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İstanbulBülteni

kİpTaş
üretmeyi sürdürüyor

Türkiye’de bir ilk
“akıllı durak”

İtfaiye
filosunu genişletti
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büyük değişim 
zeytinburnu’ndan

başlıyor
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23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı görkemli bir 
biçimde kutladık. Dünya üzerinde çocuklara özel ilk ve tek 
bayram olan 23 Nisan’da bir de Türkiye rekoruna imza 
attık. Hollanda’dan gelen uzmanlar, 165 bin adet domi-
no taşını yerleştirmek üzere 225 metrekarelik bir alanda, 
yaklaşık 10 gün boyunca çalıştılar. Dominonun sihirbaz-
ları, taşlarını İstanbulumuzun simgesi haline gelmiş, başta 
Boğaziçi Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Galata Kulesi olmak 
üzere birçok kültürel değeri resmedecek şekilde dizdiler. 
Bayrağımız, Atatürk posterimiz, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yemize ait logo da bu tablodaki yerini aldı. Düzenlediğimiz 
törende, bu taşların devrilmesi için tabiri caiz ise ilk fiskeyi 
vurduk. Sonrasında ise hep birlikte büyük bir görsel şovun 
parçası haline geldik. 10 gün boyunca uğraşılarak dizilen 
taşların yıkılması sadece yedi dakika sürdü. Bu durum aklı-
mıza “yıkmak kolay, yapmak zor” cümlesini getirdi.
Sizlerin takdiriyle, sizlere hizmet için göreve geldiğimiz-
den gün “yıkmanın kolay, yapmanın zor”, diğer bir ifa-
deyle “üretmenin zor, eleştirmenin kolay” bir şey oldu-

ğunun bilincindeydik. Bu nedenledir ki, süre giden bir an-
layışı bozmak amacıyla yedi gün 24 saat iş başındaydık. 
Bulundukları makama gelebilmek adına bol bol vaatte 
bulunan, göreve geldiğinde ise bu vaatlerin hepsini birer 
birer unutan yöneticilere alışık olan halkımızın ezberini 
bozulduğumuzu görmek en büyük mutluluk kaynağımız. 
Sevdalısı olduğumuz bu kente; ulaşımdan sağlığa, eği-
timden sosyal alanlara, konuttan çevreye uzanan geniş 
çerçevede, yılsonu itibariyle 22 milyar YTL’lik yatırım 
yapmış olacağız. Yatırımlarımız aracılığıyla Büyükşehir 
Belediyemizin imzasını hayatın hemen her alanında gör-
mek mümkün. Emek harcayarak ürettiğimiz işlere yöne-
lik eleştiriler yok mu? Elbette var. Ancak hangi cenahtan 
geliyor olursa olsun, eleştirilerin hiçbirinde, Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalışmadığını, iş üretmediğini ima eden bir 
ibare yok. Örneğin, son üç yıldır yürüttüğümüz çalışma-
larla kentin ayrılmaz bir parçası haline gelen lalelerin bu 
kente kattığı zenginlik ve estetik konusunda herkes hem-
fikir olsa da Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda çok 
masraf yaptığına dair birtakım yorumlar var. Oysa sadece 
Emirgân Parkı’ndaki laleleri görmek için gelenler, oradaki 
sosyal tesisimize bir ay içinde lalelere harcanan miktar 
kadar para bıraktılar. Dolayısıyla laleler kendi masrafını 
çıkardı. Bizler, eleştirilmekten rahatsızlık duyan bir zihni-
yete sahip olmadık, olamayız. Yapılan değerlendirmeler 
bizlere amacın “üzüm yemek değil, bağcı dövmek” oldu-
ğunu hissettirmediği sürece, her eleştiriyi, yaptığımız ça-
lışmaların değerlendirilmesi olarak okuyup bizi bir adım 
öteye taşıyan düşünceler olarak görüyoruz. 
Ekonomik ve insan kaynaklarımızı en verimli şekilde 
kullanarak, tüm gücümüzle bu kent için üretiyoruz; bun-
dan sonra da üretmeye devam edeceğiz. Eleştirilmekten 
endişe duyanların zamanla hiçbir şey yapamayacağının 
farkındalığıyla; yapmanın zor, yıkmanın ise çok kolay ol-
duğu sözünü zihnimizin bir kenarına tutarak yol almaya 
devam ediyoruz. 

Saygılarımla...

Sevgili İstanbullular
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Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Murat Aydın, 
dokuz yıl önce halkın 
sadece yüzde 35’inin bu 
ilçede yaşamaktan mutlu 
olduğunu, günümüzde 
ise bu oranın yüzde 75’e 
çıktığını söylüyor. Oranın 
bu derece yükselmesindeki  
en büyük etken Başkan’ın 
verdiği hizmet kuşkusuz. 

M u h t a r  5 2
Fatih Kocadede Mahalle 
Muhtarı Neriman Memiş, 
doğup büyüdüğü yeri tam 
dokuz yıldır yönetiyor. 
Baba mesleğini devam 
ettiren ve kadın olmasının 
dezavantaj değil, aksine 
bayanlarla ilişki kurmada 
avantaj sağladığını belirten 
Neriman Memiş, gelecek 
seçimlerde de aday. 

H a y a t ı n  İ ç i n d e n  2 8
2010 Avrupa Kültür 
Başkenti seçilen 
İstanbul’un en iyi şekilde 
tanıtılabilmesi için 
çalışmalar sürdürülüyor. 
Brüksel’de “İstanbul 
Merkezi” adlı bir büro açan  
Büyükşehir Belediyesi, bu 
mekânın müzakere değil, 
diyalog merkezi olmasını 
amaçlıyor. 

G ö k s u  c a n l a n ı y o r  3 2
Osmanlı döneminde en 
meşhur mesire alanlarından 
biri olan Göksu, Büyükşehir 
Belediyesi’nin çevre 
yatırımlarıyla tarihi 
güzelliklerine ve sandal 
sefalarına yeniden kavuştu. 
İstanbullulara da şairin 
dediği gibi “Çek küreği, 
uzanalım Göksu’ya” demek 
kaldı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye’nin 
ilk deprem dönüşüm çalışması olan 
“Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm 
Projesi”ni törenle başlattı. Proje 
kapsamında Sümer Mahallesi Sa-
tış Ofisi’nin açılışını yapan Başkan 
Topbaş, “24 ayda tamamlanacak 
bu proje, Türkiye’ye örnek teşkil 
edecek ve vatandaşlarımız kendi 
bölgelerinde de kentsel dönüşüm 

çalışmalarının uygulanmasını iste-
yecek” dedi. 16 Mayıs Cuma günü 
Zeytinburnu’nda düzenlenen tö-
rene Zeytinburnu Belediye Başka-
nı Murat Aydın ve KİPTAŞ Genel 
Müdürü İsmet Yıldırım da katıldı. 
Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi 
gösterdiği törende Başkan Topbaş, 
mahallenin şimdiki ve dönüşümden 
sonraki halini gösteren maketler 
önünde projeyi anlattı.

bu proje 
Türkiye’ye örnek 
olacak!

BUGÜNE KADAr BİrÇOK İLKE İMZA ATAN, 
YAPTığı ÇALıŞMALArLA ULUSLArArASı 
ALANDA DA İSMİNDEN SıK SıK SÖZ ETTİrEN 
İSTANBUL BÜYÜKŞEhİr BELEDİYESİ, 
Türkİye’nİn İlk deprem dönüşüm proJeSİnİ 
zeyTİnburnu’nda hayaTa geçİrİyor. 

>>
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Başkan Topbaş, Çin’de kısa bir süre 
önce yaşanan büyük depremi hatırla-
tarak Çin halkına başsağlığı dileğinde 
bulundu. “Sağlam ve doğru yerlerde, 
doğru yapılar yaparsanız doğal afete 
karşı tedbir almış olursunuz” diyen 
Topbaş, İstanbul’da yanlış yapılaşma-
ya asla müsaade etmediklerini, daha 
önce yapılan binaları da bu şekilde 
bölüm bölüm kentsel dönüşüme tabi 
tutacaklarını kaydetti.

İstanbul’da yaklaşık 1 milyon 600 bin 
binanın deprem riski taşıdığını belir-
ten Başkan, Türkiye’de ilk deprem 
dönüşüm alanı projesini Zeytinburnu 
Sümer Mahallesi’nde hayata geçir-
diklerini, 63 bin metrekareyi kapsa-
yan proje kapsamında 1038 konut ve 
212 dükkân yapılarak hak sahiplerine 
bedelsiz verileceğini söyledi. Kentsel 
dönüşümle gelişigüzel yapılmış bina-
ları deprem açısından risksiz hale ge-
tirmeyi amaçladıklarını vurgulayan 

Proje depreme karşı somut 
bir örnek…

İstanbul’un son 50 yılda 12 milyon 
göç aldığını, şehir planları olmadığı 
için çarpık yapılaşmanın yaşandığını 
ifade eden Başkan Kadir Topbaş, Sü-
mer Mahallesi’ndeki deprem dönü-
şüm projesinin “Deprem için ne ya-
pılıyor?” diye soranlara, gösterilecek 
somut bir örnek olduğuna dikkat çek-
ti. Büyükşehir Belediyesi’nin bütün 
binaların yanı sıra köprü, yol ve kav-
şakları depreme karşı güçlendirdiğini, 
Valiliğin de okul, hastane gibi diğer 
kamu binaları için gerekli çalışmala-
rı yaptığını anlatan Başkan, deprem 
kuşağında yer alan İstanbul’daki 1 

milyon 600 bin riskli binanın güçlen-
dirilebilmesi için yaklaşık 17,5 milyar 
dolar gerektiğini, yerel yönetimlerin 
bir anda böyle bir kaynak ayırmasının 
mümkün olmadığını söyledi.
Bu nedenle kaynağını kendi içinde 
oluşturan kentsel dönüşüm projele-
rine ağırlık verdiklerini belirten Kadir 
Topbaş, “İstanbul’da ciddi ölçekte 
değişim projelerine başladık. Böylece 
kentin daha modern hale gelmesini 
sağlayacağız. Ayrıca yüksek ölçekte 
deprem riski taşıyan 10 ilçemizde 
tarama çalışmalarını sürdürüyoruz. 
Burada 450 milyon YTL harcanarak 
ilk etabı 24 ayda, tamamı üç yılda ta-
mamlanacak proje ortaya çıktığında 
Türkiye’ye örnek olacak. Bazı aklıev-
veller çıkıp insanları provake etmeye 
çalışıyor. Bizler sizlerin temsilcisiyiz 
ve size hizmet için varız. Devlet va-
tandaşını mağdur eder mi?” dedi.
“Buradaki dönüşüm projesinde eşde-
ğerlilik ilkesi geçerli olacak. Bir yapı-
nın bedeli ne ise o oranda karşılığını 
alacak. Vatandaşlarımızın binası imar 
haddini aşmış olsa da burada yaşadı-
ğı için evinin karşılığı olan daireye 
alacak. Çünkü İstanbul’daki yapıların 
birçoğunun imar sorunu var. Ama 
dairenin konumu imar durumuna 
göre belirlenecek” diyen Başkan 
Topbaş, bu kapsamda 100 metreka-
re dairesi olana 75 metrekarelik da-
irelerin verileceğini, dükkânların da 
aynı eşdeğerlilik esasıyla hak sahiple-
rine dağıtılacağını ve kimseyi mağdur 
etmeyeceklerini belirtti. 
Amaçlarının bütün İstanbulluların 
sağlam yapılarda yaşamalarını sağla-
mak olduğunu söyleyen Başkan Ka-
dir Topbaş, “Sizler 100 metrekarelik 
evinize karşılık, 75 metrekarelik yeni 
ve iki kat değerinde dairede, deprem 
riski olmadan, huzurla yaşayacaksı-
nız. Daha büyük daire isteyenler de 
aradaki farkı ödeyerek bu dairelere 
sahip olabilecek” dedi.

Mahalle sakinlerine 
“evlerinizi satmayın” 
uyarısı…

Bir mimar olarak vatandaşların ev 
alırken nelere dikkat etmeleri gerek-

tiği konusunda uyarılarda da bulunan 
Başkan Kadir Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Konut alırken bulunduğu-
nuz ilçedeki belediyeye gidin ve bina-
nın ruhsatlı bulunup bulunmadığına, 
depreme dayanıklı olup olmadığına 
dair bilgi isteyin. Böylece binanız hak-
kında bilgi sahibi olursunuz. Aldığınız 
dairenin sadece mutfağına, banyosu-
na bakmayın. Ayrıca sakın evlerinizi 
satmayın. Çünkü dönüşümden sonra 
bu bölgedeki evlerin değeri yüksele-
cek. Dönüşüme tabi tutulan evlerin 
değeri ise eskiye göre iki kat fazla 
olacak. Zaten el değiştiren evlere de 
yeni daire vermeyeceğiz.”
Konuşmasında İstanbul’daki di-

ğer kentsel dönüşüm projelerine 
de değinen Başkan Kadir Topbaş, 
“Kartal alt bölgede dünyaca ünlü 
mimar Zaha Hadid’in hazırladığı 
proje hayata geçtiğinde İstanbul 
tüm dünyanın konuşacağı bir yer 
olacak. Ayrıca Kağıthane Cende-
re Vadisi’nde, Küçükçekmece ve 
Beykoz Riva’da da büyük kentsel 
projeleri gerçekleşecek. Göreve 
geldiğimizden bu yana 10 bin do-
layında bina yıktık. Bu yıkımlarda 
kimseyi mağdur etmemeye özen 
gösterdik. Kentsel dönüşümleri de 
vatandaşlarımızı mağdur etmeden 
gerçekleştireceğiz” diyerek sözle-
rine son verdi. n

 İLK ETABı 24, TAMAMı 36 AYDA BİTİrİLEcEK
OLAN ZEYTİNBUrNU KENTSEL DÖNÜŞÜM PrOjESİ İÇİN 
  450 mİlyon yTl harcanacak. 

 BAŞKAN TOPBAŞ, KENTSEL DÖNÜŞÜM 
PrOjELErİNİN UYGULANDığı BÖLGEDE OTUrAN  
  vATANDAŞLArı evlerİnİ SaTmamaları konuSunda 
 uyardı. BAŞKAN, UYGULAMANıN YAPıLDığı 
  YErLErİN KıSA SÜrEDE çok daha fazla  
  değerleneceğİnİ Söyledİ. 
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Büyükşehir Belediyesi’nin çatı-
sı altında hizmet veren şirketlerin 
tanıtımlarına yönelik basın toplan-
tıları devam ediyor. İstanbulluların 
kendilerine hizmet getiren şirket-
ler hakkında bilgi sahibi olabilmesi 
amacıyla düzenlenen toplantılarda 
bu kez İstanbul Halk Ekmek (İHE) 
konu edildi. Basın toplantısına ka-
tılan İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş, hijyenik 

koşullarda günde 2 milyon ekmek 
üreterek bu piyasayı dengeleyen 
İHE’nin Türkiye’nin en büyük ek-
mek üreticisi olduğunu belirterek 
“Ekmeğimizi Çöpe Atmayalım” 
kampanyasını da başlattı.
Hz. Ali’nin, “Fakir, zenginin israf 
ettiği ölçüde aç kalır” sözünü ha-
tırlatan Başkan, günlük üretilen 15 
milyon ekmekten 1,5 milyonunun 
çöpe atıldığını vurguladı ve “İs-

ekmeğimizi 

çöpe
atmayalım!

BU KENTTE, Bİr GÜN İÇErİSİNDE 
15 MİLYON EKMEK ÜrETİLİYOr. 1,5 

MİLYON ADET EKMEK İSE ÇÖPE 
ATıLıYOr. İSrAFıN ÖNÜNE GEÇMEDE 

hErKESE GÖrEv DÜŞÜYOr. 
İSTANBUL BÜYÜKŞEhİr BELEDİYESİ 

DE DİKKATLErİ BU KONUYA ÇEKMEK 
AMAcıYLA “ekmeğİmİzİ çöpe 

aTmayalım” ADLı Bİr KAMPANYA 
BAŞLATıYOr. 

>>
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İnsanlığın yarın neye muhtaç ola-
cağının bugünden bilinemediğini 
ve bugünün imkânlarını çok iyi de-
ğerlendirmek gerektiğini belirten 
Başkan, sözlerine şu şekilde devam 

tanbullar su konusunda hassasiyet 
gösterdiler ve susuz kalmadık. Aynı 
hassasiyeti ekmek tüketiminde de 
gösterelim. Buradan ‘Ekmeğimizi 
Çöpe Atmayalım’ kampanyasını 
başlatıyorum ve bunu çok önem-
sediğimi ifade ediyorum. Dünyada 
her gün 25 bin kişi sağlıklı gıdaya 
ulaşamadığı için hayatını kaybedi-
yor ve 800 milyon kişi aç yaşıyor” 
dedi. 

etti. “Her gün 1,5-2 milyon ekme-
ğin çöpe gitmesi demek; her yıl 700 
otobüsün çöpe atılması anlamına 
geliyor. Ya da her yıl 30 okul yıkı-
lıyor, 25 hastane yok ediliyor. Her 
ay çöpe giden 60 milyon ekmek, 
50 bin işçinin maaşı demek. Yani 
50 bin insanın istihdam gücünü 
çöpe atıyoruz… Dünyadaki açlığı 
ve Türkiye’deki sıkıntıları dikkate 
aldığınızda bütün vatandaşlarımı-
zın ekmeğini çöpe atmayarak bu 
kampanyaya destek vereceğini 
umuyorum.” 
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mu-
zaffer Hacımustafaoğlu, İştirak-
ler Daire Başkanı Yılmaz Şener ve 
Halk Ekmek Genel Müdürü Salih 

Bekaroğlu’nun hazır bulunduğu, 
Saraçhane Belediye Sarayı’nda 
gerçekleşen kahvaltılı basın top-
lantısında konuşan Başkan Topbaş, 
İHE’nin rekabet eden değil, piyasaya 
fiyat dengesi getiren ve sektördeki 
üreticilere eğitim veren bir kuruluş 
olduğunun vurguladı. İHE’nin gün-
de 2 milyon ekmeği el değmeden, 
hijyenik ortamda ürettiğini, ihtiyaç 
sahibi 60 bin aileye de her gün 250 
bin ücretsiz ekmek dağıttığını belir-
ten Başkan, İHE’in uyguladığı fiyat 
politikasıyla İstanbullulara günlük 
500 bin YTL, yıllık da 156 milyon 
YTL katkı sağlandığını söyledi. Baş-
kan, “Özellikle Glutensiz Ekmek ve 
Glutensiz Karışım üretimimizi çok 
önemsiyorum. Bu ürünler ‘çölyak’ 
gibi bağırsak rahatsızlığı olanlara 
yarar sağlıyor. Geçmişte yurtdı-
şından kilosu yaklaşık 60 YTL’ye 
glutensiz karışım getirilirken, şir-
ketimiz bugün bu unu 5 YTL’ye sa-
tıyor. Hatta Türkiye’nin her yerine 
kargoyla ulaştırıyor” dedi.

Ramazan pidesi de Halk 
Ekmek’ten…

İstanbul’da Ramazan aylarında 
üretilen pidenin çok yüksek fiyata 
satılması nedeniyle Halk Ekmek’in 
pide üretmeye de başladığını açık-
layan Başkan, “Ramazanların sem-
bolü pidenin çok ciddi rakamlarla 
satıldığını biliyoruz. Piyasayı den-
geleyip imkânı olmayanların 
pide talebini karşılamak adına 
bu ramazana yetiştirmek üze-
re pide imalatına geçiyoruz. 
En kaliteli pideyi üreterek 
en uygun fiyata sataca-
ğız” dedi. 
İHE Genel Müdürü Salih 
Bekaroğlu da, şirketi 
tanıtan sunumunda, 30 
yaşında olan İHE’nin 
vizyonunun kalite, güven, 
hijyen, emek, uygun fiyat, ilgi ve 
güleryüzlü üretim olduğunu, üç 
endüstriyel ekmek fabrikasında 33 
çeşit ekmeği el değmeden, yüksek 
kaliteli ve ekonomik olarak ürettik-
lerini söyledi. Bu ürünleri 585 büfe, 

429 market, 160 toplu 
üretim noktası olmak 

üzere toplam 1174 nok-
tada satışa sunduklarını 

belirten Bekaroğlu, piyasada 
üretilen ve 50 YKR’den satışa su-

nulan 200 gram ekmeği 25 YKR’den 
sattıklarını, böylece İstanbul hal-
kına ucuza, kaliteli ekmek yeme 
imkânı sağladıklarını kaydetti.
Organik tarıma destek vermek 
amacıyla başlatılan “Alım Garantili 

Organik Tarım Ve Organik Ekmek 
Üretim Projesi” kapsamında, 10 
ilden organik buğday almaya de-
vam ettiklerini, proje kapsamında 
üç yılda toplam 11 milyon 317 bin 
745 YTL’lik, 20 bin 515 ton buğ-
day aldıklarını ifade eden Bekaroğ-
lu, Halk Ekmek’in yakında üretim 
aşamalarının internet üzerinden 
canlı olarak izlenebileceğini ve on-
line satış yapılacağını da sözlerine 
ekledi.n

ÇÖPE ATıLAN EKMEKLEr SADEcE KİŞİSEL DEğİL, 
 ÜLKE EKONOMİSİNE DE ZArAr vErİYOr. ÖYLE Kİ, 
Bİr YıL İÇErİSİNDE ÇÖPE ATıLAN EKMEğİN PArASıYLA;  
   25 haSTane ya da 30 okul yapmak veya 
700 oTobüS almak mümkün. 

Sağlık Bakanlığı tarafından 2006 
yılında hazırlanan Sağlıklı Beslenme 
ve Gıda İsrafı raporu, Türkiye’nin 
ekmek israfında geldiği noktayı 
göstermesi açısından son derece 
dikkat çekici. İşte rapordan bazı 
çarpıcı maddeler: 
Tahıla dayalı beslenmenin hâkim 
olduğu ülkemizde, her yıl yaklaşık 
44 milyar adet ekmek üretiliyor. 
Ekmeklerin yüzde 16’sı evlerde, 
yüzde 84’ü diğer tüketim yerlerinde 
tüketiliyor.
Üretilen ekmeğin 4 milyarı israf 
edilerek çöpe atılıyor. Bu durum 
ülke ekonomisini yılda yaklaşık 700 
milyon dolar kayba uğratıyor. 
Günlük israfın 750 bin YTL’lik kısmı 
başta İstanbul, Ankara ve İzmir 

illerinde gerçekleşiyor. 
Türkiye’de her gün üretilen 120 
milyon ekmeğin 12 milyonu çöpe 
gidiyor! Bu üretilen her 10 ekmekten 
birinin tanesinin çöpe gitmesi 
demek… 
Sadece İstanbul’da her ekmeğin 
bir dilimi çöpe gidiyor. Bu da her 
yıl 50 bin işçinin maaşının ve 700 
otobüsün çöpe atılması, 30 okul ve 
25 hastane yapacak paranın yok 
olması demek. 
Ülkemizde ekmeğe yıllık 7 milyar 
dolar ödeniyor. Bunun 700 milyon 
dolarlık kısmı ise ekonomik, işgücü 
ve beslenme kaybı olarak hanemize 
yazılıyor. Oysa dünyada her üç 
saniyede bir insan, her yıl ise 9,2 
milyon insan açlıktan ölüyor…

ekmek israfıyla ilgili veriler

ekmek israfını 
önlenmek için…

  SADEcE İSTANBUL’UN DEğİL, 
Türkİye’nİn en büyük ekmek 
   üreTİcİSİ olan İhe 585 büfe, 429 
markeT, 160 Toplu üreTİm nokTaSı OLMAK ÜZErE  
  Toplam 1174 nokTada SATıŞ YAPıYOr.

 ‰ Üretim talebe göre planlanmalı, 

 ‰ raf ömrü uzun kaliteli ekmek 
üretilmeli, 

 ‰ Fırında veya satış yerinde uygun 
koşullarda korunmalı, 

 ‰ Ekmeğin pişirilmesi ile satışı 
arasındaki süre en aza indirilmeli, 

 ‰ Ekmek poşetlenmeli ve küçük 
gramajlarda üretilmeli, 

 ‰ Toplu yemek tüketim yerlerinde 
dilimlenmiş veya küçük boyutlu 
ekmek verilmeli, 

 ‰ Orta derecede bayatlayanlar 
düşük fiyattan satılmalı. 

 ‰ Evlerde ise ihtiyaçtan fazla ekmek 
alınmamalı, ekmek poşette 
saklanmalı, uzun süreli saklama 
amaçlanıyorsa derin dondurucuda 
poşet içinde korunmalı. Ayrıca 
bayatlamış ekmeklerle de 
çeşitli yemekler yapılabileceği 
unutulmamalı. 

Ekmek israfında yüzde 70’i toplu 
tüketim yapıyan yerlerde meydana 
geliyor. Toplu yemek verilen yerlerde 
ekmek israfı önleme planlarının
acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. 
Bunun için; 
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dumansız yaşam, 
sağlıklı gelecek…

Avrupa’nın en çok sigara tüketen 
ülkesi olan Türkiye, bu konuda tari-
hinde yeni bir sayfa açtı. Kapalı ve 
bazı açık alanlarda sigara içilmesini 
yasaklayan 4207 sayılı kanun, 19 
Mayıs’ta tarihinde yürürlüğe girdi. 
Gençlik ve Spor Bayramı gibi an-
lamlı bir günde yürürlüğe giren ka-
nunu hassasiyetle uyguladıklarını 
açıklayan İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş, “Sigara 
kullanan vatandaşlarımız kendileri-
ni düşünmüyorsa çevresindekileri 
düşünsün. Bu uygulama bir milat 
olarak kabul edilmeli” dedi.
Yasağa tüm vatandaşların hassa-
siyet ve saygı göstermesi gerekti-
ğini belirten Başkan, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak, bu yasayı tüm 
alanlarımızda uyguluyoruz. Her-
kesin yanına sigara içmeyen bir 
görevli koymak mümkün değil. 
Bir otokontrol olmalı, vatandaşlar 
birbirini uyarmalı. Yasak ve uya-
rılarla birlikte sigara içilebilecek 
yer bulunamamalı” diyerek konu-
nun önemine dikkat çekti. 

her kesiminde uygulanabilmesi-
ne yönelik kararlı tutumu, Zabıta 
Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yü-
rüttüğü çalışmalarda da kendini 
gösteriyor. Ekipler, “Tütün Mamul-
lerinin Zararlarının Önlenmesi ve 
Denetimi Kanunu”nun hükümleri 
doğrultusunda İstanbul genelindeki 

denetimlerini aralıksız olarak sür-
dürüyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanı Mustafa Tahmaz, va-
tandaşlara ceza yazmayı değil, onları 
konuyla ilgili bilinçlendirmeyi amaç-
ladıklarını, öncelikli olarak uyarı gö-
revlerini yerine getirdiklerini söyledi. 

Buna rağmen kurallara uymayanlar 
hakkında cezai müeyyide uygulamak 
zorunda kaldıklarını belirten Mustafa 
Tahmaz, “4207 sayılı yasayla vatan-
daşlarımızın sağlığının korunması 
amaçlandı. Bu nedenle herkesin ya-
sada belirtilen kurallara riayet etmesi 
gerekiyor” dedi. n

Lokantalar, kahvehane, kafeterya, 
birahane gibi eğlence hizmeti ve-
rilen işletmelerde, bir yıl sonra uy-
gulamaya konulacak olan bu yasa, 
bütün toplu yaşam alanlarını ve 
sokakları kapsıyor. Yasa kapalı alan-
lar dışında sigara içilmesini serbest 
bıraksa bile izmaritlerin yere atılma-

sını engelliyor. Bu konuya duyarlılık 
göstermeyenlere ise 23 YTL’lik cezai 
işlem uygulanıyor. 

Zabıta denetimlerini 
sürdürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
bu yasanın bir an önce toplumun 

TÜrKİYE, Bİr MİLAT YAŞıYOr, KAPALı ALANLAr İLE AÇıK 
ALANLArıN Bİr KıSMı SİGArA DUMANıNDAN ArıNıYOr. 
İSTanbul büyükşehİr beledİye başkanı kadİr Topbaş, 
herkeSİ yaSaya Saygı göSTermeye daveT edİyor. 



14  İSTANBUL BÜLTENİ - KENT HABERLERİ KENT HABERLERİ - İSTANBUL BÜLTENİ  15

>>

KATıLDıKLArı hEr GÖSTErİDE 
BÜYÜK Bİr İLGİ TOPLAYAN İSÖM, 
ZİhİNSEL ÖZÜrLÜLEr GÖSTErİ 
SANATLArı TOPLULUğU, 
SOBİO TArAFıNDAN vErİLEN 
“model İnSan ve model çalışma” 
ÖDÜLÜNE DEğEr BULUNDU. 

özürlüler yaz kampı 14’üncü kez kapılarını açTı. 
İSÖM’ÜN GEÇEN YıL OLDUğU GİBİ BU YıL DA ÇİrOZ 
ÖZÜrLÜLEr YAZ KAMPı’NDA GErÇEKLEŞTİrEcEğİ 
OrGANİZASYONDAN, 5 BİN KİŞİ YArArLANAcAK.  

özürlü 
mehteri’ne 
Sobİo’dan ödül

özürlüler, yazın 
tadını çıkaracak!Çalışma” ödülünü aldı. 

Türk kültürünün önemli parçala-
rından olan mehteranı büyük ba-
şarıyla sahnelemeleri, özürlülerin 
hayata bağlanmasına yardımcı 
olan ve toplumun her kesiminin 
örnek alabileceği gayretlerinden 
dolayı Zihinsel Özürlüler Göste-
ri Sanatları Topluluğu’na verilen 
ödülü topluluk adına İSÖM Müdü-
rü Bekir Köksal aldı.
Ödül töreninde bir konuşma ya-
pan Köksal, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü 
olarak, yürüttükleri çalışmalarla 
özürlü bireylerin toplumun içinde 
daha fazla yer alarak rehabilite 
edilmelerini ve toplumun özürlü-
ye bakışını değiştirmeyi amaçla-
dıklarını söyledi. Köksal, “Gerekli 
eğitim verildiğinde bu çocukların 
da bir şeyleri başarabileceklerini 
göstermeye çalışıyoruz. Aldığımız 
bu ödül, doğru yolda olduğumuzu 
gösteriyor. Özürlüler Müdürlüğü 
olarak bizlere destek olan herke-
se teşekkür ediyoruz” dedi. 
Yaptıkları çalışmaların sinevizyon 
gösterisiyle katılımcılara göste-
rilmesinin ardından sahne alan 
özürlü gençler performanslarıy-
la seyirciler tarafından ayakta 
alkışlandı.n

Toplumun her kesimi için pro-
jeler üreten İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin özürlülere yönelik 
çalışmaları tüm hızıyla devam edi-
yor. Ulaşımdan sağlığa, konuttan 
sosyal alanlarına kadar özürlüle-
rin yaşamını kolaylaştıran projeler 
üreten Büyükşehir Belediyesi, Çiroz 
Özürlüler Yaz Kampı aracılığıyla 
binlerce kişinin yüzünü güldürü-
yor. İSÖM aracılığıyla düzenlenen, 
özürlü ve özürlü yakınlarının katıla-
bileceği kamp, 14’üncü kez kapıla-
rını açıyor. 21 Mayıs’ta düzenlenen 
bir etkinlikle programı açıklanan 
kamptan bu yıl 5 bin kişi yararla-
nacak.
14’üncü Çiroz Eğitim Kampı’nın 
programın açıklandığı törene İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nin yetki-
lilerinin yanı sıra futbol yorumcusu 
Rıdvan Dilmen, tiyatro sanatçısı 
Adnan Erdoğan katıldı. Programın 
sunuculuğunu ise Ziya Kürküt yap-

tı. İSÖM zihinsel özürlüler rehabili-
tasyon merkezlerinde eğitim gören 
gençler tarafından yapılan boncuk, 
takı tasarım, makrome ve süsle-
me, ebru, ahşap boyama ve resim 
ürünlerinin sergilendiği programda 
protokol konuşmalarının ardından 
sahne alan İSÖM Zihinsel Özürlüler 
Gösteri Sanatları Topluluğu; meh-
teran, modern dans, horon ve sıra 
gecesi gösterileriyle izleyenlerin 
büyük beğenisini kazandı. 

Her şey onların 
mutlu olması için…

2007 yılında açılışı yapılan ve 60 
bin metrekare alan üzerine kuru-
lan Çiroz Özürlüler Yaz Kampı’nda, 
klimalı ve televizyonlu 55 kamp evi 
bulunuyor. Kamptan yararlanmak 
için İSÖM’e başvuruda bulunan 
özürlü ve refakatçileri, belirlenen 
tarihlerde altı gün boyunca ücretsiz 
tatil yapma imkânına sahip. Evle-

rinden kurum servisleriyle alınan 
özürlü ve refakatçileri, tatil dö-
nüşünde de yine İSÖM tarafından 
evlerine bırakılıyor. Mayıs ayında 
açılan kamp, yaz sezonunun bittiği 
Ekim ayına kadar devam ediyor.   
Özürlü ve refakatçilerinin hoşça 
vakit geçirmeleri için birçok sosyal 
aktivite alanının oluşturulduğu yaz 
kampında; kafeterya, çocuk bahçe-
si, internet kafe, süs havuzu, yürü-
yüş parkuru, voleybol ve basketbol 
sahaları, masa tenisi ve masa oyun-
ları salonu bulunuyor. 
Kampta misafir edeceği özürlü ve 
refakatçileri için gezi, konser, şen-
lik gibi birçok etkinlik düzenleyecek 
olan İSÖM, bu yıl da katılımcı mem-
nuniyetini en üst seviyede tutma-
yı hedefliyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Özürlüler yaz kampın-
dan yararlanmak isteyen İstanbul-
lu özürlülerin ALO 153’ü arayarak 
başvuruda bulunmaları yeterli. n

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Özürlüler Müdürlüğü İSÖM’ün 
oluşturduğu Zihinsel Özürlüler 
Gösteri Sanatları Topluluğu, katıl-
dığı programlarda gösterdiği ba-
şarılı performansıyla hem ilgi top-
luyor hem de ödül alıyor. Sosyal 
bilimler alanında fikir adamı, ida-
reci ve entelektüel yetiştirmeye 
yönelik çalışmalarda bulunan Sos-
yal Bilimler Olimpiyatı’nın (SOBİO) 
yedincisi Fırat Kültür Merkezi’nde 
düzenlendi. Türkiye’nin 43 ilinden 
708 projenin yarıştığı olimpiyatta, 

İSÖM Zihinsel Özürlüler Gösteri 
Sanatları Topluluğu, mehteran 
gösterisiyle Sahne Sanatları Kate-
gorisinde, “Model İnsan ve Model 
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KADıN KOOrDİNASYON MErKEZİ’NİN 
İSMEK İLE İŞBİrLİğİYLE DÜZENLEDİğİ 
“anneler günü” KUTLAMASı, 
ANNELErE KİMİ ZAMAN DUYGULU 
ANLAr YAŞATTı. gülben ergen 
konSerİ İSe konukları coşTurdu.

Dünyanın en yüce ve en kutsal so-
rumluluğunu yerine getiren anne-
lerimizin “Anneler Günü”, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordi-
nasyon Merkezi (KKM) ve İSMEK’in 
işbirliğiyle düzenlenen etkinlikle 9 
Mayıs 2008 Cuma günü, Lütfi Kırdar 
Kongre Merkezi’ndeki bir etkinlikle 
kutlandı. Kadın Koordinasyon Mer-
kezi Fahri Başkanı Özleyiş Topbaş’ın 
ev sahipliğini yaptığı kutlamaya, 
Darülacaze sakinleri, çocukları İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Özür-
lüler Merkezi’nde (İSÖM) eğitim 
alan anneler, İSMEK kursiyerleri, 
Kadın Sağlığı Merkezi’nden hizmet 
alan kadınlar katıldı. Sunuculuğunu 
Rana Elik’in yaptığı program öncesi 

bu kalp
sizi unutur mu?

boğaz, anneleri ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık ve Sosyal hizmetler 
Daire Başkanlığı bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren Sağlık 
ve hıfzıssıhha Müdürlüğü’nün 
düzenlediği vapur gezisine, Kadın 
ve Aile Sağlığı Merkezleri’nden 
hizmet alan anneler katıldı. 
Anneler Günü kutlama programı 
çerçevesinde, İstanbul’un çeşitli 
yerlerinden gelen 1200 misafirin 
katıldığı organizasyona İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın eşi Özleyiş 

Topbaş da iştirak etti. Özleyiş 
Topbaş, geziye çocukları ve 
yakınlarıyla birlikte katılan 
annelerle tek tek ilgilenerek 
anneler gününü kutladı. Geziye 
katılan annelerin yoğun ilgi ve 
sevgisiyle karşılaşan Topbaş, 
kadınlara, Anneler Günü hediyesi 
olarak gül verdi. Eminönü Boğaz 
İskelesi’nden başlayan gezide, 
annelere ithafen yazılan şiirlerin 
okunması sırasında organizasyona 
katılanların duygusal anlar 
yaşadıkları gözlendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 
Anneler Günü kutlamalarına katılanlar, Boğaz’ın 
maviliğinde birkaç saat geçirmenin keyfini çıkardı. 

KKM Fahri Başkanı Özleyiş Topbaş, 
konuklarla yakından ilgilendi. Prog-
ramın açılış konuşmasını da yapan 
Özleyiş Topbaş, konuşmasında an-
nelere bir şiirle hitap etti ve eşi Ka-
dir Topbaş’ın bütün anne ve anne 
adaylarının anneler gününü kutladı-
ğını ifade etti.
Programda anneler için hazırla-
nan özel sinevizyon gösterisi ve 
sonrasında İSÖM öğrencisi Neval 
Kahraman’ın söylediği şarkılar 
davetlilere duygulu anlar yaşattı. 
Ardından İSMEK öğrencilerinin ver-
diği müzik ziyafeti de dinlemeye 
değerdi. Etkinliğin finalinde sah-
ne alan Gülben Ergen, konukları 
coşturdu.n

Yaşam nerede öğrenilir? Evde mi, 
okulda mı, iş yerinde mi, arkadaşlar 
arasında mı? Bu soruyu yanıtlamak 
isteyenler, “aslında yaşam belir-
tilen yerlerin hepsinde öğrenilir” 
diyecektir. Doğrudur. Ancak küçük 
bir çocuksanız, ev ve okul dışında-
ki sosyal çevreniz henüz yeni yeni 
oluşacaksa, yaşamı öğrenmenin en 
önemli yolu yaşıtlarınızla birlikte 
yaşamaktan geçer. İnsan sevgisinin, 
üretmenin, sorunlara çözüm bul-
manın, paylaşmanın, yardımlaşma-
nın, bir arkadaşınızın derdine der-
man olmanın önemini bu süreçte 
idrak edersiniz. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı İzcilik Kulübü de 
yıllardır, çocuklara ve gençlere bu 
eğitimi vermek için kamplar düzen-
leyip çalışmalar yürütüyor.
Genç nesillerin insan sevgisi kadar 
doğaya ve hayvanlara karşı da sev-

gi ve saygı duymasını amaçlayan ve 
kamplarını bu amaca hizmet eden 
yerlerde kuran İzcilik Kulübü, bu 
güne kadar on binlerce kişiye eğitim 
verdi. 2004 ila 2007 yılları arasın-
da 15 bin izciyi ağırlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi İzcilik Kulü-
bü, bu yıl da 15 bin izciyi eğiterek 
toplamda 30 bin yeni izciye ulaşmış 
olacak. Yaşları 11-15 arasında de-
ğişen 15 bin kişi, izciliğe ait ilk ka-
deme eğitimlerini Ümraniye Aday 
İzci Yaz Kampı’nda alacak. 17 Hazi-
ran ila 1 Eylül tarihlerinde 10 grup 
halinde gerçekleştirilecek kamptan 
yararlanmak isteyenlerin, ön kayıt-
larda istenilen belgelerle birlikte 
Üsküdar ya da Saraçhane’deki Be-
yaz Masa’ya veya Bel-Net’e başvu-
rarak kesin kayıtlarını yaptırmaları 
gerekiyor. Ayrıntılı bilgiyi www.ibb.
gov.tr adresinden alabilirsiniz. 

İzcilik kulübü 
ailesi büyüyor
İZcİLİK KULÜBÜ, hEr GEÇEN GÜN BİrAZ 
DAhA BÜYÜYOr. KULÜBE bu yıl 15 
bİn yenİ İzcİ kaTılacak, BÖYLEcE 
TOPLAM 30 BİN İZcİ EğİTİLMİŞ OLAcAK.
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Sadece gençleri değil, herkesi spor 
yapmaya davet eden ve bu davetin 
gerçekleşmesini sağlamak amacıyla 
okulları spor salonlarıyla donatan İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi, “120 
Okula 120 Spor Salonu” sloganına bir 
adım daha yaklaştı. Büyükçekmece ve 
Küçükçekmece’de bulunan 20 oku-
lun spor salonlarının açılışı yapıldı. Bu 
salonlardan sadece öğrenciler değil, 
okulların yakınında yaşayan yaklaşık 
50 bin İstanbullu yararlanacak. 
Büyükçekmece’de; “Beylikdüzü 
Koç İlköğretim Okulu”, “Yakuplu 

İlköğretim Okulu”, “Kıraç İlköğ-
retim Okulu”, “Esenyurt Lisesi”, 
“Aşiret Dalcı İlköğretim Okulu”, 
“Esenyurt İlköğretim Okulu”, 
“Beylikdüzü 75. Yıl Cumhuriyet 
Lisesi”, “Gürpınar Neşe Sever İl-
köğretim Okulu”, “Mimar Sinan 
İlköğretim Okulu”, “Tepecik İlköğ-
retim Okulu”, “Kavaklı İlköğretim 
Okulu” ve “Kumburgaz Anadolu 
Turizm Otelcilik Lisesi” olmak üze-
re toplam 12 okulun kapalı spor 
salonları faaliyete geçti. Hadımköy 
İlköğretim Okulu spor salonu ise 

çevre çalışmalarının tamamlan-
masının ardından hizmet vermeye 
başlayacak. 16 Haziran’da açıla-
cak salon “Yaz Spor Eğitimleri”ne 
yetiştirilecek. Bu salonla birlikte 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Büyükçekmece’de 13 okulda yap-
tığı kapalı spor salonlarıyla öğren-
cilere ve İstanbullulara hizmet ver-
meye devam edecek.

Küçükçekmeceye sekiz salon
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Küçükçekmece’de toplam sekiz 

20 okul daha spor 
salonuna kavuştu

İSTANBUL BÜYÜKŞEhİr BELEDİYESİ “120 okula 120 Spor 
Salonu” PrOjESİ KAPSAMıNDA KÜÇÜKÇEKMEcE vE 
BÜYÜKÇEKMEcE İLÇELErİNDE Toplam 20 okula kapalı 
Spor Salonu kazandırdı. SALONLArDAN ÖğrENcİLErİN 
DıŞıNDA 50 bİn İSTanbullu İSTİfade edİyor.

spor salonunu hizmete açtı.  Böy-
lece “Osman Zeki Üngör İlköğre-
tim Okulu”, “Söğütlü Çeşme İlköğ-
retim Okulu”, “Nasrettin Hoca İl-
köğretim Okulu”, “75. Yıl Sefaköy 
İlköğretim Okulu”, “Halide Edip 
Adıvar İlköğretim Okulu”, “Gök-
türk İlköğretim Okulu”, “Halkalı 
Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esir-
geme Kurumu” ve “Eşref Bitlis Li-
sesi” öğrencileri, sağlıklı ortamda 
spor yapmaya başlayacak.  
Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de 
bulunan okullardaki spor salonların-

dan kayıtlı olarak 10 bin üye istifa-
de ediyor. Üyeler dışında, okul ders 
saatlerinde bu salonlardan 40 bin 
öğrenci yararlanıyor. 
Söz konusu ilçelerde yaşayan 50 
bin İstanbullu, alanında uzman 
eğitmenler nezaretinde 20 kapalı 
spor salonunda spor yapma imkânı 
buluyor. Şubat 2008’de üyeler ara-
sında yapılan anket çalışmasında 
memnuniyet oranının yüzde 95’in 
üzerinde çıkması, yapılan yatırım-
ların ne kadar isabetli olduğunun 
göstergesi…n

>>

 “Sağlıklı Spor” 
bilgilerine ulaşmak kolay 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, spor 
konusunda halkı bilgilendirecek araçlar 
oluşturmaya devam ediyor. Kapalı 
spor salonlarındaki çalışmaların takip 
edilebilmesi amacıyla oluşturulan 
“444 65 85 Okulspor Danışma hattı” 
ile deneme aşamasındaki www.
okulspor.org sitesi de bu araçlar 
arasında bulunuyor. www.okulspor.
com internet sitesinden nasıl sağlıklı 
spor yapılacağının yanı sıra sporda 
beslenme, sporcu sağlığı, spor 
psikolojisi, engellilerde ve yaşlılarda 
spor gibi konuları anlatan yüzlerce 
makaleye ulaşmak mümkün. Yine 
site üzerinde oluşturulacak forum 
bölümüyle sporcuların sanal ortamda 
da bir araya gelip sportif bilgilerini 
diğer kişilerle paylaşabilmelerine 
imkân tanınıyor. Sitede, düzenlenecek 
birçok sosyal aktivitenin ilan edileceği 
bölümler de yer alıyor.



kİpTaş, konut 
üretmeye devam 
ediyor…

İstanbul’da gerçekleştirdiği konut 
projeleriyle tüm gelir gruplarına hi-
tap eden KİPTAŞ, Eylül 2007’de te-
melini attığı Maltepe Konutları’nın 
1276 dairelik ikinci etabını satışa 
sundu. Satış kampanyası, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş’ın katıldığı bir tören-
le başlatıldı. Saraçhane Belediye 
Sarayı’ndaki törende Maltepe Bele-
diye Başkanı Fikri Köse, Samandıra 
Belediye Başkanı Yusuf Büyük ve 
KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldı-
rım da yer aldı.
Temelden çatıya, yapı dünyasının 
son yenilikleri ve en yüksek güven-
lik standartlarına uyularak inşa edi-
len Maltepe Konutları’nda geleceği 
güvenle karşılamak için bilim ve 
uzmanlık işbirliği yapıyor. Altyapısı 
çözülmüş, çevre ve doğayla uyum-
lu, sadece ev değil, aynı zamanda 
tüm sosyal imkânların sunulacağı 
Maltepe Konutları 2. Etap’ta, Ye-
şiltepe ve Seyrantepe bölgelerinde 
toplam 18 blokta; 95, 105, 125 
ve 150 metrekarelik daireler yer 
alıyor. KİPTAŞ, proje tamamlandı-
ğında Maltepe’de 6 bin konut inşa 
etmiş olacak. 
 “Adalara Karşı Sonsuz Bahar Key-
fi Başlıyor” sloganıyla başlatılan 
kampanyada satışa sunulan ko-
nutlar için, 0.98 kredi oranı ve 
120 aya kadar vadeli ödeme se-

çenekleri bulunuyor. Maltepe 2. 
Etap Konutları’nda 95 metrekarelik 
daireler 125 bin YTL’ye, 105 met-
rekarelik daireler 160 bin YTL’ye, 
125 metrekarelik daireler 198 bin 
YTL’ye ve 150 metrekarelik daireler 
250 bin YTL’ye satışa sunuluyor.

Silivri sosyal konutları da 
satışa çıktı…

Maltepe’nin yanı sıra Silivri’de de 
konut inşa eden KİPTAŞ, İstanbul-
lulara 337 YTL taksitle ev sahibi 
olma imkânı tanıyor. Birinci etapta 

1230 konut inşa eden kurum, ikinci 
etapta 2020 konutu satışa sundu. 
Silivri Konutları’nın satış törenine 
katılan İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş, barınma-
nın insanların temel hakkı olduğu-
nu, sosyal belediyecilik anlayışıyla 
herkesi konut sahibi yapmayı he-
deflediklerini söyledi. Başkan Kadir 
Topbaş, “Silivri 2. etap projesi kap-
samında inşa edilecek 2020 konu-
tu 0.95 kredi oranı ve 120 ay vade 
imkânı gibi çok cazip şeklide satışa 
sunuyoruz. Tamamı 75 metrekare-

lik sosyal konut olarak yapılacak 
evleri 337 YTL’den başlayan çok 
cazip taksitlerle satıyoruz. Ayrıca, 
arzu eden vatandaşlarımız evlerine 
taşındıktan sonra taksitlerini öde-
meye başlayabilecek. Giriş katları 
da yine engelli vatandaşlarımıza 
ayırdık” dedi.
Satışa sunulanların tamamının dar 
gelirlilere yönelik sosyal konut ol-
duğuna dikkat çeken Başkan, mü-
teahhit firmalara şöyle seslendi; 
“Bu insanlar ilaç parasından, mama 
parasından artırarak bir konut sa-
hibi olmaya çalışıyor. Aman kalite-
den kesinlikle taviz vermeyin. İnşa-
atlarınızı en güzel ve en sağlam şe-
kilde yapın. Bir kuruşun bile çarçur 
etmeyin çünkü bu insanların parası 
bir gecede bir daire yiyen zenginle-
rin parasına benzemez. ”
Konuşmasında, Silivri’ye 2023 yılı 
için hedeflenen metro ulaşımının 
2014’lere çekmeyi planladıklarını 
müjdeleyen Başkan Topbaş, bu sa-
yede uzak diye bir kavramın kal-
mayacağını kaydetti. Başkan, ge-
liştirilen konut projeleri sayesinde 
KİPTAŞ’ın İstanbul’a 2,5 milyar YTL 
ekonomik hareketlilik getirdiğini, 
bu ekonomik canlılığın İstanbul’un 
ve Türkiye’nin ekonomisine çok 
büyük katkı sağladığını da sözlerine 
ekledi.
Silivri Konutları 2. Etap Projesi’nde 
tamamı sosyal konut olarak üreti-
len 75 metrekarelik evler için hiç 
ev sahibi olmama ve İstanbul’da 
bir yıldır oturma şartı aranıyor. Pro-
jede ayrıca konut teslimine kadar 
taksitsiz seçenek sunularak ödeme 
kolaylığı da sağlanıyor. 
KİPTAŞ 2008 yılının sonuna kadar 
13 bin 500 bini Avrupa ve 5 bin 
250’si Asya yakasında olmak üze-
re 18 bin 750 konut inşa edecek. 
KİPTAŞ konut projelerinin önemli 
bir kısmını yeni Belediye Kanunu 
ile ilçe olacak Başakşehir’de ger-
çekleştirecek. Diğer projelerini ise 
Avrupa yakasında Silivri, Tepecik, 
Çatalca ve İkitelli, Asya yakasında 
Maltepe ve Tuzla’da yapacak. n

TOPLUMUN hEr KESİMİNİN İhTİYAcıNı 
KArŞıLAYAcAK KADAr GENİŞ 
YELPAZEDE KONUTLAr ÜrETEN 
kİpTaş, malTepe ve Sİlİvrİ’de 
yapılan konuTlarının İkİncİ eTabını 
SaTışa Sundu. 

13 bİn 500 adedİ avrupa yakaSı’nda olmak üzere

18 bİn 750 adeT konuT üreTecek. 

13 bİn 500 adedİ avrupa yakaSı’nda olmak üzere

KİPTAŞ, BU YıLıN SONUNA KADAr
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>>

“geleceğİ bİrlİkTe yaraTalım” Sloganıyla organİze edİlen 
“cİSco expo 2008”, İSTANBUL BÜYÜKŞEhİr BELEDİYESİ’NİN 
TEKNOLOjİ ALANıNDA YAPTığı ÇALıŞMALArıN vArDığı NOKTAYı 
Bİr KEZ DAhA GÖZLEr ÖNÜNE SErDİ. 

geleceği
şekillendiren
projeler

en güzel laleler
belli oldu…
LALE FESTİvALİ, “en güzel 100 lale foToğrafı” ÖDÜL 
TÖrENİYLE SON BULDU. BAŞKAN TOPBAŞ, “EMİrGAN’A DİKTİğİMİZ 
LALELErİ GÖrMEK İÇİN GELEN vATANDAŞLArıMıZ, BELTUr 
SOSYAL TESİSLErİMİZE Bİr AYDA 1 TrİLYON YTL BırAKTıLAr. 
LALENİN MASrAFı KENDİ KENDİNE ÇıKTı” DEDİ. 

“Geleceği Birlikte Yaratalım” slo-
ganıyla Cisco Türkiye tarafından 
düzenlenen “Cisco Expo 2008”, 
Kanyon Alışveriş Merkezi Cinebonus 
Salonları’nda yapıldı. 29 Nisan’da 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile 
bilişim ve iş dünyasının tanınmış si-
malarının katılımıyla gerçekleşen 
etkinlik, iki gün boyunca sektörün ta-
nınmış şirketlerini bir araya getirdi. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bilgi 
teknolojileri sorumluları, tam kadro 
Cisco Expo 2008’deydi. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri 
Daire Başkanı Hakkı Tok, “İstanbul 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Lale 
Festivali, Emirgan Korusu’nda İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın katılımıyla yapılan 
“En Güzel 100 Lale Fotoğrafı” ödül 
töreniyle son buldu. Törende konu-
şan Başkan, bu yıl dikilen toplam 
12 milyon lalenin kente ayrı bir 
güzellik kattığını belirterek, fes-
tivale yapılan masraflara yönelik 
eleştirilerin yersiz olduğunu söyle-
di. Lalenin İstanbul’a ayrı bir eko-
nomik değer kattığını dile getiren 
Başkan, “Yedi temalı parkımızdan 
biri olan Emirgan’a diktiğimiz lale-
leri görmek için gelen vatandaşları-

mız BELTUR Sosyal tesislerimize, bir 
ayda 1 trilyon YTL bıraktılar. Lale-
nin masrafı kendi kendine çıktı. Ge-
lecek yıl sadece evlerde değil, park 
ve bahçelerde dikilen lalelerin de 
yarışma kapsamına alınmasını ge-
rekir. Lale denildiğinde İstanbul’un; 
İstanbul denilince de lalenin akla 
gelmesini arzuluyorum” dedi. Gö-
reve gediklerinde 2,5 milyon turist 
alan İstanbul’un kültürel ve sosyal 
etkinlikler sayesinde günümüzde 8 
milyon turist aldığının altını çizen 
Başkan, konuşmasını şu sözlerle ta-
mamladı: “Sadece lale ve erguvan 
mevsiminde 3 milyon turist çekebi-

lirsek İstanbul farklı bir ekonomik 
heyecan yaşar. Paris 32 milyon, 
Roma 40-45 milyon turist alıyorsa 
İstanbul’un daha çok mesafe kat 
etmesi gerekir.” 
Yarışma hakkında bilgiler veren 
Jüri Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdal Üzen 
ise, bu yıl yarışmaya 7 bin 452 İs-
tanbullunun katıldığını belirterek, 
“Bu lale fotoğrafları arasından en 
güzel 100 tanesini belirlerken çok 
zorlandık” dedi. Törenin sonunda 
“En Güzel Lale Fotoğrafı” ödülünü 
kazananlara Kadir Topbaş ve Aziz 
Babuşçu tarafından 300’er YTL’lik 
para ödülleri verildi.n

2010 Avrupa Kültür Başkenti Olmak 
İçin Bilişim ve Teknolojiyi Kullanıyor” 
adı altında yaptığı sunumda, Büyük-
şehir Belediyesi’nin bilgi teknolojileri 
alanında özel sektör gibi çalıştığını, 
bilgi sistemleri altyapısı konusunda 
ciddi yatırımlar ve çalışmalar yaptı-
ğını belirtti. Tok, “IT alanında dün-
yada çok rağbet gören bir sistemle 
bilgi sistemleri altyapısını birleştiren 
projemizi 2008 sonbahar itibariyle 
bitireceğiz. Böylece kurum içindeki 
uygulamaların entegrasyonunda, bir 
sistem altına sokulmasında, veri pay-
laşımının sağlanmasında verimlilik ve 

etkinlik sağlayacağız” dedi. Dünyada 
sayılı örnekleri bulunan ve hayata ge-
çirilmesi uzun zaman alan projeyi kısa 
sürede bitirerek yılbaşından itibaren 
kullanmaya başladıklarını söyleyen 
Hakkı Tok, yılsonu itibariyle projede 
yenilikler yapılacağını belirtti. Çok 
yakında İstanbul’da yaşayanlar için 
önemli bir projeyi daha hayata ge-
çireceklerini vurgulayan Tok, “CRM 
projesini başlatıyoruz. Bu projeyle 
hizmet ettiğimiz vatandaşı tanımış; 
onlardan gelen şikâyet ve isteklere 
daha çabuk ve daha etkin bir şekilde 
ulaşmış olacağız. 153 nolu telefonu 
arayan vatandaşımız her türlü istek, 
şikâyet ve temennisi ile ilgili bilgi 
alma konusunda belediyeye ulaşmış 
olacak” dedi. 
Türkiye’nin ilk belediye sitesinin 
www.ibb.gov.tr olduğunu söyleyen 
Hakkı Tok, son dört yıldır Altın Örüm-
cek Yarışması’nda, Kamu Kurumları 
Web Siteleri arasında birincilik al-
dıklarını, New York Belediyesi’nden 
sonra en çok ziyaret edilen web sitesi 
olduğunu söyledi. Konuşmasının de-
vamında dünya ülkelerine de yayın 
yapan Arıkovanı adlı siteye; katılımcı 
sayısı 80 bine ulaşan sanal dersaneye, 
resmi açılışı henüz gerçekleşmemiş 
olsa bile kullanıma giren “Mobil Bele-
diye” hizmetine değinen Tok, özellik-
le çocuklarını korumak isteyen aile-
lerin korkularına son veren kurumlar 
olması sebebiyle BELNET’lerin ne de-
rece önemli olduğunu vurguladı. n

belneT, odTü’ye bilgi verdi...

Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Erişim 
Merkezleri’nin (BELNET) tanıtımı için Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne 
(ODTÜ) giden kurum yöneticileri, deneyimlerini paylaşırken önemli 
bir çalışmanın gidişatında rol oynayacak bilgiler sundular. ODTÜ’de 

faaliyet gösteren E-Devlet Araştırma 
ve Uygulama Merkezi (EDMEr) 
Başkanı Prof. Dr. Ali Arifoğlu tarafından 
Türkiye’nin en başarılı örneği gösterilen 
BELNET, Kamu İnternet Erişim 
Merkezleri’nin (KİEM) işletim modelinin 
oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen 
çalıştaya katıldı. Başbakanlığın talimatıyla 

ülkemizin tümünde kurulması planlanan KİEM’in çalıştayında Milli Eğitim 
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Türk Telekominikasyon A.Ş., DPT gibi devlet 
kurumlarının yanı sıra cisco, Microsoft ve İntel gibi uluslararası şirketler de 
bulunuyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve BELNET yetkililerinin verdiği 
bilgiler, KİEM’lerin yol haritasının çizilmesine önemli ölçüde katkı sağladı.

>>



24  İSTANBUL BÜLTENİ - KENT HABERLERİ KENT HABERLERİ - İSTANBUL BÜLTENİ  25

>> İstanbul İtfaiyesi, olası felaketler-
de kullanılmak üzere araç filosunu 
genişletiyor. Filoya katılan 15 adet 
“Acil Müdahale Aracı”, Zeytinburnu 
Kazlıçeşme Meydanı’nda düzenlenen 
bir törenle hizmete alındı. Törene İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, İstanbul Vali Yardımcısı 
Adem Karahasanoğlu, Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Murat Aydın ve İtfa-
iye Daire Başkanı Ali Karahan katıldı. 

Hizmete alım töreninde konuşan 
Başkan Topbaş, göreve geldikleri 
günden bu yana 228 itfaiye ara-
cına 174 milyon 276 bin YTL har-
cadıklarını belirtti. “Dünyada araç 
açısından bir numarayız” diyen 
Başkan, bu alandaki çalışmaların 
devam edebilmesi için İtfaiye Daire 
Başkanlığı’na 343 milyon YTL bütçe 
ayırdıklarını belirtti ve ekledi: “Ye-
nileriyle birlikte acil müdahale araç 

sayısı 50’ye çıktı. Yangınlara anın-
da müdahale etme imkânı sağlayan 
bu araçlar, ayrıca trafik kazaları, 
bina çökmeleri, kuyu operasyonları 
başta olmak üzere itfaiyeyle ilgili 
her türlü olayda görev alacak şekil-
de tasarlandı. Maliyeti 5 milyon 50 
bin 400 euro olan araçların dokuzu 
Avrupa Yakası’nda, altısı Anadolu 
Yakası’nda hizmet verecek. İstan-
bul, güçlenen itfaiye teşkilatıyla 

geleceğe daha güvenle bakacak” 
dedi.İstanbul İtfaiyesi’nin modern 
araç ve teknolojik ekipmanla çok 
daha donanımlı hale geldiğini belir-
ten Başkan Topbaş, konuşmasının 
devamında kurumun mevcut du-
rumuyla ilgili bilgi verdi: “2003’te 
1727 olan personel sayısını 2007’de 
4 bin 495’e çıkardık. Hedefimiz bu 
rakamı 2010’da 6 bine çıkarmak. 
2003’te 37 olan istasyon sayısını 

2007’de 65’e çıkardık. Hedefimiz 
2010 yılı sonuna kadar 96 istasyon 
sayısına ulaşmak.” Okullarda veri-
len eğitimlere ve “Gönüllü İtfaiye-
cilik” çalışmalarına da değinen Baş-
kan, bilinçli müdahalenin yaygın-
laşmasının önemine dikkat çekerek 
sözlerini tamamladı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfa-
iye Daire Başkanlığı, 2007 yılında; 
15 dar alanlara girebilen itfaiye 

aracı, üç çok fonksiyonlu robotik 
müdahale aracı, iki tehlikeli madde 
müdahale aracı, 10 mobil haberleş-
me aracı, bir canlı yayın aracı, dört 
yüksek sistemli hortum aracı, iki 
vinç aracı, bir komuta aracı, 90 afet 
müdahale aracı ile 20 uzun merdi-
ven aldı. Bu araçlar 293 yıllık mazi-
si olan İtfaiye Teşkilatı’nı dünyanın 
en modern araçlarına sahip bir ku-
rumu haline getirdi. n

İtfaiye filosuna 
15 yeni araç 
katıldı…

İSTANBUL İTFAİYESİ, ArAÇ SAYıSıNı 
ArTırıYOr. 15 ADET “acİl müdahale 
aracı” DAhA FİLOYA DÂhİL EDİLDİ. 
ArAÇLArıN DOKUZU AvrUPA, GErİ 
KALANı İSE ASYA YAKASı’NDA hİZMET 
vErEcEK. 
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İstanbul halkının geleceği için çok 
önemli olan ve 2006 yılında faali-
yete geçen Lojistik Destek Merkezi, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
bu kent için gerçekleştirdiği en bü-
yük projelerinden biri. Alanında Or-
tadoğu, hatta Avrupa’nın en büyük 
tesislerinden biri olan Lojistik Des-
tek Merkezi, olası bir afet anında, 
afet yönetimi merkezi haline dö-
nüşebilecek özelliklerde tasarlandı. 
1,5 yıl gibi kısa bir sürede hazır hale 
getirilen Lojistik Destek Merkezi, 
İstanbul’da lojistik desteği tek çatı 
altında topladı. 71 milyon YTL’ye 
mal olan Merkez, İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi’nin hizmet birimleriy-
le araç ve gereçlerinin çeşitli semt-
lere dağılmasından oluşan israf ve 
zaman kaybını da önlüyor. Düzenli 
olarak Büyükşehir Belediyesi’nin 
personelinin yemeklerinin yapıldığı 
Merkez’de, aynı zamanda Büyükşe-
hir Belediyesi’ne bağlı bütün sosyal 
tesislerin de yiyecek ihtiyaçları kar-
şılanıyor.  

İstanbul’un “kara gün” 
dostu…

İstanbul’un en büyük sorunların-
dan biri olan Halkalı Çöplüğü, Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından ta-

mamen temizlenmiş ve yeşil alan 
haline getirilmişti. Bu alan üzerinde 
yükselen Merkez, yemekhaneden 
buzhaneye, çamaşırhaneden terzi-
haneye, marangozhaneden tamir-
haneye kadar tüm ihtiyaçların göz 
önünde bulundurularak inşa edildi. 
Merkez’de ayrıca sahillerde, plaj-
larda, spor müsabakalarında, top-
lu pikniklerde veya izci kaplarında 
kullanmak üzer seyyar tuvaletler, 
kabinler, çadırlar, battaniye, mobil 
mutfak ve büfeler de mevcut. 
Olası bir afet anında, etrafında 
bulunan 1 milyon 300 bin metre-
karelik yeşil alan sayesinde şehir 

halkının barınma ihtiyacını sağlaya-
cak olan Merkez, İstanbul’da çadır 
kentlerin kurulabileceği yerlerden 
biri olacak. 
38 bin metrekare alan üzerinde ku-
ruldu Lojistik Destek Merkezi’nde 300 
bin koli kapasiteli altı adet ikişer katlı 
1100 metrekarelik depo, 500 ton 
kapasiteli su deposu, 100 ton et sak-
lama kapasiteli soğuk hava deposu,  
600 metrekare kademe araç-bakım 
binası ve diğer teknik birimler yer 
alıyor. Merkez bünyesinde bir de acil 
durumlarda devreye giren ve 100 bin 
kişiye kadar yemek üretebilecek tesis 
bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 
14 sosyal tesisi ve mobil büfelerinin 
gıdadan temizlik malzemelerine ka-
dar tüm ihtiyaçlarının karşılandığı 
Lojistik Destek Merkezi’nin yemek-
hane ve diğer kullanım alanları son 
teknolojiye göre tasarlandı. 

Mobil araçlar göreve hazır
Lojistik Destek Merkezi bünyesinde 
bulunan Mobil Büfe’lerde mikrodalga 
fırından derin dondurucuya ve jene-
ratöre kadar her şey bulunuyor. Çev-
re dostu olan ve hijyenik ortamda 
hizmet veren Mobil Büfe’ler, ihtiyaç 
duyulan anlarda, talep edilen yere 
süratli bir şekilde ulaşabiliyor. Mobil 
büfeler sel, deprem, su baskını gibi 
afetlerde kullanıldığı gibi yaz ayların-
da sahillerde de hizmet veriyor.
Mobil ekmek fırınında, bir fırında 
bulunması gereken fermantasyon 
odası, un deposu, soğuk maya do-
labı dahil tüm cihaz, alet ve ekip-
manlar yer alıyor. Bu fırın saatte 
250 gramlık 500 adet ekmek üre-
tebiliyor. Mobil mutfakta ise kon-
veksiyonlu fırın, kuzine, kaynatma 
kazanı, devrilir tava gibi tüm cihaz, 
alet ve ekipmanlar mevcut.  n

ortadoğu’nun en büyük 
mutfağı İstanbul’da…
İSTANBUL’UN LOjİSTİK hİZMETLErİ TEK Bİr ÇATı 
ALTıNDA TOPLANDı. İSTanbul büyükşehİr 
beledİyeSİ’nİn 1,5 yıl gİbİ kıSa Sürede 
hİzmeTe açTığı loJİSTİk deSTek merkezİ, hEM 
İYİ hEM DE KÖTÜ GÜN DOSTU OLAcAK. 

kalitesi onaylı bir tesis

Lojistik Destek Merkezi hakkında ayrıntılı bilgi aldığımız Sosyal ve İdari 
İşler Müdür Yardımcısı Üzeyir Çakır konuyu şöyle özetliyor: “Biz şu anda, 
her gün 14 bin 400 kişilik yemek yapıyoruz. Yangında, selde, yağmurda ve 
karda, kısacası en zor şartlarda her zaman vatandaşımızı ve personelimizi 
destekliyoruz. Kalitemize güveniyoruz. Yakında ıSO22000 gıda güvenlik 
belgesini de alacağız. Burada, 247 personelimiz var. Temizliğe çok önem 
veriyoruz. Personel ellerini yıkar, bonesini ve maskesini takar. Ama son 
olarak el dezenfektan ünitesinden geçmeden kapılar açılmaz. Yemeklerde 
kullandığımız suyumuzu ikili arıtma sisteminden geçiriyoruz. Kullandığımız 
yağlarımızı ve diğer malzemelerimizi iyi markalardan seçiyoruz.”

>>
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İstanbul, kısa bir süre sonra kül-
tür ve sanat alanında Avrupa’nın 
en önemli kentlerinden biri haline 
gelecek. 2010 Avrupa Kültür Baş-
kenti unvanını taşıyacak olan İs-
tanbul için çalışmalar yavaş yavaş 

tamamlanıyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, kentin bu unvana yakı-
şır bir nitelik kazanabilmesi ama-
cıyla çalışmalarına son sürat devam 
ederken tanıtıma da büyük önem 
veriyor. Brüksel’de açılan “İstanbul 

Merkezi” adlı büro, bu amaca hiz-
met ediyor. Türkiye’nin AB’ye katı-
lım sürecini de destekleyecek olan 
Merkez, Brüksel’de yerleşik yerel 
ve bölgesel temsilciliklerle farklı 
alanlarda işbirlikleri de kuracak. 
“İstanbul Merkezi”nin açılışı 8 
Nisan’da İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş ve AB 
Komisyonu’nun genişlemeden so-
rumlu üyesi Olli Rehn’in katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
Söz konusu merkez ile ilgili duygu 
ve düşüncelerini gönderdiği mesaj 
aracılığıyla davetlilere aktaran Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan şun-
ları söyledi: “Burası, 2010 yılında 
Avrupa’nın kültür başkenti olmaya 
hazırlanan İstanbul’un ve İstanbul-
luların, Avrupa başkentleriyle ortak 
gelecek ideallerini paylaşacağı bir 
merkez olacaktır. Burası, Türkiye ve 
Avrupa’yı birbirine bağlayan gerçek 
olgunun, toplumların paylaştığı or-
tak değerler olduğunu kanıtlayacak 
bir diyalog ve istişare merkezidir. 
Bu sebeple, AB Komisyonu üyesi 

Olli Rehn’in, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’a eşlik ederek 
açılış törenine birlikte katılmasını 
son derece anlamlı buluyorum. İs-
tanbul Merkezi, siyasi bir girişim ol-
maktan ziyade, sizler gibi dostların 
iyi niyeti sonucu işlevini yerine ge-
tirebilecek bir merkezdir. Merkez, 
İstanbul için AB’ye katılımın gele-
ceğe yönelik bir hedef olmadığını; 
aksine, şehrin zaten Avrupa’nın 
düşünsel ve sanatsal hayatının ay-
rılmaz bir parçası olduğunu ortaya 
koyacaktır.”  

Müzakere değil, 
diyalog merkezi…

Başkan Topbaş ise yaptığı konuş-
mada, “Bu sanat ve kültür merkezi, 
temsil etmekte bulunduğum ve aynı 
zamanda şehirlerinin Avrupa’nın 
başkentinde temsil edildiğini gör-
mek isteyen İstanbul halkı için 
bir kıvanç kaynağıdır... İstanbul, 
2010 yılında Avrupa Kültür Baş-
kenti unvanını kutlarken hepinizi 
İstanbul’da görmek istiyor, bazıla-

rınızın çok daha önceden ziyarette 
bulunacağına inanıyorum. Brüksel 
İstanbul Merkezi, müzakere değil 
bir diyalog merkezidir. Burası karşı-
lıklı oturup, fikir alışverişi yapaca-
ğımız bir yerdir. Türkiye’nin AB’ye 
tam üyeliğine yönelik müzakere-
ler önümüzdeki yıllarda da devam 
edecektir. İstanbul Merkezi sahip 

olduğumuz ortak değerleri keşfe-
deceğimiz, mevcut farklılıklarımızı 
ifade ederek ortak bir yol bulacağı-
mız ve ortak sorunlarımızı paylaşa-
cağımız bir platformdur” dedi.
AB Genişlemeden Sorumlu Komis-
yon Üyesi Olli Rehn açılış sırasında 
yaptığı konuşmasında; “Gerçekle-
şen açılış, son yıllarda Türkiye ve 
AB arasında gelişen yakın işbirli-
ğinin de bir göstergesi. AB ile en-
tegrasyon sürecini ileriye taşımak 
konusunda yerel yönetimlere çok 
önemli görevler düşüyor. Dolayı-
sıyla bu gibi merkezler bir katalizör 
vazifesi görerek Türkiye’deki yerel 
yönetimler ile Brüksel’deki yerel 
yönetimler arasında bilgi ve de-
neyimlerin paylaşılmasına katkıda 
bulunacak. Merkez’in faaliyetle-
ri sadece diğer şehirlerle ve yerel 
yönetimlerle değil, aynı zamanda 
Avrupa’nın diğer kurumlarıyla, Ko-
misyonla, Parlamentoyla, Konseyle 
ve üye devletlerle ilişkilerin daha 
ileriye taşınması için önemli bir fo-
rum teşkil edecektir” dedi.n 

brüksel’de 
“İstanbul 
merkezi” açıldı…

KÜLTÜr BAŞKENTİ OLMAK İÇİN 
hAZırLıKLArıNı SÜrDÜrEN 
BÜYÜKŞEhİr BELEDİYESİ, 
İSTanbul’u avrupa’nın kalbİ 
Sayılan yerde daha İyİ 
TanıTabİlmek İçİn brükSel’de 
“İSTanbul merkezİ” açTı.

>>
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Çevre ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan başlatılan ve toplumun her kesi-
minden büyük destek gören ağaç dik-
me kampanyası ilçeler bazında da uy-
gulanıyor. Beylikdüzü Belediyesi, bu 
ilçelerden biri. Beylikdüzü Belediyesi, 
“Her Fidana, Bir Fidan” kampanyası 
kapsamında, 10 bin minik öğrenciye 
10 bin fidan dağıttı. Çocuklar, dağıtı-
lan fidanlara bir yıl boyunca baktık-
tan sonra ilçede oluşturulan koruluğa 
dikecekler. 
Bu yıl ikincisi düzenlenen “Her Fi-
dana Bir Fidan Kampanyası”, 5 
Mayıs’ta İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası (İMKB) İlköğretim Okulu’nda 
düzenlenen fidan dağıtım töreni ile 
başladı. Törene İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi 
Orakçı, Büyükçekmece Kaymakamı 
İsmail Gündüz, öğrenciler ve veliler 

katıldı. Törende konuşan Başkan 
Topbaş, şu an 6 milyar olan dünya 
nüfusunun 2050’de 9,3 milyara çı-
kacağını buna paralel olarak doğal 
kaynakların azalacağını, karaların 
yüzde 30’unu kaplayan ormanların 
yüzde 40’ının 20-30 yıl içerisinde yok 
olacağını ifade etti. İklim değişikliği 
nedeniyle yaşam alanlarının giderek 
azaldığını, 1,1 milyar kişinin sağlıklı 
suya erişemediğini ve Afrika’da beş 
yaş altı çocukların ölüm oranlarının 
yüzde 52’ye dayandığını vurgula-
yan Başkan, tüm insanlığın duyarlı 
davranması gerektiğine dikkat çek-
ti. İstanbul’daki yeşil alan miktarını 
yüzde 50 artırdıklarını, dereleri ıslah 
ettiklerini, denizlere kirli su atılma-
ması için büyük biyolojik arıtma te-
sisleri kurduklarını hatırlatan Kadir 
Topbaş, şu anda İstanbul’un 234 
kilometrelik sahil şeridinin 161 kilo-

metresinin denize girilebilir hale gel-
diğini kaydetti. Su havzalarını tehdit 
eden yapılaşmalara karşı 10 bine 
yakın bina yıktıklarını dile getiren 
Topbaş, ilçe ve belde belediyeleriyle 
birlikte kenti alabildiğine yeşillen-
dirmeye çalıştıklarını söyledi. “Her 
Fidana, Bir Fidan” kampanyasının 
doğa sevgisi, hayata bakış ve çevre 
bilincinin oluşması açısından önemi-
ni vurgulayan Başkan Topbaş, ken-
dileri de birer fidan olan çocukların, 
dağıtılan fidanlara bir yıl boyunca 
bakarak, ilçede oluşturulan korulu-
ğa dikeceklerini belirtti. 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi 
Orakçı da çevre bilincini geliştirmek, 
çevreye duyarlılığı artırmak ve ço-
cukları yemyeşil çevreyle buluştur-
mak için iki yıl önce bu kampanyayı 
başlattıklarını ve toplam 50 bin ağaç 
diktiklerini söyledi. n

fidanlar ağaca 
dönecek…
ÇEvrE vE OrMAN BAKANLığı’NıN ÜLKE GENELİNDE BAŞLATTığı 
AğAÇ DİKME KAMPANYASı hıZLA DEvAM EDErKEN beylİkdüzü 
beledİyeSİ, bu yıl İkİncİ kez düzenledİğİ kampanya İle çevre 
gönüllülerİ araSına kaTıldı. 

>>

“Bir çocuğun eğitimi, doğumun-
dan yirmi yıl önce başlar” deyi-
şinden hareket eden ve gelecek 
nesillerin dünya mirasını sahip-
lenmelerini hedefleyen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, ilköğretim 
çağındaki çocuklara çevre bilinci aşılamak için “Çevre 
Bey” adlı animasyon filmi hazırlattı. 7 Mayıs Çarşamba 
günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda galası gerçek-
leşen çizgi filmi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş tanıttı. Galaya çok sayıda ilköğretim okulu 
öğrencisinin yanı sıra, Başkan Topbaş’ın Sanat Danışma-
nı Tiyatro Sanatçısı Kenan Işık, Ulaşım Danışmanı Prof. 
Dr. Mustafa Ilıcalı ve Büyükşehir Bürokratları katıldı.
Törende salonu dolduran çocuklara hitap eden Başkan 
Kadir Topbaş, “Bu çizgi filmi, daralan yaşam alanları-
na ve çevre sorunlarına dikkat çekmek; yok olan doğal 
kaynakların korunmasını sağlamak ve yeni bir müca-
dele başlatmak amacıyla hazırladık. Bu sayede gelecek 
kuşakların dünyayı daha iyi koruyacağına inanıyorum. 

Sadece İstanbul’a değil, Türkiye ve 
dünyaya da ışık tutacak bir çalış-
ma oldu” dedi.
Dünyayı büyüklerden miras olarak 
değil, çocukların emaneti olarak 
aldıklarını ve bu nedenle en iyi 

şekilde koruyarak geleceğe taşımaları gerektiğini vur-
gulayan Başkan Topbaş, çocuklardan çevre kirliliğinin 
önlenmesi ve su tasarrufu konularında büyüklerine ör-
nek olmalarını ve onları uyarmalarını istedi. Çocuklar 
da “Çevreye karşı daha bilinçli olmalıyız. Yaşanabilir bir 
çevreyi birlikte oluşturabiliriz” diyen Başkan Topbaş’a 
alkışlarıyla destek verdi.
Öte yandan, “Çevre Bey” daha gösterime girmeden 
Birleşmiş Milletler’in ilgisini çekti. Filmin yapımcısı ve 
yönetmeni Fehmi Gerçeker, Türkiye’de ilk kez “hare-
ket yakalama teknolojisiyle” çekilen 40 dakikalık çizgi 
filmin, Birleşmiş Milletler’in nezaretinde beş ya da altı 
farklı dile çevrilerek tüm dünyaya dağıtılması için giri-
şimlerinin sürdüğünü açıkladı.n

çevre bey, çevreci 
nesiller yetiştirecek…

İSTANBUL BÜYÜKŞEhİr BELEDİYESİ 
TArAFıNDAN hAZırLATıLAN çevre bey adlı 
çİzgİ fİlm, GELEcEK KUŞAKLArıN ÇEvrE 
SOrUNLArıNA DAhA duyarlı ve daha 
bİlİnçlİ olabİlmeSİnİ amaçlıyor.

>>
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leneksel Türk tiyatrosunun en güzel 
örnekleri buralarda sergilenmektey-
di. Ortaoyunu başta olmak üzere 
burada gerçekleştirilen sanatsal ve 
kültürel etkinlikler Göksu’nun sim-
gesi haline gelmişti.
Göksu deresinin bir başka simgesi 
de dere boyunca arz-ı endam eden 
sandal yığınlarıydı. Bu yığınlar ara-
sında zaman zaman yerini alan sal-
tanat kayıkları, tarihsel öneme haiz 
bir başka önemli noktaydı. Saltanat 
mensupları Göksu’daki bu canlılığı 
paylaşmak üzere içi kadife kumaşla 
döşenmiş ve üç kürekçi tarafından 
çekilen sandallarla buraya gelirlerdi. 
Beykoz İlçesi’nin Göksu Havzası, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ 
Genel Müdürlüğü’nün dev çevre 
yatırımlarıyla tarihteki güzel günle-
rini yeniden yaşamaya başlıyor. Bir 
zamanlar Boğaziçi’nin eğlenceleri 
için rağbet edilen mekânlarından 
olan Beykoz’un Göksu Havzası, ha-
yati öneme sahip çevre koruma ya-
tırımlarıyla atık sulardan arındırıldı. 
Beykoz’un açıktan akan atık suları, 
artık kolektörlerle toplanıyor ve 
denizi kirletmiyor. Bu çalışmalar 
tarihi Göksu Deresi’nde sandal se-
fası yapmayı bir nostalji olmaktan 
çıkardı.n

Zengin kültür mirasına sahip olan 
Göksu Havzası, tarihte pek çok uy-
garlığa ev sahipliği yaptı. Yüzlerce 
yıl öncesine ait yerleşim izleri bu-
lunan Küçüksu ve Göksu Bölgesi, 
18’inci yüzyılda, padişahların has 
bahçelerinden biri olarak kullanıl-
dı. Göksu ve güneyindeki Küçüksu, 
batılılar tarafından “Asya’nın Tatlı 
Suları” olarak adlandırıldı. Göksu 
ve Küçüksu Dereleri arasında kalan 
çayır ise; iskelesi, çeşme meydanı 
ve mesire yeri olma özelliği ile uzun 
yıllar İstanbulluların tercih ettiği bir 
mekân oldu.
Bir mesire yeri olarak Göksu’dan söz 
ederken tarihsel olarak karşımıza iki 
türlü Göksu eğlencesi çıkıyor. Göksu 
Deresi içerisinde yapılan sanatsal ve 
kültürel etkinlikler ile “Boğaz Sefa-
sı” olarak tarif edilen ve Göksu De-
resi dışına dek uzanan eğlenceler… 
Göksu Deresi’nin etrafındaki çimler 
üzerine yer sofraları kurularak ge-

kürekler göksu’ya 
doğru çekilecek…
OSMANLı DÖNEMİNİN EN MEŞhUr MESİrE 
ALANLArıNDAN GÖKSU, BÜYÜKŞEhİr 
BELEDİYESİ’NİN ÇEvrE YATırıMLArıYLA Tarİhİ 
güzellİklerİne ve Sandal Sefalarına 
yenİden kavuşTu. İSTANBULLULArA DA 
ŞAİrİN DEDİğİ GİBİ “ÇEK KÜrEğİ UZANALıM 
GÖKSU’YA” DEMEK KALDı…

darıca boğaziçi hayvanat
bahçesi’ne yolculuk
Çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmesini, 
doğayla barışık, hayvanları seven birer birey 
olabilmesini amaçlayan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi de Boğaziçi Darıca 
Hayvanat Bahçesi’ne geziler düzenliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
çocuklara çeşitli hayvanları 
tanıtmak ve öğrencilere 
hayvan sevgisini kazandırmak 
amacıyla Türkiye’nin tek 
özel hayvanat bahçesi olan 
Boğaziçi Darıca hayvanat 
Bahçesi gezileri düzenliyor. 
Kültür A.Ş. tarafından, 18 
Nisan tarihinde başlatılan 
geziler, sevimli hayvan 
görselleriyle süslenmiş bir 
otobüsle yapılıyor. Çalışmalar 
kapsamında İstanbul il sınırları 
içerisinde bulunan okullardaki 
öğrencilerin Boğaziçi Darıca 
hayvanat Bahçesi’ne ulaşımı 
sağlanarak, hayvanat bahçesini 
toplu halde gezme ve eğlenme 
imkânı sunuluyor.
Keyifli bir gün geçirmek için 
özellikle çocuklu ailelere farklı 
bir alternatif sunan Boğaziçi 

Darıca hayvanat Bahçesi’nde, 
350 çeşit kuş türünün yanı 
sıra 500 çeşit bitki, memeli 
hayvanlar, sürüngenler 
ve balıklar kendi doğal 
ortamlarında yaşıyor. Darıca 
hayvanat Bahçesi ayrıca, 
sayılı hayvanat bahçelerini 
çatısı altında toplayan Avrupa 
hayvanat Bahçeleri Birliği’nin 
de (EAZA) üyesi. Ziyaretçilerin 
dünyanın dört bir yanında 
gelen aslanları, Sibirya 
kaplanlarını, flamingoları, 
balıkları ve daha birçok 
hayvanı hem izleyip hem de 
panolar aracılığıyla pek çok 
bilgi edindikleri bu park, Kültür 
A.Ş.’nin organizasyonuyla 
13 haziran tarihine kadar 
gezilebilecek. Etkinlikler hafta 
içi her gün saat 10.30 ila 15.00 
arasında gerçekleştirilecek. 

>>
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Yaz geldi. Sıcak havalarda, evlerin-
de değil doğanın içinde olmak iste-
yenler, piknik alanlarını, parkları ve 
bahçeleri doldurmaya başladı. Pik-
nik sezonunun açılmasıyla birlikte 
harekete geçen İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Çevre Koruma Daire 
Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlü-
ğü ekipleri de kent genelindeki pik-
nik ve mesire alanlarında kene ve 
diğer haşerelere karşı ilaçlama ça-
lışmalarını başlattı. Bütün yaz bo-
yunca sürdürülecek çalışmalar, son 
zamanlarda İstanbul’da da görülen 
kene ısırmaları sebebiyle tedirgin 

olan vatandaşların güven içinde 
eğlenmelerini sağlıyor. 
Çevre Koruma Müdürü Ali Oktar, 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 
vatandaşların dinlenip şehir stre-
sinden uzaklaşabilmek amacıyla 
gittikleri mesire yerlerinde geçen 
yıllarda yaşanan kene vakalarının 
da dikkate alınarak ilaçlama çalış-
ması yapıldığını belirtti. Müdürlük 
bünyesinde 520 kişiden oluşan 
120 ekibin, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin sorumluluk alanla-
rında kalan 1400 hektarlık piknik 
ve mesire yerinde bu çalışmayı sür-

dürdüğünü ifade eden Oktar, yaz 
sonuna kadar bu çalışmanın de-
vam edeceğini söyledi. Oktar, ilaç-
lamada Sağlık Bakanlığı’ndan ruh-
satlı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 
onayladığı kimyasal ilaçları kullan-
dıklarını ve ilaçların etki süresinin 
30 ila 40 gün olduğunu, bu süreler 
dikkate alınarak ilaçlamaların tek-
rarlanacağını kaydetti. Söz konusu 
ilaçların sadece keneye karşı etkin 
olduğunun, diğer canlı yaşamını 
etkilemediğinin altını çizen Oktar, 
talep gelmesi halinde şahıslara ait 
özel alanlarda da ilaçlama çalış-

ması yapılacağını bildirdi. Oktar, 
sivrisinekle mücadelede bugüne 
kadar yapılmış yöntemlerin dışın-
da bilimsel yöntemle mücadeleyi 
sürdürdüklerini ve şu ana kadar 
yaklaşık 30 bin sinek üreme kay-
nağına ulaşılarak ilaçlandığını 
söyledi. Yaşanan paniğinin vatan-
daşların başka haşerelerin ısırığını 
keneyle karıştırmasından kaynak-
landığını belirten Müdür Oktar, 
“Bir sürü canlı var. Her ısırık kene 
ısırığı değil. Keneyle karıştırılıyor. 
Bu da vatandaşın hassasiyetinden 
kaynaklanıyor” dedi. n

İstanbul’da ilaçlama yapılan alanlar

İstanbulluların gittikleri mesire alanlarında, park ve bahçelerde huzur içinde 
eğlenebilmesini, ailece piknik yapabilmesini amaçlayan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Avrupa ve Anadolu yakasında ilaçlama çalışması yaptığı yerler 
şu şekilde sıralanıyor. 

avrupa yakası 
Ayvat Mesire Yeri 
Azizpaşa Mesire Yeri 
Bahçeköy Fidanlığı 
Belgrad Ormanları-Bentler 
Belgrad Ormanları-F.rıfkı Atay 
Belgrad Ormanları-Neşet Suyu 
Binbaşı Mesire Yeri 
Çatalca-M. Çakmak Mesire Yeri 
Çilingoz Mesire Yeri 
Fatih Çeşmesi 
Mesire Yeri 
Fatih Çocuk Ormanı Parkorman 
Fatih Ormanı Mesire Yeri 
Gazi Mahallesi Mesire 
Yeri Göktürk Fidanlığı 
Göktürk Göleti Mesire Yeri 
ırmak Mesire Yeri 
İmrahor Mesire Yeri 
İnceğiz Mesire Yeri 
Kirazlıbent Mesire Yeri 
Kömürcü Bendi Mesire Yeri 
Kurt Kemeri Mesire Yeri 
Marmaracık Mesire Yeri 
Mehmet Akif Ersoy Mesire Yeri 
Şamlar Mesire Yeri

Tayakadın Mesire Yeri 
cumhurbaşkanlığı Köşkü 
Bağcılar Piknik Alanı 
Maçka Parkı 
Yıldız Parkı 
Emirgan Parkı 
Florya Ormanları 
Eyüp Tekkeli Parkı 
Eyüp Osmanlı Parkı 
Eyüp Çobançeşme Parkı 
Avcılar Sahili 
Şeyh Şamil Parkı 
Bolluca Koruluğu 
Bolluca Mesire Yeri 
Kent Ormanı Parkı 

asya yakası 
Avcıkoru Mesire Yeri 
Aydos Mesire Yeri
Elmasburnu Mesire Yeri 
hacet Deresi Mesire Yeri 
Kaymakdonduran Mesire Yeri 
Mihrabad Mesire Yeri 
Polonezköy Tabiat Parkı 
Sazakçeşme Mesire Yeri 
Taşdelen Mesire Yeri 

yaz aylarında, özellİkle hafTa Sonlarını yeşİlİn 
İçİnde geçİrmek İSTeyenler pİknİk alanlarına 
gİdİyor. BÜYÜKŞEhİr BELEDİYESİ DE hALKıN SAğLığıNı 
KOrUMAK AMAcıYLA KENTİN hEr İKİ YAKASıNDAKİ PİKNİK 
ALANLArı İLE PArK vE BAhÇELErİ İLAÇLıYOr. 

İstanbul’un yeşili korku 
değil, huzur veriyor
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hollandalılara 
İSmek’te
eğitim

Hollanda ROC Eindhoven Refah, 
Kültür ve Eğitim Okulu yöneticile-
ri, geçen sene İSMEK’i ziyaret etmiş 
ve buradaki eğitim sisteminden son 
derece etkilenerek ortak projeler 
yapmak istediklerini belirtmişlerdi. 
Avrupa’da, özellikle de Hollanda’da 
yaşayan Türk vatandaşlarına da 
meslek eğitimi veren ROC ile işbir-
liği yapan İSMEK, “Sosyal Refah ve 
Kültür” adı verilen projeyi uygula-
maya başladı. 
13 Nisan’da başlayan ve 18 Mayıs’a 
kadar devam eden proje çerçeve-

sinde, ikisi Türk 20 öğrenci, ken-
dilerine refakat eden iki eğitmenle 
birlikte İstanbul’a geldi. Kurs bo-
yunca öğleden önce bir eğitim ku-
rumunda daha sonra da İSMEK kurs 
merkezlerinde eğitim alan öğrenci-
ler, 1 Mayıs’ta bir etkinlik düzenle-
di. Hollandalı kursiyerler “Hollanda 
Günü”nde ülkelerinin kültürlerini 
Türkiyeli arkadaşlarına tanıttılar. 
İSMEK’in ROC ile girdiği bu işbirli-
ği, uluslararası eğitim kurumlarıyla 
yapılacak yeni projelerin ilk adımı 
olarak nitelendiriliyor. n

Güneydoğu Anadolu’nun ekonomik ve sosyal zor-
luklarla sürekli mücadele eden kadınları, bir anlamda 
“üretimde biz de varız” demek için yola çıktılar. Adıya-
man, Batman, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa 
ve Şırnak’tan yola çıkarak İstanbul’da buluşan kadınlar, 
el emeği, göz nuruyla ürettiklerini Taksim Meydanı’nda 
açılan sergiyle geniş kitlelere tanıttılar. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından 
21 ila 27 Mayıs arasında açık kalan sergide, Meydan’a 
kurulan çadırların içinde ürettikleri yöresel ürünleri 

“görücüye çıkaran” kadınlar, bu bölgenin kültürünün 
tanıtılmasına da aracılık ettiler.  Taksim Meydanı’nda bu 
yıl ikinci kez düzenlenen sergide, sekiz ilin yardıma ihti-
yaç duyan kadınlarının ürettiği yöresel eşyalar, İstanbul 
halkından büyük ilgi gördü. Güneydoğu’dan gelen yö-
resel eşyaların yanı sıra Kadın Koordinasyon Merkezi ve 
İSMEK kurs merkezlerinde hazırlanan ürünler topluca 
İstanbullularla buluştu. Kısa zamanda panayır havasına 
bürünen sergi, Güneydoğulu kadınların bundan sonraki 
çalışmaları için motivasyon kaynağı oldu. n

hOLLANDALı EğİTİM KUrUMU İLE 
İŞBİrLİğİ YAPAN İSMEK, İkİSİ Türk 20 
öğrencİye kurS merkezlerİnde 
eğİTİm verdİ.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları 
(İSMEK), Abu Dhabi’de düzenlenen “Yeni Dünya Tasarımları” 
başlıklı Uluslararası İç Dekorasyon Fuarı’na katıldı. 30 Mart ila 2 
Nisan tarihleri arasında düzenlenen, Avrupa ve Ortadoğu’dan 
birçok ülkenin katıldığı Fuar’da, İSMEK’in standında yer alan seçkin 
el sanatları eserleri, ziyaretçiler ve medya kuruluşları tarafından 
beğeniyle karşılandı. 
Fuar’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni temsil eden Eğitim Müdürü 
Mehmet Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
İSMEK’e çok büyük önem ve destek verdiğini, 190 bin İstanbullunun 
bu kurumdan ücretsiz sanat ve meslek eğitimi aldığını ve Türk 
geleneksel sanatlarının tanıtımı için Fuar’ı çok önemli olduğunu 
belirtti. Doğan ayrıca, bu tür organizasyonlarda İSMEK ürünlerinin 
satışıyla kursiyerlerin gelir elde ettiğini ve iş dünyasıyla da önemli 
bağlantılar kurduklarını da vurguladı.
Fuar süresince çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, İSMEK’le 
işbirliği yapma teklifinde bulundu. Firmalardan, el ve makine nakışı 
siparişlerinin yanı sıra farklı tasarım istekleri (parfüm şişesi, kese, deri 
tasarımları) ve dekoratif ürün siparişleri geldi. n

>>

İSmek abu dhabi’deydi… 
güneydoğulu kadınlar 
“biz de varız” dedi!
TAKSİM MEYDANı, MAYıS AYıNDA GÜNEYDOğULU 
KADıNLArıN EL EMEğİ, GÖZ NUrUYLA ÜrETTİKLErİYLE 
OLUŞAN SErGİYE Ev SAhİPLİğİ YAPTı. güneydoğulu 
kadınlar bu Sergİ aracılığıyla bİr anlamda 
“üreTİmde bİz de varız” dedİ.  
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>> Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz, siyasetle ilişkiniz nasıl 
başladı?
1960’da, Giresun doğdum. Lise eği-
timine devam etmek için İstanbul’a 
geldim. İÜ İşletme Fakültesi’nden 
mezun olup yine aynı üniversitede 
yerel yönetimler mastırı yaptım. 
Dedem, şimdiki ifadeyle “Vizyon 
sahibi” biriydi ve “Bu çocuk okuya-
cak ve adam olacak” derdi. Adam 
olmak; bu memlekete, doğup büyü-
düğümüz topraklara hizmet etmek 
demek. Belediye başkanlığı seçim-

lerine, Zeytinburnu’nda yaşayanla-
ra daha iyi bir hayat standardı sun-
ma arzusuyla girdim. 1999’da ilk 
kez Belediye Başkanı oldum. 2004 
seçimlerinde ise il genelinde ken-
di partimde en yüksek oy oranıyla 
seçilen belediye başkanı olarak bir 
rekora imza attım. 

Size göre Zeytinburnu’nun  
önemli sorunları neydi, bunları 
nasıl çözdünüz?
Başkan olduktan birkaç ay sonra, 
sorunları anlamak amacıyla bir 

hayali gerçek
kılan bir başkan…
zeyTİnburnu beledİye başkanı muraT 
aydın, DOKUZ YıL ÖNcE hALKıN SADEcE 
YÜZDE 35’İNİN BU İLÇEDE YAŞAMAKTAN MUTLU 
OLDUğUNU, GÜNÜMÜZDE İSE BU OrANıN 
YÜZDE 75’E ÇıKTığıNı SÖYLÜYOr.

kültürlerin kaynaşmasının sembolü 
oldu. Mesir macunu yapmasıyla ünlü 
Merkezefendi, yaklaşık 450 yıl önce 
burada yaşamış, önemli bir tabip. Ta-
rihteki bu değere sahip çıkarak gele-
neksek tıp konusuyla ilgili etkinlikler 
başlattık. Büyükşehir Belediyemizin 
de yardımıyla 14 bin metrekarelik bir 
alanda Türkiye’nin ilk ve tek tıbbi bit-
kiler bahçesini kurduk.  

Bir de aileye yönelik 
çalışmalarınız var. Onlardan da 
bahseder misiniz?
Aile Koruma ve Destek Merkezi’ni 
hayata geçirdik. Ayda yaklaşık 200 
kişinin başvurduğu merkezimizde 
aile bireylerinin sağlık, ekonomik 
ve hukuki sorunlarını, eşler arasında 
çıkan problemleri hiçbir ücret talep 
etmeksizin çözmeye çalışıyoruz. 
Yaptıklarımızla bir dönüşüm sağla-

anket yaptık. “Zeytinburnu’nda 
yaşamaktan memnun musunuz?” 
diye sorduk ve halkın sadece yüzde 
35’inden memnunum yanıtı aldık. 
Her 100 kişiden 55’i burada yaşa-
mak istemiyordu. Memnuniyetsiz-
liği ortadan kaldıracak projeler için 
harekete geçtik. Özellikle 80 son-
rasında yoğun olarak kaçak binalar 
yükselmeye başladı. Önceden belli 
ölçüde aidiyet bağı duyanlar bile 
komşularını tanıyamaz oldu. 

Siz de bir yandan kültürel 
mozaiği simgeleyen bir anıt 
yaptırdınız, bir yandan da 
ortak kültürel değerleri ön 
plana çıkaran çalışmalar 
gerçekleştirdiniz…
Evet, Onuncu Yıl Caddesi’ndeki dün-
yayı kaldıran üç el ve zeytin dalı hey-
keli, ilçemizi özetlerken barışın ve 

dığımızı ve yaşamı güzelleştirmeye 
başladığımızı düşünüyorum. Yakın 
bir tarihte yaptırdığımız ankette “bu-
rada yaşamaktan mutlu musunuz” 
sorusunu yeniden gündeme getir-
dik. Bu sefer yüzde 75 mutluyum 
yanıtı aldık. Epey aşama kat etmişiz. 
Zeytinburnu’nu modern çağın gerek-
sinimlerinin karşılandığı bir ilçe hali-
ne getirdik. Çalışmalarımızda ilklere 
imza attık ve hem bu kente hem de 
Türkiye’ye örnek teşkil ettik. 

Zeytinburnu’nun İstanbul 
içindeki konumu ve önemi 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Zeytinburnu bırakın Anadolu’yu, 
Rumeli, Doğu Türkistan ve 
Afganistan’dan bile göç almış, alıyor. 
Tarih boyunca tüm kültürlerin barış 
içinde yaşadığını göz önünde bu-
lundurarak “Kültür Vadisi” projesini 
geliştirdik. Bu bölgede Merkezefendi, 
Yenikapı Mevlevihanesi, Balıklı Rum 
Manastırı, Mezarlıklar, Ayazma, sur 
bölgesi gibi tarihi ve kültürel birçok 
yapımız var. 1999’da ilk kez belediye 
başkanı olduğumda söz konusu du-

murat aydın, üç ya da dört yıl içerisinde 
tamamlanması planlanan kültür vadisi aracılığıyla 
zeytinburnu’nun İstanbul denince akla gelen birkaç 
yerden biri olacağını hayal ediyor. 

rumu, o dönemde Beyoğlu Belediye 
Başkanı olan Kadir Topbaş ile görüş-
tüm. Mimar olması nedeniyle kendi-
lerinden yardım rica ettim. Kadir Bey 
gelip incelemede bulundu ve beni 
birkaç hoca ile tanıştırdı. Çalışmanın 
ilk meyvelerini 2000 yılının Mayıs 
ayında aldık. Bu çalışmanın yapıldığı 
alana da Kültür Vadisi ismini koyduk. 
Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Merkezefendi 
Konağı restorasyonu, Yenikapı Mev-
lihanesi, Panoramik Fetih Müzesi ve 
Takkeci İbrahimağa Cami restorasyo-
nu bu bütünün içinde yer alan parça-
lar. Bu çok önemli bir proje, burada 
Hükümet, Büyükşehir ve Zeytinbur-
nu işbirliği yaptı. Üç ya da dört yıl 
sonra bu proje tamamen bittiğinde, 
Kültür Vadisi’nin İstanbul denince 
akla gelen birkaç yerden biri olmasını 
hayal ediyoruz. 

Özel ilgi alanlarınız neler?
Fotoğraf çekiyorum. Bu konuda geniş 
bir arşivim var. Futbol maçlarını izle-
meyi seviyorum. Partimizin oluştur-
duğu Siyaset Akademisi’nde de Dene-
yim Paylaşımı dersleri veriyorum. n



40  İSTANBUL BÜLTENİ - ULAŞIM ULAŞIM - İSTANBUL BÜLTENİ  41

Verdiği hizmetle, dünyanın en iyi 
şirketleri arasına giren İDO, bir ilke 
daha imza atıyor. İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
talimatıyla harekete geçen İDO, sa-
dece bu kentin değil Türkiye’nin ilk 
“Deniz Taksisi”ni Boğaz’ın serin sula-
rıyla buluşturdu. “Deniz Taksi”sinin 
kamuoyuna tanıtımı amacıyla Or-
taköy İskelesi’nde gerçekleştirilen 
törene İDO Genel Müdürü Ahmet 
Paksoy, Teknomar Denizcilik A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Alphan 
Manas ve şirketin Genel Müdürü 
Gürkan Çanga katıldı. 21 Mayıs’ta 
düzenlenen törende, “Deniz Taksi” 
uygulamasının yapımı devam eden 
beş aracın tamamlanmasıyla birlikte 
Eylül ayından itibaren seferlere baş-
layacağını belirten İDO Genel Müdü-
rü Ahmet Paksoy, “Bugün İDO için 
tarihi bir gün. Deniz Taksi projesi dört 

aydır üretim sürecindeydi. Bugün ilk 
Deniz Taksi’yi denize indiriyoruz. İlk 
etapta altı taksi ve 27 durakla başla-
yacak uygulama, sistemli ve planlı bir 
şekilde büyüyecek. Sürekli kontrol 
altında tutup zamanla tüm İstanbul’a 
yayacağımız bu proje aracılığıyla ula-
şımda denizin kullanılmasını sağlaya-
cağız. Deniz Taksi, denizde tarife dışı 
hizmet almak isteyenlere cazip bir 
fırsat sunacak” dedi.

Deniz taksiler dünyaya örnek 
olacak… 

Söz konusu uygulamayla denizde 
kişiye özel taşımacılık hizmeti vere-
ceklerini kaydeden Ahmet Paksoy, 
“İstanbullular, Başkanımız Kadir 
Topbaş’ın kendi projesi olan Deniz 
Taksi ile 24 saat denizden ulaşım 
imkânına sahip olabilecek. Bu pro-
jede, kentin her noktasına ulaşmayı 

hedefliyoruz. Dünyanın birçok şeh-
rinde Deniz Taksi var. Ancak bizim 
projelendirdiğimiz bu tekneler, tek-
nolojisiyle ve kalitesiyle dünyaya 
örnek olacak” dedi.
Deniz Taksi’lerin belirlenen iskele-
lere telefon ya da SMS ile çağrıla-
bileceğini, bu araca binen vatan-
daşların yolculuk süresi ve ücret 
ile ilgili bilgilendirileceğini belirten 
Paksoy, konuşmasının devamında 
şunları söyledi: “Akıllı Sistem deni-
len işletim sistemiyle yolcular yön-
lendirilecek. Bugün Deniz Taksi’nin 
prototipini gösterdik. Bunlar, son 
teknolojiyle donatılmış, İDO stan-
dartlarına sahip, denizde güvenliği 
sağlayan hizmet kalitesini üst dü-
zeyde vermek amacıyla tasarlan-
mış tekneler. Teknede seyir cihaz-
larından yolcu konforuna, ergono-
miden panoramik görüntüye kadar 

her şey düşünüldü. Yolcu talebine 
göre taksi sayısı kademeli olarak 
artırılacak.”
Törende konuşan Alphan Manas da 
İDO ile birlikte İstanbul’u yeni bir 
ulaşım aracına kavuşturduklarını 
belirtti ve ekledi; “Deniz taksilere 
nakit ya da kredi kartıyla ödeme 
yapılabilecek. Gündüz 15 YTL’den 
açılarak her deniz milinde 10 YTL’lik 
artışın olacağı bu araçlarda gece ta-
rifesi 20 YTL’den başlayacak ve her 
deniz mili 15 YTL artacak” dedi.  
Deniz Taksi hizmeti verecek araç-
ların her biri 250 bin dolara mal 
oldu. 10-12 metre uzunluğa, 4-5 
metre genişliğe, 10 yolcu kapasi-
tesine sahip araçlar ilk etapta altı 
adet üretilecek. Saatte 18 mil hız 
yapan Deniz Taksi’lerinde, deniz 
otobüslerinin güvenlik sistemi bu-
lunacak.  n

İlk “deniz Taksi” 
boğaz’a indi…

İDO, BAŞKAN KADİr TOPBAŞ’ıN 
TALEBİYLE TUZLA TErSANESİ’NDE 
ÜrETİLEN “DENİZ TAKSİ”SİNİ 
KAMUOYUNA TANıTTı. “denİz 
TakSİ”lerİ eylül ayından İTİbaren 
İSTanbulluların hİzmeTİnde 
olacak. 
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Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nunu ve cesaretini gösteren, eşi-
ne zor rastlanır bir projeydi “7 
Tepeye, 7 Tünel”. Hummalı ve 
azimli çalışlar tüm hızıyla sürü-
yor. Çalışmalar ilerledikçe, so-
nuca ne kadar yakın olunduğu 
da ortaya çıkıyor. Dolmabahçe-
Dolapdere, Piyalepaşa-Kağıthane 
yollarının son tüneli olan 
Dolmabahçe-Bomonti hattının 
birleştirilmesi de bunu kanıtlıyor. 
Dolmabahçe-Bomonti arasını 3,5 
dakikaya indirecek karayolu tü-
nelleri, Halaskargazi Caddesi’nin 
altında iş makinesiyle vurulan 
son darbenin ardından birleşti. 

Yerin 40 metre altında birleşen 
tünelin, yoğun trafiğe önemli bir 
rahatlama getireceğini belirten 
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, “Bugün, İstan-
bulluların en mutlu günü. Basın 
mensuplarımızla birlikte tarihi bir 
olaya tanıklık ediyoruz. Çünkü İs-
tanbul için ilk tünel olarak kabul 
edeceğimiz Kağıthane-Bomonti, 
Kağıthane-Piyalepaşa ve Dolma-
bahçe bağlantı tünelleri kavuştu. 
Kazı işi bitti. Artık kaplama, elekt-
romekanik ve ince yapı çalışmaları 
devam ediyor. Müjdeyi veriyorum; 
bu hattı yılsonunda İstanbulluların 
hizmetine alacağız” dedi.

33 noktada projelendirdikleri 
tünel yolların yapımının hız-
la sürdüğünü belirten Başkan, 
Kağıthane-Dolmabahçe hattı için 
60 teknik elaman ile bini aşkın 
personelin görev aldığını söyle-
di. Başkan, “Sarıyer-Çayırbaşı 
Hattı’nın inşası devam ederken,  
Fulya-Akatlar inşaatı çok ya-
kında başlayacak. Tünel yollar 
yaparak, İstanbulluları trafiğe 
sokmadan, ağır şartlarla istimlak 
bedelleri ödemeden, kısa sürede 
by-pas yollarına kavuşuyoruz. 
Şu anda Dolmabahçe’de İnönü 
Stadı’nın hemen arkasındaki 
tünel yolun girişindeyiz. Bura-
dan Kağıthane Bölgesine ya da 
TEM’e erişmek için zaman za-
man 1,5 saat harcanıyordu. Tü-
nel yol açıldığında Kağıthane’ye 
beş dakikada, havaalanına ise 
15 dakikada erişim imkânı sağ-
lanacak. Böylece Piyalepaşa ve 
Çağlayan’daki trafik yoğunluk-
ları azalacak” dedi. 

Yakın gelecekte erişim 
sıkıntısı kalmayacak…

İstanbul’daki araç sayısı ile nü-
fusun her geçen gün daha da 
arttığına dikkat çeken Kadir Top-
baş, “Bu gelişmeyle eş zamanlı, 
hatta daha hızlı erişim aksları 
oluşturmak zorundayız. Trafik 
yoğunluğunun önüne geçmek 
zorundayız. Metrolar biz göre-
ve geldiğimizde yetersizdi. Çok 
hızla raylı sistem yapımına baş-
ladık 22 kilometreyi hizmete 
aldık. Yılda 15 kilometre metro 
yapmaya devam ediyoruz. Deniz 
ulaşımını da çok iyi bir noktaya 
getirdik ve geliştirmeye devam 
ediyoruz. Karayolu sistemlerinde 
ise bugüne kadar 152 kavşak ve 
yol düzenlemesi bitirdik. İstan-
bul ‘7 Tepeye 7 Tünel’ projesiy-
le, 150 kilometrelik toplam 33 
tünel yola kavuşacak. Bütün bu 
çalışmalarla İstanbul’da erişimi 
ve toplu taşımayı çok daha etkili 
hale getireceğiz” dedi.n

İstanbul, 
yedi tüneline 
kavuşuyor...

“7 Tepeye, 7 TüNel” SLOGANıYLA 
BAŞLATıLAN ÇALıŞMADA hıZLA YOL 
ALıNıYOr. DOLMABAhÇE-DOLAPDErE, 
PİYALEPAŞA-KAğıThANE YOLLArıNıN 
SON TÜNELİ OLAN DOLMABAhÇE-
BOMONTİ hATTı, BAŞKAN KADİr 
TOPBAŞ’ıN KATıLDığı Bİr TÖrENLE 
BİrLEŞTİrİLDİ.  

>>

Tüneller hayatı kolaylaştıracak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da 
dikkat çektiği gibi “7 Tepeye 7 Tünel” projesi, hem araç 
sayısı hem de nüfusu her geçen gün biraz daha artan bu 
kentin ulaşımına nefes aldıracak. İşte İstanbul’un yakın bir 
tarihte sahip olacağı tüneller ve bu tünellerin uzunlukları…

İnşaatı devam eden 
karayolu Tünelleri:
Dolmabahçe-
Bomonti Tüneli: 
2 bin 340 metre
Piyalepaşa-Kağıthane 
Tüneli: 
1506 metre
Sarıyer-Çayırbaşı 
Tüneli: 
4 bin 100 metre

İhale aşamasındaki 
karayolu Tünelleri
Dolmabahçe-Fulya 
Tüneli: 
2 bin 127 metre
Fulya-Levazım Sitesi 
Tüneli: 
4 bin 450 metre
Levazım Sitesi-
Akatlar Tüneli: 
3 bin 360 metre
Levazım-Zincirlidere 
Tüneli: 
2 bin 940 metre
Eyüp-Silahtarağa 
Tüneli: 268 metre

projesi devam eden 
karayolu Tünelleri 
Üsküdar-Paşalimanı-
Ahmediye Tüneli: 
560 metre
Baltalimanı-Ayazağa 
Tüneli: 
4 bin 568 metre
Tophane-İplikçi 
Tüneli: 
2 bin 550 metre
Taşkızak-hasköy 
Tüneli: 940 metre
Eyüp Mezarlık halid 
bin Zeyd Bulvarı-
Sahil Yolu Tüneli: 700 
metre
Sarıyer-Merkez-Sahil 
Tüneli: 
556 metre

Bu üç karayolu 

tünelinin toplam 

uzunluğu:

7 bin 946 metre

Bu beş karayolu 

tünelinin toplam 

uzunluğu: 

11 bin 127 metre.

Bu altı karayolu 

tünelinin toplam 

uzunluğu: 

9 bin 874 metre. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
“7 Tepe 7 Tünel” projesi kapsamın-
da, Bomonti-Dolmabahçe Karayolu 
Tüneli’nin tek yönde kazı çalışma-
sını tamamladı. Kağıthane’ye ulaşı-
mı yedi dakikaya indirecek tünelin, 
Dolmabahçe’den Bomonti’ye gidiş 
yönünde son kazı çalışmaları, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın denetiminde ger-
çekleştirildi. Dolmabahçe-Bomonti 
tünel çalışmasının 30 Mart tarihinde 
tamamlanmasıyla birlikte çalışan iş-
çiler, tünelden Türk Bayrağı ile çıktı-
lar. Baklava ikram ederek işçileri kut-
layan Başkan, onlarla hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Hattın diğer yöndeki kazı 
çalışmalarının 20 gün içinde bitece-
ğini belirten Başkan Kadir Topbaş, 
“Bu çalışmayı can simidi olarak gö-

rüyorum. Dolmabahçe’den Atatürk 
Havalimanı’na gitmek isteyen biri bu 
tünel bandına girip 10-15 dakikada 
havaalanına erişecek. Yoğun saatte 
Kağıthane’den Dolmabahçe’ye 45 
dakikada ulaşan birisi, 3,5 kilomet-
relik tünel yolla saatte 70 kilomet-
re hızla aynı yolu yedi dakikada kat 
edecek. Bu hattı yılsonuna yetiştire-
ceğiz” dedi.

Ulaşıma dört yılda 
dev yatırım…

İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu 
noktalarda toplam 33 adet karayolu 
tüneli planladıklarını belirten Başkan 
Topbaş, son dört yıl içinde ulaşıma 
9 milyar YTL yatırım yaptıklarına 
dikkat çekti. Kağıthane-Piyalepaşa, 
Bomonti-Dolmabahçe ve Sarıyer-

Çayırbaşı Karayolu tünellerinin inşaa-
tının sürdüğünü hatırlatan Kadir Top-
baş, toplam 11 bin 127 metre uzun-
luğunda beş yeni tünel yol inşaatının 
ihale aşamasına geldiği açıkladı.
Bomonti-Dolmabahçe Karayolu Tü-
neli, Dolmabahçe Stadı’nın kuzeyin-
den başlayarak Taksim ve Feriköy’ü 
alttan geçtikten sonra Bomonti’den 
çıkacak. Piyalepaşa’dan başla-
yan diğer tünel yol ise Okmeyda-
nı ve Çağlayan’ı alttan geçerek 
Kağıthane’ye ulaşacak. Mevcut 
Sütlüce bağlantı yolundan da TEM 
Otoyolu’na bağlantı yapılacak. Her 
iki noktada yapılan beş kavşakla 
tünel yolun trafiği, diğer yollara en-
tegre edilecek. Kağıthane-Dolmahçe 
arasında yapılan iki tünel yolun mali-
yeti 223 milyon YTL.  n

“Güvenle Park, Güleryüzle Hizmet” 
anlayışıyla her geçen gün İstanbul-
lulara yeni hizmetler sunan İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi şirketi 
İSPARK, 2008 İlkbahar Dönemi Eği-
timleri kapsamında idari personele 
yönelik “Etkin Yönetim ve Kurum 
Kültürü” konulu eğitim semineri 
düzenledi. Eğitim semineri açılışın-
da konuşarak İstanbullulara nitelik-
li otopark hizmet verebilmek için 
eğitim sürecine önem verdiklerini 
belirten İSPARK Genel Müdürü Ka-
dir Gurbetci “Otoparkçılık alanın-

daki sorunları çözebilmek için ça-
lışıyoruz. Daha önce kamuoyunda 
niteliksiz işletmecilik olarak algıla-
nan kötü imajı silip, otoparkçılığı 
meslek haline dönüştürebilmek için 
İSMEK’le görüşüyoruz. Otoparkçılık 
yapacak adaylara mesleki eğitim 
verebilmek için ortak bir çalışma 
yürütüyoruz” dedi. Eğitimin son 
bölümünde kurum içinde daha et-
kin bir iletişim kurulabilmesi için, 
birim yöneticileri ve saha sorumlu-
ları yaşadıkları sorunları ve çözüm 
yollarını tartıştılar. n

“otoparkçı”
algısı değişiyor...

dolmabahçe-kağıthane 
arası yedi dakika...

GÜLEr YÜZLE, GÜvENLİ hİZMET vErMEYİ 
İLKE EDİNEN İSPArK, oToparkçılığı meSlek 
halİne geTİrmeye çalışıyor. İSPArK’A BU 
KONUDA EN BÜYÜK DESTEğİ İSMEK vErİYOr. 

ULAŞıMA 9 MİLYAr YTL YATırıM YAPAN BÜYÜKŞEhİr 
BELEDİYESİ, dolmabahçe İle kağıThane araSını yedİ 
dakİkaya İndİrecek TÜNELİN İLK ETABıNı TAMAMLADı. 
SON KAZı ÇALıŞMASıNA BAŞKAN TOPBAŞ DA KATıLDı. 

>>

>>
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İSpark,
İtalyan konsolos'u
ağırladı 

İSPARK’ın Mecidiyeköy’deki genel 
müdürlük binasını gelen İtalya’nın 
İstanbul Konsolosu Massimo Rus-
tico, şirketin İstanbul’daki başarılı 
çalışmalarını uzun süreden beri ya-
kından takip ettiklerini belirterek, 
“Özellikle trafiğe yaptığınız katkı ve 
yeni otopark yapma girişimleriniz 
oldukça heyecan verici” dedi. İS-
PARK Genel Müdürü Kadir Gurbetci 
ile görüşmesinde, kısa süre sonra 
Cihangir’de yapımına başlanacak 
yarı otomatik yer altı katlı oto-
parkı hakkında bilgi alan Massimo 
Rustico, otoparkta fuaye ve fitness 
salonları olmasının, üzerinde yeşil 
alan ve sosyal donatı alanları bu-
lunmasının çağdaş bir düşüncenin 
ürünü olduğunu söyledi. İSPARK’ın 
yaptığı otoparkları İtalyan işadam-
larına tanıtacaklarını belirterek 
Konsolos, “Bu otoparklar İtalyan 
işadamları için güzel bir yatırım 
fırsatı olacaktır. Onları bu nedenle 
İstanbul’a davet edeceğim” dedi. 
İstanbul’da İSPARK’ın kurulmasıyla 
birlikte farklı bir otopark hizmeti 
verildiğini anlatan Genel Müdür Ka-
dir Gurbetci de İstanbul’a yakışan 
otoparklar yapmak için kolları sıva-
dıklarını ve yatırımlarının aralıksız 
sürdüğünü kaydetti. n

İTalya’nın İSTanbul 
konSoloSu maSSİmo 
ruSTİco, İSPArK’ı ZİYArET 
EDErEK, GENEL MÜDÜr 
KADİr GUrBETcİ’DEN 
ŞİrKETİN ÇALıŞMALArı 
hAKKıNDA BİLGİ ALDı. 

Çalışmaları tamamlanan Bos-
tancı Oruç Reis İDO İskelesi, 
yeni ve modern yüzüyle İstanbul-
luların hizmetine girdi. Yapı İşleri 
Müdürlüğü tarafından yenilenen 
iskelenin açılış törenine katılarak 
bir konuşma yapan İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, yenilenme işleminin 3 
milyon 915 bin YTL’ye mal olduğunu belirterek, şirke-
tin derme çatma ve estetik olmayan iskele görüntüle-
rine son verdiğini, bir dünya metropolü olan İstanbul’a 
da bunun yakıştığını söyledi. Yılsonu itibariyle, beş yılda 
İstanbul’a 22 milyar YTL yatırım yapmış olacaklarını vur-
gulayan Başkan, “Bu yatırımların kaynağı, AK Parti hükü-
metinin iktidarda olması değil, AK Parti anlayışının yerel 
yönetimlerde olmasıdır. Bu dönem kaynaklarımız yüzde 
40 düşmesine, sorumluluğumuz ise 3,5 katına çıkmasına 
rağmen, tencerede pişirip kapağında yiyoruz. Yatırımlara 
çok büyük önem veriyoruz” dedi.
Cumhuriyet tarihi boyunca İstanbul’a 57 kavşak yapıl-
dığını belirten Başkan Topbaş, kendi dönemlerinde ise 
152 kavşak ve yol düzenlemesinin bitirildiğini, 44’ünün 
inşaatının devam ettiğini, 30’unun ihale aşamasına gel-
diğini, hedefin 349 olduğunu kaydetti. Metro ve tünel 

yol yatırımlarının, büyük bir hızla 
sürdüğünün altını çizen Başkan 
Topbaş, “Önümüzdeki dönem 
sonuna kadar metro ağını Kartal, 
Tuzla, Silivri, Beykoz ve Sarıyer’e 
kadar genişleteceğiz” dedi.
Şehir Hatları işletmesinin İDO’ya 
geçmesinin ardından, 16 yeni 
iskele açtıklarını, çok sayıda 

gemi aldıklarını, İDO’nun her gün 325 bin yolcu, 25 
bin araç, yılda ise 98 milyon yolcu taşıdığını söyleyen 
Başkan, kendi dönemlerinde deniz ulaşımında yüzde 
60 yolcu artışı sağlandığına dikkat çekti. Topbaş, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Denizde, çok daha hızlı sefer 
yapacak gemiler getireceğimizi söyledik. Bu, eski ge-
miler kalkacak şeklinde anlaşıldı. Eski gemileri kaldır-
madık, hatta jilet olmayı bekleyenleri bile yenileyerek 
sefere aldık. ‘Vapurunu Kendin Seç’ kampanyasıyla İs-
tanbulluların istediği modelde 20 gemi siparişi verdik. 
Beş tanesi Ekim ayından itibaren gelmeye başlıyor. 
Şimdi de bazıları ‘Haliç Tersanesi satılacak’ diyorlar. 
Yok böyle bir şey. Yunus’un güzel bir sözü var; ‘Eğri 
dalın gölgesi eğri olur’. Bizim gölgemiz eğri düşmez. 
Çünkü hep yapabildiğimizi söyledik ve söylediğimizi 
mutlaka yaptık.” n

boSTancı oruç reİS İdo İSkeleSİ, 
arTık yenİlenen yüzüyle 
karşılıyor yolcularını. 

modern ve estetik
bostancı iskelesi 

>>

İSpark “avrupa park birliği”ne üye oldu

Günümüz koşullarında içe kapalı, sadece yerel bazda yürütülen 
hizmetler, beklentileri karşılamaya yetmiyor. hemen her alanda küresel 
bilgi alışverişi ve ortak platformlarda tecrübeye dayalı işbirlikleri 
gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri aracılığıyla 
yürüttüğü hizmetlerde küreseli yakalamak, dolayısıyla en iyi ve en 
kaliteli hizmeti sunabilmek amacıyla uluslararası platformlardaki yerini 
alıyor. Bunlardan biri olan ve her geçen gün otoparkçılık alanında 
büyüyen İSPArK, “European Parking Association (EPA) / Avrupa 
Park Birliği” üyesi oldu. EPA’nın yayınladığı dergide İSPArK’ın birliğe 
katılımı ve yaptığı çalışmalar kapsamlı bir şekilde tanıtıldı. 18 Avrupa 
ülkesinden yaklaşık 3 bin üyesi bulunan EPA’nın bünyesinde toplam 8 
bin 500 park ve 2,7 milyon park kapasitesi bulunuyor. 
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Kısa adı İSBAK olan İstanbul Ula-
şım Haberleşme ve Güvenlik Tekno-
lojileri, ulaşım sorunun çözümünde 
önemli bir adım daha atıyor. Güneş 
enerjisiyle çalışan “Akıllı Durak” ve 
“Yolcu Bilgilendirme Sistemi” ara-
cılığıyla duraklardaki beklemeler 
ortadan kaldıracak gibi görünüyor. 
Türkiye’de ilk kez hayata geçen 
projenin tanıtımını gerçekleştiren İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, bu sistemle İstanbul-
luların “Hangi otobüs, hangi du-
raktan geçer?”, “Otobüsüm kaçta 
gelir?”, “Hangi yolu kullanayım?” 
ve “Trafik yoğunluğu nasıl?” gibi 
soruların cevaplarını anında alabile-
ceklerini söyledi. Sistemin öncelikle 
metrobüslerde uygulanacağını be-

lirten Başkan, “Otobüslerin içinde 
bulunan ve Akıllı Durak’larla irtibat 
kuran ekranlar, otobüsün hızını, bir 
sonraki durağa kaç dakikada ulaşıla-
cağını ve güzergâhtaki trafik yoğun-
luğunu gösterecek. Ekrandan hangi 
durağa gelindiğini anlatan sesli ikaz-
lar da olacak. Böylece otobüste ki-
tap okuyan ya da dalgın olan yolcu, 
hangi durağa geldiğini sesli ikazdan 
duyabilecek. Bu sistem sayesinde, 
yönetim merkezinden otobüslerin 
doluluk oranları ve duraklara varış 
durumları gibi bilgiler tespit edilebi-
lecek” dedi.
Sistemin dâhil olduğu otobüslerde 
üç adet kameranın bulunacağını; 
kameralardan gelen görüntülerin 
merkez tarafından izlenebileceğini; 

kapkaç, gasp, taciz gibi olaylarda 
eldeki görüntülerin emniyetle pay-
laşılabileceğini söyleyen Topbaş, 
her otobüsün içinde yollardaki ve 
kavşaklardaki sinyalizasyon siste-
mini algılayan, kendi geliştirdikleri 
bir cihaz bulunacağını ifade etti. 
Söz konusu cihazı basın mensupla-
rına gösteren Başkan Topbaş, şunla-
rı söyledi: “Trafik ışıklarının olduğu 
yerlerde, kırmızı ışığın yeşile dönüş-
mesi toplu taşıma aracına öncelik 
verildiği anlamına gelir. Otobüsler 
sinyalizasyonlara yaklaştığı zaman, 
kırmızı ışıkta takılmasın diye yeşil 
yanacak ve geçiş hakkı verilecek. 
Bunu otomatik olarak gerçekleşe-
cek. Araçların içinde bütün sinya-
lizasyonları algılayan aygıt bulu-

nacak ve bu aygıt sayesinde sistem 
toplu taşıma aracını tanımlayacak. 
Böylece, toplu taşıma araçlarını 
kullananların daha kısa sürede du-
raklara ulaşması sağlanacak.”

Cep telefonundan beklenen 
otobüs takip edilebilecek…

Güneş enerjisiyle çalışan Akıllı 
Durak’ta bekleyen bir yolcunun, 
sistemdeki otobüsün o durağa ne 
kadar uzaklıkta bulunduğunu, yak-
laşık olarak ne kadar süre sonra 
durakta olacağını öğrenebileceğini 
belirten Kadir Topbaş, sistemin bir 
sonraki aşamasında cep telefonla-
rı aracılığıyla da hizmet vereceğini 
söyledi. “Vatandaş, cep telefonu 
aracılığıyla beklediği otobüsün, en 

yakınındaki durağa ne kadar uzak-
lıkta olduğunu öğrenebilecek” 
diyen Başkan, dikkatleri sistemin 
güneş enerjisiyle çalışmasına çek-
ti: “Kesintisiz güneş enerjisiyle 
beş gün boyunca çalışabilen Akıllı 
Durak’lar ve otobüslerdeki bilgi-
lendirme ekranı sayesinde komuta 
kontrol merkezinden otobüsler ve 
metrobüslerle ilgili bilgiler takip 
edilebilecek. Çevre dostu bu sistem 
tamamen devreye girdiğinde, mo-
dern, hızlı, kaliteli ve doğru ulaşım 
imkânı sağlanmış olacak. Durakta 

bekleyen yolcu, hangi otobüsün 
ne zaman geçtiğini yanındakine 
sormak yerine, sistemden öğrene-
bilecek” dedi. Yolcu kapasiteleriyle 
yolcu yoğunluğunun da takip edile-
bileceği sistem sayesinde gerekirse 
ilave otobüslerin devreye sokula-
bileceğini veya gereksiz bazı oto-
büslerin o hattan kaldırılabileceğini 
anlatan Başkan, caddeden geçen 
araçların sayılmasına da yardımcı 
olacak sistemle, sinyalizasyon ışık-
larının ona göre ayarlanmasının 
sağlanacağına işaret etti. n

otobüs beklemek 
tarihe karışıyor… 

İSBAK’ıN İMZASıNı TAŞıYAN hAYAD PrOjESİYLE 
TÜrKİYE’NİN İLK GÜNEŞ ENErjİSİYLE ÇALıŞAN
 “akıllı durak” ve “yolcu bİlgİlendİrme SİSTemİ”, 
İSTANBULLULArıN hİZMETİNE SUNULUYOr.

>> İSBAK’ıN OLUŞTUrDUğU vE güneş enerJİSİyle 
çalışmaSı nedenİyle çevreye duyarlı olan bu 
proJe, YOLcUNUN BİLGİLENMESİNİ SAğLArKEN TOPLU 
TAŞıMAYı ÖZENDİrEcEK NİTELİKLEr BArıNDıYOr.
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Trafik, bu kentin en önemli soru-
nu. Dört yıldır yapılan çalışmalarla 
bu sorunu bir nebze olsun hafiflet-
meye çalışan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, yeni bir projeyi daha 
hizmete aldı. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
talimatıyla kurulan “Acil Trafik 
Hizmet Ekibi”, trafiği havadan izle-
yerek anında müdahale edilmesini 
sağlayacak. Havadan yaptığı dene-
timlerde şerit disiplinsizliği, hatalı 
sürüş, hatalı park, taksi fazlalığı ve 
yetersiz durak yerleri gibi sorunla-
rı anında yetkili birimlere ulaştıran 
“Acil Trafik Hizmet Ekibi”, Başkan 
Topbaş’ın Ulaşım Danışmanı Prof. 
Dr. Mustafa Ilıcalı başkanlığında ku-
ruldu. Ekibin yönetiminde Ilıcalı’nın 
yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ula-
şım birimlerinin temsilci, tüm ilçe 
ve belde belediye başkanları bulu-
nuyor. Ilıcalı ve ekibi, üç ay süreyle 
trafik sorununun çözümüne yönelik 
teknik toplantılar yaptı ve sorunla-
rın çözümü için havadan denetim 
uygulamasına geçildi. 
Çalışmalar ışığında sorunlu kavşak 
ve yol kesitlerinin yerinde incelen-
mesi amacıyla 9 Mayıs’ta sabah, 

öğle ve akşam saatlerinde helikop-
terle havadan incelemeler gerçek-
leştirildi. Helikopter incelemesinde 
gözlemlere dayalı olarak yapılan ön 
değerlendirmelerde, trafik sorunu-
nun nedenlerini tespit edildi. İnce-
lemelerde ana arterler üzerindeki 
çoğu yol kesitinde, kapasitesinin 
altında taşıt geçmesine karşın, bazı 
düzensizliklerden dolayı trafik tıka-
nıklıkları oluştuğu belirlendi. Ekip, 
şerit disiplininin sağlanamaması, 
olumsuz sürücü davranışları, kavşak 
içi parklanma, yetersiz toplu ula-
şım durak yerleri, hatalı parklanma, 

yetersiz kavşak katılım ve ayrılma 
şeritleri, ticari taksilerin fazlalığı ile 
cepsiz alanda duran araçlar nede-
niyle böylesi bir durumun ortaya 
çıktığını belirledi. Şerit disiplinsizliği-
ne çarpıcı örnek olarak Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü gişeleri göze çarp-
tı. Ekip, söz konusu düzensizlikleri 
ve yapılan incelemeleri fotoğrafla-
yarak belgeledi. Acil Trafik Hizmet 
Ekibi, helikopterle havadan yapılan 
trafik incelemelerine devam ederek 
sorunların ortadan kaldırılmasına 
yönelik somut çözüm önerilerini ha-
yata geçirecek.n 

İstanbul trafiğine
acil hizmet

ulaşım
uygulamaları
için yeni merkez…

TrAFİK YOğUNLUğU vE 
BUNUN BErABErİNDE 
GETİrDİğİ SOrUNLArı 
ÇÖZMEK AMAcıYLA ALT 
vE ÜSTYAPı YATırıMLArı 
YAPAN BÜYÜKŞEhİr 
BELEDİYESİ, BAŞKAN 
TOPBAŞ’ıN TALİMATıYLA 
“acİl Trafİk hİzmeT 
ekİbİ”nİ kurdu. 

BAhÇEŞEhİr ÜNİvErSİTESİ 
BÜNYESİNDE KUrULAN “ulaşım 
uygulama, araşTırma merkezİ”, 
AKADEMİK ÇALıŞMALArıYLA 
SEKTÖrÜN hEM BUGÜNÜNE hEM DE 
yarınlara ışık TuTacak.

>>

Bahçeşehir Üniversitesi bünye-
sinde kurulan “Ulaştırma Uygula-
ma, Araştırma Merkezi”nin açılışı 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 
tarafından yapıldı. Direktörlüğünü 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Baş-
kan Danışmanı Prof. Dr. Mustafa 
Ilıcalı’nın yaptığı merkezin açılış 
törenine Vali Muammer Güler, THY 
Genel Müdürü Temel Kotil, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi bürokratları, 
UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, TO-
FED Başkanı Mustafa Yıldırım, Pe-
gasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Sabancı, çok sayıda öğretim üyesi, 
sektör temsilcisi ve öğrenci katıldı.
Açılışta katılımcılara hitap eden 
Bakan Binali Yıldırım, “Ülkemiz 
Ulaşım Sistemlerindeki Son Geliş-
meler ve Yeni Yaklaşımlar” konulu 
bir konferans verdi. Ulaşımın, bir 
ülkenin kalkınması, halkının refaha 
ulaşması ve uluslararası düzeyde 
rekabet gücünün artması için ol-

mazsa olmaz bir altyapı olduğunu 
belirten Yıldırım, ulaşımın olmadığı 
yerde hiçbir faaliyetin de olamaya-
cağını kaydetti. Ulusal ulaşım siste-
minin yüzde 90’ını karayollarının 
oluşturduğunu ancak Türkiye’nin 8 
bin 400 kilometrelik sahil şeridi bu-
lunduğunu, bunun verimli şekilde 
kullanılamadığını vurgulayan Yıldı-
rım, “Bu durumu düzeltmek müm-
kün, ama bugünden yarına olmaz. 
55 yılda bu noktaya geldik. Bunu 
belirli bir dengeye getirmek en az 
20 yıl istiyor. Demir yolları mutla-
ka tekrar Türkiye’nin milli politikası 
haline gelmeli” dedi.
Bakan Binali Yıldırım’dan sonra söz 
alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Başkan vekili Mehmet Ergün 
Turan da Büyükşehir Belediyesi’nin 
ulaşımla ilgili yaptığı çalışmalar 
hakkında geniş bilgi verdi ve bu tip 
eğitim ve araştırma faaliyetlerine 
çok önem verdiklerini ifade etti.n

ulaşıma akademik 
yaklaşım

Sektörde çalışanlar ve vatandaşlar 
için faydalı projeler üretmesi 
beklenen Ulaştırma Uygulama 
Merkezinin temel çalışma konuları 
şöyle belirlendi:

 ‰ Ulaşım planlaması ve altyapısı 
konularında bilimsel araştırma 
yapmak.

 ‰ Şehir içi ulaşıma özel bir önem 
atfederek, ulaştırma sistemleri 
ve planlaması üzerine akademik 
çalışmalar yürütmek.

 ‰ Ülkemizdeki kentleşme politikalarını 
da göz önüne alarak, ulaşım 
konusunda çok disiplinli bir 
yaklaşımla araştırma ve çalışmalar 
yapmak, talep eden kurumlar 
için araştırmalar yaparak raporlar 
hazırlamak.

 ‰ Amaçlarını geliştirmek için yurtiçinde 
ve yurtdışında konferanslar 
düzenlemek, konferanslara katılmak.

 ‰ Üniversite ile kamu (merkezi-
yerel birimler) ve özel kuruluşları 
arasında danışma, eğitim, öğretim 
ve araştırma ilişkileri kurmak. İç ve 
dış yayınları derleyerek kitaplık ve 
dokümantasyon merkezi, laboratuar 
kurmak, amacına uygun olarak 
kurslar, seminerler düzenlemek ve 
bunlarla ilgili yayınlar yapmak. 

>>
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bir yer. Her görüşten insan var. Ama hiçbiri, bayan ol-
mamı yadırgamıyor. Hatta bayan olduğum için hanımlar 
benimle daha rahat diyalog kurup dertlerini paylaşıyor.
 
Hem ev hem iş hayatı nasıl gidiyor?
Herkes beni dertsiz, problemsiz sanıyor. Herkesin der-
dini dinlerim, benim derdimden kimse bilmez. Çocuk-
luktan beri bu işin içinde olduğumdan ev ve iş düzenim 
dengeli seyrediyor.  

Mahalle için projeleriniz neler?
Burada uygun bir boş alan yok. Her yer yapılaşmış du-
rumda. Kullanılmayan tarihi Murat Molla Kütüphanesi’ni 
tekrar halka açmak için uğraşıyorum. Bir arsamız var, 
oraya bir sağlık ocağı yapılıyor. Halk Eğitim Müdürlüğü 
ile planlamalar yapıp kurslar düzenlememe rağmen ev 
hanımları ilgi göstermedi. Bunun üzerine sosyal yardım 
için gelenleri önce Halk Eğitim Merkezi’ne gönderip 
okuma yazma öğretiyor, yardımı daha veriyorum. 

Önümüzdeki seçimlerde tekrar aday olacak 
mısınız?
Açıkçası aday olmayı düşünmüyordum. Ama mahalle 
sakinlerinin talebi üzerine tekrar aday olacağım.n

Kendinizi tanıtır mısınız?
Doğma büyüme bu mahalleliyim. Babam, buranın muh-
tarıydı. Ağabeyim ve ben, babama yardımcı olmaya ça-
lıştık. Giderek vatandaş tarafından tanındım. Önce birin-
ci aza oldum, babamın vefatıyla dokuz ay kadar birinci 
aza olarak vekaleten atandım. Ara seçimlerin ardından 
99’daki genel seçimlerde de muhtarlığı kazandım. 2004 
yılında yapılan seçimde, rakiplerime fark attım.  

Muhtar olmayı neden istediniz?
Aslında aday olmayı düşünmedim. Ama çalışmalarımı 
beğenenlerden talep geldi, ben de emeğimi toplum 
yararına kullanmak amacıyla kabul ettim. Muhtarlık 
görevinin zorluğunun, evrak düzenlemekten ibaret ol-
madığının farkındayım. İnsanımız her derdinde muhtara 
gidiyor. Eşiyle kavga eden bile buraya geliyor. Bir nevi 
mahallelinin dert ortağıyız.

Fatih’te sizden başka kadın muhtar var mı?
Evet var. İlçe sınırları içinde altı bayan, muhtar olarak 
görev yapıyoruz. 

Bu görevi yürütürken zorluklar yaşadınız mı?
Hayır, yaşamadım ve yaşamıyorum. Burası kozmopolit 

emeğini 
toplum 
yararına 
kullanan 
bir kadın…

İstanbul’a tam not

faTİh kocadede mahalle muhTarı nerİman memİş, DOğUP 
BÜYÜDÜğÜ YErİ TAM DOKUZ YıLDır YÖNETİYOr. MEMİŞ, KADıN 
OLMASıNıN DEZAvANTAj DEğİL, AKSİNE BAYANLArLA İLİŞKİ 
KUrMADA AvANTAj SAğLADığıNı BELİrTİYOr. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEhİr BELEDİYESİ GENÇLİK vE SPOr 
MÜDÜrLÜğÜ’NE BAğLı GENÇLİK MEcLİSİ ÜYELErİ, ALTı 
GÜN BOYUNcA OLDUKÇA YOğUNDU. gençlİk meclİSİ, 
hollanda’dan gelen konuklarını ağırladı. 
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Büyükşehir Belediyesi, gençlere 
dönük çalışmaları ile İstanbul’un 
geleceği için sağlam temeller atı-
yor. 2010 Avrupa Kültür Başken-
ti İstanbul’da yaşayan, üniversite 
öğrencisi gençleri “Kültür Elçisi” 
olarak yetiştirme projesini de hızla 
devam ettiren Büyükşehir Belediye-
si, Gençlik Meclisi aracılığıyla genç-
lerin uluslararası alanda ilişkiler 
kurması için öncülük ediyor. Genç-
lik Meclisi, Hollanda’nın TU DELFT 

Teknoloji Üniversitesi’nden Yüksek 
Lisans öğrencileri ve iki öğretim 
üyesinin katılımı ile İstanbul’da 
gerçekleştirilen teknik bir geziye ev 
sahipliği yaptı. 5 Nisan’da başlayıp 
altı gün süren gezi boyunca hem 
bilgi paylaşımı yapıldı hem de güzel 
dostluklar kuruldu. 
TU DELFT Teknoloji Üniversitesi, De 
Ondergrondse Kulübü ve Gençlik 
Meclisi tarafından organize edilen 
gezi sırasında Marmaray Tüp Ge-

çit Projesi ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait çeşitli yatırımlar, 
devam eden çeşitli projeler, yapılar 
ve tüneller ziyaret edildi.  İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik 
Meclisi konukları en iyi şekilde ağır-
layabilmek ve İstanbul’un değişimi-
ni, dönüşümünü, tarihi ve kültürel 
zenginliğini en iyi şekilde yansıtabil-
mek adına üzerine düşen ev sahipli-
ği görevini layığıyla yerine getirdi.n   

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şirketlerinden İSBAK A.Ş., 
300’den fazla katılımcı firması ve 25 bine varan ziyaretçi sayısı ile 
“Akıllı Ulaşım Sistemleri” sektörünün en önemli etkinliği niteliğindeki 
“ıntertraffic Amsterdam Fuarı’ndaki yerini aldı. 01-04 Nisan 
tarihlerinde hollanda’nın Amsterdam kentinde yapılan Fuar’da, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye’nin tanıtım ve temsil 
edilmesi görevini layıkıyla yerine getiren İSBAK, çok önemli ticari 
bağlantılara da imza attı. hat Sanatçısı Mukadder Mustafa Erol’un 
hat yazıları, Fuar’a katılanlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, 
İSBAK en fazla ilgi gören firmalar arasında yer aldı.

İSbak “İntertraffic” fuarına katıldı…
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Onlar, Türkiye genelinde mil-
yonlarca taraftarı bulunan bir 
takımın yöneticileri. Onlar, bu 
sezonun şampiyonları. Onlar Ga-
latasaray Kulübü’nün yöneticileri. 
Saraçhane Belediye Sarayı, geçen 
ay Galatasaray Kulübü Başkanı 
Adnan Polat ve kulüp yönetici-
lerinin bazılarını ağırladı. Polat 

ve beraberindeki heyet, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş’ı makamında ziyaret 
etti. GS Başkanı Adnan Polat, gö-
rüşme sırasındaki konuşmasıyla, 
kamuoyunda uzun süredir merak 
edilen bir konuya açıklık getirdi. 
Eski Başkan Özhan Canaydın ile 
iki yıl önce göreve gelirken Gala-

tasaray Kulübü’nde tekrar görev 
alması konusunda en büyük kat-
kıyı Topbaş’ın verdiğini kaydeden 
Adnan Polat, “Kamuoyunun me-
rak, ettiği bir konuyu açıklamak 
istiyorum. Başkan Kadir Topbaş’ın 
ikna kabiliyeti sayesinde tekrar 
Galatasaray’da göreve geldim. Sa-
yın Topbaş, Galatasaray’ın bana 
ihtiyacı olduğunu, beni göreve ça-
ğırdığını ve görevden kaçmamam 
gerektiğini söyledi. Ben de Baş-
kan Topbaş ile görüştükten sonra 
görev almaya karar verdim. Bunu 
uzun zamandır herkes soruyordu. 
‘Sizi kim ikna etti de Galatasaray 
Kulübü’ne tekrar girdiniz?’ diye. 
Beni Galatasaray kulübünde tek-
rar görev alma konusunda İstan-
bul Büyükşehir belediye Başkanı-
mız Kadir Topbaş ikna etti” dedi.
Adnan Polat’ın Galatasaray Kulübü 
yönetiminde bulunmasından dola-
yı mutluluk duyduğunu ifade eden 

Başkan Kadir Topbaş ise, “Türk 
futboluna Galatasaray’ın yaptığı 
hizmeti biliyoruz ve kendilerine 
başarılar diliyoruz. Centilmence ve 
güzel bir lig yaşadık. Ailemiz ve ço-
cuklarımızla birlikte maçlara gitme-
yi arzuluyorduk. Türk futbolunun 
beklentisi bu büyük kulüplerimize 
büyük sorumluluk düşüyor. Özhan 
Canaydın ile bir yakınlığımız var. 
Yeni yönetim oluşurken yönetim 
kuruluna Adnan Bey’in de görev 
alması gerektiğinin doğru olacağını 
belirttim” dedi. Ziyaretin sonun-
da Adnan Polat, Başkan Topbaş’a 
Galatasaray’ın kuruluşunun 100. 
yılında yaptırılan özel paralardan 
hediye etti.

Futbol okulu 
İkitelli’de kurulacak

Görüşmenin ardından gazetecile-
re açıklamalarda bulunan Başkan 
Kadir Topbaş, İstanbul’da Futbol 
Meslek Okulu açacaklarını söyledi. 
Futbol meslek okulu çalışmalarında 
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşik-
taş başta olmak üzere tüm kulüp-
lerden destek alacaklarını kayde-

den Başkan Kadir Topbaş, “Futbol 
meslek okulunun ilkokulu ve lisesi 
olacak. Futbol Federasyonu Baş-
kanı ile görüşerek kendilerinden 
destek istedik. Bu okulda sporcu ve 
spor adamı yetiştirilecek. Hakem-
den tutun da değişik kademelerde 
görev yapacak sporcular eğitim 
görecek, ama özellikle futbolcu 
yetiştirilecek. Belediye olarak yete-
nekleri tespit etmeyi amaçlıyoruz. 
İkitelli’de yapılacak sportif alanlar-
da kurulacak okul için, Ajax başta 
olmak üzere dünya genelindeki fut-
bol okullarının hepsini inceleyerek 
projeler yapılacak” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor 
Kulübü’nün 14,5 Milyon YTL’lik 
bütçesi bulunduğunu belirten Baş-
kan Kadir Topbaş, sözlerini şu şekil-
de tamamladı: “Spor kulübümüze 
bir yılda 12 trilyon yatırım yaptık. 
Kulüp olarak 2,5 Milyon YTL kâr et-
tik. Tüm sezonu bu kadar para ile 
götürdük. Ancak bu 14,5 Milyon 
YTL’yi Büyükşehir Belediyemizin 
kasasından değil bahislerden, rek-
lamlardan ve televizyon yayınların-
dan elde ettik.”n

GALATASArAY KULÜBÜ’NÜN YÖNETİcİLErİ İSTANBUL 
BÜYÜKŞEhİr BELEDİYE BAŞKANı KADİr TOPBAŞ’ı ZİYArET 
ETTİ. KULÜP BAŞKANı adnan polaT, Tekrar göreve 
gelmeSİnde başkan Topbaş’ın rolünün büyük 
olduğunu belİrTTİ. 

şampiyonlardan 
başkan’a ziyaret…

>>
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Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi 
Tiyatro Salonu, 12 Mayıs’ta çocuk-
ları ağırladı. Sigaranın zararlarını 
genç nesillere anlatan ve onları kötü 
alışkanlıklardan korumayı amaçla-
yan “Bir Kereden Çok Şey Olur” adlı 
oyunun galası vardı. Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Erhan Erol, İstan-
bul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer 
ile birlikte galaya katılan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, oyun öncesinde çocuklara 
hitaben bir konuşma yaptı. Sigara ve 
benzeri kötü alışkanlıklar konusunda 

bir kere hata yapmakla bir şey olmaz 
denilmemesi gerektiğini belirten 
Başkan, bunun bir başlangıç olaca-
ğını söyledi. 19 Mayıs’tan itibaren 
kapalı alanlarda sigara içilmesinin 
yasaklanmasıyla ilgili yasaların yü-
rürlükte olacağını hatırlatan Başkan 
Kadir Topbaş, özellikle çocukların 
kötü alışkanlıklar edinmemesi için 
bu oyununu sergilemeye başladıkla-
rını kaydetti.
Oyunun bu yıl 90 okulda öğrenci-
lere gösterileceğini ve önümüzdeki 
yıl da devam edeceğini belirten 

Kadir Topbaş, “Tüm belediyelerin, 
kendi bölgelerinde bu kampanyaya 
destek vermesi ve katılması gere-
kiyor. Özellikle çocuklar, anne ve 
babalarından başlayarak en yakın-
larındakilere sigarayı bıraktırmak 
için çalışma yapmalı” dedi. 
Başkan Kadir Topbaş, 2-A3 Tiyat-
ro Okulu tarafından sergilenen 
oyunun ardından, çocuklara ve 
yakınlarına “Sigara ve benzeri kötü 
alışkanlıklardan ömrüm boyunca 
uzak duracağım” söz verdirdi ve 
sertifika imzalattı.n

Osmanlı Devleti’nin mukaddes 
toprakların mamur edilmesi ve 
hac yollarının emniyetinin sağlan-
ması amacıyla Mekke ve Medine 
halkına kâseler içinde gönderdiği 
paraları (Surre) ve hediyeleri 
taşıyan “Surre-i Hümâyûn” alay-
ları, Topkapı Sarayı’nda açılan 
sergiyle gün yüzüne çıktı. Kültür 
A.Ş. ile Topkapı Sarayı Müzesi 
Müdürlüğü’nün birlikte organize 
ettiği sergi Topkapı Sarayı’nın Has 
Ahırlar bölümünde 16 Nisan’da 
düzenlenen törenle ziyarete 
açıldı. Serginin açılışına İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Aziz Babuşcu, Eminönü 
Belediye Başkanı Nevzat Er, İstanbul Müftüsü Mustafa 
Çağırıcı, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Prof. Dr. İlber 
Ortaylı ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Bayhan’ın 
da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Serginin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş, Osmanlı Devleti’nin mukad-
des topraklara gönderdiği hediyelerin ne kadar büyük 

bir saygıyla taşındığını gösteren 
çok önemli bir sergi açtıklarını 
belirterek, “Tüm İstanbulluları bu 
heyecan verici, muhteşem sergiyi 
izlemeye davet ediyorum” dedi.
Bu geleneğinin sırasıyla Abbasi-
ler, Emeviler, Mısır Memlukları 
ve Osmanlılara geçtiğini vur-
gulayan Topkapı Sarayı Müzesi 
Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı 
da “İstanbul’dan son ‘Surre’nin 
gönderilişinin üzerinden bir asra 
yakın bir zaman geçti. Bu mu-
kaddes yolculukla Osmanlı’nın 
Haremeyn’e hizmetinin hatırasını 
taşıyan eserler, ilk kez bu sergiyle 
ziyaretçilerin karşısına çıkıyor” 
dedi. 

Mukaddes topraklara gönderilen hediyeler, konuyla 
ilgili fermanlar ve tutulan zabıtlardan oluşan eşyalar, 
Topkapı Sarayı’nda açılan sergiyle gün yüzüne çıkarıl-
mış oldu. Sarayın Has Ahırlar bölümünde açılan ve son 
surre alayına ait 90 parça resim ile değerli eşyaların da 
yer aldığı “Surre-i Hümâyûn” sergisi, 25 Mayıs’a kadar 
açık kaldı.n

TÜrKİYE 19 MAYıS’TAN İTİBArEN YENİ
Bİr DÖNEME GİrDİ. YASALAr, KAPALı MEKÂNLArıN 

TÜMÜNDE SİGArA TÜKETİMİNİ YASAKLADı. ÇOcUKLAr İSE 
“bİr kereden çok şey olur” ADLı TİYATrO OYUNUYLA 

SİGArANıN YAŞAMı NASıL ETKİLEDİğİNİ ÖğrENDİ. 

TOPKAPı SArAYı’NıN hAS AhırLAr 
BÖLÜMÜNDE AÇıLAN “Surre-İ 
hümÂyÛn” adlı Sergİde, SON SUrrE 
ALAYıNA AİT, MANEvİ DEğErİ ÇOK 
YÜKSEK OBjELEr YEr ALDı. 

>>

>>

çocuklar, sigaranın 
zararlarını tiyatroyla 

öğrendi

mukaddes hediyeler 
Topkapı Sarayı’nda 
sergilendi…
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Kültür ve sanat alanında uluslararası 
organizasyonlar düzenleyen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi bu kez de şiir tut-
kunlarının ruhunu okşayan bir festivale 
imza attı. 13-17 Mayıs’ta gerçekleşen 
“Uluslararası İstanbul Şiir Festivali”nin 
ana teması “Çağdaş Katalan Şiiri”ydi. 13 
Mayıs’ta Arkeoloji Müzesi’ndeki törenle 
başlayan Festival’in Onursal Başkanı, 
edebiyatımızın önemli isimlerinden 
Doğan Hızlan idi. Organizasyonun Yü-
rütme Kurulu’nda Adnan Özer, Doğan 
Hızlan, Hüseyin Öztürk, Metin Celâl, 
Nevzat Bayhan ve Tuğrul Tanyol görev 
alırken Danışma Kurulu’nda İskender 
Pala, Tobias Burghardt ve Fernando Rendon vardı. 
20’si yerli 40 şairin katıldığı Festival’de, dünya şiirinin 
ünlü isimleri yer aldı. Ahmet Oktay, Ahmet Telli, Baki 
Ayhan T., Cahit Koytak, Can Bahadır Yüce, Enver Ercan, 
Gonca Özmen, Haydar Ergülen, Hilmi Yavuz, Kemal 
Özer, Leyla Şahin, Mehmet Ocaktan, Oğuzhan Akay, 
Orhan Alkaya, Ömer Erdem, Sennur Sezer, Zeynep 
Köklü, Yusuf Uğurel, Refik Durbaş Türkiye’yi temsilen 
Festival’deki yerini aldı. Alex Susana (Katalonya), Arjen 

Duinker (Hollanda), Claudio Pozzani 
(İtalya), Denise Boucher (Kanada), 
Dieter M. Graf (Almanya), Jean Pierre 
Balpe (Fransa), Joan Margarit (Katalon-
ya), Jona Burghardt (Almanya), Kerry 
Shawn Keys (ABD), Michel Deguy 
(Fransa), Nikola Madzirov (Makedonya), 
Pedro Shimose (Bolivya), Pio Serrano 
(Küba), Rodolfo Hasler (Katalonya), 
Saadi Yousef (Irak), Sergey Gandlevski 
(Rusya), Sonata Paliulyte (Fransa), 
Tobias Burghardt (Almanya) ve Tomaz 
Salamun (Slovenya) ise anlattıklarıyla 
dünya şiirinin günümüzdeki konumunu 
gözler önüne serdi. 

Festival sadece edebiyatçıların katıldığı bir etkinlik olarak 
kalmadı. Festival boyunca şiir sokakla ve yaşamla buluştu. 
Pek çok kitapevinde “şiir durakları” konulup, buralarda 
hem okumalar yapıldı hem de indirimli kitaplar satıldı. 
Birçok yere ise her bir parçasında bir dizenin olduğu 
posterler asıldı. İstanbul’un hemen her köşesinden şiirin 
sesinin duyulduğu, halkın büyük ilgi gösterdiği Festival, 
Ayşe Tütüncü ve Perküsyon Grubu’nun verdiği konserle 
son buldu.n

Seul’de
İstanbul
esintisi…

bu kez mısralar
konuştu

DÜNYANıN DÖrT Bİr YANıNDA İSTANBUL’U TANıTAN 
ÇALıŞMALAr GErÇEKLEŞTİrEN TUrİZM MÜDÜrLÜğÜ, BU 
KEZ DE Bİr FESTİvALDE YEr ALMAK ÜZErE SEUL’DEYDİ. 
feSTİvale kaTılanlar, İSTanbul ve Türkİye’yİ anlaTan 
eTkİnlİklerİ İlgİyle İzledİ. 

KÜLTÜr A.Ş. TArAFıNDAN OrGANİZE EDİLEN 
“ULUSLArArASı İSTANBUL Şİİr FESTİvALİ”, YAŞAYAN 

EN ÖNEMLİ ŞAİrLErİ Bİr ArAYA GETİrDİ. 40 ŞAİr, 
FESTİvAL BOYUNcA İSTANBUL’UN ÇEŞİTLİ YErLErİNDE 

ŞİİrSEvErLErLE BULUŞTU. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Turizm Müdürlüğü, 4-11 Mayıs’ta 
Güney Kore Cumhuriyeti’nin Seul 
kentinde düzenlenen “Hi Seoul” 
festivaline katıldı. Büyükşehir 
heyeti, tarihi dostluk bağları bulu-
nan Güney Kore’de coşkuyla karşı-
landı. Seul Büyükşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde düzenlenen ve 20 
ülkenin katıldığı festivalde, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nin halk 
dansları, ebru ve hat (Kaligrafi) 

performansları Güney Korelilerin 
yoğun ilgisini çekti. Festivalde, Bü-
yükşehir Belediyesi’nin açtığı stant-
ta İstanbul tanıtım materyalleri ile 
Türk kültürünü yansıtan hediyelik 
eşyalar dağıtıldı. İstanbul’dan giden 
halk oyunları ekibi ile Seul Devlet 
Lisesi, İstanbul Kültür Merkezi ve 
Nowon Belediyesi’nde de kültürü-
müzü yansıtan bir gösteri sundular.  
Seul Büyükşehir Belediyesi Turizm 
Müdürlüğü yetkilisi Paik İlhon tara-

fından Turizm Departmanı’na davet 
edilen Büyükşehir Ekibi’ne turizm 
alanındaki çalışmalar hakkında 
bilgiler verildi ve Mayıs ayında fa-
aliyete geçen “Global Information 
Service / Uluslararası Bilgi Edinme 
Servisi” tanıtıldı. Paik İlhon, iki 
ülke arasındaki samimi ve dostane 
ilişkilere dikkat çekerek, Türkiye ve 
özellikle İstanbul ile başta turizm 
olmak üzere birçok alanda işbirliği 
yapılması teklif etti.n

>>

Kadıköy, Beşiktaş, Eminönü ve Boğaz hattında seyreden vapurlarda, 
9 ila 11 Mayıs tarihlerinde yolculuk edenler farklı bir etkinliğe tanıklık 
ettiler. İDO, bu tarihler arasında yolcularına “Ne Ala Temaşa” adlı 
doğaçlama tiyatro gösterisini armağan etti. Yaptığı çalışmalarla, 
İstanbul’un sadece ulaşımına değil, kültür sanat yaşamına 
da katkıda bulunan İDO, İstanbulimpro oyuncuları tarafından 
sahnelenen “Ne Ala Temaşa” adlı oyunla, denizde de perdelerini 
açmış oldu. Üç gün boyunca bu etkinlikten ücretsiz olarak 
yararlanan İstanbullular, ulaşmak istedikleri noktaya konforlu bir 
biçimde ilerlerken eğlenceli anlar yaşama fırsatı elde ettiler. 

Kadın Koordinasyon Merkezi’nde eğitim gören 
kursiyerler, özveri ve itinayla hazırladıkları ürünlerini 
“İstanbul Gelinlik, Abiye ve Moda Fuarı”nda sergiledi. 
Feshane’de 10-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 
Fuar’da kursiyerler işverenlerle buluştu. Bakırköy 
Eğitim Birim’indeki atölyelere devam eden kursiyerler, 
Feshane II.Mahmut Salonu’nda dört gün boyunca el 
emeği göz nuru işlemelerini profesyonellerin beğenisine 
sundular. Çok sayıda ziyaretçinin katıldığı fuarda, KKM 
kursiyerlerinin ürünleri büyük beğeni topladı. 

İDO, Vapurda tiyatro perdesi açtı…KKM kursiyerleri fuara katıldı…

>>
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05/06/2008 Saat: 10:00 Satınalma Müdürlüğü Profesyonel Renkli Baskı Makinesi

05/06/2008 Saat: 10:30 Satınalma Müdürlüğü 4 Kalem Yangın Söndürme Köpüğü

06/06/2008 Saat: 10:00 Eğitim Müdürlüğü
2008 Yılında İbb Personeline Yönelik Uygulanacak Kurumsal İletişimin Kent Yönetimine 
Etkisi Ve Yönetim Sanatında Yeni Yaklaşımlar Konulu Eğitim Programı Organizasyonu 
Hizmet Alımı İşi

09/06/2008 Saat: 10:00 Harita Müdürlüğü
Küçükçekmece İlçesi Ve Bahçeşehir İlk Kademe Belediyesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi 
Sisteminin Kurulması

09/06/2008 Saat: 10:30 Turizm Müdürlüğü
2008 Yılı Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık Aylarında İstanbul’da 
Gerçekleştirilecek Olan “istanbul Okulu Projesi Kültür Ve Turizm Organizasyonu” İle İlgili 
Hizmet Alımı İşi

09/06/2008 Saat: 11:00 Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 36 Kalem Veteriner İlacı Ve Kitleri Alımı

09/06/2008 Saat: 11:30 Satınalma Müdürlüğü 20 Ton Klas ( A ) Ve 15 Ton Klas ( B ) Yangın Söndürme Köpüğü Alımı

10/06/2008 Saat: 10:00 Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 2008 Yılı(6 Aylık) Muhtelif Sebze Ve Meyve Alımı İşi

10/06/2008 Saat: 10:30 Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İstanbul Metropoliten Makroform Dönüşüm Süreçlerindeki Ülke, Bölge, Dünya 
Deneyiminin Paylaşılması-İstanbul Function Area Bulgularıyla Üst Ölçek Planları Ve 
Metropoliten Review Aksiyon Programlarıyla Süreç Analizlerinin Tamamlanarak-İst. 
Metropoliten Alan Raporu Aksiyon Programlarının Hazırlanması Hizmet Alım İşi

10/06/2008 Saat: 11:00 Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü Ayakkabı Ve Bot Alımı

10/06/2008 Saat: 14:00 Yapı İşleri Müdürlüğü Beşiktaş Deniz Müzesi Restorasyon İnşaatı

12/06/2008 Saat: 10:00
Bina İnceleme Ve Güçlendirme 
Müdürlüğü

İstanbul Genelinde Programlananbölgelerde Kalan Riskli Binaların Mühendislik 
İnceleme Ve Değerlendirme Çalışmaları İle Bunların Deprem Risk Performanslarının 
Belirlenmesi Hizmetleri

12/06/2008 Saat: 10:30 Çevre Koruma Müdürlüğü
11 Adet Hava Kirliliği Ve Emisyon Ölçüm Labaratuvarlarına Ait Elektrik Ve Mekanik 
Donanımlarının Bakım, Onarım, Temizlik, Kontrol Ve Ayarlarının Yapılması Ve 
Arızalarının Giderilmesi İşi

16/06/2008 Saat: 10:00 Satınalma Müdürlüğü 100.000 Ton Ham Tuz Alımı

16/06/2008 Saat: 10:30 Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü 2008 Yılı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Sakin Bakım Hizmet İşi

17/06/2008 Saat: 10:00 Satınalma Müdürlüğü 2 Adet Silobas Ve 1 Adet Hava Kompresör Alımı

17/06/2008 Saat: 10:30 Projeler Müdürlüğü Pendik Kurtköy Kültür Tesisi Ve Yeşil Alan Düzenleme Uygulama Projesi

18/06/2008 Saat: 10:00 Özürlüler Müdürlüğü
Bir Kalem Çocuk Bezi Bir Kalem Orta Boy Hasta Altı Bezi Ve Bir Kalem Büyük Boy Hasta 
Altı Bezi Mal Alımı İşi

18/06/2008 Saat: 10:30 Satınalma Müdürlüğü 2 Kalem Polimerbeton Ve Hızlı Epoksi Alımı

18/06/2008 Saat: 11:00 Satınalma Müdürlüğü 20 Ton Sodyum Alüminyum Silikat Alımı

23/06/2008 Saat: 10:00 Kültür Müdürlüğü
“ Vinil Afiş, Ajanda, Hediyelik Ürünler, Animasyon Filmleri Yapımı Ve Lale Soğanı 
Dağıtım Organizasyonu” Hizmet Alımı İşi

23/06/2008 Saat: 10:30 Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü
Yatırım Ve Hizmetler İle İlgili Açılış Temel Atma Basın Toplantısı Tanıtım Tanıtım Gezileri 
Organizasyonları Hizmet Alımı

23/06/2008 Saat: 11:00 Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü
Elektrik Direklerine Vinil Bayrak, Üstgeçitlere Vinil Afiş Yapımı Çadır Kurulumu Ve 
Kaldırılması Organizasyonu Hizmet Alımı İşi

25/06/2008 Saat: 10:00 Ulaşım Planlama Müdürlüğü Avrupa Yakasında Köprü, Katlı Kavşak, Altgeçit Ve Yol Uygulama Projeleri(1.Etap)

25/06/2008 Saat: 10:30 Ulaşım Planlama Müdürlüğü Anadolu Yakasında Köprü, Katlı Kavşak, Altgeçit Ve Yol Uygulama Projeleri(1.Etap) 

25/06/2008 Saat: 11:00 Satınalma Müdürlüğü 400 Adet Basketbol Potası

25/06/2008 Saat: 11:30 Satınalma Müdürlüğü Reflektifli Ve Reflektifsiz Malzeme

25/06/2008 Saat: 14:00 Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 2008 Yılı Gözleme Ve Mantı Alımı İşi

26/06/2008 Saat: 10:00 Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Çocuk Oyun Grubu, Fitness 
Aletleri Temini Ve Montajı İşi

26/06/2008 Saat: 10:30 Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Kent Mobilyaları Ve Sert Zemin 
Elemanları Temini Ve Yerine Montajı Alım İşi

26/06/2008 Saat: 11:00 Satınalma Müdürlüğü Esnek Poliüretan Şerit Ayırıcı

26/06/2008 Saat: 11:30 Satınalma Müdürlüğü Yol Bakım Uyarı Ve İkaz Levhaları Alımı

26/06/2008 Saat: 14:00 Satınalma Müdürlüğü Muhtelif İnşaat Boyası Alımı




