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Doğal yaşamın yeniden hayat bulduğu, sıcak ve coşku dolu bahar 

aylarına adım atarken, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan 

İstanbul’umuzu,  adeta bir gelin gibi süsleyen lale bahçeleri ile yeniden 

keşfetmenin tadını çıkaracağınıza inanıyorum. 

Kış aylarının kendine has şartları içinde hizmetlerimizin aksamadan siz 

değerli hemşerilerime ulaştırılması için yoğun çaba gösterdik. Bir şehri 

her alanda yaşanır bir belde kılmak ve belde sakinlerinin kendilerini hu-

zurlu hissetmeleri için özellikle yöneticilere büyük sorumluluk düşüyor. 

Şahsım ve ekibim, İstanbul’u bir kültür, sanat, turizm ve kongreler şehri 

yapmak için dur durak bilmeden çalışıyoruz.

İstanbul’a kazandırdığımız eserler, 7’den 77’ye bütün İstanbullunun 

hayat standardını yükseltmeyi amaçlıyor. Bu eserler arasında özellikle 

eğitim çağındaki yavrularımızın sağlıklı, dinç ve kişilikli yetişmesi 

için 2004 yılında “120 okula 120 spor salonu” sloganıyla başlattığımız 

tesisleşme hamlesini örnek vermek istiyorum. Geçen yıllar içinde bu 

yatırımdan öyle pozitif neticeler aldık ki, her geçen gün iştiyakımız 

arttı. Bu sayede, hedef olarak belirlediğimiz 120 rakamını da aşarak, 

26 Mart’ta açılışını yaptığımız 10 adet daha okul spor salonu ile kendi 

rekorumuzu egale ettik. Son eklenenlerle birlikte 130’a ulaşan okul 

spor salonlarına toplam 115 Milyon TL’lik yatırım yaptık. Ulus olarak 

geleceğimizin teminatı yavrularımıza sunduğumuz bu hizmetlerle hem 

umutlanıyor, hem de çok mutlu oluyorum.

Yatırım ve hizmet önceliklerimiz içinde ulaşım, ulaşım yatırımları içinde 

de denize apayrı bir önem verdiğimizi sizlerle çok defa paylaştım. 

Dünyanın en büyük denizcilik şirketi haline getirdiğimiz İDO’nun 

yatırımlarında, yeni deniz aracı almanın yanında mevcut gemilerin 

ıslahı ile de milli servetimizi muhafaza etme gayesini güdüyoruz.  

İDO tarafından yenilenen Ahmet Hulusi Yıldırım Vapuru 40 yıl daha 

İstanbulluya hizmet edecek. Yenilenen vapurla aynı anda hizmete 

aldığımız iki yeni iskele ile İstanbul’a yakışır yolcu istasyonları 

kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Göreve geldiğimizden buyana 

sadece deniz ulaşımına 450 milyon TL’lik yatırım yaptık. Yatırımlarımız 

artarak devam edecek.

Daha birçok yatırım ve hizmetin haberlerini bulabileceğiniz Mart bülteni 

ile sizleri baş başa bırakırken, sağlık ve mutluluk dolu güzel günler 

dilerim!

Saygılarımla

Sevgili İstanbullular
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime ve spora destek amacıyla 

Anadolu Yakası’ndaki 10 okulda inşa ettiği kapalı spor salonu, 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem ve 

Başkan Kadir Topbaş tarafından hizmete açıldı. 

İstanbul’a 130 kapalı spor salonu kazandırdıklarını belirten Başkan Topbaş, 

“Dönemimizde sadece spora 657 milyon TL yatırım yaptık” dedi.
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Avrupa’nın en büyük transfer merkezlerinden birini or-
taya çıkaracak olan çalışma için uluslararası boyutta 
bir planlama yarışması düzenlenecek. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi ve İstanbul 2010 Ajansı, törenle “Ye-
nikapı Transfer Noktası ve Arkeopark Alanı Projesi” 
için düzenlenecek uluslararası yarışmanın protokolüne 
imza attılar.
Yenikapı Transfer Merkezi inşaatında düzenlenen imza 
törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ve İstanbul 2010 Ajansı Yürütme Kurulu Baş-
kanı Şekip Avdagiç’in yanı sıra, Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi’nin Şirketlerin-
den BİMTAŞ’ın Genel Müdürü Ahmet Ağırman ve Ula-
şımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer 
Hacımustafaoğlu ile diğer bürokratlar katıldı.
Yenikapı ‘Müze İstasyon’a dönüştürülecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak planladıkları Ye-
nikapı Metro İstasyonu’nun Marmaray ile bağlantı nok-
tası olması nedeniyle ulaşımın çok önemli bir düğüm 
noktası olduğunu ifade eden Kadir Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Burada yaptığımız çalışmalar sırasın-
da bir takım bulgulara rastlandı. Arkasından yapılan is-
tasyon projelerinde Marmaray ile birleşmesi gerektiği 
görüldü ve katlı bir istasyon projesi ortaya çıktı. Çalışıl-
dı bir proje üretildi. Ama zamanla gördük ki tarihi açıdan 
da çok önemli bir zenginliğe ulaştık. Burada 11 bin civa-
rında bulguya rastlandı. Sayın Şekip Avdagiç ve heye-
ti, bir proje yarışması yapılmasını, alanın bir müze istas-
yona dönüşmesini önerdi. Bugüne kadar bu alanda iğ-
nenin ucuyla kuyu kazar gibi bulgulara zarar vermemek 
adına 26 milyon TL civarında harcama yaptık. Şehza-
debaşı ve diğer bölgeleri de katarsak 41 milyon TL’Ye 
ulaşıyor bu rakam. 1998’de temeli atılan bu metro ça-
lışması 2005 yılında bitecekti. 2005’te bitmiş olsaydı şu 
ana kadar 1.5 milyar insan bu hattı kullanmış olacak-
tı. Parasal değere bakarsanız da bugüne kadar 1.5 mil-
yar TL olacaktı. Buradaki bulgular adına bu gecikme-
yi göze aldık.”
Yenikapı Transfer Merkezi’nde yürütülen bilimsel ça-
lışmayla öğrencilerin de kentin merkezinde arkeolo-
jik kazı çalışmalarına katılma imkanı bulduklarını ifade 
eden Başkan Topbaş, “Bu değeri dünyaya haykıraca-
ğız. Bundan dolayı buradaki bulguların sergilenmesiyle 
dünyanın çok daha farklı dikkati çekilecek. İstanbul’un 
8 bin 500 yılına ışık tutacak çok önemli bir müze bura-
da hayata geçirilecek. İstanbul 2010 Ajansı bu projeye 
3 milyon TL harcayacak ve transfer merkezi ile çevresi 
uluslararası bir yarışmayla şekillenecek. Bu çok önem-
li bir proje ve inanıyorum ki atacağımız bu imza herkesi 
heyecanlandırıyor. İnsanlık ve kültürel miras adına çok 
önemli olan bu projenin İstanbul’a ve insanlığa hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu.

Tarih ve teknoloji Yenikapı’da buluşacakİstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul 2010 Ajansı,

“Yenikapı Transfer Noktası ve Arkeopark Alanı Projesi” için düzenlenecek 

uluslararası yarışmanın protokolüne imza attılar. Marmaray ile 

İstanbul Metrosu’nu entegre edecek Yenikapı Transfer Noktası, 

kazılarda ortaya çıkan arkeolojik alanı ve çevresiyle birlikte 

modern bir metro istasyonuna dönüşecek.  
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Bir gün değil her gün! 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kadınların anlamlı mücadelelerinin 

simgesi olan 8 Mart’ı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutladı. 
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Boğaz’ın incisi Beykoz yeni projelerle gelişiyor
“İstanbul ve Boğaz’ın incisi olan Beykoz’umuzun daha huzurlu ve 

yaşanılabilir bir ilçe olması için ciddi gayret içerisindeyiz. 
İnşallah 5 yıl içinde, projelerimizin de tamamlanmasıyla 
Beykoz’un çehresi de çok değişmiş olacak.” 48-52
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2004 yılın-
da “120 okula 120 spor salonu” sloganıyla yola çıkıla-
rak inşa edilen okul spor salonlarının sayısı, açılışı yapı-
lan 10 spor salonuyla birlikte 130’a çıktı. Sancaktepe il-
çesindeki Samandıra Merkez İlköğretim Okulu’nda ger-
çekleşen açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Ekrem Erdem ve İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, Vali Yardımcısı Harun Kaya, İl Milli 
Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, Sancaktepe Belediye 
Başkanı İsmail Erdem, Çekmeköy Belediye Başkanı Ah-
met Poyraz, bazı İstanbul Milletvekilleri ile öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldı.
Ortalama büyüklüğü 1120 metrekare olan yeni 10 okul 
spor salonu 11 milyon TL’ye mal oldu. 130 okul spor sa-
lonu için yapılan toplam yatırım miktarı ise 115 Milyon 
TL’ye ulaştı. Okul saatlerinde beden eğitimi derslerinin 
yapıldığı bu salonlarda; voleybol, basketbol, hentbol, 
masa tenisi, badminton, tenis, jimnastik, güreş, dövüş 
ve mücadele sporlarında uzman eğitimciler eşliğinde 
antrenmanlar yapılıyor. Okul saatleri dışında da branş 
sporları dahil halkın isteği doğrultusunda; fitness, pila-
tes ve step-aerobik sporlarına da yer veriliyor. Öğren-
ciler dışında ayda 90 bin vatandaşın yararlandığı okul 
spor salonları, geçen yılın sonu itibariyle Milli Eğitim’e 
devredildi. 

Ekrem Erdem’den Başkan Topbaş’a hizmet teşekkürü
Açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ekrem Erdem, Türkiye’yi yeni baştan hizmet-
le donattıklarını belirterek, ülkemizin dünyada olma-
sı gereken noktaya geleceğini söyledi. Eğitime ve in-
sana yapılan yatırımın en akıllı yatırım olduğunu vurgu-
layan Erdem, Hükümet’in eğitime yönelik yatırımlarını 

anlattı ve “AK Parti iktidarıyla birlikte üniversite olma-
yan ilimiz kalmadı. Orta öğretimde ders kitaplarını üc-
retsiz verdik ve binlerce yeni okul yaptık. İktidarımızdan 
önce engellilerin adı anılmazdı. Bu alanda da çok büyük 
hizmetler yaptık. Yerel yönetimlerin yetkilerini ve kay-
naklarını arttıran 5216 sayılı kanunu çıkartarak ne ka-
dar doğru bir iş yaptığımızı, burada eğitime ve spora 
yapılan bu yatırımları görünce çok daha iyi görüyorum. 
İstanbul’a ve birçok ile çok büyük yatırımlar yapan Baş-
kan Kadir Topbaş ve ekibine özellikle teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

Büyükşehir’den spora 657 milyon TL’lik yatırımlar 
zinciri…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da 
açılışı yapılan 10 okul spor salonunun 11 milyon TL’ye 
mal olduğunu, sayıları 130’a ulaşan okul spor salonla-
rı için yapılan toplam yatırım miktarının ise 115 milyon 
TL’ye ulaştığını ifade ederek, “Okul spor salonları dışın-
da ayrıca toplam 30 spor kompleksi ve tesisi hizmete 
aldık. Bu tesislerden 2009 yılında 5 milyon 763 bin kişi 
faydalandı. Dört spor kompleksi de inşa aşamasında. 
Yapılan bu çalışmalarla, altyapı ve hizmet olarak bugü-
ne kadar sadece spora yaptığımız yatırım miktarı 657 
milyon TL oldu” dedi.
Eğitime ve spora yaptıkları yatırımlardan çok büyük gu-
rur duyduğunun altını çizen Başkan Kadir Topbaş, dün-
yada eğitim ve spor alanında çok büyük bir rekabetin 
yaşandığını, nüfusunun yüzde 38’nin 18 yaşın altında 
olan Türkiye’nin bu alanlarda çok daha büyük başarılar 
kazanması için çalıştıklarını söyledi. Temel atacak va-
kitleri olmadığını, açılışları da ancak toplu olarak yapa-
bildiklerini dile getiren Başkan Topbaş, şöyle konuştu;
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Sancaktepe ve çevre ilçelere dev yatırımlar…
“Gururla ifade ediyorum ki bu spor salonlarını yaptığı-
mız okullarda dereceler başladı. Ayrıca sadece çocuk-
larımız değil, veliler de buradan istifade ediyor. Gurur-
la ifade ediyorum ki İstanbul’un birçok noktasında spor 
tesisleri ortaya koyduk, statlar yaptık. Yürüme ve spor 
alanları ile bisiklet yoları oluşturduk. Yaptıklarımızı an-
latmaya fırsat yok, zaman yetmiyor. Bir neslin kaderi-
ni bir önceki nesil tayin eder. İşte biz bu hazırladığımız 
mekan ve imkanlarla çocuklarımızın geleceğe iyi bir şe-
kilde hazırlanmasını sağlıyoruz. Türkiye’de başlatına 
eğitim seferberliği kapsamında biz de belediye olarak 
16 tane okul yaptık. Yapımı devam eden ve projelendir-
diğimiz okullarla birlikte bu sayı 27’ye çıkacak. Patnos 
ve Diyarbakır’da bile büyük ve modern okullar yaptık. 
Yaptığımız bu yatırımlarla İstanbul’un ve bugün bulun-
duğumuz Sancaktepe’nin çehresi değişti.”

Sancaktepe’de ayrıca 3 adet kavşak ve yol çalışma-
sı ile bir meydan düzenlemesi yapacaklarını, Sefa 
Tepesi’ni sosyal tesis olarak düzenlemeyi programa al-
dıklarını ve Yenidoğan semtinde bir yüzme havuzu yap-
mak için proje hazırladıklarını anlatan Topbaş, TEM’den 
Sultanbeyli’ye bir çıkış vermek için kavşak düzenleme-
si yaptıklarını kaydetti. Üsküdar- Ümraniye, Tepeüstü-
Çekmeköy Metro Hattı’nın ihale aşamasına geldiğini, 
bunun arkasından da Çekmeköy-Sarıgazi-Yenidoğan-
Samandra-Sultanbeyli-Sabiha Gökçen Havalimanı 

Raylı Sistemi’ni inşa edeceklerini belirten Topbaş, “Yani 
buradan şehrin istediğiniz yerine hızlı, konforlu bir şe-
kilde gidebileceksiniz. İstanbullulara her şeyin en güze-
li yakışır” şeklinde konuştu.

Törende konuşmaların ardından Ekrem Erdem, Kadir 
Topbaş ve diğer davetliler kurdele keserek Samandı-
ra Merkez İ.Ö.O Kapalı Spor Salonu’nun açılışını ger-
çekleştirdiler. Şile ve Akfırat’taki kapalı spor salonları-
nın açılışı da yapılan canlı bağlantılarla yapıldı. Başkan 
Topbaş, daha sonra spor salonunu gezerek öğrenci-
lerle voleybol oynadı. Öte yandan, spor salonunun açı-
lış töreni öncesinde Sancaktepe Belediyesi tarafından 
yaptırılan Yunus Emre Kültür ve Bilgi Merkezi de hizme-
te açıldı.

AÇILIŞI YAPILAN OKUL SPOR SALONLARI:
Ağva  - Ağva Lisesi Kapalı Spor Salonu (orta ölçekli)

Ömerli  - Ömerli Hikmet Ataman Lisesi Spor Salonu (orta ölçekli)

Akfırat   - Akfırat Cemil Türker İ.Ö.O Kapalı Spor Salonu (orta ölçekli)

Taşdelen - Taşdelen Ali Kuşçu İ.Ö.O Spor Salonu  (orta ölçekli)

Alemdağ - Alemdağ Çatalmeşe İ.Ö.O Spor Salonu (küçük ölçekli)

Yenidoğan - Yenidoğan İ.Ö.O Kapalı Spor Salonu (küçük ölçekli)

Çekmeköy - Çekmeköy Nesrin Uçmaklıoğlu Lisesi Kapalı Spor Salonu  (orta ölçekli )

Sarıgazi  - Sarıgazi DMO Bilg. Tek. Meslek Lisesi Kapalı Spor Salonu (orta ölçekli )

Çavuşbaşı - Çavuşbaşı Çok Programlı Lisesi Spor Salonu  (orta ölçekli)

Samandıra  - Samandıra merkez İ.Ö.O Kapalı Spor Salonu (orta ölçekli)
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Deniz ulaşımı için 
büyük yatırımlar 
devam ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin deniz yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 
İDO tarafından yenilenen Ahmet Hulusi Yıldırım Vapuru ile inşa edilen iki yeni iskele, 
Başkan Kadir Topbaş tarafından hizmete alındı. Vapurun 40 yıl daha İstanbul’a 
hizmet verecek hale getirildiğini belirten Başkan Topbaş, dönemlerinde 
sadece deniz ulaşımına 450 milyon TL’lik yatırım yaptıklarına dikkat çekti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şirketlerinden 
İDO’nun Haliç Tersanesi’nde bakıma aldığı Ahmet Hulu-
si Yıldırım Vapuru ile Eminönü’nde inşa edilen iki yeni is-
kele, Başkan Kadir Topbaş’ın katılımıyla düzenlenen tö-
renle hizmete alındı.
 Boğaziçi Evliya Çelebi İskelesi’nde düzenlenen hizme-
te alım törenine, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, İBB Ulaşım-
dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Ha-
cımustafaoğlu, İSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, İETT 
Genel Müdürü Hayri Baraçlı, İDO Genel Müdürü Ahmet 
Paksoy ile daire başkanları, müdürler ve üniversiteler 
ile iş dünyasının tanınmış simaları katıldı. Törende ye-
nilenen gemiye adını veren Ahmet Hulusi Yıldırım’ın eşi 
Oya Yıldırım, oğlu Ali ve kızı Pınar Yıldırım da yer aldı.

İstanbullunun hizmetindeler
Yılların yıpratıcı etkisi nedeniyle bakım onarıma alına-
rak, hurdaya ayrılmaktan kurtarılan Ahmet Hulusi Yıldı-
rım Vapuru, metal ve ahşap aksamlarından makine da-
iresine kadar tepeden tırnağa yenilendi. Salonlardaki 
zemin ve pencereler ile tüm yan panel kaplamalar, iç ve 
dış mekân koltukları, havalandırma ve elektrik tesisa-
tı tamamen değiştirildi. Makine dairesindeki tüm boru 
devreleri ve dümen sistemi yenilenen geminin koltukla-
rı sökülüp takılabilir şekilde dizayn edildi.
Uluslararası Denizcilik Örgütü kurallarına uygun yan-
maz kaplama malzemeler kullanılarak yenilenen gemi, 
40 yıl daha İstanbul’a hizmet verecek. 2 bin 100 kişi ka-
pasiteli 67 metre uzunluk, 12,2 metre genişlik özellikle-
rine sahip olan geminin yenileme çalışmaları için 1 mil-
yon 400 bin TL harcandı.
Yenilenen Hezarfen Ahmed Çelebi ve Evliya Çelebi İs-
keleleri ise, geleneksel Türk mimarisini minimalist bir 
anlayışla yorumlanarak tasarlandı. İskeleler, dünden 
bugüne İstanbul’un deniz ve tarih buluşmasını yansıtır 
nitelikte inşa edildi. Her biri 220 metrekarelik yolcu sa-
lonuna sahip olan yeni iskelelerden, Hezarfen Ahmed 
Çelebi İskelesi Üsküdar, Evliya Çelebi İskelesi ise Boğa-
ziçi ve Adalar seferleri için kullanılacak.

Denize 450 milyon TL yatırım
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, günümüzde ülkelerin değil şehirlerin 
yarıştığını belirterek, yarışa soktukları İstanbul’un dün-
yayı etkileyen bir şehir haline geldiğini söyledi. Dönem-
lerinde sadece deniz ulaşımına 450 milyon TL yatırım 
yaptıklarını vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, “İstan-
bul sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önemli bir sem-
bolü haline geldi. Geriye dönüp bakıldığında İstanbul’da 
son 6 yılda elde edilen kazanımları bu kadar kısa bir za-
man dilimine nasıl sığdırdığımıza herkes şaşırıyor. Bazı 
siyasiler, ‘15 yıldan beri bu zihniyet İstanbul’da ne yaptı 

ki?’ diyor. Onlara asla cevap verilmez, hatta bu sözleri-
ni duymazlıktan gelmek gerek. Sağır sultan bile duydu. 
Yapılan işler, alınan başarı ortada” diye konuştu.

218 kavşağa 2 milyar TL harcandı
Göreve geldiklerinde İstanbul’un en önemli sorunla-
rından olan ulaşımla ilgili adımlar atmak adına ulaşım 
master planı bitirdiklerini ifade eden Başkan Topbaş, 6 
yıl önce 11 milyon olan günlük hareketliliğin şu anda 23 
milyona ulaştığını ve insan sirkülasyonunun bu kadar 
artmasına rağmen trafikte ciddi bir rahatlık yaşandığı-
nın atını çizdi. Gelecekte İstanbul’da 40-50 milyon gün-
lük hareketlilik yaşanacağına işaret eden Başkan Top-
baş, tarihi bir rekora imza atılarak yapılan 218 kavşak 
ve yol çalışmasına da 2 milyar TL harcadıklarını kaydet-
ti.
İstanbul’un her noktasında ulaşım konusunda önem-
li adımlar attıklarını anlatan Topbaş, raylı sistem çalış-
malarının da aralıksız sürdüğünü dile getirdi, denizyolu-
nun ulaşımdaki payını artırmak için de önemli çalışma-
lar yaptıklarını hatırlattı. İstanbul’un bir deniz şehri ol-
masına rağmen denizlerden yeterince faydalanamadı-
ğını anlatan Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“32 vapuru jilet olmaktan kurtardık”
“Dönemimizde sadece deniz ulaşımına 450 milyon TL 
yatırım yaptık. 105 gemi ile 82 iskelede günde bin 300 
sefer yapıyoruz. Geçen yıl 107 milyon yolcu taşıdık. 
Araç taşıma kapasitemiz yıllık 7 milyon. Sirkeci-Harem 
hattında günde 4 bin araç taşınırken şimdi bu sayı yak-
laşık 15 bine ulaştı. Arabalı vapurlar 8 dakikada karşı-
dan karşıya geçiyor. Yolculardan şikayet geliyor, ‘Çayı-
mız bitmeden yolculuk bitiyor’ diye. Bizim sembolleri-
mizden biri şehir hatlarımız. Şirket-i Hayriye’nin geçmiş-
te çok güzel modelleri vardı, ama hep elden çıkmış. Gö-
reve geldiğimizde bunları yenilemek, ve yeni, hızlı va-
purları devreye sokmak için çalışırken, diğer taraftan 
da daha hızlı ulaşım için deniz otobüslerini ve feribotla-
rı devreye soktuk. Ama birileri, hiç böyle bir şey söyle-
mediğimiz halde, ‘Gemileri sattırmayız’ dedi. Bu gemiler 
yıllarca jilet oldu gitti. Niye ayağa kalkmadınız, niye du-
run demediniz? Biz Şehir Hatları’ndan devraldığımız 32 
tane gemiyi ciddi bakım yaparak en az 40 yıl daha kul-
lanılabilecek hale getirdik. Yeniledik, düzenledik, temiz-
ledik ve devreye soktuk.”
 Vapurun yenilenmesine 1.4 milyon TL harcandı
Ahmet Hulusi Vapuru’nun yenileme çalışmaları için yak-
laşık 1,4 Milyon TL harcandığını belirten Başkan Kadir 
Topbaş, İstanbul’daki iskelelerin de tarihi birer kimlik 
olduğunun altını çizdi. Bütün iskeleleri yenileyerek ye-
niden halkın kullanımına açtıklarını hatırlatan Başkan 
Topbaş, 2 yeni iskele ile yenilenen vapurun İstanbul’a 
hayırlı olması temennisinde bulundu.
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İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy da filolarına her gemi 
katıldığında ve her iskele açılışında büyük mutluluk 
duyduklarını belirterek, Başkan Topbaş’ın desteğiyle 
şehir hatlarını devraldıktan sonra önemli projelere imza 
attıklarını anlatarak, tüm gemileri elden geçirdiklerini ve 
iskeleleri bir bir yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.
37 yıllık bir gemi olan Ahmet Hulusi Yıldırım vapurunda 
yapılan yenileme çalışmalarına da değinen Paksoy, “Va-
pur, adeta yine yeniden inşa edildi. İnşallah uzun süre 
İstanbullulara hizmet eder. Vapurun tekrar hizmete su-
nulmasıyla birlikte denizcilik camiasına önemli hizmet-
leri bulunan Ahmet Hulusi Yıldırım da anılacak” dedi.
Törende konuşmaların ardından Başkan Topbaş ve be-
raberindekiler kurdele keserek toplu açılışı gerçekleş-
tirdi. Kadir Topbaş, Daha sonra Ahmet Hulusi Yıldırım’ın 
Eşi Oya Yıldırım’a bir plaket takdim etti. Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın da kutlama mesajı gönderdiği 
tören, vapurla gerçekleştirilen kısa Boğaz turuyla sür-
dü. Vapurda davetlilere çay ve simit ikram edildi.

Ahmet Hulusi Yıldırım kimdir?
Bostancı olan adı 2003 yılında Ahmet Hulu-
si Yıldırım adıyla değiştirilen gemi, 1974’de Camial-
tı Tersanesi’nde motorlu yolcu vapuru olarak yapıldı. 
Haliç Tersanesi’nde bakıma alınarak modernize edilen 
vapurun tüm mekânları sökülerek yenilendi ve gemi-
de yaklaşık 100 ton saç kullanıldı. Vapur’a ismi verilen 
Ahmet Hulusi Yıldırım, 1984-1988 yılları arasında Tür-
kiye Denizcilik İşletmeleri’nde Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdür olarak birçok projeye imza attı. Ahmet 
Hulusi Yıldırım’ın İzmit Körfezi’nde Eskihisar - Topçular 
arasına kurduğu Araba vapuru hattının yanında, yeni, 
modern gemiler ve kıyı emniyeti fenerlerini güneş ener-
jisine dönüştürmesi projelerinin altında da imzası
bulunuyor.
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Haydi çocuklar 
tiyatroya…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her yaştan İstanbullunun sanat ile, 
özellikle de çocukların tiyatro ile buluşması için önemli yatırımlara 
imza atıyor. Bu yatırımlara son olarak, yenilenen 
Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu eklendi. Tiyatronun açılışını yapan 
Başkan Topbaş, “Dünyadaki belediyelerin en fazla bir iki tiyatrosu var. 
Bizim Şehir Tiyatrolarımızın sayısı ise 11’e yükseldi. 
Bu da kültür ve sanata verdiğimiz önemi gösteriyor” dedi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen 
Gaziosmanpaşa Belediye Kompleksi’nde yer alan Ferih 
Egemen Çocuk Tiyatrosu düzenlenen törenle hizme-
te açıldı. Açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Gaziosmanpaşa Belediye Baş-
kanı Erhan Erol ve AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu’nun 
yanı sıra, çok sayıda çocuk ile Şehir Tiyatroları’nın yö-
neticileri katıldı.

Çocuklara uygun salonlar yapılıyor
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da 
Kağıthane’nin ardından ikinci çocuk sahnesini açtık-
larını belirterek, şöyle konuştu;“Eskiden çocuk oyun-
ları büyüklerin de gittiği tiyatro salonlarında sergile-
niyordu. Bu tiyatrolar çocuklar için fiziksel olarak uy-
gun değildi. Şimdi şehrimize çocukların fiziksel özellik-
lerine uygun salonlar kazandırıyoruz. Kağıthane’de ge-
çen yıl açtığımız Küçük Kemal Sahnesi’nin ardından bu-
gün de 260 kapasiteli, daha büyük olan bu sahneyi açı-
yoruz. Bu sahne, Şehir Tiyatroları’na yıllarca hizmet et-
miş rahmetli Ferih Egemen’in ismini taşıması nedeniyle 
de oldukça anlamlı. Kendisi Şehir Tiyatroları’nda hocalık 
yapmış, birçok sanatçımızın yetişmesine vesile olmuş, 
oyun oynamış, seslendirmenlik yapmış değerli bir şah-
siyet ve bilhassa çocuk oyunları da yazmış.”
Bu tür yerlerin çocukların neşelerini, tasalarını paylaş-
tıkları, arkadaşlarıyla buluştukları, eğlencenin yanında 
motivasyon aldıkları önemli sanat merkezleri olduğunu 
vurgulayan Başkan Topbaş, “Çocuklarımız böyle yerler-
de motive olmazsa ve eğitilmezse geleceğe yürümele-
rinde bazı sıkıntılar olur. Çocuklara yönelik kültürel ve 
sanatsal aktivitelerin yapıldığı merkezleri ecdadımız 
Selçuklu ve Osmanlı önemsemiş. Bizde aynı mantıkla 

güzellikleri çocuklarımızla birlikte yaşamak ve gelece-
ğe taşımak adına hizmet yapıyoruz. Çocukların kabili-
yetlerini ve yeteneklerini geliştirerek dünya ile temasını 
sağlayacak kapı ve pencereliler açmak istiyoruz. Der-
dimiz insanlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak. 
Çünkü küreselleşen dünyamızda ciddi bir rekabet var” 
diye konuştu.

“Demokrasi bu ortamlarda gelişir”
Dünyadaki belediyelerin en fazla bir iki tane tiyatrosu-
nu bulunduğunu kendisine sanatçılar tarafından söy-
lendiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sahne sa-
yısının ise 8’den 11’e yükselttiklerini ve koltuk sayısını 
yüzde 135 arttırdıklarını anlatan Kadir Topbaş, sözleri-
ni şöyle sürdürdü;
“Muhsin Ertuğrul başta olmak üzere birçok tiyatroyu 
da yeniledik. Demek ki biz kültür ve sanatı önemsemi-
şiz. Bir ülke özelliği gösteren İstanbulumuzun her alan-
da var olması için gayret sarf ediyoruz. Buradaki tiyat-
roda özel bir sistemle oyuncu ile çocuğun iç içe olabi-
leceği bir sistem geliştirilmiş. Doğru olanı da bu. Çocuk 
burada görüp izleyecek sonrada gidip ailesine arka-
daşlarına anlatacak. Bu mekanlar bir araya gelip birbiri-
ni hissetme, toplumun katmanlarını algılama açısından 
önemli. Yalnız olmadığımızı ve farklı olmadığımızı bura-
da bir aile olduğumuzda görme fırsatı bulacağız. De-
mokrasinin geliştiği ortamlar buralardır. İnsanların bir-
birine tahammül ettiği ortamlardır bu ortamlar. Bu me-
kanların sayısı arttıkça, insanlarımız bir araya geldikçe 
toplumda gerginlik olmaz. Her birimizin çocuğu bura-
da bir araya gelip yan yana oturacak. Tecrit edilmemiş 
toplumlar oluşacak.”
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Gaziosmanpaşalılardan Başkan Topbaş’a teşekkür…
Törende konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Erhan Erol da ilçe sakinlerinin kültür ve sanata önem 
verdiğinin altını çizerek, “Bu sahnemizin Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılan tadilatı nedeniyle, va-
tandaşlarımızın tiyatroya olan ilgisini yakından yaşa-
ma imkânımız oldu. Bugün burada ülkemizin en güzel 
çocuk tiyatrosunun açılışını gerçekleştiriyoruz. İnanıyo-
rum ki bu eser Gaziosmanpaşa’da çocuklarımıza çok 
büyük güzellikler yaşatacak. Bu nedenle İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ile Şehir 
Tiyatroları’na çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Törende konuşmaların ardından Başkan Kadir Topbaş, 
GOP Başkanı Erhan Erol ve AK Parti İl Başkanı Aziz Ba-
buşçu, çocuklarla birlikte kurdele keserek Ferih Egemen 
Çocuk Tiyatrosu’nun açılışını gerçekleştirdiler. Başkan 
Topbaş tiyatroyu çocuklarla birlikte gezdi, ardından da 
sahne ‘Çizmeli Kedi’ oyunuyla perdelerini açtı.

260 kişilik modern çocuk tiyatrosu
Türkiye’deki çocuk tiyatroları içinde bu büyüklükte ilki 
olan sahne, yaklaşık 220 m2 alana sahip olup 260 se-
yirci kapasiteli. Salonun en önemli özelliği klasik İtalyan 
tipi sahne yerine, salonun her noktasının sahne olarak 
kullanabilmesine olanak tanıyan tasarıma sahip olma-
sı. Bunun için zeminin tamamı masif parke ile döşenir-
ken, salonun oturma düzeni de sahne düzenine bağ-
lı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bu amaçla salonda 
her biri 65 kişi kapasiteli dört adet motorlu teleskopik 
seyyar tribün mevcut. Yine istendiği takdirde bu tribün-
ler kapatılarak, hareketli oturma elemanları ile farklı bir 
oturma düzeni oluşturulabiliyor.
Çocuk tiyatrosu; salon, fuaye, kafeterya, kulis ve so-
yunma odaları olarak düzenlendi. Üst katında ise tiyat-
ro içerikli kitapların bulunduğu sanat temalı kütüpha-
ne ile çeşitli türde etkinliklerin düzenlenebileceği çok 
amaçlı salon, soyunma odaları ve servis alanları yer alı-
yor. Salonun içinde sağlıklı bir akustik düzen sağlanma-
sı için duvarlar akustik yanmaz filokser kumaş ve ah-
şap elemanlar ile tavan ise metal askı sistemli akus-
tik perfore alçı plaka elemanlar ile kaplandı. Seyirci giriş 
kısmında bilet gişesi ve vestiyerin yanında, 205 m2’lik 
fuaye, 58 metrekare kafeterya ile çocuklar için özel ta-
sarlanan vitrifiye elemanlarıyla donatılmış kız erkek ve 
engelli WC’leri bulunuyor.
Üst kattaki 150 metrekare alana sahip masif parke 
kaplı çok amaçlı salonda; seminer, panel konferans gibi 
toplantılar yapılabileceği gibi, klasik ve modern dans, 
halk oyunu, bale, drama eğitimi gibi performansa da-
yalı etkinliklerin yapılmasına da uygun. Yine aynı kat-
ta tiyatro sanatı ile ilgili kitapların ağırlıklı olacağı 176 
metrekare alanda kurulu bir kütüphane var. Kütüpha-
ne bünyesinde bir de bilgisayar laboratuarı yer alacak. 
Kompleksin yenilenme işlemi toplam 1 milyon 782 bin 
TL’ye mal oldu.
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İstanbul’daki belediyeler 
iş kapısı olacak
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
İstanbul’daki 38 İlçe Belediyesi istihdama yönelik işbirliği protokolü 
imzaladı. Protokol kapsamında iş bulmak ve işsizlik ödeneği almak 
isteyen vatandaşlar İstanbul’daki belediyelere müracaat edebilecek. 
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve İstanbul’daki 38 İlçe Belediyesi, istih-
dama yönelik işbirliği protokolünü, Saraçhane Be-
lediye Sarayı’nda imzaladı. İmza törenine Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve 
İstanbul’daki 38 belediyenin başkan ve başkan 
yardımcıları katıldı.
İmza töreninde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreteri Prof. Dr. Adem Baştürk, Genel Sekre-
ter Yardımcısı Sabri Dereli ve İŞKUR İstanbul İl Mü-
dürü Muammer Coşkun da yer aldı. İmzalanan iş-
birliği protokolü kapsamında iş bulmak ve işsizlik 
ödeneği almak isteyen vatandaşlar İstanbul’daki 
belediyelere müracaat edebilecek.

Bakan Dinçer; “Belediyeler İŞKUR ofisi gibi 
çalışacak”
İmza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Ömer Dinçer, işsizlik sorununun 
kronik hale geldiğini ve kolay çözüm umudu ol-
madığını belirterek, yüzde 9 ile 13 arasında gidip 
gelen işsizlik oranının küresel kriz nedeniyle so-
runun daha da ağırlaştığını söyledi. İstanbul’da 
da işsizlikle mücadelede önemli sonuçlar aldık-
larını anlatan Dinçer, imzalanan protokolün bü-
tün bu çalışmalardan biraz daha fazla anlam 
taşıdığının altını çizerek, şöyle konuştu;
“İŞKUR’a erişimi kolaylaştıracak adımlar atı-
yoruz. 81 vilayete il müdürlerimizle verdiği-

miz hizmet yeterli değil, ama tüm il düzeyinde, ilçe hat-
ta belde düzeyinde hizmet bekleyen vatandaşları-
mız varken, bütün il ilçe belde düzeyinde örgütlenme 
imkânımız olmaması sebebiyle belediyelerden yardım 
talep ettik. Zaten vatandaşlarımız kendisine en yakın 
gördüğü yerel idarelere işsiz kalmaları halinde müraca-
at ediyor ve iş talep ediyordu. Belediye başkanlarımız 
zaten ellerinden geldiğince kendilerine gelen başvuru-
ları değerlendiriyordu. Bu protokolle bunu daha da sis-
tematik hale getirdik. Özetlemek gerekirse bu proto-
kolle birlikte belediyelerimiz İŞKUR ofisi gibi hizmet ver-
meye başlayacak. Biz böyle bir açılımı sağlamaktan ve 
böyle bir hizmet almaktan çok mutlu olduğumuzu ifa-
de etmek istiyoruz. Herhangi bir işsizimiz belediyeye 
geldiğinde kaydını yaptırabilecek mesleki eğitim alma-
yı düşünüyorsa alabileceği mesleki eğitimlerle ilgili bil-
gi alabilecek. Şayet işsizlik ödeneğine müracaat ede-
bilecekse, işsizlik ödeneğine başvurabilecek. Bizden il 
müdürlüğümüze gelerek alabileceği her hizmeti bura-
dan almasını temin etmeye çalışıyoruz. Giderek bu hiz-
metlerin kapsamını genişleteceğiz. Bu çalışmaların bi-
zim hizmetlerimizi daha fazla ve geniş kitleye ulaştırma 
imkânı vereceğimizden hiç şüphe yok. Erişimi kolaylaş-
tırıcı başka tedbirler de alacağız.”

Başkan Topbaş; “İşsizlik sorununu gidermeye 
çalışıyoruz”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
da dünya nüfusunun yüzde 75’inin şehirlerde yaşama-
sı nedeniyle İstanbul gibi bir dünya metropolünün iş-
sizlik sorununun da oldukça büyük olduğunu belirterek, 
“Teknolojik gelişmeler de iş bulma vasıflarını hızla de-
ğiştirmekte. Bu bakımdan dünya tüm devletlerde işsiz-
lik konusu önemli bir yer teşkil etmekte. Özellikle geçti-
ğimiz yılda başlayan küresel ekonomik krizin yansıma-
ları da tüm ülkeleri etkilemiş durumda. Yerel yönetimler 
olarak hizmetlerimizi sürdürürken bir yandan da istih-
dam sorununu kısmen gidermeye çalışıyoruz. Geçtiği-
miz 5 yıl boyunca yapmış olduğumuz 25 milyarlık yatırı-
mın karşılığı değerlendirme yaptığımızda 100 bin insa-
nımıza iş bulmuş olduğumuz anlamına geldiğini burada 
özellikle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.
“Halkın her türlü problemini çözmek için en yakın ad-
res belediyeler olarak biziz. Vatandaşın en rahat ileti-
şim kurabildiği yönetimler olarak işsizlik sorununun çö-
zümüne de yardımcı olmayı istedik” diyen Başkan Top-
baş, İŞKUR ile bir iletişim noktası kurarak, vatandaşla-
rın yaptıkları iş başvurularının değerlendirilmesi, takip 
edilmesi ve bununla ilgili bir takım çalışmalar yürütül-
mesi gibi hizmetlerin belediye birimleri tarafından yürü-
tüleceğini kaydetti.
Kadir Topbaş, “İş arayanlara imkânlar sunmak için İŞ-
KUR ile sorumluluğu paylaşıyoruz. Bakanlığımıza böy-
le bir fırsat verdiği için teşekkür ediyorum. Bu noktalar-
da işsizlerimiz başvurusunu yapabilmeli, işsizlik sigor-
tası başvurusunda bulunabilmeli ve bununla ilgili süreç-
leri takip edebilmeli. Bunlarla ilgili kendilerine bilgi akta-
rılabilmeli ve iletişim kurulmalı. Daha hızlı iletişim kur-
ma adına belediyelerimizin beyaz masaları tarafından 
yürütülecek bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyo-
rum” şeklinde konuştu.
Törende konuşmaların ardından Türkiye İş Kurumu (İŞ-
KUR) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki is-
tihdama yönelik protokol Bakan Ömer Dinçer ve Baş-
kan Kadir Topbaş tarafından imzalandı. İstanbul’daki 
38 İlçe Belediyesi adına imzaları da başkanlar ve baş-
kan yardımcıları attı. Tören toplu fotoğraf çekimi ile son 
buldu.
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Kadıköy-Kartal Metrosu’nda kullanılacak araçlar için 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile BNP Baribas Fortis 
Bank 138 Milyon euroluk kredi anlaşması imzalandı. Sa-
raçhane Belediye Sarayı’nda gerçekleştirilen imza tö-
renine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ka-
dir Topbaş ve BNP Paribas İhracat Finansman Başkan 
Yardımcısı Yasser Henda’nın yanı sıra İBB Genel Sekre-
teri Prof. Dr. Adem Baştürk, Genel Sekreter Yardımcıları 
Muzaffer Hacımustafaoğlu-Mevlüt Vural-Hüseyin Eren 
ile diğer Büyükşehir Bürokratları ve BNP Paribas Türki-
ye Temsilcisi Metin Togan katıldı.

Başkan Topbaş; “Hazine garantisiz kredi alabilen bir 
belediyeyiz”
İmza töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş, tüm dünyada çok ciddi bir ki-
riz olduğunu ve bu kiriz ortamında kredi veren kurumla-
rın kredi verecekleri kuruluşları büyük bir titizlikle göz-
den geçirdiğini belirterek, “İstanbul böyle bir ortamda 
Hazine garantisi olmadan kredi alabiliyor. Belediyemi-
zin borç batağında olduğunu, iflas ettiğini söyleyenle-
re bu anlaşma ithaf olunur. Belediyemizin kredibilitesi-
nin bu kadar yüksek olduğunu vurgulamak istiyorum. 
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Şu an bizi eleştirenlere en güzel cevabı veren protokol 
anlaşma masasındayız. Bize bu desteği veren bankaya 
çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Kadıköy- Kartal Metro Hattı’na İspanyol firması CAF’tan 
(Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A) 120 va-
gon alımı için BNP Paribas Fortis Bankası ile 138 milyon 
739 bin euroluk kredi sözleşmesine imza attıklarını ifa-
de eden Başkan Kadir Topbaş, şöyle konuştu; 

“Kredi notumuz iyi”
“Muhakkak ki bu sözleşme; yabancı sermayenin ülke-

mize ve Belediyemize olan güvenini teyit eden somut 
bir göstergedir. Aldığımız kredi yaklaşık 3 senesi geri 
ödemesiz, 10 senesi geri ödemeli olmak üzere toplam 
13 yıla uzanan vadeye sahip. 20 Milyon Euro’luk kısım 
ise ticari krediyi oluşturmakta ve yine 6 ay geri ödeme-
siz, 7 sene geri ödemeli olmak üzere 7,5 sene vadeli. İh-
racat kredisi, Euribor +% 0,90 ve ticari kredi ise Euribor 
+% 2,50 gibi piyasada geçerli olan faiz hadlerine göre 
oldukça cazip şartlarda temin edildi. Kredinin diğer bir 
özelliği ise hazine garantisi olmaksızın alınıyor olması-
dır. Çünkü, uluslararası kurumlar ve kredi derecelendir-

Kartal 
Metrosu için 
dev kredi 
anlaşması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Kadıköy-Kartal Metrosu’nda kullanılacak 
120 vagon için BNP Baribas Fortis Bank 
ile 138 Milyon euroluk kredi anlaşması 
imzaladı. Kartal-Kadıköy arasını 
29 dakikaya indirecek projenin 
2011’e yetişmesi için hummalı 
bir çalışma yürüttüklerini belirten 
Başkan Topbaş, “Bu anlaşma 
İBB borç batağında diyenlere 
ithaf olunur” dedi. 
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me kuruluşları belediyemizin mali yapısını güvenilir bu-
luyor. Önemle vurguluyorum ki Türkiye ekonomisinin lo-
komotifi olan İstanbul’un notu ülke notu ile aynı sevi-
yededir....”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin notunun, OECD ül-
kelerinin yer aldığı güvenilirlik sınıflandırmada da 5’nci 
sıradan 4’ncülüğe yükseldiğine dikkat çeken Başkan 
Topbaş, “Bu güçlü mali yapımızdan dolayı son 6 yılda 
Dünya Bankası kredisi hariç, Hazine garantisi olma-
dan borçlandık, borçlanabiliyoruz. Borçlanmalarımızda 
ucuz maliyetli ve uzun vadeli krediler kullandık. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesinin 2006’dan bu yana imza-
ladığı kredi miktarı 3 milyar 196 milyon dolar. Bu raka-
mın 1 milyar 300 bini kullanıldı. Kredilerimizin ağırlıklı bu 
yıl olmak üzere bu dönem içerisinde tamamını kullana-
cağız. Şu anki borcumuz 2,3 milyar dolardır ve 2028’e 
kadar süren vadededir. Takdir edersiniz ki bu rakam yıl-
lık bütçesi 12 milyar dolar olan İBB için sürdürülebilir bir 
borçlanmadır. Bu tutarın içinde Taksim –Yenikapı, 4. Le-
vent –Ayazağa, Üsküdar- Ümraniye ve Kadıköy- Kartal 
Metro Projeleri, Metro Araçları, Feribot, Deniz Otobüsü 
ve İtfaiye Araçları alımları için temin ettiğimiz krediler 
var” şeklinde konuştu.

Kadıköy-Kartal Metrosu 2011’e yetiştirilmeye 
çalışılıyor
Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy, 4. Levent- Ayazağa- 
Hacı Osman ve Kadıköy- Kartal Metro hatlarının yapımı 
için 1 milyar 571 milyon euroluk kredi aldıklarını, bugün 
imzalanan antlaşmayla da Kadıköy- Kartal Metro hat-
tında çalışacak vagonlar için temin ettiklerini anlatan 
Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Kadıköy- Kartal arasını 29 dakikaya indirecek, her gün 
1 milyon yolcuyu taşıyacak metronun kazı çalışmaları 
yüzde 85 oranında tamamlandı. Toplam maliyeti 1 mil-
yar 340 milyon dolar olan Kadıköy-Kartal Metrosu’nun 
2011’e yetiştirilmesi için yerin 35-40 metre altında 24 
saat esasıyla hummalı bir çalışma sürüyor. Her gün 150 
metreye varan kazı çalışması yapılarak bir dünya reko-
runa imza atılıyor. 22 kilometrelik bu hattı, Kaynarca’ya 
kadar 4.5 kilometre daha uzatıyoruz. 3 istasyon daha 
eklenen proje, Kadıköy- Kaynarca arası 26.5 kilometre 
oldu. Metronun Sabiha Gökçen Havaalanı’na uzatılma-
sı için proje çalışmaları devam ediyor. Alacağımız 120 
vagon en son teknolojiye sahip olacak. Trenler istendi-
ğinde sürücüsüz de kullanılabilecek. Tüm vagonlar tam 
otomatik sürüş sağlayan son sistem bilgisayarlara sa-
hip. Yolcuların güvenliği için araçların içi ve dışı kapa-
lı devre kamera sistemi ile izlenecek. Araç içinde kapı 
üstlerinde aracın hangi istasyona doğru gittiğini, hat-
tan aldığı on-line bilgi ile yolculara farklı ışıklarla göste-
ren ‘dinamik yol haritası’ olacak. Her vagonda LCD yol-
cu bilgilendirme ekranları da bulunacak.”

“İstanbul güvenilir ve potansiyeli yüksek...”
Törende konuşan BNP Paribas İhracat Finansman Baş-
kan Yardımcısı Yasser Henda da tarihi ve büyük bir şe-
hir olan İstanbul’un tüm dünya tarihi boyunca önemli 
bir rol oynadığının altını çizerek, “Son yıllarda şehrinizin 
rolü giderek artıyor. Rolünüz tarihte de böyleydi, gele-
cekte de böyle olacak. İstanbul’un ekonomik gelişimini 
büyük bir hızla sürdürerek büyük bir finans merkezine 
dönüştüğünü görüyoruz. Türkiye’nin ihracatının yüzde 
40’ından fazlasını yapan İstanbul, canlı ve genç nüfu-
sa sahip bir şehir. İstanbul gibi büyük bir şehirde ulaşım 
sorunun hallolması çok da kolay değil. Bankacılar ola-
rak biz de kriz nedeniyle çok seçici davrandık. Şu gün-
lerde fırtınalı bir denizde yol almaya çalışıyoruz. Bu kre-
diyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne vermekten çok 
mutluyuz. Çünkü İstanbul dünyada örnek bir belediye. 
Bunun böyle olduğunu görüyoruz. İstanbul’un ulaşımı-
na ve gelişimine katkı sağlamak için 120 vagonluk bir 
anlaşmaya imza atıyoruz. Asya ve Avrupa yakasını en-
tegre edecek bu proje nedeniyle, bu anlaşma da İstan-
bul için çok önemli. Büyük bir vizyona sahip İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile bundan sonra da işbirliğimi-
zi sürdüreceğiz. ” diye konuştu.
Törende konuşmaların ardından Başkan Kadir Topbaş 
ve Yasser Henda Kadıköy-Kartal Metrosu’nda kullanı-
lacak 120 vagon için 138 milyon 739 bin euroluk kre-
di sözleşmesine imza attılar. Törenin sonunda İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Bürokratları ve diğer ilgilerin ka-
tılımıyla toplu resim çekildi.
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Tarih ve teknoloji 
Yenikapı’da buluşacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul 2010 Ajansı,
“Yenikapı Transfer Noktası ve Arkeopark Alanı Projesi” için düzenlenecek 
uluslararası yarışmanın protokolüne imza attılar. Marmaray ile 
İstanbul Metrosu’nu entegre edecek Yenikapı Transfer Noktası, 
kazılarda ortaya çıkan arkeolojik alanı ve çevresiyle birlikte 
modern bir metro istasyonuna dönüşecek.  
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Avrupa’nın en büyük transfer merkezlerinden birini or-
taya çıkaracak olan çalışma için uluslararası boyutta 
bir planlama yarışması düzenlenecek. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi ve İstanbul 2010 Ajansı, törenle “Ye-
nikapı Transfer Noktası ve Arkeopark Alanı Projesi” 
için düzenlenecek uluslararası yarışmanın protokolüne 
imza attılar.
Yenikapı Transfer Merkezi inşaatında düzenlenen imza 
törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ve İstanbul 2010 Ajansı Yürütme Kurulu Baş-
kanı Şekip Avdagiç’in yanı sıra, Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi’nin Şirketlerin-
den BİMTAŞ’ın Genel Müdürü Ahmet Ağırman ve Ula-
şımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer 
Hacımustafaoğlu ile diğer bürokratlar katıldı.

Yenikapı ‘Müze İstasyon’a dönüştürülecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak planladıkları Ye-
nikapı Metro İstasyonu’nun Marmaray ile bağlantı nok-
tası olması nedeniyle ulaşımın çok önemli bir düğüm 
noktası olduğunu ifade eden Kadir Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Burada yaptığımız çalışmalar sırasın-
da bir takım bulgulara rastlandı. Arkasından yapılan is-
tasyon projelerinde Marmaray ile birleşmesi gerektiği 
görüldü ve katlı bir istasyon projesi ortaya çıktı. Çalışıl-
dı bir proje üretildi. Ama zamanla gördük ki tarihi açıdan 
da çok önemli bir zenginliğe ulaştık. Burada 11 bin civa-
rında bulguya rastlandı. Sayın Şekip Avdagiç ve heye-
ti, bir proje yarışması yapılmasını, alanın bir müze istas-
yona dönüşmesini önerdi. Bugüne kadar bu alanda iğ-
nenin ucuyla kuyu kazar gibi bulgulara zarar vermemek 
adına 26 milyon TL civarında harcama yaptık. Şehza-
debaşı ve diğer bölgeleri de katarsak 41 milyon TL’Ye 
ulaşıyor bu rakam. 1998’de temeli atılan bu metro ça-
lışması 2005 yılında bitecekti. 2005’te bitmiş olsaydı şu 
ana kadar 1.5 milyar insan bu hattı kullanmış olacak-
tı. Parasal değere bakarsanız da bugüne kadar 1.5 mil-
yar TL olacaktı. Buradaki bulgular adına bu gecikme-
yi göze aldık.”
Yenikapı Transfer Merkezi’nde yürütülen bilimsel ça-
lışmayla öğrencilerin de kentin merkezinde arkeolo-
jik kazı çalışmalarına katılma imkanı bulduklarını ifade 
eden Başkan Topbaş, “Bu değeri dünyaya haykıraca-
ğız. Bundan dolayı buradaki bulguların sergilenmesiyle 
dünyanın çok daha farklı dikkati çekilecek. İstanbul’un 
8 bin 500 yılına ışık tutacak çok önemli bir müze bura-
da hayata geçirilecek. İstanbul 2010 Ajansı bu projeye 
3 milyon TL harcayacak ve transfer merkezi ile çevresi 
uluslararası bir yarışmayla şekillenecek. Bu çok önem-
li bir proje ve inanıyorum ki atacağımız bu imza herkesi 
heyecanlandırıyor. İnsanlık ve kültürel miras adına çok 
önemli olan bu projenin İstanbul’a ve insanlığa hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu.
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Proje dünyanın en önemli arkeolojik keşfi için fırsat…
İstanbul 2010 Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekip Av-
dagiç ise Marmaray Projesi’nin İstanbul tarihindeki en 
önemli ulaşım projelerinden biri olduğunu ve kazılar-
da Theodosius Limanı’nın kalıntılarının bulunduğu ha-
tırlatarak, kullanıcı sayısı itibariyle Avrupa’nın en büyük 
transfer merkezlerinden birinin Yenikapı’da ortaya çı-
kacağını söyledi.
Marmaray Projesi’nin kültürel mirasın korunması, ula-
şım, yerleşim alanlarının iyileştirilmesi ve katılım açısın-
dan bir örnek oluşturduğunu dile getiren Avdagiç, ken-
tin mekansal düzenini değiştirecek olan bu projenin 
şehircilik ve mimari tasarım açısından ihtisaslaşmış ku-
rumlarla ilişkili olarak bir şekilde geliştirilmesinin bu dö-
nüşümü daha katılımcı ve yönetilebilir hale getireceği-
ni kaydetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul 2010 Avru-
pa Kültür Başkenti Ajansı’nın ilgili diğer kuruluşları da bir 
araya getirerek, master plan hazırlama sürecini devre-
ye soktuğunu ifade eden Avdagiç, “İlk olarak bünyesin-
de birden çok fonksiyonu barındıran kamuya ait alan-
lar üzerinde dünya çapında deneyim sahibi Türk ve ya-
bancı mimarlar yönetiminde bir master plan hazırlana-
cak. Uluslararası düzenlenecek yarışmayla da bu yön-
de yeni mimari proje geliştirilmiş olacak” dedi.
Avdagiç, projede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, DLH 
Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu ve Yenileme Kurulu, Fatih Belediyesi, İstanbul 
Arkeoloji Müzesi, İstanbul Üniversitesi, BİMTAŞ, İDO, 
Ulaşım A.Ş. ve İSKİ’nin yer aldığını da sözlerine ekledi. 
Törende konuşmaları ardında Şekip Avdagiç ile İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BİMTAŞ Genel 
Müdürü Ahmet Ağırman, proje yarışmasına ilişkin pro-
tokolü imzaladı.

Modern transfer merkezi çevresini de etkileyecek
Törenin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandı-
ran Başkan Kadir Topbaş, kazıların yapıldığı bölgenin 
kentsel yenileme alanı ilan edildiğini ve cephe düzenle-
me çalışması yürütüldüğünü söyledi. Her objenin ken-
di çevresini etkilediğini ifade eden Topbaş, şunları kay-
detti; 
“Burada yapılacak bu eser, buraların değerini de değiş-
tirecek ve bu değişimi algılayan insanlar burada baskı 
yapacak. Eğer düzensizlik normal hale gelirse her yer 
düzensiz olacaktır ama bir düzen ortaya koyarsanız o 
düzenin etrafında yeni düzenler oluşmaya başlar. Biz 
burada çok ciddi anlamada hem yaya ulaşımı hem de 
araç trafiğiyle ilgili düzenleme çalışması yaptık. Çünkü 
burası bir bütün. Burada işler bittiğinde buradan bin-
lerce insan çıkacak ve buradaki trafiğin içine dalacak. 
Eğer plan program yapmamış olsaydık buradaki trafik 
tam bir karmaşa yaratacaktı. Ama biz en başından beri 
proje ile beraber trafik plan ve programını da yaptık. Bu 
projenin tamamlanması 2013 yılını bulacak. Buradaki 
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Gizli hazine ortaya çıkıyor
Çemberlitaş’taki Şerefiye Sarnıcı, üzerine inşa edilen 
eski Eminönü Belediyesi’nin ek hizmet binasının yıkılmasıyla 
tarihi kimliğini yeniden kazanacak. Yıkımı başlatan Başkan Topbaş, 
“İstanbul tarihine saygı gösteriyor, sıkıntılardan arınıyor tarihi kimliğine 
kavuşuyor” dedi. 
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Theodosius Sarnıcı olarak da bilinen Şerefiye Sarnı-
cı üzerindeki Fatih Belediyesi ile birleştirilen Eminönü 
Belediyesinin ek hizmet binasının yıkımına başlandı. Yı-
kımın ardından altındaki Şerefiye Sarnıcı restore edile-
cek ve üzeri yeşil alan olarak düzenlenecek.
Binanın yıkım çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve Fatih Belediye Başkanı Mus-
tafa Demir’in de katıldığı bir törenle başladı. Yıkım ön-
cesi bir açıklama yapan Başkan Kadir Topbaş, Eminö-
nü Belediyesi’nin ek binasının bilime ve tarihe saygı du-
yulmadan yapılan bir yapı olduğunu belirterek, “Şerefi-
ye Sarnıcı gibi böylesine önemli bir eserin üzerine böy-
le bir yük konmuş. Bu yükü taşımaya çalışan sütunlar 
var aşağıda. Düşünün, turizme açıldığında insanlar içe-
rideyken aşırı yük nedeniyle sarnıç çökebilir de” dedi.
Şerefiye Sarnıcı’nın M.S. 408’de yapılmış, Ayasofya ile 
yaşıt 1600 yıllık bir eser olduğuna dikkat çeken Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu sarnıç Yerebatan 
Sarnıcı’ndan 100 yıl daha eski olmasına ve İstanbul için 
çok önemli bir tarihi eser olmasına rağmen, 1910’larda 
sarnıcın üzerine Arif Paşa Konağı yapılmış. 1950’li yılın-
da ise bugünkü yapı üzerine düşünülmüş ve yapılmış. 
Şimdi bu önemli bir tarihi eseri ortaya çıkarmak üzerin-
deki yapının yıkımını başlatıyoruz. Burada eklenti ola-
rak gördüğünüz yapıların yıkım işlemini çok özel bir tek-
nikle, aşağıdaki tarihi yapıya zarar vermeden yapıyo-
ruz. Yıkım tamamlandıktan sonra tarihi sarnıç müze ha-
line getirilerek turizme açılacak. Aynı şekilde üst tara-
fını da Arkeolojik bulguların yer alacağı bir park haline 
getireceğiz. Burası tarihi yansıtan bir yer olarak turist-
lere ve İstanbullulara hizmet verecek.”
Geçmişte İstanbul’un tarihi değerlerinin hoyratça kul-
lanıldığını ve bunun da sıkıntıları beraberinde getirdiği-
ni anlatan Kadir Topbaş, “2010 İstanbul Avrupa Kültür 
Başkenti’ne yakışır bir şekilde, kültürel değerlere kar-
şı çok daha hassasiyet göstererek geleceğe taşıma-
ya çalışıyoruz. Yaptığımız bu tür çalışmaların uzun sür-
mesinin sebebi de bilimsel tarzda yapmamızdan ve ta-
rihe saygımızdan dolayıdır. Yenikapı’daki metro kazısın-
da da aynı şeyi yaşadık. 2011’e varmadan Marmaray’ı 
oraya götürebileceğimizi düşünürken, arkeolojik kazı-
lar nedeniyle şimdi 2013’leri konuşuyoruz. Niçin? Tari-
he saygıdan dolayı. Tarihi yapılara yapılan saygısızlığın 
faturasını ağır çeken İstanbul, tek tek bu sıkıntılardan 
arınıyor ve böylece yeniden tarihi kimliğine kavuşuyor” 
şeklinde konuştu.
Şerefiye Sarnıcı’nın yanında kalan eski Eminönü Bele-
diye binasının tarihi nitelikli bir bölümünde ise, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve İstanbul’daki 
tüm üniversitelerin öğrenci kulüplerin platform merkezi 
yapılacağını ifade eden Başkan Kadir Topbaş, “Böylece 
öğrencilerimiz hem tarihle iç içe olacak, hem de gençli-
ğin bir araya geleceği bir buluşma noktası oluşmuş ola-
cak” dedi.
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İstanbul Valiliği’nin geçtiğimiz yıllarda Sultanahmet 
Meydanı’nda düzenlediği Nevruz Bayramı kutlamala-
rı, bu yıl Türk Kültür Evleri’nin yer aldığı ve daha geniş 
bir alana sahip olan Topkapı Şehir Parkı’nda kutlandı. 
Türk dünyası temsilcilerinin de katıldığı coşkulu kutla-
maya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Top-
baş, İstanbul Valisi Muammer Güler, 1. Zırlı Tugay Ko-
mutanı Tuğgeneral Yavuz Türkgenci, Zeytinburnu Bele-
diye Başkanı Murat Aydın, Bayrampaşa Belediye Baş-
kanı Hüseyin Bürge ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk dünyası 557 yıl sonra aynı mekânda buluştu
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, Türk dünya-
sının bundan tam 557 yıl önce Topkapı’da surların he-
men dışında bulunun bu mekânda buluşarak İstanbul’u 
birlikte fethettiğine dikkat çekerek, “Hazreti Fatih’in 
otağını kurduğu bu mekânda 557 yıl sonra Türk Kültür 
Evleri’nde yeniden buluştuk. Ulusumuzun bayramı olan 
Nevruz’un bu yıl ilk defa Topkapı Şehir Parkı’nda kut-
lanmasını bu nedenle çok anlamlı buluyorum” dedi.

Birlik ve kardeşliğin sembolü olan, baharın müjdecisi 
ve hayatın canlanması anlamına gelen Nevruz’da sev-
ginin, heyecanın ve coşkunun doruğa çıktığını vurgula-
yan Başkan Topbaş, şöyle konuştu; “Nevruz bayramı 
bütün insanlığa barışı bereketi haykırıyor. Nevruzu ilk 
defa Topkapı Kültür Parkı’nda kutluyoruz, bazı eksiklik-
ler var. Bunları gelecek yıllarda düzeltecek ve bu alan-
da daha coşkulu kutlamalar gerçekleştireceğiz. Bütün 
farklılıkları bir yana bırakarak kol kola girdikçe, yan yana 
oldukça farkımızı dünyaya çok daha fazla hissettiririz. 
Büyük bir ulus olarak bizim yurt edindiğimiz Anado-
lu bugüne kadar nice kahramanlara ve kahramanlıkla-
ra ev sahipliği yaptı. Bugün bütün Türk dünyasında bü-
tün bir heyecan yaşanmaktadır. Nevruz, Orta Asya’dan 
Kafkasya’ya ve Ortadoğu’ya kadar geniş bir alandaki 
kardeş halklar tarafından yüzyıllardan beri kutlanıyor. 
350 milyon nüfuslu geniş bir coğrafyada aynı heyecan 
yaşanıyor.”
Topkapı küresel sinema merkezi olacak
Bu yıl bütün Türk dünyasının ev sahipliği yaptığı Topka-

Nevruz Bayramı 
coşkuya sahne oldu
Nevruz Bayramı 
coşkuya sahne oldu
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pı Şehir Parkı’nda Nevruz heyecanının yaşatılmasının 
çok anlamlı olduğunun altını çizen Kadir Topbaş, “Bu 
mekânın hemen yanında 1453 Panoramik Müzesi bulu-
nuyor. Onun hemen yanına da inşallah yakın bir tarihte 
platoryum inşa ederek, orayı da küresel sinema merke-
zi haline getireceğiz. Böylece İstanbul ve Tarihi Yarıma-
da şehrimizin ve tarihimizin güzelliklerini daha çok yan-
sıtacak. Tüm Türk dünyasının Nevruz Bayramı’nı kutlu-
yorum” şeklinde konuştu.

Vali Güler Kardeşliğe vurgu yaptı
Vali Muammer Güler de birlik, beraberlik ve kardeşlik 
mesajları verdiği konuşmasında, vatandaşların Nevruz 
bayramını kutladı. Türkiye’nin, farklı din, dil ve ırktan in-
sanları bünyesinde barındırdığını belirten Güler, bu in-
sanların kendi kutlamalarına gelenekleri gereği saygı 
duyulması gerektiğini söyledi. Güler, “2010 Avrupa Kül-
tür Başkenti olan İstanbul, farklı etnik kökenleri saygıy-
la kucaklayan, barındıran bir şehir. Her Türk vatandaşı 
dini, etnik kökenin, dili, siyasi görüşü ne olursa olsun bu 

milletin ayrılmaz eşit bir parçasıdır” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından resim, şiir ve kompozis-
yon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Gü-
ler, Başkan Topbaş ve Tuğgeneral Türkgenci tarafından 
verildi. Afgan kökenli vatandaşlar da Güler, Topbaş ve 
Türkgenci’ye yerel Afgan kıyafetleri giydirdi.

Nevruz ateşinin üzerinden atladılar
Daha sonra şölen alanının ortasında yakılan ateş üze-
rinden atlayan Güler, Topbaş ve Türkgenci, örs üzerin-
de çekiçle demir dövüp, yumurta tokuşturdular. Kutla-
malar; sanatçı Zafer İşleyen’in kendi yorumuyla ses-
lendirdiği mehter marşları, halk oyunları, TRT Türk Halk 
Müziği sanatçıları Tülin Berbergil ve Ali Bicek’in türkü-
leriyle devam etti. Askeri Mehteran Takımı’nın seslen-
dirdiği mehter marşları da alanı dolduran vatandaşlar 
tarafından coşkuyla izlendi. Topkapı Şehir Parkı’ndaki 
Türk dünyasına ait kültür evlerini gezen Başkan Top-
baş, resim sergisi açtı ve yerel sofralardaki yiyecekle-
rin tadına baktı.

Baharı karşılarken 
bayram coşkusuyla kutlanan 
Nevruz’da heyecan ve coşku doruktaydı. 
Bu yıl Türk Kültür Evleri’nin yer aldığı 
Topkapı Şehir Parkı’nda gerçekleştirilen 
Nevruz kutlamalarına Türk dünyasının 
temsilcileri de katıldı. 
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Çanakkale Zaferi’nin 95. Yıldönümü ve Şehitler Günü 
dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde bir anma töreni dü-
zenlendi. Törene İstanbul Valisi Muammer Güler, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 3. Ko-
lordu Komutanı Korgeneral Hulusi Akar, İstanbul Emni-
yet Müdürü Hüseyin Çapkın ile gaziler ve şehit ailele-
ri katıldı.
Çelenklerin konulması ile başlayan törende, şehitler 
için saygı duruşu ile saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla devam eden törende konuşan 1. Ordu Ko-
mutanlığından Topçu Albay Konuralp Derkan, Çanakka-
le Zaferi’nin 95. Yıl Dönümü ile Şehitleri Anma Günü’nün 
haklı gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetim-
leri Derneği Başkanı Gönül Alpaydın ise Çanakkale 
Zaferi’nin 95. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını 

ve bütün şehitlere herkesin şükran borcunun olduğu-
nu kaydetti. Vatan için toprağı kanı ile sulayan ve can-
larını feda eden şehitleri burada andıklarını dile getiren 
Alpaydın, “Oğullarını bu vatan için şehit veren anne ve 
babalara selam olsun” dedi.
Şehit aileleriyle sohbet eden İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş da Çanakkale Zaferi’nin 
insanlık tarihi açısından önemine dikkat çekerek, “Bu-
günleri bizlere yaşatan aziz şehit ve gazilerimizi şük-
ran ve rahmetle anıyoruz. Bize armağan ettikleri vatan-
da geleceğe yürümenin gururunu hep birlikte yaşıyo-
ruz” dedi.
Törenin ardından İstanbul Valisi Güler, Başkan Kadir 
Topbaş, Emniyet Müdürü Çapkın ile öteki ilgililer, po-
lis, kara, deniz, hava ve THY şehitliklerini sırayla ziyaret 
ederek karanfil bıraktı.

Bir destandır 
Çanakkale! 

Çanakkale Zaferi’nin 95. yıl dönümü 
ve Şehitler Günü dolayısıyla 
Edirnekapı Şehitliği’nde tören düzenlendi. 
Şehit aileleriyle sohbet eden Başkan Topbaş, 
“Bugünleri bizlere yaşatan aziz şehit ve gazilerimizi 
şükran ve rahmetle anıyoruz” dedi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı top-
lantılarının ilk birleşimi Elazığ’da yaşanan depremde ha-
yatını kaybedenler için saygı duruşu yapılmasıyla baş-
ladı. Daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münase-
betiyle söz alan AK Parti Meclis Üyesi Derya Yanık, ka-
dınlara yönelik ayrımcılığın ve şiddetin ortadan kaldırıl-
ması için eğitime daha çok önem verilmesi gerektiği-
ni söyledi.

‘Sembolik olmaktan öteye geçti’
Derya Yanık, mülkiyet dağılımından bile adil şekilde pay 
alamayan kadınların yaşadığı ülkemizde 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nün sembolik bir gün olmaktan öte bir 
anlam taşımaya başladığına dikkat çekti. Derya Yanık, 
“8 Mart, kadın sorunlarının konuşulduğu platformların 
çoğalmasına hizmet eden bir süreci başlatmıştır” dedi.
Toplumsal ve siyasal yaşam içinde kadının konumunu 
güvenceye kavuşturan ülkelerin tarihte medeniyet ku-
ran toplumlar olduğunun altını çizen Yanık, “Bugünün 
güçlü toplumları da kadın hakları konusunda tavrını be-
lirleyen toplumlardır. Kadınların toplumsal rollerini akıl-
cı, adil ve insani bir biçimde çözememiş toplumlar hiçbir 
zaman medeniyet kurma şansına sahip değillerdir. Eğer 

bu meseleyi çözersek, Adıyaman’da bir genç kız şidde-
te uğradığı için şikayetçi olduğu aile fertleri tarafından 
diri diri gömülüp üzerine beton dökülmeyecektir. Her üç 
kadından biri eşinden ya da ailenin diğer fertlerinden 
dayak yemekten kurtulacaktır. Kadınlar eğitim hakkın-
dan mahrum kalmayacaktır ve mülkiyet dağılımı daha 
insani bir boyuta ulaşacaktır” diye konuştu.

‘Sözleşmeler toplumsal yaşama yansıtılmalı’
Daha sonra söz alan CHP Meclis Üyesi Gülser Alpars-
lan da “Kadına karşı her türlü ‘Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi’ni imzalayan ülkemiz, kadın haklarıyla ilgi-
li tüm uluslararası sözleşmeleri hukuk sistemimize ve 
toplumsal yaşama yansıtmalıdır. Analık izni sırasında 
zorunlu sigorta kaynaklarıyla ödenen ücretler iki katına 
çıkartılmalıdır. Kadınların mesleki eğitim olanakları ge-
liştirilmelidir. Emeğin değerlendirilmesinde fırsat eşit-
liği sağlayacak önlemler alınmalıdır. Evde, tarımda, or-
manda çalışan kadınlar iş kanunu kapsamına alınmalı-
dır. Girişimci kadınlara yönelik eğitim ve kredi olanakla-
rı genişletilmelidir. Kadının konumu toplumdaki uygarlık 
göstergesidir diyoruz ve her alanda anayasal eşitlik is-
tiyoruz” diye konuştu.

Belediye Meclisi’nde 
özel gündem vardı
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi,  8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
anlamlı bir oturum gerçekleştirdi. Kadın sorunlarının ele alındığı oturum 
sırasında bir konuşma yapan AK Parti Meclis Üyesi Derya Yanık, “8 Mart, 
kadın sorunlarının konuşulduğu platformların çoğalmasına hizmet eden bir 
süreci başlatmıştır” dedi. 
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Bir gün değil her gün! 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kadınların anlamlı mücadelelerinin 
simgesi olan 8 Mart’ı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutladı. 
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8 Mart, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak 
yolunda verdiği savaşın temsili günü. Bu mücadelenin 
başlangıcı 8 Mart 1857 yılında Amerika’nın New York 
kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının 
düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık 
dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yap-
ması olarak kabul edilmektedir.

Bu mücadelenin başlangıcından bugüne dünya çapın-
da, özellikle kadınların eşit haklar elde etmesi konusun-
da önemli mesafeler alındı. Ülkemizde düzenlenen çe-
şitli etkinliklerle de bu bilincin yerleşmesi için çalışılıyor. 
Bu çalışmaları sosyal belediyecilik anlayışıyla misyon 
edinen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Bir gün değil, 
Her gün” sloganıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nünde 
çeşitli etkinlikler düzenledi.

8 MART KADINLAR GÜNÜ DOĞU’NUN KADINLARI 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü  tarafından 8 
Mart Cumartesi günü  çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Etkinlik kapsamında ilk olarak Cemal Reşit Rey Kon-
ser Salonunda “Doğu’nun Kadınları-Göçmen Kadın Ya-
zarlar” başlığıyla bir panel düzenlendi. Moderatörlüğü-
nü Ece Temelkuran’ın yaptığı panele, ABD’de yaşayan 
Filistin asıllı tarihçi Salma Khadra Jayyusi ve Fransa’da 
yaşayan Suriye asıllı şair Maram Al Masri katıldı. 

Hazırladığı antoloji ile Arap edebiyatının Batı dünyasın-

da tanınmasına büyük katkıları bulunan Salma Khad-
ra Jayyusi konuşmasına, “Birbirine komşu olan İslam ül-
kelerinin arasında işbirliğini geliştirmenin tam zamanı. 
Kadınlar olarak miras aldığımız özelliklerimizi, bu amaç 
için kullanmalıyız” diyerek başladı. Arap edebiyatı ko-
nusunda ders vermek için gittiği ABD’de, kütüphane-
lerde Arap kültürü hakkında hiçbir kaynak bulamadığı-
nı söyleyen Jayyusi, bu konuda bir şeyler yapılmalı’ di-
yerek işe başladığını, dünyayı kültürle aydınlatmaktan 
daha önemli bir şey olmadığını sadece Arap değil, İslam 
kültürünü de anlatmaya çalıştığını söyledi. 

Jayyusi’den sonra söz alan Suriyeli şair Maram Al Mas-
ri ise 30 yıla yakın bir süredir yaşadığı Fransa’da kendi 
kimliğini nasıl yeniden keşfettiğini anlattı… 

Etkinlik çerçevesinde panel sonrasında Cemal Reşit 
Rey Konser Salonunda İran asıllı “Ateş Sesli Diva” ola-
rak bilinen Mamak Khadem muhteşem bir konser ver-
di. İlgiyle karşılanan konserde Mamak Khadem; Ermeni-
ce, Farsça ve Kürtçe şarkılar ve Ömer Faruk Tekbilek ile 
düet yaptığı ‘Haydar’ adlı parçayı da seslendirdi. 

Üç gün süren etkinliğin son gününde Yerebatan 
Doğu’nun Kadınlarıyla buluştu. Suriyeli şair Maram Al 
Masri şiirlerini okudu. Mamak Khadem ise mini bir kon-
ser ile Yerebatan’ın büyülü ortamında dinleyicilere unu-
tulmaz dakikalar yaşattı.
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İETT KADINLARI UNUTMADI

İETT, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın eşi ve aynı zamanda 
Kadın Koordinasyon Merkezi Başkanı Özleyiş Topbaş’ın katıldığı bir törenle kutladı. İETT Bağlarbaşı Kültür Mer-
kezinde yapılan törende İETT’li bayan çalışanlara takı seti hediye edildi. Toplantıda ayrıca yılın kadını seçilen yirmi 
dokuz yıllık İETT’li Yurdanur Çelik plaketle ödüllendirildi.

“Hepimiz bir İETT neferiyiz”
Kutlama toplantısında bir konuşma yapan Genel Müdür 
Dr. Hayri Baraçlı, söze ‘Öncelikle tüm mesai arkadaşla-
rımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum’ diye-
rek başladı. Daha sonra konuşmasını sürdüren Baraç-
lı, ‘Her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın bulu-
nur. Bu önemli bir konu ama şunu da eklemek gerekiyor. 
Demek ki bizim hayatın her anında okuyup öğrenme-
miz, çalışıp gayret göstermemiz lazım. Bizler İETT aile-
si olarak kurulduğumuz günden bu yana tam 140 yıl-
dır İstanbul’un hizmetindeyiz. İETT bir marka. Bu marka 
kültürü içerisinde hedeflerimize hep beraber ulaşaca-
ğız. İETT’nin daha ileri noktalara ulaşabilmesi, en alt ka-
demeden en üst kademeye kadar biz çalışanların gay-
retiyle mümkün olacaktır. Unutmayın hepimiz bir İETT 
neferiyiz. Amacımız da İstanbul halkına daha iyi hizmet 
vermektir’ dedi. 

 “Kadının kendini ifade edebilmesi çok önemli”  
Toplantıda konuşan Özleyiş Topbaş da salonda bulu-
nanların bu özel gününü kutlayarak başladı söze. Kadın-
ların en öncelikli konusunun kendilerini ifade edebilme-
leri olduğunu söyleyen Topbaş, İstanbul Büyükşehir Be-

lediyesinin bu konuda kadınlara büyük destek verdiğini 
söyledi. Topbaş, sözlerinin devamında şunları kaydetti: 
‘Bir kadın kendini ifade edebilirse ancak bir şeylere sa-
hip olabilir. İSMEK’ler tam da bu noktada kadınlarımızın 
farklı alanlarda iş edinmeleri ve sosyalleşmeleri için im-
kan sağlıyor. Yine Kadın Sağlığı Merkezleri kadınlarımıza 
koruyucu hekimlik hizmeti veriyor. Buna ilave olarak be-
nim de fahri başkanlığını yürüttüğüm Kadın Koordinas-
yon Merkezleri yardım amaçlı kurulmuştu. Şu anda eği-
timden tutun da kadınlarımızın evlerine katkıda buluna-
bilecekleri çeşitli alanlarda kurslar vererek destek olma-
ya çalışıyoruz. Hatta bu konuda epeyce yol kat ettiğimi-
zi düşünüyorum. Sizler İETT’nin çalışanlarısınız. Belli bir 
noktaya gelmiş bulunuyorsunuz ama hayatta o kadar 
farklı rolleri üstlenmek zorunda olan kadınlarımız var ki 
onların yanında olduğumuzu hissettirebildiysek bu bizim 
için çok büyük mutluluktur.’ 
Törende yapılan konuşmaların ardından İETT’li 212 ba-
yan çalışana tek tek hediyeleri verildi. Daha sonra başka 
bir salonda hazırlanan kokteyle geçen davetliler burada 
birbirleriyle sohbet etme fırsatı buldu. Çalışanlar törenin 
sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.



41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyazmasa’nın orga-
nize ettiği Beyaz Gezi Ekibi, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde kadınlarla buluştu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını; doğru, 
etkin ve yerinde tanıtımı sağlamak amacıyla düzenle-
nen Beyaz Gezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Ka-
dın Haklarını Koruma Derneği’nin üyelerini ağırladı. Ya-
pılan program çerçevesinde gerçekleştirilen geziyi Fet-
hipaşa Sosyal Tesislerindeki yemek izledi. Yemeğin ar-
dından dernek üyeleri Üsküdar Kadın Sağlığı Merkezi-
ni ziyaret etti.

Kadın Sağlığı Merkezine yapılan ziyarette Kadın Hakla-
rı Koruma Derneğinin üyeleri, Başkan Kadir Topbaş ta-
rafından kadınlara yönelik yapılan hizmetlerden dolayı 
memnuniyetlerini belittiler.

35 yıldır çalışmalarına aralıksız devam eden Üsküdar 
Kadın Haklarını Koruma Derneği’nin başkanı Ferda
Cinali, derneğin kuruluş amacının T.C. yasaları tarafın-
dan kadınlara verilmiş olan haklarının koruması, geliş-
tirmesi, kadının toplumda çağdaş ve saygın yerini al-
ması, cinsiyet ayrımının kaldırılması ve her alanda eşit-
liğin sağlanması olduğunu söyledi.

BEYAZMASA’DAN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BULUŞMASI 
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Tüketiciler 
Büyükşehir’e güveniyor
Tüketici hakkı bilincini tam anlamıyla yerleştirmek için 
hem eğitim, hem de denetim çalışmalarını aralıksız sürdüren 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, Çırağan Sarayı’nda 
düzenlenen 23. Uluslararası Tüketici Zirvesi’nde ödül yağdı.  
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tüketici Akademisi ta-
rafından Çırağan Sarayı’nda düzenlenen 23. Uluslarara-
sı Tüketici Zirvesi’nde çeşitli dallarda ödüle layık görüldü.
Tüketici Akademisi tarafından “Dünya Tüketici Hakları 
Günü”nde düzenlenen ve yaşam kalitesini yükseltmek 
için ulusal ve uluslar arası markaların yöneticileri ile med-
ya, sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin 
bir araya geldiği 23. Tüketici Zirvesi’nde bir gün boyun-
ca yönetim danışmanları, akademisyenler ve bürokrat-
lar tüketici memnuniyetine ilişkin görüşleri ve öngörüle-
rini katılımcılar ile paylaştılar.

İGDAŞ tüketicinin en çok güvendiği marka
Tüketici Akademisi tarafından gerçekleştirilen “Markala-
rın Tüketici Üzerindeki Etkileri” konulu araştırma sonuç-
larına göre tüketicinin en çok güvendiği marka olan İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi İGDAŞ, “Tü-
ketici 2010 Kalite Ödülü”nü aldı. 
15 Mart 2010 tarihinde Çırağan Sarayı’nda düzenlenen 
23. Uluslararası Tüketici Zirvesi’nin finalinde düzenlenen 
Tüketici Kalite Ödülleri’nde İGDAŞ, “Kalitesine En Çok 
Güvenilen Marka” ödülünü de aldı. 
İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, tüketiciler tarafından 
en güvenilen marka seçilmiş olmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “4 milyon 225 bin 
aboneye hizmet veren bir şirket olarak tüketicilerimizin 
memnuniyeti bizim için en büyük ödüldür. Bu memnuni-
yeti böyle önemli bir ödülle tescil ettiğimiz için İGDAŞ Ai-
lesi olarak büyük gurur duyuyoruz. İGDAŞ’a duydukları 
güvenle bu ödülü almamızı sağlayan tüm tüketicilerimi-
ze teşekkür ediyorum. Bu güveni korumak ve hizmet ka-
litemizi her geçen gün yükselterek İstanbullulara hizme-
tin en güzelini en kalitelisini sunmak için aralıksız çalış-
maya devam edeceğiz. Bu ödülü gerçek sahiplerine İs-
tanbullulara armağan ediyorum.”

Büyükşehir Zabıta’ya Kalite Hizmet Ödülü 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, 23. Uluslarara-
sı Tüketici Zirvesi’nde Tüketici Akademisi Kalite Hizmet 
Ödülü’nü layık görüldü.
Tüketici Zirvesinde gerçekleştirilen panellerin bitiminde, 
branşlarında başarılı bulunan kuruluş ve kurumlara ödül-
ler verildi. Bu kapsamda tüketici haklarının korunmasına 
yönelik başarılı hizmetler veren, Zabıta Daire Başkanlığı 
Tüketici Hakları Zabıta Amirliğine de kalite hizmet ödü-
lü verildi. Ödülü Bahçeşehir Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. 
Taner Berksoy’un elinden kurum adına Zabıta Müdür 
Yardımcısı Saadettin Özyazıcı aldı. 

Bir ödül de Beyaz File’ye 
Zirvede, sektörlerinde önde gelen firma ve kurumlar, tü-
keticiye yönelik yapmış olduğu çalışmalar ve Tüketici 
Hakları konusundaki hassasiyetlerinden dolayı ödüllen-
dirilirken, İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz File birimi 
de tüketicinin bilinçlenmesine yönelik yaptığı hizmetler-
den dolayı Tüketici Zirvesi Teşekkür Plaketi ile ödüllen-
dirildi. 
Beyaz File birimine ulaşabilmek için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Alo 153 Çağrı Mer-
kezini aramak yeterli.
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Örnek kurum ve 
tüketicilere ödül verildi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 
Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 
“15 Mart Dünya Tüketiciler Günü” çerçevesinde verilen 
3. Geleneksel Tüketici Hakları Ödülleri sahiplerini buldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, 15 Mart Dün-
ya Tüketiciler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenle-
di. Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Amir-
liği tarafından 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü çerçe-
vesinde, Mart ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle, tü-
ketici bilincinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladı.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında Tüketici Hakları Za-
bıta Amirliği’nce 17 Mart’ta düzenlenen panelin ardın-
dan, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen ‘3. Geleneksel Tüketici Hakları Ödül Tö-
reni ile ödül sahipleri ödüllerini aldı.

Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Tahmaz’ın konuşma-
sıyla başlayan Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Genel Sekreter Yardımcı Sabri Dereli de iştirak etti. 
Tahmaz’ın ardından;
TÜDER (Tüketiciyi Koruma Derneği) Başkanı Engin 
Başaran’ın yönettiği panelde, TÜBİDER (Tüketici Bilin-
cini Geliştirme Derneği) Başkanı Fuat Engin, TÜMER 
(Tüketici Hakları Merkezi) Başkanı Ömer Keser, Tüke-
ticiler Birliği Başkanı Nazım Kaya, ‘Tüketici Kanunu’nun 
Tüketiciye Sağladığı Faydalar’ ‘Gıdaları Alırken, Tüketir-
ken Dikkat Edilecek Sağlık Koşulları’ ve ’Cep Telefon-
larına İzinsiz Gelen SMS’ler’ başlıklı konularda birer ko-
nuşma yaptılar.

Yapılan konuşmaların ardından, Seçici Kurul tarafından 
belirlenen ve tüketicilere katkı sunan 6 Kurum ve 7 Bi-
linçli Tüketiciye, Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hak-
ları Zabıta Amirliği’nin ‘3. Geleneksel Tüketici Hakları 
Ödülleri törenle verildi.

Ödül Almaya Hak Kazanan Bilinçli Tüketici ve Kurumlar 
ise şöyle:

Kurumlar;
TRT 2, ‘Alan Razı Satan Razı’ Programı ve Drama Gurubu
Fatih Kaymakamlığı Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti 
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Ümraniye Kaymakamlığı Tüketici Sorunları İlçe Hakem 
Heyeti
İstanbul Özürlüler Merkezi (İSÖM) 
Edirneliler Kültür ve Kalkındırma Derneği
Tüketici Ödülleri:
Tüketici - Oğuz Özdoğan: Banka Çalışanı
Tüketici - Merve Karabulut: Öğrenci
Tüketici - Ömer Karademir: Banka Çalışanı
Tüketici - Mehmet Eser: Müteahhit
Tüketici - Zeynep Azamat: Öğrenci
Tüketici Nermin Tatlı: Ev Hanımı 
Tüketici Nevin Topal: Ev Hanımı
Kendisi fiziksel engelli olan Tüketici Onur Ödülü’ne la-
yık görülen Muammer Sütçü tekerlekli sandalye ile ilgi-
li sorununu Hakem Heyetine götürerek yeni akülü san-
dalye almaya hat kazandı ve ödülünü Tüketici Hakları
Zabıta Amiri Osman Şavkan’dan aldı.

6 bin 750 şikâyet çözüm buldu
Yaptığı çalışmalar ve düzenlediği etkinliklerle, tüketici 
bilincinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan Tüke-
tici Hakları Zabıta Amirliği 2009 yılında; 6 bin 752 adet 
tüketici şikayetini çözdü, 47 farklı noktada 5 bin 500
İstanbulluya Tüketici Hakları Semineri verdi. 19 bin 900 
işyerini, tüketicinin bilgilenme hakkı çerçevesinde de-
netledi, 40 bin adet tüketiciyi bilinçlendirici broşür da-
ğıttı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İstanbul Aydın 
Üniversitesi işbirliği ile organize edilen “9.Genç Kariyer 
Günleri” 06 Mart 2010 tarihinde Aksaray İSKİ Konferans 
Salonu’nda yapılan açılış töreni ve ilk hafta dersleri ile 
başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve gençliğe 
verdiği önemi ve yapılan hizmetleri öğrencilerle payla-
şan Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı, gençlerin ge-
leceklerine daha bilinçli yön verebilmeleri için eğitim ve 
kariyer planlanmasının önemine ve düzenli sporun vü-
cudumuza olan katkılarına vurgu yaptı.

2 bin 500 öğrenci faydalandı
Programa katılan öğrenciler, programdan duydukla-
rı memnuniyeti dile getirerek, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi yetkililerine öğrencilere yönelik yapılan bu tür 
program ve etkinlikler dolayısıyla teşekkürlerini ilettiler.

Aksaray İSKİ Konferans Salonu’nda 06 -27 Mart 2010 
tarihleri arasında gerçekleştirilen “Kariyer Günleri” eği-
timleri kapsamında üniversite öğrencilerine ücretsiz 
olarak verilen kişisel gelişim desteği ile iş dünyasına 
hazırlanmaları sağlandı. 276 üniversite öğrencisinin ka-
tılımıyla 9.su düzenlenen Kariyer Eğitimleri’nden bugü-
ne kadar yaklaşık 2 bin 500 öğrenci yararlandı.

Genç Kariyer Günleri programı kapsamında;
Geleceğin Yönetimi ve Yönetici Anlayışı, Kişisel Stres-
le Başa Çıkma Yöntemleri, İletişim Stratejileri, Toplam 
Kalite Yönetimi, Zaman Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Gi-
rişimcilik, AB Hibe ve Burs Programları, Pazarlama Stra-
tejileri, Erasmus Programları, Geleceğin Meslek Yöneti-
mi, Hedef Belirleme Stratejileri, Müşteri İlişkileri Yöneti-
mi,  Akademik Kariyer başlıklarında ders gördüler. Prog-
ramda her hafta reel sektörden deneyimli bir uzman, İş 
yaşamından kesitler başlığı altında kendi deneyim ve 
bilgilerini öğrencilerle paylaştı.

“Kariyer Günleri” 
gençlere yön veriyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve 
İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile organize edilen ve gençlerin 
geleceklerine daha bilinçli yön verebilmeleri için düzenlenen 
“9.Genç Kariyer Günleri”, 06 -27 Mart 2010 tarihleri arasında 
İSKİ Konferans Salonu’nda yapıldı.
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Taksim-Atatürk Oto Sanayi arası hizmet veren İstanbul 
Metrosu’nda aktarmasız seferler başladı. Taksim - Ata-
türk Oto Sanayi arası başlayan aktarmasız seferler; ilk 
aşamada 5 dakika 40 saniye sefer aralığıyla kalkan ve 
bu mesafeyi 20 ila 21 dakikada alan 8’li dizi trenlerle 
yapılıyor.

16 Eylül 2000 tarihinde hizmete giren ve açıldığı gün-
den bu yana 936 kişi kapasiteli trenlerle çalışan İstan-
bul Metrosu’nda ilk defa 2000 kişi kapasiteli trenler hiz-
mete girdi. Aktarmasız seferler, yeni satın alınan 92 va-
gondan, hatta çalışabilir hale getirilen 64 tanesi ile baş-
latıldı. Hazırlık aşaması devam eden 28 yeni vagonla, 
yeni sinyal ekipmanları montajına başlanan eski 32 va-
gon dönüşümleri tamamlandıktan sonra hatta hizmet 
verecek. Dönüşüm tamlandıktan sonra metroda çalı-
şan vagon sayısı 124 adede çıkarılacak ve sefer aralığı 
önümüzdeki aylardan itibaren düşecek.

Aktarmasız işletmeye geçişin ilk periyodunda Taksim 
– 4.Levent arasında sistemin yolcuya sunduğu mak-
simum taşıma kapasitesi yüzde 62,5 artıyor. Şişhane-
Taksim arası seferler bir süre daha ayrı olarak gerçek-
leştirilecek. Metro Haliç Köprüsü’nün bitmesi ile Unka-
panı, Şehzadebaşı ve Yenikapı seferleri aktarmasız se-
ferler biçiminde sisteme eklenecek. 

Taksim-Atatürk Oto Sanayi arası  hizmet 
veren İstanbul Metrosu’nda sinyalizasyon 
çalışmaları tamamlandı  ve aktarmasız 
seferler başladı. 2 bin kişi kapasiteli mod-
ern 8’li vagonlarla yapılan sefer 20 dakika 
sürüyor.

İstanbul Metrosu
artık kesintisiz...
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Boğaz’ın incisi Beykoz 
yeni projelerle gelişiyor
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“İstanbul ve Boğaz’ın incisi olan Beykoz’umuzun daha huzurlu ve 
yaşanılabilir bir ilçe olması için ciddi gayret içerisindeyiz. 
İnşallah 5 yıl içinde, projelerimizin de tamamlanmasıyla 
Beykoz’un çehresi de çok değişmiş olacak.” 
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Zümrüt Yeşili doğası, masmavi denizi, her biri birbirin-
den özel tarihi yapıları, yalıları, sarayları,  balıkçılığı, cam 
sanatı ve birçok doğal değerleriyle İstanbul’un en güzel 
ilçelerinden biridir Beykoz… 

İnsanlar soluklanmak, dinlenmek için ilk tercih ettikle-
ri bir beldedir Beykoz. Anadolu Kavağı, Kanlıca, Polo-
nezköy… Şehirden uzak nefes almak için, yabani kuş 
sesleri ve yemyeşil tabiat eşliğinde, doğayı ve kültü-
rü aynı anda yaşayabileceğiniz eşsiz bir cennet kösesi, 
İstanbul’un arka bahçesi...  

İlçenin çehresini değiştirmek için büyük projeleri ha-
yata geçirmek için ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma 
tempo içinde çalışan Beykoz Belediye Başkanı Yücel 
Çelikbilek’e, bir yıl içinde neler yaptıklarını ve projeleri-
ni sorduk. 

 İkinci kez belediye başkanlığına seçildiniz. 
Çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? 
İlk olarak 1994 yılında Beykoz Belediye Başkanlığına 
seçildim. 1999’a kadar da ilçede birçok ilk’e imza atmış 
ve birçok projeyi de başlatmıştık. Halkımız tekrar te-
veccüh ederek 29 Mart 2009’da tekrar başkanlığa seç-
ti. Beykoz’da bir partinin üst üste kazanması sadece 
AK Parti döneminde olmuştur. Hizmetlerin ve istikrarın 
devamını istemiştir. Biz de bir yıl içinde halkımızın te-
veccühüne layık olmak için tüm gücümüzle, ekibimiz-
le birlikte çalışıyor, gayret ediyoruz. Bizim belediyecilik 
anlayışımız sadece altyapı ve çevre çalışmaları ile sı-
nırlı değildir. Çünkü; Daha fazla insana ulaşmak, onla-
rın sıkıntılarını hafifletmek, sevinçlerini paylaşmak iste-
riz. Kimini çeyiziyle birlikte evlendiririz, kimine gıda ulaş-
tırır, çok öğrencimize ise kırtasiye yardımı yaparız. Her 
gün 16.00-18.00 arası randevusuz gelen bütün vatan-
daşlarımızla görüşüyorum. Her ay halk meclisi yapıyo-
ruz. Derneklere, vakıflara gidip onları dinliyoruz. Esnaf-
larımızla bir araya geliyoruz. Bir taraftan onların sorun-
larını, düşüncelerini paylaşırken, bir taraftan yaptıkları-
mızı ve projelerimizi paylaşıyoruz.”  

Yeni sağlık ocakları hizmette
“ Sağlık alanında 20 bin kişiye bir sağlık ocağı hedefine 
ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Bir yıl içinde, Gözte-
pe Diş Sağlığı Merkezi, Örnekköy Sağlık Ocağı ve Sağ-
lık Grup Başkanlık Binalarının açılışlarını gerçekleştir-

dik. Bununla birlikte, ilçe sakinlerine ve öğrencilerimize 
yönelik çeşitli sağlık taramaları yaptık. Çeşitli seminer-
ler düzenledik. Sağlık araç ve ekipmanlarımızı yeniledik. 
Ayrıca yakında gezici sağlık araçlarımız tüm mahalle ve 
köyleri gezerek, sağlık taramalarını yerinde gerçekleş-
tirecek.” 

Eğitime desteğimiz devam ediyor
“İlçemizde 5 bin öğrencimize kırtasiye ve okul çantası 
yardımı yaptık. Akıllı tahta projesine destek olduk. Toz-
suz tebeşir dağıttık. Kitap okuma kampanyaları, ücret-
siz bilgisayar eğitimleri, deprem bilinçlendirme semi-
nerleri gerçekleştirdik. Okulların talepleri doğrultusun-
da ve imkânlarımız ölçüsünde bilgisayarlar alındı. Bo-
yaları karşılandı. Bahçelerin, spor alanlarının yapımına 
yardımcı oluyoruz. İlçemiz’de ‘Diplomasız Kimse Kalma-
sın’ projesini başlattık. “

Sosyal etkinliklerimiz büyük ilgi görüyor
“İlçede gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerimiz gereken 
ilgiyi görüyor. Düzenlediğimiz toplu sünnet şöleninde 
280 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Toplu nikâh şöleni-
mizde 40 çiftimizi 5 bin TL’lik çeyiz eşyalarıyla birlikte 
evlendirdik. Bu çiftlerimizi daha sonra evlilik yıldönüm-
lerini de birlikte kutluyoruz. Onların yıldönüm yemek-
lerini veriyoruz. Önemli günler ve şahsiyetlerimiz için 
anma programlarının yanı sıra Ramazan ayında fark-
lı bir uygulamaya gittik. Her gün farklı bir mahallemiz-
de Ramazan iftarını verdik ve programlar düzenledik. 
Musiki Korusunu kurduk. Şiir akşamları düzenledik. Kı-
sacası dolu dolu bir yılı geride bıraktık. Yıl boyunca baş-
vuran mağdur vatandaşlarımıza gıda, kömür, ev eşya-
sı gibi yardımlarımızı yaptık. 20 engelli vatandaşımıza 
akülü araç hediye ettik. İstihdam büromuz, işsiz vatan-
daşlarımızın başvurularını alarak, vasıflarına göre fabri-
kalarla, işletmelerle görüşerek aralarında köprü oluyor. 
İŞ-KUR işbirliği ile çeşitli kurslar açtık.”
 
 Yeni şampiyonlar yetiştiriyoruz
“Göreve geldiğimiz günden itibaren sporcularımıza 
desteğimiz her zaman oldu. Sporcularımız da çeşit-
li dallarda Türkiye şampiyonluğu ve dünya dereceleri-
ni yakaladılar. Onların bu başarısını teşvik etmek ama-
cıyla hepsini ödüllendiriyoruz. Yine ilçemizdeki 19 ama-
tör spor kulübüne spor malzeme desteğinde bulunduk. 
Yaz ve kış spor okullarını açtık. Kapalı tenis kortunu hiz-
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mete açtık. Belediye adına düzenlenen koşularda de-
receye girenleri ödüllendirdik. 6 Mayıs’ta ise halk koşu-
su düzenleyeceğiz. İlçe Spor Müdürlüğü ile birlikte ger-
çekleştireceğiz.”  

Sokak hayvanlarına kalıcı çözüm
“Beykoz’da sokak hayvanlarını rehabilite etmek, ko-
rumak amacıyla hayvanseverlerle birçok kez toplan-
tı yaptık. Hayvan barınağını yeniledik. Veteriner sayı-
sını artırdık. Halkımızı bilgilendirici toplantılar düzenle-
dik ve broşürler dağıttık. Sokak hayvanları konusunda 
daha kalıcı çözümler bulmak için projeler geliştiriyoruz.” 

Beykoz’da ‘yerinde hizmet’ farkı
“İlçemizde onbeş günde bir uyguladığımız ‘Anında Hiz-
met Üretimi’ projesiyle mahallelerdeki sorunları en aza 
indiriyor ve daha hızlı çözümlere gidiyoruz. Fen işleri, 
temizlik, sağlık, zabıta, ruhsat, denetim, park bahçeler 
müdürlükleri hummalı bir şekilde mahallenin bütün so-
runlarıyla yakından ilgileniyor.” 

 Beykoz’un turizm vizyonu gelişiyor  
“Belediye yönetimi olarak bölgenin turizm, eğitim ve 
kültür vizyonunu geliştirmeye ve bu doğrultuda proje-
ler geliştirmeye odaklandık. Özel girişimin aldığı Sümer-
bank Deri Kundura Fabrikası 5 yıldızlı otel olarak hizmet 
verecek, Tekel Fabrikası ise 7 yıldızlı otel olarak proje-
lendirildi. Bu tesisler ilçeye istihdam alanında canlılık 
katacaktır.”  

İlçenin marka değeri yeni projelerle artıyor  
“Karlıtepe Mesire alanı düzenlemesi ve Kılıçlı Film Pla-
tosu Projeleri’nin turizm geliri sağlamasının yanında il-
çenin marka değerini de artıracaktır. Riva’da Galata-
saray Kulübüne ait arazinin ruhsatını verdik. Bu şekil-
de bölgede kurulacak yeni bir yaşam alanın da ilçemi-
ze katkısı olacaktır.” 

Anadolu Yakasının en modern nikâh salonu  
“15 bin m2’lik alan üzerine planladığımız Düğün-Nikâh 
Salonu ve Otopark’ın Anadolu Yakasının bu alanda en 
kullanışlı ve en modern binası olacağını söyleyebilirim. 
Ayrıca, Kültür Merkezi’nin restorasyonuyla ilçemiz hak 
ettiği bir kültür salonu ve kütüphaneye kavuşacacak-
tır.” 

Yeni projelerle Beykoz’un çehresi değişecek 
“Halkımızın daha gelişmiş, ferah bir Beykoz’da yaşa-
maları için birçok projemiz hazır. Bunlar arasında şun-
ları sayabilirim: Anadolu Yakasının en büyük nikâh sa-
rayı, Yat Limanı Projesi,  Kılıçlıköyü Film Platosu Projesi 
ve Karlıtepe Seyir Terası Projesi, Beytaş Tesisleri Proje-
si, Tarihi Kışla Binası projesi, Kültür Merkezi projesi, Yo-
ros Kalesi’nin yeniden canlandırılıp gün yüzüne çıkartıl-
ması, sağlık ocakları, hizmet binaları, Balıkçı Barınakları 
ve dükkanları, Meydan düzenlemeleri, Kiremitdere hobi 
bahçeleri projesi, park düzenlemeleri, aşevi, huzurevi, 
kadın-erkek sığınma evleri, Bilge Hanım Gezici Eğitim 
Aracı projesi. Bunların önemli kısmı 2010 ve 2011 yılları 
içinde başlatılmış ve bir kısmı da bitirilmiş olacaktır. İs-
tanbul ve Boğaz’ın incisi olan Beykoz’umuzun daha hu-
zurlu ve yaşanılabilir bir ilçe olması için ciddi gayret içe-
risindeyiz. İnşallah 5 yıl içinde, projelerimizin de tamam-
lanmasıyla Beykoz’un çehresi de çok değişmiş olacak.” 

Yücel Çelikbilek kimdir?
1951 yılında Kars’ta doğdu. 1956 yılından beri Beykoz’da 
oturuyor. Gümüşsuyu Fatin Hoca İlkokulu’nu, Beykoz 
Ortaokulu’nu, Kadıköy Ticaret Lisesi’ni, İstanbul Tica-
ri ve İlimler Akademisi ile Mahalli İdareler Enstitüsü’nü 
bitirdi.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde mahalli ida-
relerle ilgili yüksek lisans çalışması yaptı. 1985 yılın-
dan itibaren yönetim kurulu üyeliğini yaptığı Türkiye’nin 
en önemli sivil toplum kuruluşlarından İlim Yayma 
Cemiyeti’nin, 2002–2004 yılları arasında başkanlığını 
üstlendi. Kurucu üyesi olduğu İlim Yayma Vakfı’nın da 
başkanlığını sürdürmektedir.  
 1989–1994 yılları arasında Refah Partisi Beykoz İlçe 
Başkanlığı yaptı. 1994 yılında Beykoz Belediye Başkan-
lığı görevine seçildi. Görevde bulunduğu süre içerisinde 
Beykoz’un her köşesinde önemli hizmetlerin yapılma-
sının yanı sıra, borçsuz bir belediye devretti. 1999 yılın-
dan itibaren 10 yıl süreyle İstanbul Büyükşehir 
Belediye’sinde Başkan Danışmanı ve Yerel Yönetimler 
Koordinatörü olarak görev yaptı. 15 seneyi aşkın yerel 
yönetim tecrübesiyle birçok başarılı projeye imza attı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı kurucuları arasında yer 
aldı. Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılı-
ğı görevini yürüttü.
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İETT ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, sosyoekono-
mik ve sosyokültürel anlamda dezavantajlı konumdaki 
insanların ikamet ettiği Gaziosmanpaşa ilçesindeki öğ-
rencileri İstanbul’un tarihi, kültürel ve doğal güzellikle-
ri ile buluşturmak, aidiyet duygusunu geliştirmek ama-
cıyla, “Uygarlıklar Şehri İstanbul’u Tanıyalım” projesini 
başlattı. 
İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı, Panorama 1453 
Müzesi’nde gerçekleşen plaket töreninde konuy-
la ilgili yaptığı açıklamada “İETT olarak 2010 yılı için-
de “Her Aya Bir Sosyal Sorumluluk” projesi başlat-
tık. Bu proje çerçevesinde her ay en az bir sosyal so-
rumluluk projesi düzenlemeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz 
günlerde Sosyal Hizmetler bünyesindeki 800 kimse-
siz çocuğumuzu Turkuazoo Sualtı Dünyası’na götüre-
rek farklı bir hafta geçirmelerini sağladık. Şimdi de Ga-
ziosmanpaşa Kaymakamlığı ile birlikte“Uygarlıklar Şeh-
ri İstanbul’u Tanıyalım” projesini başlattık. Bu projeyle 
Gaziosmanpaşa’daki öğrencilerimiz İstanbul’u daha 
yakından tanıyacak. Projenin İstanbul’un Kültür Baş-

kenti ilan edildiği 2010 yılı içinde gerçekleştirilmesi de 
ayrı bir önem taşıyor” şeklinde konuştu.
 Proje münasebetiyle düzenlenen törende Gaziosman-
paşa Kaymakamı Seddar Yavuz, İETT Genel Müdürü Dr. 
Hayri Baraçlı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür 
A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Bayhan’a birer teşekkür pla-
keti takdim etti.
Anadolu’nun çeşitli şehirlerinden İstanbul’a göç eden 
sosyoekonomik problemleri sebebiyle yaşadığı sem-
tin dışına çıkamayan, bu sebeple İstanbul’un tarihi 
ve kültürel zenginliklerinin farkında olmayan grupla-
ra İstanbul’u tanıtmak, yaşadığı şehri benimsettirmek 
amacıyla düzenlenen ziyaretler çerçevesinde Galata 
Kulesi, Mevlevihane, Miniatürk, Rumeli Hisarı, Dolma-
bahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Topkapı Sarayı, Ayasofya 
Müzesi, Sultanahmet Camii ve Askeri Müze gibi yerlere 
kültür gezileri düzenlenecek.
Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ve Ka-
dın Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ile birlikte yürü-
tülüyor.

Gaziosmanpaşalı 
7 bin öğrenci panorama 
1453 müzesini gezdi

İETT, “Uygarlıklar Şehri İstanbul’u 
Tanıyalım” projesi kapsamında 

Gaziosmanpaşa ilçesindeki 7 bin 
öğrenciyi, İstanbul’un tarihi, kültürel 

ve doğal güzellikleri ile buluşturdu. 
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Atölyede, günümüzün “kullan at” anlayışına inat ar-
tık kullanılamaz durumda olan birçok eşya tamamen 
başka bir forma kavuşturularak yeniden kullanılabi-
lir hale getiriliyor. Çöp yoktur dönüştürülmeyi bekleyen 
atık malzeme vardır anlayışıyla hareket eden atölyenin 
amacı, üretici düşünce ve maharetli elleri birleştirerek, 
çöpü sanat eserlerine dönüştürmek. 
Yoğurt kovasından tabure; tavadan ayna, saat, çeşitli 
enstrümanlar; tost makinesinden rahle; gazoz kapak-
larından, askılardan, plastik sepetten ayna;  kek kalı-
bından, çoraplardan abajür; kırık camlardan, çöp poşet-
lerinden çiçekler; klasörden çanta geri dönüşüm atöl-
yesinde yapılanlardan sadece bazıları. 
Yanmış bir tava tambura nasıl dönüşür? Hayal etmek-
le başlıyor her şey. Daha sonrası maharetli eller. Orta-
ya çıkan sonuç, artık kullanılamaz durumda olan bir ta-
vanın Türk İslam sanatlarında önemli bir yeri olan tam-
bura, günümüzde artık kullanılmayan bir tost tavasının 
rahleye, gazoz şişesinin son derece dekoratif bir şam-
dana dönüşmesi. 
Atölye çalışmaları ile elde edilen ürünler, geliri ihtiyaç 
sahibi ailelere bırakılmak üzere, çeşitli sergiler aracı-

lığıyla satışa sunuluyor. Merkezin yılsonunda düzen-
lediği kermeslerde, alışveriş merkezlerinde ve Rama-
zan aylarında Feshane Kültür Merkezin’de geri dönü-
şüm atölyesi ürünleri satışa sunuluyor. Feshane’de ay-
rıca çalışma atölyesi kurularak ürünlerin yapım aşama-
ları da gösteriliyor. 
Atölyenin kapısı gönüllülere de açık. İsteyen herkes 
atölye çalışmalarına katılarak hem el becerilerini geliş-
tirebiliyor hem de tüketim ve doğa dengesi konusunda 
duyarlılık kazanabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kadın Koordinasyon Merkezi 
bünyesinde bulunan Geri Dönüşüm 
Atölyesi’nde günlük hayatta 
kullanım ömürlerini bitirmiş birçok 
ev eşyası, sanatkâr ellerde yeniden 
hayat buluyor. 

Geri 
Dönüşüm Mucizesi

Geri 
Dönüşüm Mucizesi
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Türkiye Binicilik Fedearasyonu ve Türkiye Özel Sporcu-
lar Federasyonu önderliğinde zihinsel engelli çocuklara 
yönelik hayata geçirilen “Atım Kanadım” projesi İstan-
bul Binicilik Kulübü’nde başlatıldı. Aydınlı Grup ve Gala-
tasaray Kulübü’nün desteğiyle, İstanbul Üniversitesi ve 
Marmara Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen proje 
kapsamında, zihinsel engelli çocuklara, ücretsiz at bini-
ciliği öğretilerek terapi hizmeti verilecek.

“İnsanı huzur içinde yaşatmak yöneticinin görevi”
Projenin tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, toplumun her 
kademesindeki insanı huzur içinde yaşatmanın yöne-
ticilerin görevi olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nde göreve geldikleri günden beri zihin-
sel engellilere yönelik çalışmalar yürütmek konusunda 
hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Topbaş, göreve 
geldiklerinde 2 olan Özürlüler Merkezi sayısını 20’ye çı-
kardıklarını belirtti.
Zihinsel Engelliler Projesi adı altında rehabilite ettir-
dikleri çocukların bulunduğunu anlatan Topbaş, 2008-
2009 yıllarında 2 bin çocuğa atla terapi eğitimi verdikle-
rini, ulaşım araçlarını da özürlülerin kullanabileceği hale 
getirdiklerini kaydetti. Topbaş, engelli çocukların ve ai-
lelerinin bu şekilde verilen hizmetlerle ve terapiyle top-
luma kazandırılmasının çok önemli olduğunu, ailelerin 
de yükünün hafifletildiğini vurguladı.
Türkiye Binicilik Federasyonu Armağan Özgörkey de, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e de bu projeyi anlattıkla-
rını ve Cumhurbaşkanı Gül’ün bu projenin himayesi al-
tına alınması talimatını verdiğini söyledi. Bu projenin fi-
nansal olarak desteklenmesinin son derece önemli ol-
duğunu ifade eden Özgörkey, Galatasaray Store ve 
U.S. Polo Assn.’nin desteğiyle projenin ivme kazandığı-
nı, tüm camiaların desteğini beklediklerini kaydetti. 

Eğitimi uzmanlar veriyor
Sertifikalı uzmanlar tarafından verilecek atla terapi eği-
timi için Amerika’nın NARHA Organizasyonu, sertifika-
lı uzman alt yapı çalışmalarının tamamlanması, kural-
ların ülke şartlarına göre hazırlanması ve eğitim prog-
ramlarının şekillendirilmesiyle ilgili olarak projeye bir yıl-
dır katkıda bulunuyor. At terapi uzmanı Patricia Lea Wil-
liams tarafından hazırlanan programın uygulama aşa-
masında Marmara Üniversitesi PDR Bölümü’nden 80 
üniversite öğrencisi gönüllü olarak çalışacak. Projenin, 
İstanbul’da başlayıp kısa sürede Türkiye’deki tüm atlı 
spor kulüplerine yayılması planlanıyor.

Zihinsel engelli çocuklara yönelik 
olarak düzenlenen “Atım Kanadım” 
projesi, Başkan Kadir Topbaş’ın da 
katıldığı bir törenle başladı. 

Atlı terapi ile 
zihinsel engeller 
kalkacak
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Onun hikâyesi, azmin ve umudun hikayesi. Onun 
hikâyesi yeniden başlamanın hikayesi. Ayşe Karaboğa, 
genç sayılabilecek yaşta ama yaşadıkları yaşını geçi-
yor. 12 Kasım 1999 depreminde evinin yıkılmasıyla sol 
bacağını kaybeden Ayşe Karaboğa (39)  aynı deprem-
de 2 oğlunu da kaybetti.  
Yaşadıkları sadece bununla sınırlı değildi. Tek bacağı ol-
madığı için 1989 yılında görücü usulüyle evlenmiş oldu-
ğu eşi tarafından terk edildi. Zorlu bir tedavi süreci geçi-
ren Ayşe Karaboğa, 9 ay Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 
diyaliz makinesine bağlı yaşadı. İlk protezi bu zaman-
da yapıldı. 2009 yılında Şile Doğancıl Köyü’ndeki evin-
de çıkan yangında bütün eşyalarıyla birlikte protez ba-
cağı da yandı.  

Artık yüzü gülüyor 
Bütün bu acılardan sonra Ayşe Karaboğa’nın artık yüzü 
gülüyor. Ayşe Karaboğa’nın yardımına birçok özürlüle-
re umut olan İSÖM Umut Atölyesi koştu.  Protezi ta-
kılırken mutluluğu gözlerinden okunan Ayşe Karaboğa, 
“Olanların ardından hala ‘yaşadığım acılara rağmen pes 
etmeyi hiçbir zaman aklımdan geçirmedim, İSÖM’e de 
minnettarım’ diyor 

Umut Atölyesi…
Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM) başka hayatlara umut ol-
maya başka özürlü kişileri bağımlılıktan kurtarmaya 
devam ediyor. Umut Atölyesi Ortez-Protez Ünitesi’nde 
yapılan cihazlarla özürlüler başkasına bağımlı yaşa-
maktan kurtuluyor. 

Maddi durumu iyi olmayan, sosyal güvencesi olmayan, 
işitme özürlü bireylere yardımda bulunan Özürlüler Mü-
dürlüğü, yardımlar kapsamında 2004 yılından buyana 
53 bin 518 kişiye işitme cihazı, beyaz baston, ortez-
protez, hasta altı bezi verdi. 

Ortez-Protez için gerekli belgeler 
Fakirlik kâğıdı, ikametgâh, sağlık kurulu raporu ve kim-
lik fotokopisiyle Özürlüler Müdürlüğü’ne gelerek kayıt 
yaptıran özürlüler önce doktor tarafından muayene 
ediliyor. Muayeneden sonra ortez ya da proteze ihtiya-
cı olduğu tespit edilen özürlüye cihazları en kısa süre-
de yapılarak teslim ediliyor.  
İSÖM tarafından; 2009 yılında 18 kişiye protez, 149 ki-
şiye de ortez, 2010 yılında ise 29 kişiye ortez, 5 kişiye 
de protez takıldı.

Özürlülerin protezi 
Umut Atölyesi’nden
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 
bünyesinde hizmet veren Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM) umut olmaya devam 
ediyor. 12 Kasım 1999 depreminde 2 oğlunu ve sağ bacağını kaybeden 
Ayşe Karaboğa (39), 11 yıl sonra İSÖM’ün yaptığı protezle tekrar yürüyecek.
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Sanatçıların gözüyle İstanbul’u görmek amacıyla İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kültür Sanat Ko-
misyonu Başkanı Arzu Öztoprak tarafından Emirgan 
Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te organize edilen toplantıya 
Mustafa Sağyaşar, Orhan Gencebay, Erol Evgin, Deniz 
Seki, Yonca Evcimik, Garo Mafyan, Hakan Peker’inde 
aralarında bulunduğu 25 sanatçı katıldı. Toplantıya ka-
tılan sanatçılar sorunlarını ve İstanbul ile ilgili beklenti-
lerini Başkan Kadir Topbaş’a iletti. 
2,5 saat süren yemekli toplantınına ardından basın 
mensuplarına açıklama yapan Kadir Topbaş, şöyle ko-
nuştu; “Bir perspektif yakaladık. Bundan sonra sanat-
çılarımızın bağlı olduğu meslek örgütleriyle birlikte bu 

çalışmaları sürdüreceğiz. Yakın bir tarihte bu toplantıla-
rın ikinci ve üçüncüsünü de düzenleyeceğiz. İstanbul’un 
sadece coğrafi konumundan değil, bir yaşam alanı ol-
ması nedeniyle de insanları biraraya getiriyor. Bu da sa-
natçı ve sanata etki ediyor, sanat eserine yansıyor. Bu 
çerçevede kültür sanat aktiviteleri nasıl daha iyi olur 
bunları konuştuk.”
İstanbul’un son yıllarda dünya metropolü olduğunu ifa-
de eden Sanatçı Erol Evgin ise, “Dünyanın herhangi bir 
yerinde ‘İstanbulluyuz’ dediğimiz zaman insanların gö-
zünde ışıklar beliriyor. İnsanlar İstanbul’a ilgi duyuyor.” 
dedi. Evgin toplantıda İstanbul’un sorunlarını da konuş-
tuklarını belirterek, “Başkan benim hem üniversiteden 

Sanatçılarla 
“İstanbul” buluşması 
Toplumun değişik kesimleriyle sürdürdüğü istişare çalışmalarına 
bir yenisini ekleyen Başkan Kadir Topbaş, sanatçıların gözüyle İstanbul’u 
tartışmak ve yapılan çalışmaların nasıl algılandığını, daha neler yapılması 
gerektiğini değerlendirmek amacıyla sanatçılarla buluştu.
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arkadaşım hem de meslektaşım. Başkan bütün sanat-
çılara aynı mesafede olduğunu söyledi. Çok olumlu bir 
toplantı oldu” şeklinde konuştu.
Başkan Topbaş’ı mimar olması nedeniyle bir sanatçı 
olarak gördüğünü söyleyen Orhan Gencebay da “İstan-
bul bir sanat eseri ve Başkanımız İstanbul’u güzelleştir-
meye çalışıyor. İstanbul’un güzelliği için ne gerekiyorsa 
yapacağız, bizde destek veriyoruz” dedi.
Sanatçılarla ilk kez bu kadar kapsamlı bir toplantının 
yapıldığına dikkat çeken Hakan Peker ise, İstanbul’da 
sanat ve kültürle ilgili büyük bir açılım olacağını düşün-
düğünü dile getirdi. Deniz Seki ise yemeğin çok umut 
vaat ettiğini belirterek, “Sayın Başkanımız çok sevilen 

bir başkan. Bir araya gelirsek açılmayacak kapı yoktur. 
Bu etkinlikler çerçevesinde İstanbul’u tüm dünyaya ta-
nıtabiliriz” diye konuştu. Başkan Kadir Topbaş, toplan-
tının ardından sanatçılarla Beyaz Köşk’ün bahçesinde 
hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Sanatçı gözüyle İstanbul’un değerlendirildiği toplantıya 
katılan sanatçılar şöyle; Mustafa Sağyaşar, Hakan Pe-
ker, Erol Evgin, Orhan Gencebay, Garo Mafyan, Ahmet 
Koç, Tuğba Özerk, Metin Özülkü, Hakan Aysev, Tan, De-
niz Arcak, Güzin İle Baha, Yonca Evcimik, Mediha Emel 
Aksoy, Emre Altuğ, Deniz Seki, Sinan Özen, Burcu Gü-
neş, Aydilge, Bilgen Bengü, Coşkun Demir, Selçuk Ala-
göz, İsmail Hazar, Hasan Cihat Örter. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler 
Daire Başkanlığı, Kültür Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen “Bir İnsan Olarak İkinci Abdülhamid Han” progra-
mı Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti-
rildi. 16 Mart 2010 Salı günü saat  19.00’da düzenlenen 
programa Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Metin Hülagu, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. 
Dr. Nadir Özbek, tarih araştırmacıları Süleyman Zeki 
Bağlan ve Mustafa Armağan konuşmacı olarak katıldı. 
Açık oturumu Bilecik Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Azmi 
Özcan yönetti.
Programın açılışını yapan İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Mü-
dürü Hüseyin Öztürk, Abdülhamid Han’ın, 33 yıl boyun-
ca devleti ayakta tutan büyük bir âlim, sanatkâr ve 
devlet adamı olduğunu belirterek, kitaplar, makaleler, 
sempozyumlarla pek çok kez gündeme gelen Sultan 
İkinci Abdülhamid’in nasıl bir karaktere sahip olduğunu 
anlamının önemine değindi. 
Oturumda ilk sözü alan Prof. Dr. Metin Hülagu ise, Sul-

tan İkinci Abdülhamid’in insani özelliklerinin altını çi-
zerek gündelik hayatındaki davranışlarından örnekler 
sundu. Prof. Dr. Hülagu, Sultan Abdülhamid Han’ın, dö-
neminin temiz havası ve suyuyla nam salan Kağıthane 
beldesine yürüyerek gidip geldiğinden, yüzmeye, avcılı-
ğa, fotoğrafçılığa, tiyatroya, resme meraklı olduğundan 
söz etti.  
Hülagu’dan sonra söz alan Doç. Dr. Nadir Özbek ise, 
II. Abdülhamid’in sosyal sorumluluk çalışmaları üze-
rinde durdu.  Süleyman Zeki Bağlan ise, Sultan 2. 
Abdülhamid’in saray hayatı bağlamında Yıldız Sarayı’nın 
mimari planından ve yapı özelliklerinden bahsetti. Son 
konuşmacı tarihçi Mustafa Armağan da, dış dünyada-
ki 2. Abdülhamid algısından ve yakın dönem kültür ta-
rihinde 2. Abdülhamid’in kişiliğine dair açılım sağlayan 
yayınlardan söz etti. 
Çarpıcı tespitlerle dinleyenlere Ulu Hakan hakkında 
yeni bilgiler aktaran “Bir İnsan Olarak İkinci Abdülhamid 
Han” açık oturumu, Prof. Dr. Azmi Özcan’ın kapanış bö-
lümündeki değerlendirme sözleriyle sona erdi.

Abdülhamid Han’ın çok 
yönlü kişiliği konuşuldu
Sultan II. Abdülhamid Han; gündelik hayattaki davranışlarının, ahlâkının ve 
şahsiyetinin konuşulduğu bir toplantıyla anıldı. “Bir İnsan Olarak Sultan 
2. Abdülhamid”  başlıklı toplantıda Ulu Hakan’ın özel zevkleri, sanata, 
kitaba ve tıbba olan merakı ele alındı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İş-
ler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü’nce düzenlenen 
“Türk Sinemasında Yeni Bakışlar” etkinliğinde Reha Er-
dem ve Zeki Demirkubuz’un konuk olduğu programla-
rın ardından Şubat ayında Derviş Zaim sineması konu 
edildi.
1996’da yönettiği ilk filmi ‘Tabutta Rövaşata’ ile Türk 
sinemasına yeni bir anlatı biçimi getirmiş olan yönet-
men Derviş Zaim’in konuk olduğu program Tarık Za-
fer Tunaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bahçe-
hir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeynep Tül Akbal ve ger-
çeküstü filmleri ile tanınan Tan Tolga Demirci’nin de ko-
nuk olduğu etkinliği kısa film yönetmeni ve şair Faysal 
Soysal yönetti.
27 Şubat 2010 Cumartesi günü düzenlenen programda 
Prof. Dr. Zeynep Tül Akbal ve Tan Tolga Demirci Derviş 
Zaim sinemasını yorumlarken, Derviş Zaim kendisi yö-

neltilen soruları cevaplandırdı. Faysal Soysal’ın yönet-
tiği oturumdan önce “Cenneti Beklerken” filminden ka-
mera arkası görüntüleri perdeye yansıtıldı.
Programda, sinema sanatı ile yolunun edebiyat vasıta-
sıyla kesiştiğini ifade eden Zaim, ilk olarak yazdığı ‘Aris 
Harikalar Diyarında’ adlı romanı sayesinde bir TV ka-
nalında metin ve senaryo yazarlığına başladığını söyle-
di. Zaim, zaman ilerledikçe sinema üzerine düşünceleri-
ni geliştirmiş, kısa film denemelerinde bulunmuş ve so-
nuçta birçok festivalden ödülle dönen uzun metraj filmi 
‘Tabutta Röveşata’yı yapmıştı. Türk sinemasında biçim 
üzerine bir ilk deneme olan bu film ardından kendini ta-
kip eden başka filmlere de öncü oldu.
Etkinliğin kapanış bölümünde Derviş Zaim tek tek sine-
maseverlerin sorularını yanıtlayarak son projesinin yine 
başka bir klasik sanat olan ‘Gölge Oyunu’nu konu ala-
cağını söyledi.

‘Türk Sinemasında Yeni Bakışlar’ 
Derviş Zaim Sinemasını konuk etti
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Zaman Gazetesi’nin düzenlediği “20. Geleneksel Yılın 
Sporcusu Ödül Töreni”, gazetenin Çobançeşme’deki bi-
nasında gerçekleştirildi. Çok sayıda sporcunun ödül al-
dığı törende İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş’a da spora yaptığı dev yatırımlardan ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün uluslarara-
sı müsabakalarda gösterdiği başarılardan dolayı “Yılın 
Spor Adamı’ ödülü verildi.
Anketle belirlenen yılın sporcularının ödül aldığı gece-
ye Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve 
Vali Muammer Güler’in yanı sıra, Milletvekili Hamza Yer-
likaya, Milli Takımlar Altyapı Sorumlusu Ersun Yanal, 
eski Milli Takımlar Teknik Direktörü Sepp Piontek, Vo-
leybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, Be-
şiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Trabzonspor 
Kulübü Başkanı Sadri Şener, Trabzonspor Teknik Direk-
törü Şenol Güneş, İstanbulspor Teknik Direktörü Ab-
dullah Avcı, Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural 
ile Beşiktaş ve Galatasaray’ın eski teknik direktörü Mir-
cea Lucescu katıldı.

Törende ödül alan sporcular ve spor adamları şöyle;
‘Yılın sporcusu: Bahri Tanrıkulu (Tekvando), Nazmi Av-
luca (Güreş), Alemitu Bekele Degfa (Atletizm)
Yılın futbolcusu: Fabian Ernst (Beşiktaş), Emre Belö-
zoğlu (Fenerbahçe), Arda Turan (Galatasaray)

Yılın teknik direktörü: Mustafa Denizli (Beşiktaş), Er-
tuğrul Sağlam (Bursaspor), Salih Bora (Grekomen Gü-
reş Milli Takımı)

Yılın Spor Adamı: Kadir Topbaş (İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı), Yıldırım Demirören (Beşiktaş Kulü-
bü Başkanı), Erol Ünal Karabıyık (Voleybol Federasyo-
nu Başkanı)

Yılın takımı: Beşiktaş, FB Acıbadem Bayan Voleybol 
Takımı, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Ta-
kımı.
Törende, Beşiktaş ve Galatasaray’ın eski teknik direk-
törü Mircea Lucescu’ya da UEFA Şampiyonluğundan 
dolayı özel onur ödülü verildi.

Göreve geldiği ilk günlerden itibaren amatör ve profesyonel spora 
büyük önem vererek çok sayıda projeye imza atan Başkan Kadir Topbaş’a, 
Zaman Gazetesi’nin düzenlediği “20. Geleneksel Yılın Sporcusu 
Ödül Töreni”nde “Yılın Spor Adamı” ödülü verildi. 

Spora yapılan dev yatırımlar ödül getirdiSpora yapılan dev yatırımlar ödül getirdi
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Filistinli gazetecilerden 
Başkan Topbaş’a ziyaret 

Filistinli bir gazeteci gurubu ile Filistin’in İstanbul 
Başkonsolosu Abdülkerim el Hatip, 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı 
makamında ziyaret etti. Türkiye’nin Filistin konusunda 

sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan 
Başkan Topbaş, sorunun çözümü için 

Filistinli gazetecilerden kalem birliği yapmalarını istedi. 

Abdulmecit Swailem, Muhammed Abu-Khdier, Abdel 
Rauof Arnout, Hamada Faranna ve Zaal Aburoqtti’den 
oluşan Filistinli gazeteci heyeti, Filistin’in İstanbul 
Başkonsolosu Abdülkerim elHatip ile birlikte İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı Saraçhane 
Belediye Sarayı’ndaki makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Kadir Topbaş, Filistin ile 
tarihsel ve kültürel bağlarımızın bulunduğunu belirterek, 
Filistin konusundaki gelişmeleri günlük olarak takip 
ettiğini söyledi. Filistin’de yaşanan sorunların çözümü 
için Türk devletinin tarihten kalan sorumluluklarını 
yerine getirmeye özen gösterdiğini ifade eden Başkan 
Topbaş, “Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 
37 yıldır siyaset yapıyorum bu konudaki düşüncelerini 
iyi biliyorum. Türkiye olarak amacımız Filistin halkının 
mutluluğu, huzuru ve güvenli yaşamıdır. Oradaki zulmün 
bir an önce bitmesidir” dedi.

Yerel yönetim olarak uluslararası sorunlara karşı çok 

hassas olduklarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
dünyanın her yerindeki afet gibi acı olayların yaralarının 
sarılması için ekip ve malzeme gönderdiğini dile getiren 
Kadir Topbaş, “Ama esas olan dünyadaki sorunların köklü 
çözümüdür. Haktan ve doğrudan yana olmak insanlık 
görevimizdir. Hükümetimizin Filistin ve dünyanın diğer 
bölgelerindeki sorunların çözümü için üzerine düşen 
görevleri yerine getirdiğini siz de görüyorsunuz. Sizlerin 
de kalemlerinizde birlik sağlamanız Filistin davasının 
çözümü için çok önemli” diye konuştu.

Gazeteciler adına konuşan Abdulmecit Swailem de 
Ankara’da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşme 
fırsatı bulduklarını, yarın da Başbakan Erdoğan ile 
bir araya geleceklerini belirterek, “İstanbul’a sadece 
Sayın Başkan Kadir Topbaş’ı ziyaret etmeye geldik. Bize 
karşı gösterdiğiniz dostça tavırdan ve Filistin davasına 
verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.



Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine gönderen 
ilk dört kişiye, Miniaturk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler... 
ilk dört okurumuz; İbrahim Karçığa, Kadri Soygül, Gökhan Gedik ve Muammer Karadağ Miniaturk’te keyifli bir gezinti kazandılar. 

Bulmaca Mart 2010
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İhale Gündemi
07/04/2010 10:00  Gençlik Ve Spor Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulu 
    2010 Yılı Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Organizasyonu Hizmet Alım İşi

07/04/2010 10:30 Gençlik Ve Spor Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 2010 Yılı Akademisyen Eğitimcilerle Açık 
    Alanda Sağlıklı Spor Yapma Hizmet Alım İşi

07/04/2010 11:00  Kültür Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  Anneler Günü, El Emeği Sergisi Ve 
    Kermes Organizasyonu Hizmet Alımı İşi.

08/04/2010 10:00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü Ümraniye Tem Yan Yol Alt Geçitleri İnşaatı

12/04/2010 11:30  Trafik Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 2010 Yılı İstanbul Kentiçi Trafik Sinyalize 
    Kavşak İmalatı İşi

13/04/2010 10:00  Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulu  Avrupa Yakası 2.,4. Ve 5. Bölge Ana Ulaşım 
    Yollarında Yağmursuyu Hatları Ve Açık Kanalların Teressubat Temizlik Çalışmaları 
    İle Kanal Görüntüleme İşi

13/04/2010 10:30  Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  Avrupa Yakası 1. Ve 3. Bölge Ana Ulaşım 
    Yollarında Yağmur Suyu Hatları Ve Açık Kanalların Tesubat Temizlik Çalışmaları İle Kanal 
    Görüntüleme İşi

13/04/2010 11:00  Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü Anadolu Yakası 7. Ve 9. Bölge Ana 
    Ulaşım Yollarında Yağmursuyu Hatları Ve Açık Kanalların Teressubat Temizlik 
    Çalışmaları İle Kanal Görüntüleme İşi

13/04/2010 11:30  Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü Anadolu Yakası 6. Ve 8. Bölge Ana Ulaşım 
    Yollarında Yağmursuyu Hatları Ve Açık Kanalların Teressubat Temizlik Çalışmaları 
    İle Kanal Görüntüleme İşi 

14/04/2010 10:00  Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü Bostancı Tcdd Altgeçidi Ve Bağlantı Yolları İnşaatı

14/04/2010 14:00  Trafik Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 2010 Yılı İstanbul Anadolu Yakası Anaarter Yollar   
    Üzerine Yatay Trafik İşaretlerinin Yapımı İşi

14/04/2010 14:30  Trafik Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 2010 Yılı Avrupa Yakası I. Bölge Ana Arter 
    Yollar Üzerine Yatay Trafik İşaretlerinin Yapımı

14/04/2010 15:00  Trafik Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  2010 Yılı Avrupa Yakası 2. Bölge Ana Arter 
    Yollar Üzerine Yatay Trafik İşaretlerinin Yapımı

14/04/2010 15:30  Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü Anadolu Yakası (6.,7.,8. Ve 9.Bölge) 
    Ana Ulaşım Yollarında Bulunan Çelik Halatlı Ve Karayolu Tipi Oto Korkulukların Bakım 
    Ve Onarım Yapım İşi

14/04/2010 16:00  Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü Avrupa Yakası (1.2.3.4. Ve 5. Bölge) Ana Ulaşım   
    Yollarında Bulunan Çelik Halatlı Ve Karayolu Tipi Oto Korkulukların Bakım, Onarım Ve Yapım İşi

15/04/2010 10:00  Harita Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü Büyükçekmece İlçesi Sınırları Dahilinde 
    Adres Bilgi Sisteminin Kurulması 

15/04/2010 10:30  Harita Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü  
    Çatalca Ve Silivri İlçeleri Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması

15/04/2010 11:00  Harita Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü Ataşehir Ve Kadıköy İlçeleri Sınırları Dahilinde Adres  
    Bilgi Sisteminin Kurulması

15/04/2010 11:30  Harita Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 
    Kartal Ve Adalar İlçeleri Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması

19/04/2010 10:00  Atık Yönetimi Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü İstanbul Avrupa Yakasındaki 
    (Baruthane, Yenibosna, Halkalı, Silivri) Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi 
    Ve Katı Atık Nakliyesi İşi.

19/04/2010 10:30  Atık Yönetimi Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü İstanbul Asya Yakasındaki 
    (Hekimbaşı,Aydınlı,Küçükbakkalköy) Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi 
    Ve Katı Atık Nakliyesi İşi

19/04/2010 11:00  İstanbul Darülaceze Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Sakin Bakım Hizmet 
    İşi

27/04/2010 10:00  Koruma Uygulama Ve Denetim Müdürlüğü 4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü Taş Eğitim Atölyesi Hizmetleri Alım İşi 2010




