireceklerini kaydeden 
Kadir Topbaş, “Yatırımlardan Üm-
raniye de nasibini alıyor. Üsküdar-
Altunizade-Ümraniye-Çekmeköy 
hattı dışında, Ümraniye-Ataşehir-
Kadıköy ve Dudullu-Bostancı Metro 
Hatlarını da plana aldık. Metrodan 
bahsediyorum, bir zamanlar va-
roş gözüyle Ümraniye’ye bakan-
lar, gelsinler görsünler. Ümraniye 

İstanbul’un en kaliteli ilçelerinden 
biri oldu. İşte Şile yolu, İşte Ar-
navutköy yolu ve işte doğalgaz 
kullanan Adalar, Şile, Ağva, hatta 
Çatalca’nın ve Silivri’nin köyleri. 
Belediye başkanlarımızla her bir 
araya geldiğimizde ‘o ilçeye daha 
neler yapabiliriz’ diye konuşuyo-
ruz. Bizim hizmet idealimiz var. Bu 
hizmetleri yapmamız gerekiyor ki, 
İstanbul dünyayı etkilesin. İstanbul 
artık dünya ile yarışan bir şehir” 
dedi.
Törende konuşmaların ardından 
Başkan Kadir Topbaş, Hasan Can 
ve İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural 
çocuklarla birlikte kurdele keserek 
eserleri hizmete aldı. Ümraniye’ye 
beş yıl içerisinde, altyapı yatırımları 
dışında yapılan yatırım ve hizmet-
ler arasında, 2. Kadın ve Aile Sağlığı 
Merkezi, sekiz İSMEK Kurs Merkezi, 
Ümraniye Özürlüler Merkezi, Üm-
raniye Kapalı Yüzme Havuzu inşa-
atı, Atakent Kültür Merkezi inşaatı 
ve 39 okulun laboratuar ve bilgisa-
yar ihtiyaçlarının karşılanması da 

Kendilerinden önceki dönemler-
de yaşanan sıkıntılara da değinen 
Başkan, “Bu şehirde bir zamanlar 
çöpten, çamurdan, çukurdan ve 
hava kirliliğinden geçilmezdi. Bunu 
acısını sizler çektiniz. Ümraniye’de 
39 yurttaşımız, vahşi depolama 
sebebiyle hayatını kaybetti. Bunlar 
bir bir geride kaldı. Bugün orası bir 
cennet havası esiyor. Binlerce proje 
gerçekleştirdik. Bu bir sevda, bir he-
yecan, İstanbul’a hizmet etmenin 
gururunu yaşıyoruz. Hizmet etmeye 
gelecek dönemde de devam edece-

ğiz. İstanbul’un dünyanın modern 
kentleriyle yarışa soktuk. ‘Gelişmiş 
şehirlerde ne varsa İstanbul’da da o 
olacak’ ilkesine kilitlendik” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, üç yıl çalışarak toplam 82 
kilometrelik dört ayrı metro hattı-
nı ihale aşamasına getirdiklerini ve 
bu yıl bu ihaleleri gerçekleştirmeyi 
planladıklarını anlatarak, toplam 82 
kilometrelik Bakırköy-Beylikdüzü, 
Bak ı rköy-K i raz l ı ,A l tun izade-
Ümraniye-Çekmeköy-Üsküdar ve 
Beşiktaş-Alibeyköy-Tekstilkent 

>>

İSTANBUL BÜYÜKşEHİR BELEDİYESİ’NİN 
YaTırım aTağının Bİr halKaSı olan 

ümranİYe, ARTıK ÇOK DAHA GÜzEL BİR 
GöRÜNÜM KAzANDı.

ümraniye’ye 
dev yatırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 

Ümraniye’de açılışı yapılan yatırım ve 
hizmetlerin son halkası 91 milyon 157 bin 
770 Lira, 14 Kuruş’a mal oldu. İşte halkın 
hizmetine sunulan yatırım ve hizmetler. 

• Dudullu ıı 30.000 m3 içme suyu 
deposu

• 45 bin 834 metre içme suyu şebeke 
hattı döşenmesi

• 98 bin 664 metre atık su hattı 
döşenmesi

• Dudullu Tavukçu Yolu-NATO Yolları 
aydınlatması

• Çamlık Bilgi Erişim Merkezi 
• Ümraniye 2. Kadın ve Aile Sağlığı 

Merkezi
• İlçe genelinde cadde ve sokakların 

asfaltlanması ile yaya alanı düzenleme 
çalışmaları

ümraniye’nin 
çehresini değiştiren 
yatırımlar...
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BüYüKşehİr BeledİYeSİ, Beş Yıl İçİnde 
hİzmeTe açılan KavşaK ve Yol SaYıSını 
195’e çıKardı. 41 YENİ KAvşAğıN AÇıLış 
TöRENİNE TELE KONFERANS SİSTEMİYLE 
BAğLANAN BAşBAKAN ERDOğAN, BAşKAN 
TOPBAş’A TEşEKKÜR ETTİ. 

195 kavşakla 
tarihi bir rekora 
imza attık... 

>> İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 195 
kavşak ve yol çalışması bitirerek 
tarihi bir rekora imza attı. Tamam-
lanan 41 yol ve kavşak, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katılımıyla Sancaktepe’de 
hizmete açıldı. Abdurrahmangazi 
Mahallesi’nde düzenlenen açılışta 
bazı İstanbul Milletvekilleri ile Bü-
yükşehir Bürokratları ve çok sayıda 
vatandaş da bulundu. Hizmete açı-
lan 41 kavşak ve yol, 411 milyon 
112 bin TL’ye mal olurken, beş yıl-

da hizmete açılan toplam 195 kav-
şak ve yol için 2 Milyar 805 milyon 
TL harcandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Sancaktepe’de gerçekleşen 41 
yeni kavşak ve yolun açılış törenin-
de, başka bir açılış için bulunduğu 
Adana-Pozantı’dan uydu bağlan-
tısıyla kurulan tele konferans sis-
temiyle konuşma yaptı. Erdoğan, 
küçük-büyük demeden otoyollar-
dan köy yollarına, eğitimden sağlı-
ğa kadar çeşitli yatırımları yaşama 

geçirdiklerini ve açılışlarını yaptık-
larını söyledi ve ekledi: “Bir yandan 
Marmaray gibi, hızlı tren gibi deva-
sa projeleri tamamlarken, bir yan-
dan da Hakkâri’nin köyleri için köp-
rü, Siirt’in mezraları için su projeleri 
üretiyor; Samsun’un, Erzurum’’un, 
Mersin’in eğitim, sağlık sorunlarını 
çözüyoruz. 81 ilin tamamına eşit 
ve adil hizmet götürmenin gayreti 
içerisinde çalışıyoruz. İstanbul gibi 
sürekli büyüyen bir ilimizin sakin-
lerisiniz. Metro hatları, metrobüs 

hatları, köprülü kavşakları açtık. 
Bugün 41 adet yol ve kavşağımızın 
İstanbul’da açılışını yapıyoruz. Son 
beş yılda ulaşıma yapılan yatırım-
larla İstanbul’un trafiğini önemli 
ölçüde rahatlattık. İstanbul gibi bir 
dünya kentinde, ulaşım sorunlarına 
çözüm üretmek, çok büyük vizyon 
ve akıllı projeler gerektiriyor. Biz 
dünyaya örnek olacak projeleri 
ürettik ve başarıyla uyguladık. İs-
tanbul bizim aşkımız, bizim sevda-
mız, İstanbul bizim göz bebeğimiz. 
Buradan Başkan Topbaş ve ekibine 
de ayrıca teşekkür ediyorum.”
Törende konuşan Başkan Kadir 
Topbaş da beş yılda her alanda 
rekorlara imza attıklarını belirte-
rek, hizmete açılan 154 kavşak ve 
yol sayısına 41 adet daha ekleye-

rek, 195’e çıkardıklarını söyledi. 
Ferhat’ın Şirin’e ulaşması gibi, he-
yecanla yollarına devam ettikleri-
ni ifade eden Kadir Topbaş, açılışı 
yapılan yatırımların İstanbul’a ve 

kullananlara güzellikler getirme-
sini temennisinde de bulundu. Tö-
rende ilk olarak uydu aracılığıyla 
Maltepe-Bağdat Caddesi Köprülü 
Kavşağı’nın açılışı yapıldı. n

TöRENE TELE KONFERANS SİSTEMİYLE KATıLAN 
BaşBaKan erdoğan, İSTanBul’un Kendİlerİ 
İçİn Bİr Sevda olduğunu BelİrTTİ vE BU KENTTE 
DÜNYAYA öRNEK OLACAK DENLİ BÜYÜK HİzMETLERİN 
ÜRETİLDİğİNİ, YATıRıMLARıN YAPıLDığıNı SöYLEDİ.
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eşİ haYrünnİSa gül ve BaşKan TopBaş İle 
BİrlİKTe “panorama 1453-Tarİh müzeSİ”, 
“KağıThane-pİYalepaşa Tünel Yolu” 
ve “SüTlüce KülTür merKezİ”nİ gezen 
cumhurBaşKanı aBdullah gül, üç eSerİ de 
çoK Beğendİğİnİ BelİrTTİ. 

cumhurbaşkanı’ndan 
övgü dolu sözler...

>> Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül ile eşi Hayrünnisa Gül’ü 
ağırlayarak, kendilerine İstanbul’a 
son aylarda kazandırılan üç önem-
li eseri gezdirdi. İlk olarak Topkapı 
Kültür Parkı içindeki Panorama 
1453-Tarih Müzesi’ne gelen Ab-
dullah Gül ve eşi, müzeyi ziyarete 
gelen vatandaşların sevgi göste-
rileriyle karşılandı. Müzeyi vatan-
daşlarla birlikte gezen Cumhur-
başkanı, bir süre önce Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

açılan eseri çok beğendiğini söy-
ledi.
Cumhurbaşkanı Gül ve Baş-
kan Topbaş, daha sonra “5’inci 
Dünya Su Forumu”nun yapı-
lacağı, Türkiye’nin en büyük 
kongre merkezi olan Sütlüce 
Kültür Merkezi’ne geçti. Yeni 
tamamlanan merkezin gezen 
ve Çevre ve Orman Bakanı Vey-
sel Eroğlu’ndan 5’inci Dünya 
Su Forumu hazırlıklarıyla ilgi-
li bilgiler alan Abdullah Gül, 
Avrupa’nın ikinci büyük kongre 

merkezin kendisini etkilediğini 
ifade etti. Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül ve beraberindekiler, 
buradaki incelemelerin ardın-
dan Kağıthane-Piyalepaşa Tünel 
Yolu ile Piyalepaşa-Dolmabahçe 
Tünel Yolu’nu kullanarak 10 da-
kika gibi kısa bir sürede Çırağan 
Sarayı’na ulaştılar. Cumhurbaş-
kanı Gül, yolculuğu boyunca 
kendini takip eden basın men-
suplarına el salladı ve Başkan 
Topbaş’a tünel yollar konusun-
daki memnuniyetini belirtti. n
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ABD Başkanı Barack Obama, Tür-
kiye ziyaretinin İstanbul ayağında 
Ayasofya Müzesi ile Sultanahmet 
Camisi’ni gezdi. Türkiye gezisinin 
ikinci gününde sabah saatlerinde 
makam aracıyla Beşiktaş’taki Conrad 
Otel’den hareket eden ABD Başka-
nı Barack Hüseyin Obama, ilk ola-
rak Ayasofya Müzesi’ni ziyaret etti. 
Obama’ya Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı 
Ali Babacan, Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay, İstanbul Valisi Mu-
ammer Güler ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik 
etti. Müze Başkanı Haluk Dursun, 
Obama’ya müze hakkında bilgi verdi. 
Restorasyon iskelesinin kaldırılma-
sıyla ortaya çıkan müezzin mahfili ve 
minberin bulunduğu yeri gezen, min-
berin olduğu bölümü dikkatle ince-
leyen Obama, basın mensuplarının, 
“Müzeyi nasıl buldunuz” sorusuna, 
“Muhteşem” cevabını verdi. 
ABD Başkanı Barack Obama, daha 
sonra Sultanahmet Camii’ni ziyaret 
etti. Camiye ayakkabılarını çıkarta-
rak giren Obama’ya, İstanbul Müf-
tüsü Mustafa Çağrıcı ve Cami İmamı 
Emrullah Hatipoğlu bilgi verdi. Cami 
kubbesinde hat ile yazılan sekiz is-
min yer aldığını anlatan Çağrıcı, bu 
isimlerin, “Allah, Hazreti Muham-
med, dört Halife Hz. Ebu Bekir, Hz. 
Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ile Hazreti 
Peygamber’in torunları Hz. Hasan ve 
Hz. Hüseyin” olduğunu anlattı. Baş-
kan Obama, “Hüseyin” ismini tebes-
sümle karşıladı.
Obama, camiyi “Çok güzel” buldu-
ğunu belirterek, müftü ve hocalara 
teşekkür etti. Obama’nın gezisinin 
ardından gazetecilerin sorularını ce-
vaplandıran İstanbul Müftüsü Mus-
tafa Çağrıcı, Başkan Obama’nın cami 
çıkışında kendisine “Manevi olarak 
son derece etkilendim, hayatımın 
en önemli anlarından biri...” dedi-
ğini kaydetti.  Ziyaretlerin ardından 
Tophane’deki Tophane-i Amire bina-
sında bazı üniversite öğrencileriyle 
bir araya gelen ABD Başkanı Barack 
Obama, öğrencilere “Yeni duvarlar 
inşa etmek yerine, yeni köprüler ku-

rabilirsiniz. Bu çabalarınızda ABD’de 
bir dost, bir destekçi, bir ortak bu-
lacaksınız. Amerika ile Müslüman 
dünyası arasındaki, kökleri karşılıklı 
saygıya dayanan ilişkileri yeniden 
inşa etmeyi istediğim için Türkiye’ye 
geldim” dedi. ABD Başkanı Barack 
Obama, öğrencilerle buluşmasının 
ardından Atatürk Havalimanı’na ge-
çerek Türkiye’den ayrıldı. Obama’yı 
Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, İstan-
bul Valisi Muammer Güler, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve 
ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Sha-
ron Wiener uğurladı. n

>>

obama, iyi 
niyet ve dostluk 
mesajı verdi!
TÜRKİYE’YE YAPTığı zİYARETİN BİR 
BöLÜMÜNÜ şEHİRLERİN SULTANıNı 
GEzMEYE AYıRAN aBd BaşKanı BaracK 
oBama, İSTANBUL’DAN TÜM DÜNYAYA 
BARış vE HOşGöRÜ MESAjı YOLLADı. 
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TUzLA, SON BEş YıLDA BÜYÜKşEHİR BELEDİYESİ’NDEN 
DEv YATıRıM vE HİzMETLER ALDı. YATıRıMLARıN HİzMETE 
ALıM vE KİPTAş şİFA MAHALLESİ KONUTLARı’NıN ANAHTAR 
TESLİM TöRENİNE KATıLAN BAşKAN TOPBAş, TUzLA’NıN 
öRNEK İLÇE HALİNE GELDİğİ SöYLEDİ. 

modern konutları ve altyapısıyla örnek:

TUzLA, SON BEş YıLDA BÜYÜKşEHİR BELEDİYESİ’NDEN 

modern konutları ve altyapısıyla örnek: Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla 
Belediyesi tarafından ilçeye yapı-
lan yatırım ve hizmetlerin toplu 
açılışıyla KİPTAŞ Şifa Mahallesi 
Konutları’nın anahtar teslimi, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katılımıyla düzenlenen 
bir törenle gerçekleştirildi. Törene 
Tuzla Belediye Başkanı Mehmet 
Demirci, AK Parti İstanbul İl Başka-
nı Aziz Babuşcu, İSKİ Genel Müdürü 
Mevlüt Vural, KİPTAŞ Genel Mü-
dürü İsmet Yıldırım ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. Bu güne kadar bu 
ilçeye yönelik birçok hizmet üreten 
Büyükşehir Belediyesi, son olarak 
toplam maliyeti 127 milyon 280 
bin 353 Lira, 50 Kuruş’a ulaşan iş-
leri, halkın kullanımına sundu. KİP-
TAŞ konutlarının yanı sıra hizmete 
alınan çalışmalar arasında KİPTAŞ 
Şifa Mahallesi Gençlik Merkezi, 
20 bin metrelik atık su kanalı dö-
şenmesi, ilçe genelinde cadde ve 
sokakların asfaltlanması, burala-
rın yaya alanlarının düzenlenmesi, 
Ballıca Caddesi, Akfırat Millenium 
Park, Deniz Harp Okulu Giriş Yolu, 
Piyade Okulu Kavşağı, Şifa Mahal-
lesi KİPTAŞ Konutları Çevresi ve 
Akfırat Belediyesi Önü’nün aydınla-
tılması işleri bulunuyor. 
Tuzla’daki işlerin hizmete alım töre-
ninde konuşan Başkan Topbaş, 100 
milyon TL’lik bir yatırımlar zincirinin 
açılışını yaptıklarını, Tuzla’nın beş 
yılda aldığı 1 milyar TL’lik yatırımla 
örnek bir ilçe haline geldiğini söyle-
di. “İstanbul genelinde son bir haf-
tada yaptığımız açılışların toplam 
maliyeti tam 1 milyar 265 milyon 
TL. Hiçbirinin temel atma törenini 
yapmadık. Beş yılda binlerce projeyi 
hayata geçirdik. 25 milyar TL yatırım 
yaptık. Sadece ulaşıma 12 milyar TL 
yatırdık. İSKİ de beş yılda, 5 milyar 
TL su, atık su ve çevre yatırımı yap-
tı. İstanbul hizmete doymaz, biz de 
İstanbul’a hizmet etmeye doymayız. 
Bizim idealimiz bu şehrin güzellikle-
rine güzellik katmak” diyen Başkan, 
“insanı yücelt ki, devlet yücelsin” 
ilkesiyle hareket ettiklerinin altını 
çizdi. Konuşmasına, “Çöp, çamur, 

çukurdan geçilemeyen İstanbul’un 
kaderi Başbakanımızla birlikte de-
ğişti. Biz de bu dönem bu vizyonu 
sürdürdük” sözleriyle devam eden 
Başkan Kadir Topbaş, Tuzla’nın de-
ğişim sürecini şu sözlerle dile getirdi: 
“Düşünün, eskiden nasıl bir Şifa Ma-
hallesi vardı. İsmi şifa, ama yaşayan-
ları dertliydi. Nasıl bir Mimar Sinan 
Mahallesi vardı? O büyük mimarın 
ismini taşımasına rağmen eksikliği 
çoktu. Göreve geldik ve bunları de-
ğiştirdik. Anadolu’da güzel bir söz 
var; ‘tarlada izi olanın harmanda 
yüzü olur’. Bizim tarlada izimiz var. 
Biz bu ülkenin gelecekte geçmişte 

olduğu gibi çok iyi yerlerde olmasını 
istiyoruz. Geçmiş medeniyetlerimi-
zin güzelliklerini yeniden yansıt-
mak ve insanlarımızı mutlu kılmak 
için çalışıyoruz. Beş yılda 20 milyar 
TL yatırım yaptık. Bu dönem sade-
ce Tuzla’ya yaptığımız yatırım 736 
milyon TL. Hız kesmeden yola de-
vam edeceğiz. Orhanlı’daki çamuru 
biz temizleyeceğiz. Bizim kaderimiz 
kimsesizlerin kimi olmak, garip gu-
rebanın sahibi olmak. Problemleri 
çözmek bizim işimiz. Bizim bu ba-
şarımız sizin. Sizler bizi yetkili kıldı-
ğınız için, sizin adınıza bu hizmetleri 
yapıyoruz.” n

YaKlaşıK 128 mİlYon Tl’Ye MAL OLAN YATıRıM vE 
HİzMETLERİN AÇıLışıNı YAPAN BAşKAN KADİR TOPBAş, 
TUzLA İLE İLGİLİ ÇALışMALARıNA Hız KESMEDEN 
DEvAM EDECEKLERİNİN ALTıNı ÇİzDİ. 

>>
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“İstanbulkart” 
İstanbulluların hizmetinde… 

BİLİşİM TEKNOLOjİSİNİ ÇOK İYİ KULLANAN 
BÜYÜKşEHİR BELEDİYESİ, YENİ BİR TEKNOLOjİ 
YATıRıMıYLA İSTANBULLULARıN HİzMETİNDE. 
ULAşıMDAN SAğLığA KADAR BİRÇOK ALANDA 
KULLANıLABİLECEK “İSTanBulKarT”, BaşKan 
TopBaş Tarafından BaSına TanıTıldı.

>> Ulaşımın yanı sıra e-sağlık, elekt-
ronik pasaport, sosyal ve kültürel 
hizmetler ve otopark ücretinde de 
geçecek “İstanbulkart”, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
tarafından Saraçhane Belediye 
Sarayı’nda düzenlenen basın top-
lantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. 
Akıllı elektronik kart olan İstan-
bulkart, ulaşımda Akbil’in yerini 
alırken çoklu uygulama desteği 
sayesinde, elektronik bilet, oto-
park, taksi-dolmuş ücreti ödeme, 
sinema-tiyatro girişleri, personel 
devam kontrol sistemleri, sosyal 
amaçlı belediyecilik gibi alanlarda 
da kullanılabilecek. 

İstanbul, sadece bu topraklar üzerinde yaşayanlara de-
ğil, herkese ilham veriyor. Aldığı ilhamla kimi fırçaya 
tuvale sarıyor, kimi yazıya ya da müziğe... İstanbul’da 
yaşayan Rus Anna Sencer de İstanbul’dan ilham alanlar-
dan biri. Rusya’da doğan Anna Sencer, 1996 yılında bir 
Türk vatandaşıyla evlendikten bir yıl sonra Türkiye’de 
yaşamaya başlar. Küçüklüğünden beri karakalem re-
sim merakı olan Sencer, 2006 yılında İSMEK Maltepe 
Aydıntepe kurs merkezinde, resim dalında ders alma-
ya başlar. Kısa zamanda birbirinden güzel çalışmalara 
imza atan Anna Sencer, eserlerinde İstanbul’un tarihi 
ve doğal güzelliklerine özel bir yer ayırır. 

İSMEK’deki resim derslerine hiç aksatmadan devam eden 
başarılı kursiyer, “İstanbul’da mutlu olduğum anları sak-
ladım” dediği eserleriyle bu güzel kente hem teşekkür 
ediyor hem de gönüllü turizm elçiliği yapıyor. İSMEK’te 
sıcak aile ortamı, sosyal çevre edindiğini ve çok güçlü 
dostluklar kurduğunu anlatan Rus kursiyer, “12 yıldır 
İstanbul’dayım ve burada çok mutluyum. Galata Kulesi, 
Ayasofya, Haydarpaşa, Topkapı Sarayı… Harikulade yer-
ler. İlk defa görüyormuşum gibi, heyecanla tekrar tekrar 
baktığım bu yerleri ve beni mutlu eden anları İSMEK’ten 
aldığım eğitim sayesinde saklayabiliyorum” diyerek duy-
gu ve düşüncelerini aktarıyor. n

Başkan Kadir Topbaş, kartın tanıtım 
toplantısında, belediye olarak bilim 
ve teknolojiyi çok iyi kullandıkları-
nı, İstanbul’da hızlı iletişim sağla-
mak için 500 kilometre fiber optik 
altlık hazırladıklarını ve 200 kilo-
metre fiber optik kablo çektiklerini 
belirtti. Dışarıya bağımlı olmamak 
adına her alanda ortaya koyduk-
ları çalışmaların yazılımlarını ken-
dilerinin hazırladığını vurgulayan 
Başkan, “İstanbulkart geldiğimiz 
günden beri arzu ettiğimiz bir ça-
lışma ve uzun soluklu bir hizmetti. 
Benzerini, bazı bankalar piyasaya 
sürmeye çalıştı, ama bu, onlarla 
mukayese edilmeyecek bir iş. İs-

tanbulkart bir şehir kartı. Akbil’in 
yerine geçecek. Akbil’den de daha 
detaylı; şehir içinde başta belediye-
mizin hizmet alanları olmak üzere 
birçok alanda kullanılacak. Cepte 
rahat taşınabilen, modern çağın 
gerektirdiği tarzda bir kullanıma 
sahip... Kâğıt biletler, sahte biletler 
dönemi bitiyor. Bu sistem bize yol-
culuk takibini elektronik ortamda 
yapma imkânı da sunuyor. Böyle-
ce İstanbul’da boş ya da tıka basa 
dolaşan otobüsler yerine gerektiği 
kadar yolcu taşıyan otobüs dönemi 
geliyor” dedi. 
İstanbulkart’ın 23 Mart’ta hiz-
mete gireceğini ve ilk etapta 
Mecidiyeköy’de, daha sonra da İs-
tanbul genelinde kullanılacağını an-
latan Başkan Topbaş, “Deniz işlet-
meleri ve diğer ulaşım aksları da bu 
kartla entegre olacak. Şu anda İDO 
ve Ulaşım AŞ, turnikelerini yenile-
meye başladılar. 2009 içinde, tüm 
İstanbul, İstanbulkart’ı kullanıyor 
olacak. İstanbulkart, ilerde hemen 
her yerde geçerli bir hale gelecek. 
Çok başarılı bir hizmet daha orta-
ya koyduk, İstanbullulara hayırlı 
olsun” dedi. Teknolojiyi yakalamak 
adına, İstanbul’daki yaşam konfo-
runu geliştirmek adına devamlı atı-
lımlar yaptıklarını dile getiren Baş-
kan Kadir Topbaş, “İstanbulkart’ı 
almak ve doldurmak için kullanılan 
otomatların tasarımı belediyemize 
ait. Yani başka belediyelerde de bu 
hizmeti verme imkânımız var. Daha 
önce geçtiğimiz ‘Tek Bilet’ uygula-
ması kapsamında iki saat içinde beş 
aktarma yapabilme imkânı bu kart-
ta da korundu” dedi. Başkan Kadir 
Topbaş konuşmasının ardından 
toplantı salonuna kurulan turnike-
lerde İstanbulkart’ı denedi. n

YAKLAşıK 12 YıLDıR İSTANBUL’DA YAşAYAN vE ÜÇ YıLDıR İSMEK’İN 
RESİM DERSLERİNE KATıLAN ruS anna Sencer, KaraKalemİnİ, 
Bu KenTTen aldığı İlhamla KullanıYor. SENCER AYASOFYA, 
HAYDARPAşA, TOPKAPı SARAYı GİBİ YERLERE BAKARKEN DUYDUğU 
HEYECANı RESMEDEREK öLÜMSÜzLEşTİRİYOR. 

İstanbul âşığı bir rus…
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İstanbul’un çocukları 
Santralistanbul’da
BÜYÜKşEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇATıSı 
ALTıNDA KURULAN ÇOCUK MECLİSİ, 
“Bİlİnçlendİrme zİYareTlerİ” 
adını verdİKlerİ çalışmalarına 
devam edİYor. ÇOCUK MECLİSİ’NİN 
BU SEFERKİ GEzİ PROGRAMıNDA ESKİ 
ELEKTRİK SANTRALİNDEN MODERN BİR 
KÜLTÜR MERKEzİNE DöNÜşTÜRÜLEN 
SANTRALİSTANBUL vARDı. 

>> Çocuk Meclisi tarafından çocuklara özgüven, proje 
üretme ve uygulama alışkanlığı kazandırmak amacıy-
la başlatılan, bu hedefe ulaşmak üzere “Bilinçlendirme 
Ziyaretleri” adı altında aylık periyotlarla düzenlenen 
etkinlikte son olarak Santralistanbul’a gidildi. Osmanlı 
döneminde şehrin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 
kurulan ve tüm şehre elektrik veren ilk santral olma un-
vanına sahip Silahtarağa Elektrik Santrali, iki yıl önce 
Bilgi Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu bir oluşum 
tarafından Santralistanbul adıyla faaliyete geçirildi. Ye-
niden doğarken kapsamını da farklılaştırdı; kente kültür 
ve sanat alanında enerji vermeyi, kültürler arası diyalo-
gu geliştirmeyi hedefleyen bir mekân haline geldi. 
Çocuk Meclisi, bu önemli projeyi üyelerine tanıtmak 
için harekete geçerek kapsamlı bir gezi düzenledi. Si-
lahtarağa Elektrik Santrali tarihi hakkında yapılan su-
numlar eşliğinde başlayan Santralistanbul gezisi, kont-
rol odasının ve elektrik üreten devasa jeneratörlerin 

görülmesiyle devam etti. Sözlü bilgilerin aktarılmasının 
ardından Çocuk Meclisi üyeleri, gruplara ayrılarak Eneri 
Oyun alanında bulunan çeşitli aktivitelerle keyifli daki-
kalar geçirdiler. 
Uzman rehberler eşliğinde yapılan gezi, Çocuk Meclisi 
üyelerinin sanatsal ve kültürel etkinliklerle kendilerine 
olan özgüvenlerinin artmasını sağladı. “Bilinçlendirme 
Ziyaretleri”nin ilki “Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Ra-
sathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü”ne yapılmıştı. 
Periyodik olarak düzenlenen geziler kapsamında, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Kocasinan İtfaiye Okulu ve 
Panoramik 1453 Tarih Müzesi de ziyaret edilen yerler 
arasında. 
Bilinçlenme Ziyaretleri’nin yanı sıra sosyal sorumluluk 
alanında da faaliyetlerini sürdüren Çocuk Meclisi, 6 
Kasım 2008’de, Kemerburgaz’da “Genç Fidanlar 5 bin 
Ağaç Dikiyor” sloganıyla geniş katılımlı ağaç dikim şen-
liği gerçekleştirmişti. n

TÜYAP Fuar Merkezi, lezzet dolu bir etkinliğe ev sahip-
liği yaptı. Zira bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası 
Mutfak Günleri Festivali, 21-24 Mart tarihlerinde TÜ-
YAP Fuar Merkezi’ni mesken tuttu. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Lojistik Destek 
Merkezi de fuardaki yerini aldı.
Fuar kapsamında Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAF) ta-
rafından düzenlenen yarışmaya ilgi yoğundu. 15 ülkeden 
gelen yerli ve yabancı birçok şef, dünyaca ünlü isimler-
den oluşan jüri karşısında, yaptıkları yemekleri sergiledi-
ler. Mutfak profesyonellerinin birbirinden lezzetli yemek-
lerini itinayla inceleyen jüri, Lojistik Destek Merkezi’nin 
aşçılarını birçok dalda ödüle layık buldu. “Balık” dalında 
“Gümüş Madalya”yı Mustafa Erdem, Yusuf Deniz ve Bi-

lal Uzcan kazanırken, aynı dalda “Bronz Madalya” Elvan 
Yavuz’a gitti. Lütfü Çay, “Kuzu” kategorisinde üçüncülü-
ğü, Kamil Aşçıoğlu “Makarna” dalında ikinciliği, Osman 
Albaş “Pasta” kategorisinde üçüncülüğü aldı. Bilal Ersoy 
ise “Modern Türk Mutfağı”nda “Merit” kazanan aşçı 
unvanına sahip oldu. Bu sonuçlara göre, Lojistik Destek 
Merkezi’nden katılan aşçılar, sergiledikleri performans 
ve becerilerle büyük başarı sağlayarak beş ayrı katego-
ride sekiz ödül kazandı.
Uluslararası standartlarda hizmet kalitesi ISO 9001 Ka-
lite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Sis-
tem belgeleriyle TSE tarafından onaylanan İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi, yarışmaya 
sekiz aşçısıyla katılmıştı. n

LOjİSTİK DESTEK MERKEzİ’NDE 
GöREv ALAN AşÇıLARıN YAPTığı 
YEMEKLER UzMANLARCA 
DA ONAYLANDı. aşçılar, 
uluSlararaSı muTfaK günlerİ 
feSTİvalİ’nden ödülle döndü. 

Yemekler de 
maharetler de 
onaylandı! 
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Sultançiftliği-Edirnekapı Tramvay 
hattının Topkapı’ya bağlanması ve 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan ilk modern tramvay olma 
unvanlı aracın hizmete alınması 
nedeniyle 19 Mart’ta Topkapı Şehir 
Parkı’nda bir tören düzenlendi. Tö-
rene İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Zeytinbur-
nu Belediye Başkanı Murat Aydın, 
Güngören Belediye Başkanı Şakir 
Yücel Karaman, İstanbul Milletve-
killeri Mehmet Domaç ve İdris Gül-
lüce, Başkan’ın Ulaşım Danışmanı 

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, çok sayıda 
Büyükşehir Bürokratı ile vatandaş-
lar katıldı. 
Edirnekapı-Topkapı Hattı’nın tıpkı 
Sultançiftliği-Edirnekapı Raylı Sis-
temi gibi düşük kapasiteli tramvay 
olarak başlatıldığını, ancak kendile-
rinin projeyi hafif metroya çevire-
rek standardı yükselttiğini anlatan 
Başkan, 2 bin 385 metrelik hattın 
dört istasyondan oluştuğunu ve 78 
milyon dolara mal olduğunu söy-
ledi. Edirnekapı, Vatan, Fetih Kapı 
ve Topkapı İstasyonlarından oluşan 

SULTANÇİFTLİğİ-EDİRNEKAPı TRAMvAYı’Nı 
TOPKAPı’YA BAğLAYARAK RAYLı SİSTEM vE 
METROBÜSLE ENTEGRE HALE GETİREN 2,3 
KİLOMETRELİK HATLA TAMAMEN BüYüKşehİr 
BeledİYeSİ Tarafından üreTİlen TürK 
Yapımı İlK modern TramvaY, BaşKan 
TopBaş Tarafından hİzmeTe alındı. 

Türk yapımı 
modern tramvay 
yola çıktı...

>>
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noloji CCTV kameralı izleme sis-
temi, araç içi ve dışında güvenlik 
sağlarken, aynı zamanda Makinist 
Kamerası olarak da kullanılıyor. Bu 
kameralardan kaza durumlarına ait 
tespitler için görüntü de elde edile-
biliyor. İştiraklerimizden Ulaşım AŞ 
bünyesinde sürdürülen bu proje, bir 
yandan İstanbul’un bünyesine en 
uygun aracın üretilmesini sağlar-
ken öte yandan dışa olan teknolojik 
bağımlılığımızı azaltıyor.

 Aynı özelliklerde bir treni yurtdı-
şından aldığımız takdirde bu araç-
ların tanesi 2,5 milyon Euro’ya mal 
olacaktı. Biz kendi insanımızla yarı 
fiyatına mal ettik. Dünyada vagon 
yapan çok az yer var. Artık biz de 
yapabiliyoruz. Biz de başardık.”
Konuşmasında İstanbul’u demir ağ-
larla örme hedefine her geçen gün 
daha da yaklaştıklarının altını çizen 
ve raylı sistem yatırımlarının toplam 
tutarının 3 milyar 800 milyon Do-

lar olduğuna dikkat çeken Başkan, 
“Dönemimizde 29 kilometre yeni 
raylı sistem hattını hizmete açarak 
44 kilometre olan raylı sistemi 73 
kilometreye çıkardık. Yani raylı sis-
tem uzunluğunu beş yılda yüzde 
65 artırdık. 72 kilometrelik banliyö 
hattıyla birlikte İstanbul’daki raylı 
sistem ağı 145 kilometreye ulaştı. 
Şu an itibariyle 54,5 kilometrelik, 
3 milyar 25 milyon Dolar maliyetli 
raylı sistem yatırımımız devam edi-
yor. Yapımı süren üç metro hattın-
da kullanılmak üzere 1 milyar 571 
milyon Euro finansman temin ettik. 
2010 yılında 13,5 kilometre Mar-
maray, 4 kilometre banliyö ve 54,5 
kilometre metro hattının tamam-
lanmasıyla toplam 217 kilometrelik 
raylı sistem ağına ulaşacağız. Bütün 
bu yatırımlarımızla 402 bin olan 
raylı sistemdeki yolcu sayısını, 607 
bin ilaveyle 1 milyon 9 bin yolcuya 
çıkardık. Yüzde 150 artış kaydettik. 
2012 yılında raylı sistemdeki gün-
lük yolcu sayısını 7 milyona, raylı 
sistemin toplu ulaşımdaki payını ise 
yüzde 28’e çıkarmayı hedefliyoruz. 
Raylı sistemdeki 2023 hedefimiz, 
618 kilometre” dedi.
Başkan, daha sonra basın men-
supları ve davetlilerle birlikte yerli 
tramvay RTE 2009’u kullanarak 
hizmete alınan Topkapı-Edirnekapı 
hattının ilk seferini yaptı. n

hattın, aynı zamanda metrobüs ve 
hafif metro hatlarıyla entegre hale 
geldiğini vurgulayan Başkan, vatan-
daşların Sultançiftliği-Edirnekapı 
Hafif Metro Hattı’nda kesintisiz 
yolculuk yapacağını kaydetti.
Yepyeni görsel tasarımı, yeni üre-
tim teknikleri ve son teknolojik sis-
temiyle Türkiye’nin ilk yerli tram-
vay aracının devamı ve en gelişmiş 
modeli olan Railway Transport 
Equipment 2009’u da İstanbul ray-

larıyla buluşturmanın mutluluğu-
nu yaşadıklarını dile getiren Kadir 
Topbaş, tek vagonda 320 yolcu 
taşıma kapasitesine sahip aracın 1 
milyon Euro’ya mal olduğunu ve 
2012 yılına kadar 18 tane üretile-
ceği belirtti. Başkan, “Yerli tram-
vay RTE 2009, 200 bin saati aşan 

mühendislik çalışmasıyla tamamen 
yerli üretim ve yerli iş gücüyle bir 
yıllık çalışma sonucu üretildi. Ma-
kinistin devre dışı kalması halinde 
otomatik olarak frenleme sağlayan 
Akıllı Sürüş Sistemi ile donatılan 
trende, yan aynalar yerine modern 
kamera sistemi kullanıldı. Son tek-
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 İstanbul trafiğini rahatlatmak için 
“7 tepeye 7 tünel” projesini başla-
tan Büyükşehir Belediyesi, toplam 
142 kilometrelik 33 tünel yolla, 
kentte hızlı ve güvenli ulaşım sağla-
yacak. Kağıthane-Piyalepaşa Tünel 
Yolu’nu hizmete alan Büyükşehir 
Belediyesi, Bomonti-Dolmabahçe 
Tünel Yolu ile Sarıyer-Çayırbaşı 
Tünel Yolu’nu da en kısa zamanda 
hizmete açmaya hazırlanıyor.
Boğaz hattında trafiği önemli ölçü-
de rahatlatacak Sarıyer-Çayırbaşı 
Tünel Yolu’nun iki ucu İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş ve basın mensuplarının 
katıldığı törenle birleşti. Sarıyer 
Çırçır Suyu mevkiinden tünel yola 
girerek 781 metrede gazetecilerle 
birlikte bu tarihi ana tanıklık eden 
Başkan Kadir Topbaş, açılışını 
yaptıkları Kâğıthane-Piyalepaşa 
Tüneli’nden iki günde 28 bin araç 
geçmesinin, yolun ne kadar doğru 
bir yatırım olduğunun ispatı oldu-
ğunu belirtti. Başkan Topbaş, sa-
hil boyundan araçlarıyla Sarıyer’e 
gelenlerin, özellikle hafta son-
larında ve yaz aylarında Kocataş 
Kola’dan sonra Sarıyer’e girmekte 
ciddi sıkıntı çektiklerini ve yapıla-
cak olan 1950 metre uzunluğun-
daki tünel ve yolla, Sarıyer’e giriş 
ve çıkışın ciddi şekilde rahatlaya-
cağını söyledi. 
Şişhane-Taksim-Maslak Metrosu’nu 
yılsonunda Darüşşafaka’ya, daha 
ilerde ise Çayırbaşı’na kadar uza-
tacaklarını anlatan Başkan Top-
baş, “Sarıyer’den bu tünel yolla 
Çayırbaşı’na çıkan vatandaşlarımız 
arabalarını park ederek buradan 
otobüslerle metroya ulaşacak. Bu 
Sarıyer’in yoğun trafikten bunalma-
sını ortadan kaldıracak çok önemli 
bir proje. Şu anda her birimiz bu 
tarihi ana tanıklık ediyoruz. ‘7 Te-
peye 7 Tünel’ projesi kapsamında 
İstanbul’da üç tünel yol çalışmamız 
devam ediyor. Dört tanesinde iha-
le aşamasına geldik. Bu tünel yol-
da emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. İstanbul’a hayırlı olsun” 
dedi. n

SarıYer İle çaYırBaşı araSını Beş 
daKİKaYa İndİreceK Tünel Yolun 
İKİ ucu BİrleşTİ. gazeTecİlerle 
BİrlİKTe Bu Tarİhİ ana TanıKlıK 
eden BaşKan TopBaş, Kazı 
çalışmaSı BİTen İKİ aYrı Tünel 
Yolun önümüzdeKİ aYlarda 
Tamamlanacağını SöYledİ.

Sarıyer-çayırbaşı 
tünel yolunun iki ucu 
birleşti!

>>
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İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, Fatih, Eminönü, 
Maltepe’deki gibi önemli ve işlek cad-
delerde bir yoğunluk yaşandığını, bu 
tür caddelerde trafiğin yerin altına alı-
narak herkesin gönlünce dolaşabilece-
ği meydanlar oluşturulacağını söyledi. 
Yeni dönemde işlek caddelerdeki tra-
fiği rahatlatmak ve meydan kültürünü 
yeniden canlandırmak adına önemli 
projelere imza atacaklarını vurgulayan 
Başkan, Fatih ile Eminönü ilçelerini 
birbirinden ayıran Atatürk Bulvarı’nda 
trafiğin önemli bir bölümünün yerin 
altına alınarak bölgenin yayalaştırı-
lacağını belirtti ve ekledi: “Yenikapı 
istikametinden Şehzadebaşı’na giden 
rampanın bir yerinden dalmak sure-
tiyle trafik yerin altına alınacak. Bu 
trafik İMÇ Blokları’nı biraz geçtikten 
sonra Unkapanı Köprüsü’ne gelmeden 
yüzeye çıkacak. Böylece iki yerleşim 
alanını ayıran ve trafiğin yoğunluğu-
nu taşıyan bu alan yürüme yeri haline 
gelecek. Bu, yürüyerek Süleymaniye 
ve Fatih bölgesine geçme imkânı sağ-
layan ve iki bölge arasında ciddi bir 
ilişki ortaya koyacak bir düzenleme 
çalışması olacak. Proje kapsamında 
Saraçhane’de de çok ciddi bir meydan 
ortaya çıkacak. Belki en büyük mey-
danlardan bir tanesi olacak.” Başka 
bir projenin de Aksaray’daki viyadükü 
kaldırarak trafiği yer altına alıp, bura-

daki meydanı tekrar ortaya çıkarmak 
olduğunu vurgulayan Kadir Topbaş, 
söz konusu projenin tamamlandığını 
söyledi. Başkan Kadir Topbaş, “Bir di-
ğer projemiz de Eminönü’ndeki Yeni 
Cami önünden itibaren trafiği yer al-
tına alıp Sarayburnu’nu geçtikten son-
ra çıkacak şekilde Sirkeciyi tamamen 
sahil trafiğinden arındırarak, yayala-
rın denizle buluşmasını sağlamak. Bu 
proje üzerinde çalışıyoruz. Bunlar ger-
çekleştirmek istediğimiz önemli mey-
dan projeleri. Buna benzer İstanbul’da 
birçok yerde meydan oluşturma ça-
lışmamız var. Şaşkınbakkal’da Bağ-
dat Caddesi’nin trafiğinin yerin altına 
alınarak o bölgenin rahatlatılması 
çalışması var. Aynı şekilde Maltepe 
Cami önünde çok ciddi trafik sorunu 
var. Orayı yeraltına almayı ve böy-
lece yoksun olan meydanları kente 
tekrar kazandırmayı amaçlıyoruz. Bir 
de zaten koruma amaçlı imar plan-
larına da işlenmiş olan ve özellikle 
Koruma Kurulu’nda onaylanan Be-
şiktaş Meydanı projesi var. Koruma 
Kurulu’nda olan kentsel tasarımı bi-
tince, Beşiktaş’ın trafiğini de yer altına 
alacağız. Çarşıdan çıkan bir insan yü-
rüyerek denize kadar inecek. Bunun 
gibi bu şehirde çok sayıda meydan 
yapmayı ve bu meydanları da buluş-
ma, bir araya gelme noktaları haline 
getirmeyi hedefliyoruz” dedi. n

BÜYÜKşEHİR BELEDİYESİ, KenTİn çeşİTlİ 
Yerlerİnde Bulunan önemlİ meYdanları 
TrafİKTen arındıraraK YaYalaşTıracaK. 
BöYLECE İSTANBULLULAR KENTİN EN 
GÜzEL MEYDANLARıNDA GöNÜLLERİNCE 
DOLAşABİLECEK.

meydanlara 
çıkma zamana 
geldi...

>>
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İSPARK, İstanbulluları toplu ula-
şım araçlarına yönlendirme ça-
lışmalarına hızla devam ediyor. 
Üsküdar Katlı Otoparkı’nı işletme-
ye başlayan kurum, burayı “Park 
Et, Devam Et” noktalarından biri 
haline getirmek amacıyla bir dizi 
proje üretti. 900 araç kapasite-
li Üsküdar Katlı Otoparkı’nda, 
sürücüleri yönlendirmek ve yol 
üstü parklanmayı engellemek 
amacıyla iki saat ücretsiz hizmet 
verilecek. Aynı zamanda Anado-
lu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na 
geçecek sürücülerin, bu noktada 
parklanmaları sağlanarak İDO ve 
toplu taşıma araçlarını kullanma-
ları teşvik edilecek. 
“Park Et Devan Et” noktası olarak 
hizmet verecek otoparkın kul-
lanımıyla birlikte yüzlerce araç 
trafikten çekilerek trafiğin akışına 
katkı sağlanacak. Sürücüleri katlı 
otoparklara yönlendirmek ve oto-

park kültürü oluşturmak amacıyla 
modern projeleri hızla hayata ge-
çirdiklerini belirten İSPARK Genel 
Müdürü Kadir Gurbetci, “Ama-
cımız, Park Et Devam Et projesi 
kapsamında sürücüleri bu otopar-
kımıza yönlendirerek, toplu ula-
şım araçlarını kullanmalarını sağ-
lamaktır. Kent genelindeki birçok 
otoparkımızda ücretsiz parklanma 
hizmeti de vererek, İstanbulluları, 
bu katlı otoparkları kullanmaya 
teşvik ediyoruz” dedi. 
İSPARK daha önce hizmete açtı-
ğı otoparklardan Zeytinburnu ve 
Mevlana Katlı Otoparkı’nda iki 
saat, Ümraniye ve Çeliktepe Katlı 
Otoparkı’nda bir saat, Kartal Ha-
san Doğan Otoparkı’nda üç saat, 
Haldun Alagaş Katlı Otoparkı’nda 
ise beş saat ücretsiz hizmet veri-
yor. İSPARK’ın bu hizmetlerinden 
yaklaşık 50 bin İstanbullu yararla-
nıyor. n

İSPARK, İşLETMESİNİ DEvRALDığı ÜSKÜDAR 
KATLı OTOPARKı’Nı, TOPLU ULAşıM 
ARAÇLARıNı KULLANMAYı TEşvİK ETMEK 
AMACıYLA “parK eT, devam eT” NOKTASı 
OLARAK HİzMETE AÇTı. 

İSparK’ın 
hizmetleri 
devam ediyor… 

>>
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Dünyanın örnek aldığı çalışmalara 
imza atan İDO, bir yenilik daha yap-
tı. Uluslararası Hidrojen Enerjisi Tek-
nolojileri Merkezi (ICHET) ile işbirliği 
yapan İDO, kesintisiz güç kaynağı 
sağlamak amacıyla hidrojenle çalı-
şan yakıt pilini, enerjisini hidrojenden 
alan mobil evi, hidrojenle çalışan golf 
aracını, scooter’ı ve folklift’i kamuo-
yuna tanıttı. Kurumun Yenikapı Mer-
kez Binası’nda, 2 Nisan’da düzen-
lenen tanıtım toplantısına Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Mecli-
si 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet, 
UNIDO-ICHET Genel Direktörü Mus-
tafa Hatipoğlu, İDO Genel Müdürü 
Ahmet Paksoy, BELBİM Genel Müdü-
rü Ahmet Kazokoğlu, Çukurova Ma-
kine Genel Müdürü Mustafa Yapıcı 
ve çok sayıda basın mensubu katıldı. 
Toplantıda bir açıklama yapan Ba-
kan Güler, Türkiye’nin enerji üreti-

minde dünyada söz sahibi olmaya 
başladığını, tanıtımı yapılan proje-
lerle ülkemizde hidrojen döneminin 
başladığını söyledi. Gezici Hidrojen 
Evi’nin ait enerjinin yerli kaynaklar 
kullanarak sağladığını, evin TEDAŞ 
ya da BOTAŞ’tan herhangi bir talebi 
olmaksızın güneş ve rüzgâr enerjisini 
hidrojene çevirerek kullandığını an-
latan Bakan, “Çevre dostu hidrojen 
yakıt pilli forklift ve yakıt pilli hibrid 
scooter projeleri kendi kaynakları-
mızla üretildi. Bunlar, Hükümetimizin 
geniş vizyonlu çalışmasıyla, Uluslara-
rası Hidrojen Teknoloji Merkezi’ni, 
İstanbul’da kurmasıyla oldu. Söz 
konusu iş için 40 milyon Dolar ayır-
dık. Senelerdin konuşulan merkezi, 
2003’de buraya taşıdık. Başına da 
bilim adamlarımızı getirdik. Merkez, 
projeyi somut ürün haline getirdi. 
Bu çalışmanın ardından Eyüp’te hid-
rojen dolum tesisi kurulacak. Hidro-

jenle çalışan gemilerimiz Haliç’te ve 
Boğaz’da dolaşacak” dedi. 

Boğaz akıntısından 
elektrik üretilecek

Tanıtım töreninde konuşan Mecli-
si 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet, 
dünyanın, geleceğini inşa edecek 
yeni enerji kaynağını aradığını, bu 
anlamda büyük önem taşıyan hid-
rojen enerjisinin geliştirilmesinde 
İstanbul’un lider rol üstlenmesinin 
kendileri için büyük bir mutluluk ol-
duğunu söyledi. “İnsanlık, geleceğini 
şekillendirecek yeni enerji kaynağı-
nın; dünyasını kirletmeyecek kadar 
temiz, hayat kaynaklarını tüketme-
yecek kadar verimli, dünya barışını 
tesis edecek kadar ucuz olmasını 
istiyor” diyen Selamet, konuşması-
nı şu sözlerle tamamladı: “Hidrojen 
yakıtını kullanan araçlara yönelik 
dolum tesisi yapmak zorundayız. 

Eyüp-Feshane arasında yapacağımız 
dolum tesisi 2010 yılına yetiştirile-
cek. Büyükşehir Belediyesi olarak, 
dünyanın bu yeni enerjisinin geliş-
tirilmesi amacıyla önemli çalışmalar 
yapıyoruz. Bugün çalışmalarımızın 
bir tanesinin meyvesini almak üze-
re bir araya geldik. 35 bin Dolar’a 
kurduğumuz bu sistemde çevreyi 
kirleten ve zarar veren herhangi bir 
gaz üretilmediğinden temiz, gürül-
tüsüz ve çevre dostu bir teknoloji 
artık hayatımıza giriyor. İstanbul 
Enerji Şirketimizin proje ortaklığın-
da Boğaz’da denizaltı akıntısından 
20 KW elektrik enerjisi üreteceğiz. 
Ayrıca buradan elde edeceğimiz 
enerjiyi hidrojen enerjisine çevire-
rek engelliler için uygun bir aracın 
işletiminde de kullanacağız. 18 ay 
sonra hizmete almayı planladığımız, 
İETT’nin proje ortaklığını üstlendiği 
hidrojen motorlu otobüs projemiz 

ve 2010 yılının sonbaharına yeti-
şecek, Haliç’te çalışacak Hidrojen 
Yakıt Pilli yolcu teknesi projemiz 
var. Tabii ki bu hidrojen enerjisiyle 
çalışan araçların dolum tesisini de 
yapacağız. Bu tesisin en büyük özel-
liği hem kara hem de deniz taşıtına 
hidrojen dolumu yapabilen bir tesis 
olmasıdır. 12 ay sonra hizmete gi-
recek bu tesis Eyüp iskelesi ile Fes-
hane arasında kurulmuş olacaktır. 
Projelerimizi 2010’a, İstanbul’un 
Avrupa Kültür Başkenti olduğu yıla 
yetiştireceğiz. Dünya Hidrojen Enerji 
Zirvesinin 15-17 Temmuz 2010 ta-
rihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre 
ve Sergi Merkezinde yapılacağını 
da bu vesileyle hatırlatmak istiyo-
rum. Büyükşehir Belediyesi olarak 
bu projeyi her alana yaymak üzere 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
Kesintisiz güç kaynakları, beklenme-
yen bir elektrik kesintisi sonucunda 

bilgisayar, haberleşme araçları veya 
diğer elektriksel donanımlarda olu-
şabilecek hata, iş kayıpları, kazalar 
ya da veri kaybını önlemek amacıyla 
sisteme devamlı güç veren koruma 
amaçlı sistemler olarak tasarlandı. 
İDO’nun Yenikapı’daki Merkezi’nin 
arka bahçesine kurulan 5 kW’lık ke-
sintisiz güç kaynağı sistemi, bir yakıt 
pili ünitesi, hidrojen silindirleri ve DC/
AC invertörden oluşuyor. Proje kap-
samında yakıt pili güç kaynağı üni-
tesi uluslararası kaynaklardan temin 
edilirken, DC/AC invertör ve kabinler 
ICHET’in amacına uygun olarak ye-
rel endüstriyi gelişmekte olan hid-
rojen enerji piyasasına dâhil etmek 
için Türk şirketlerden tedarik edildi. 
Proje sayesinde elektrik kesintilerin-
de 5 kW’lik yakıt pili, kesintisiz güç 
kaynağı devreye girerek turnikeler, 
sesli duyuru sistemi ve bilgisayarlara 
elektrik sağlıyor. n

İdo, Tarİhİ Bİr projeYe daha İmza aTTı 
ve TaBİr-İ caİz İSe “hİdrojen çağı”nı 
BaşlaTTı. ULUSLARARASı HİDROjEN ENERjİSİ 
TEKNOLOjİLERİ MERKEzİ İLE İşBİRLİğİ YAPAN 
KURUM, YENİKAPı MERKEz BİNASı’NDA 
DÜzENLEDİğİ TOPLANTıYLA BU ALANDAKİ 
ÇALışMALARıNı KAMUOYUNA TANıTTı. 

hidrojen çağı 
başladı

>>



ZİYARETLER - İSTANBUL BÜLTENİ  57

fransa ile ilişkiler yerel 
düzeyde geliştiriliyor 

aB fonları yatırımları daha da hızlanacak 

Fransa’nın Pacha Bölgesi Başkanı Michele Vausselle, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı Cemal Reşit Rey Kon-
ser Salonu’nda ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere 
açıklama yapan Başkan, “Kendileri gerçekten çok dene-
yimli bir siyasetçi ve iyi bir yerel yönetici. Başkanlık yaptığı 
bölge de Fransa’nın Akdeniz bölgesi. Vausselle ile özellikle 
yerel yönetimler arasındaki diplomasiden bahsettik. Yerel 
yönetimlerin dünya barışına etkisi ve katkısı olduğunu ko-
nuştuk” dedi.
Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok eski zamana 
dayandığını ve bu ilişkilerin daha da gelişmesi adına ken-
dilerinin de çalışma içinde olacağını vurgulayan Başkan 
Topbaş, “Dünya artık yerel yönetimlerin ağır bastığı sürece 
girdi. Görüşmede, dünya barışının ve mutluluğunun bizim 
gayretimizle gelişebileceğinden bahsettik. Yerel yönetimler 
adına bilgi ve deneyimler paylaşımında bulunduk. Özellikle 
Akdeniz havzası ve bölgemizdeki işbirliği imkânlarını geliş-
tirmek adına kendileriyle mutabakata vardık” dedi.
Michele Vausselle de 5’inci Dünya Su Forumu nedeniyle 

İstanbul’da bulunduğunu ve Başkan Topbaş ile görüşmek-
ten duyduğu memnuniyeti belirterek, başkanlık yaptığı 
bölgenin Nis ve Marsilya şehirlerini içine aldığını söyledi. 
“İstanbul’da çok özel gönül bağlarımız var” diyen Vaussel-
le, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Galatasaray 
da bizim için sadece bir futbol ekibi değil. Bizim için çok 
önemli olan, Fransızca’nın öğretildiği eğitim kurumlarının 
bulunduğu bir kuruluştur. Öte yandan, hükümetlerimizin 
ve Avrupa’daki hükümetlerin Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili 
yaklaşımları ne olursa olsun, yerel yönetimlerimizin bu ko-
nuda çok ciddi yapabilecekleri şeyler var. Yerel yönetim-
lerimizin bu konudaki desteği tamdır. Aynı zamanda yerel 
düzeyde üniversitelerin, özel sektörlerimizin, gençlerimizin 
ve bütün yerel aktörlerin kendi aralarında köprü kurabilme-
leri için görev başındayız.”

BaşKan Kadİr TopBaş’ı 
zİYareT eden franSız 
pacha BölgeSİ BaşKanı 
vauSelle, TÜRKİYE’NİN 
AB ÜYELİğİ İÇİN 
YEREL YöNETİMLERİN 
YAPABİLECEğİ ÇOK şEY 
OLDUğUNU SöYLEDİ. 

ner gibi programlara katılarak kendimizi bu konuda ye-
tiştirme imkânımız oldu. Kısacası mahallemizi ailemiz; 
mahalleliyi de ailemizin fertleri olarak gördüm. Onların 
sıkıntı ve ihtiyaçlarını kendi sıkıntı ve ihtiyacımız gibi 
hissettim. 

Muhtar olarak bundan sonra neler yapacaksınız? 
Yeni dönemle birlikte sosyal birliktelik programlarını 
düşünüyorum. Aynı apartmanda yaşayanların bile bir-
birlerini tanımaması büyük şehirde yaşamanın getirdiği 
en büyük sıkıntı sanırım. Mahallelimizi kaynaştıracak 
birtakım etkinlikleri yine mahalleliyle birlikte planla-
mayı ve yapmayı düşünüyorum. Mahallemize bir lise 
yapılmasıyla ilgili çalışmalar da devam ediyor. 

Bu hizmetleri yürütürken Büyükşehir 
Belediyesi’nden beklentileriniz neler?
Mahallemizdeki Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
yanındaki yaklaşık 80 dönümlük arazinin Bölge Parkı 
olarak plan ve programa alınmasını bekliyoruz. Bağcılar 
Metro çalışmasıyla ilgili çok teşekkür ederiz. Bununla 
birlikte Bağcılarımıza meydan yapılmasını arzuluyoruz. 
Ana arterlerimizde bir an önce tek yön çalışmasının 
yapılmasını, ciddi sorunu haline gelen trafik yoğunlu-
ğunun azaltmasını ve son durağı mahallemizde olan 
Bağcılar hafif tramvayının vagonlarının yeni ve modern 
olanlarla değiştirilmesini talep ediyorum. Bizim için çok 
önemli bir kültür hizmeti olacak, Şehir Tiyatrosu’nun 
bir sahnesinin burada açılmasını da bekliyorum. 

Sizi tanıyabilir miyiz?
1971 doğumluyum. Ailem üç kuşaktır Bağcılar’da ika-
met ediyor. İlk ve orta öğrenimimi burada tamamladık-
tan sonra Bakırköy Ticaret Lisesi’nden mezun oldum. 
2004’deki yerel seçimlerde, 33 yaşında ilçenin en genç 
muhtarı olma unvanını elde ettim. Evli ve iki çocuk ba-
basıyım. 

Yerel seçimlerde tekrar muhtar seçildiniz, bize bu 
süreci anlatır mısınız? 
2004 yılında aday olduğumda, benimle birlikte altı aday 
daha vardı. Mahallenin büyük bir kısmının beni tanıma-
sına rağmen ciddi bir çalışma yaparak seçimi kazandım. 
Bu seçimlerde de çok fazla aday olacağını düşünüyor-
dum. Fakat son ana kadar, tek adaydım. Seçimlere bir 
hafta kala, bir hanımefendi adaylığını açıklayarak raki-
bim oldu. Fakat geçerli oyun yüzde 95’ini alarak ikinci 
kez muhtar seçildim.

Geçen dönem neler yaptınız ki, mahalleli sizi tekrar 
büyük bir oy oranıyla seçti? 
Lise eğitimimi ilçemin dışında almak zorunda kaldım. 
Seçildikten sonra eğitim ve sağlık alanında bir eksikliğin 
olduğunu bildiğim için tüm gayretimle bu alana odak-
ladık. Çabalarımız sonuç verdi; mahallemize biri hibe 
olmak üzere iki adet ilköğretim okulu yapıldı. Bununla 
birlikte mahallemize Sağlık Ocağı yaptırarak önemli bir 
eksiği giderdik. Yine faydalı olacağını düşünerek Ma-
halle Afet Gönüllüsü (MAG) ekibi kurduk. Eğitim, semi-

mahalleli 
yine ondan 
yana oy 
kullandı...
BAğcILAR MERKEZ MAHALLEsİ 
MUHTARI ERoL KocA, MAHALLEsİNİ 
AİLEsİ, oRAdA YAŞAYANLARI İsE 
AİLEsİNİN BİRER BİREYİ oLARAK 
göRÜYoR. MAHALLELİLER dE 
KocA’YA KARŞI AYNI dUYgULARI 
BEsLİYoR oLsALAR gEREK Kİ, 
sANdIK BAŞINA gİdEREK oNUN İçİN 
oY KULLANdILAR. 
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Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İspanya 
Ankara Büyükelçisi joan Clos ve Barselona 
Su İderesi Heyeti ile görüştü. Görüşmede 
İSKİ Genel Müdürü Mevlüt vural da yer aldı. 
Görüşme sonrasında basın mensuplarına 
açıklama yapan Başkan, “Barselona Bele-
diye Başkanlığı ve bakanlık da yapan çok 
değerli dostum joan Clos bugün bizi ziya-
ret etti. Kendisi çok deneyimli ve bilgi sahi-
bi olan bir yönetici. Barselona başta olmak 
üzere dünyanın değişik yerlerinde su yöneti-
mini gerçekleştiren bir firmanın yetkilileriyle 
bizi ziyaret ettiler” dedi. Barselona Su İdaresi 
ile İSKİ’nin su yönetimiyle bilgi ve deneyim 
paylaşımında bulunacağını ve İspanya’da bu 

alanda neler yapıldığını yerinde incelemeyi 
düşündüklerini ifade eden Başkan Topbaş, 
“Arkadaşlarımız bu şirketin çalışmalarını, su 
tedarik yöntemlerini, kentlere nasıl hizmet 
verdiklerini yerinde yapacakları inceleme-
lerle görecek. Barselona Su İdaresi AB’den 
aldığı fonların alınış yöntemlerini İSKİ’yle 
paylaşacak. İSKİ’nin AB fonlarını kullanma 
imkânı olacak. Böylece suyla ve arıtmayla 
ilgili yatırımlarımızı daha hızlandırma imkânı 
elde edeceğiz” dedi. Başkan, konuşmasının 
sonunda Haziran ayında İstanbul ve Barselo-
nalı işadamları arasında bir ekonomik köprü 
kurma çalışmasının yapılacağını, yılsonuna 
doğru da iki şehir arasındaki kültürel etkin-
liklerin artırılması amacıyla çeşitli etkinlikler 

düzenleneceğini hatırlattı.   
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Büyükelçi joan Clos da İstanbul’da 
başarıyla düzenlenen 5’inci Dünya Su Fo-
rumu nedeniyle Başkan Topbaş’a teşekkür 
etti. Clos, “Başkanı bu büyük çaplı organi-
zasyondaki başarısından dolayı kutlamak 
istiyorum. İspanya ve Türkiye arasındaki bu 
güzel ilişkiler çerçevesinde özellikle İstanbul 
ile Barselona arasında çok güzel bir bağlantı 
yakaladık. Birçok alanda işbirliği ve değişik 
projeler hakkında görüşme imkânımız oldu. 
Barselona’dan gelen su şirketimizle İSKİ 
arasında gelecekte bilgi ve deneyim pay-
laşımına yönelik çok önemli görüşmeler de 
sağladık” dedi.
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Türkiye’de bir 
ilk; çocuklar için 
özel tiyatro…
TürKİYe’nİn İlK çocuK TİYaTroSunun 
AÇıLışıNDA KONUşAN BAşKAN KADİR TOPBAş, 
“BÜYÜK ÜSTAT MUHSİN ERTUğRUL’UN 
HAYALİNİ GERÇEKLEşTİRMEK BİzE NASİP OLDU. 
ÇOCUK TİYATROLARıNı İSTANBUL GENELİNDE 
YAYGıN HALE GETİRECEğİz” DEDİ.

Şehir Tiyatroları, Türk Tiyatrosu’nun 
kurucusu, büyük usta Muhsin 
Ertuğrul’un en büyük hayalini ger-
çekleştirmiş olmanın mutluluğunu 
yaşıyor. Türkiye’nin ilk Çocuk Ti-
yatrosu Sahnesi, Şehir Tiyatroları 
Kâğıthane Sadabad Sahnesi içinde 
açıldı. 10 Mart’ta yapılan açılış tö-
renine İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra 
Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç, Şehir Tiyatroları Genel Sanat 
Yönetmeni Orhan Alkaya, Şehir 
Tiyatroları Yönetim Kurulu üyele-
ri ve sahneye ismini veren Kemal 
Küçük’ün kardeşi Sabahattin Küçük 
ile çocuklar katıldı. 
Açılış töreninde konuşan Başkan 
Kadir Topbaş, çocuk tiyatrosunun 
büyük üstat Muhsin Ertuğrul’un 
hayali olduğunu vurgulayarak, “Bu 
çocuk sahnesini yapmak bize nasip 

oldu. Her şeyiyle çocuklara göre 
düzenlenen bu sahnenin ilk şahit-
leri siz çocuklarsınız. Daha önce 
büyüklerin tiyatrosunda koltuklara 
oturduğunuzda ayaklarınız sallanı-
yordu, kayboluyordunuz. üç localı 
ve 143 kişilik bu tiyatro tam sizlere 
göre” dedi.
“Çocuk tiyatrolarını bununla kalma-
yıp İstanbul genelinde yaygın hale 
getireceğiz” diyen Kadir Topbaş, 
Küçük Kemal Çocuk Sahnesi’nin ar-
dından, Gaziosmanpaşa ve Beyoğ-
lu sahneleri içinde açılacak çocuk 
sahneleriyle küçük tiyatroseverlere 
yönelik yeni projelerini sürdürme-
ye ve ilklere imza atmaya devam 
edeceklerini müjdeledi. Tiyatro 
sevgisini çocuklardan başlayarak 
geliştirmek istediklerini ifade eden 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Beş yıldır, tiyatrolarımızda 

çocuklarla ilgili eğitimler veriyo-
ruz. Bu eğitimlerin sonucunda bir-
çok mezun verdik. Kabiliyetli olan 
çocuklara tiyatro sevgisini eğitim-
lerle aşıladık. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak Türkiye çapında 
tiyatrolara en fazla eğilen, en çok 
tiyatrolar yapan bir belediye olduk. 
Her ilçeye bir tiyatro, her bölgeye 
bir kültür sanat merkezi yapmayı 
arzu ediyoruz. Bunun adımlarını 
atıyoruz. Kağıthane’deki çocuklar 
gibi başka ilçelerdeki çocuklarda 
da mutlu olacak. İstanbul, artık bir 
kültür-sanat kenti olarak kendini 
hissettiriyor. Diliyorum ki, Küçük 
Kemal Çocuk Tiyatrosu güzellikler 
getirir. Bu tiyatronun yapılmasında 
emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum. İnanıyorum ki, sizler burada 
bir tiyatro alışkanlığı edineceksiniz 
ve arkadaşlarınıza buradan bah-

sedeceksiniz. Onlar da gelecek ve 
toplumun tiyatroya, sanata karşı 
olan duyarlılığı artacak.”
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kı-
lıç da Kağıthane’de birçok ilke imza 
attıklarını ve ilçede tiyatro alanında 

da bir ilke imza atılmasından duy-
dukları memnuniyeti dile getirerek, 
“Türkiye’nin ilk çocuk tiyatrosunun 
burada hayat bulmasından son derece 
mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Kadir Topbaş’a bu güzel hizmet-

lerinde dolayı teşekkür ediyoruz. Ken-
disinin Kağıthane’de sayılmayacak 
kadar büyük yatırımları ve hizmetleri 
var. Çocuk Tiyatrosu Kağıthane’ye ve 
İstanbul’a hayırlı olsun” dedi.
Törende konuşmaların ardından 
Başkan Kadir Topbaş ve çocuk-
lar kurdele keserek Küçük Kemal 
Sahnesi’nin açılışını gerçekleştirdi. 
Başkan Topbaş, daha sonra Kü-
çük Kemal Tiyatro Sahnesi’ni ba-
sın mensuplarına tanıttı ve Turgut 
Denizer’in yazıp yönettiği “Benim 
Arkadaşım Yok” adlı oyunu çocuk-
larla birlikte izledi.
Türkiye’de çocuk tiyatrosunun ku-
rucusu kabul edilen ve “Çocuklara 
İlk Tiyatro Dersi” oyunuyla çocuk-
ları tiyatroyla tanıştıran M. Kemal 
Küçük adına açılan çocuk sahnesi, 
143 kişi kapasiteli üç ayrı locadan 
oluşuyor. n

>>



ê ê ê ê  ê ê ê  

   

è ê   ê       ê è ê      ê

è     è   ê    è  

è       ê è    èê

è     è ê    è ê

è   è      è    

è ê         è  

  
è     ê   è  ê

  
è  ê    è  

  
è       è  ê  

  
   è    è   

  
è  ê     è ê    

      
è  ê ê ê ê è    

 

è ê  è ê  ê  è ê  è  

è  ê     èê    ê   

è      è ê        ê

è    èê      è ê  

è  è  ê   è   ê    

è ê   è   ê  è     

è     è     è      

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16




