
‹ S T A N B U L  B Ü Y Ü K fi E H ‹ R  B E L E D ‹ Y E S ‹

İstanbulBülteni

2010’a “bir” kala
Kültür Başkenti…

Kadın dostu kent;
İstanbul

İSMEK,
sporda da iddialı
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S
Sizlerin güveni ve takdiriyle göreve gelişimizin üzerinden 
tam dört yıl geçti. İstanbul gibi neredeyse bir ülkeninkine 
denk gelecek nüfusa sahip, son derece kozmopolit; tra-
fikten altyapıya, eğitimden sağlığa kadar birçok sorunu 
bulunan bir kenti çağdaş, modern ve insanlarının mutlu 
olduğu cazibe merkezine dönüştürmenin zorluklarını bi-
liyorduk elbette. Bu kenti herkesin görmek istediği hale 
getirmek için uzun ve meşakkatli bir sürece ihtiyacımız ol-
duğunu; sorunların bugünden yarına düzeltilmeyeceğinin 
de farkındaydık. Elimizde sihirli değnek yoktu; aklımızın, 
bilgimizin, çağı yakalayıp çağın önüne geçme kararlılığı-
mızın rehberliğinde ilerlememiz gerekiyordu. Bilimin ve 
bilimselliğin iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda ise 
iyi bir sığınak ve yol gösterici olduğunun bilincindeydik. 
Bizler bu kenti seviyorduk, bu kente âşıktık. Yüreğimizde-
ki İstanbul sevgisi, aklımızda bilimselliğin gücü yol almaya 
başladık. 
Aradan tam tamına dört yıl geçti. Geçen zaman zarfında 
kat ettiğimiz mesafe, yapılanlar üzerinden eleştiri yönelt-

meyi iş edinenlerin bile dikkatinden kaçmadı ve hatta 
zaman zaman takdirini kazandı. Bizler, her zaman güven-
sizlik göstermek gibi körü körüne güvenmenin de yanlış 
olduğunu düşünen bir anlayışa sahibiz. Bu nedele de ya-
pılan eleştirilere karşı değiliz. İsteriz ki, yaptıklarımız ka-
muoyu nezdinde değerlendirilsin; tartışılsın, konuşulsun. 
Eksik ya da yanlış görünen noktalar bize iletilsin. Bu kent, 
kentte yaşayan herkesle birlikte tekrar inşa edilsin. Halk 
için hizmet üretenlerin, halktan gelen seslere kulaklarını 
tıkarlarsa neler olabileceğini çok iyi biliyoruz. Ancak, siya-
si taassup göstererek, sırf eleştirmiş olmak için eleştirenle-
rin de bir yere varamayacağına inanıyoruz. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana işlerimizi “küçük” 
ya da “büyük” olarak sınıflandırmadık. Melen Çayı’nın 
suyunu İstanbul’a getirirken ya da Adalar Belediyesi’ne 
doğalgaz götürürken de aynı coşkuyu duyduk, parkları-
mızın birine spor aletleri koyarken de. Çünkü bizim için 
işler küçük ya da büyük olarak değil, insanlara faydalı 
olup olmamasına göre ayrılır. Kaynaklarımızı doğru kul-
lanıp, İstanbul’u dört yıl önce olduğundan çok daha ileri 
bir noktaya taşıdığımız bir gerçek. Bu öyle bir gerçek ki, 
sadece ülke içindeki diğer belediyelere değil, yurtdışında-
kilere de örnek gösterilmeye başladık. İstanbul bugün ar-
tık uluslararası arenanın vazgeçilmez oyuncularından biri 
oldu. Bundan sonra yapacaklarımızla bu unvanı çok daha 
ileriye taşımaya kararlıyız. 
Sevdalısı olduğumuz bu kent, baharın en güzel günlerini 
yaşıyor. Dört bir yanımız İstanbul Büyükşehir Belediyemiz-
ce dikilen lalelerle donatılmış durumda. Kentin estetiğine 
estetik katan, bakınca içimizi ısıtan laleleri yıllar sonra 
anavatanına kavuşturmuş olmaktan mutluluk ve gurur 
duyuyoruz. Bu vesileyle sizleri, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da şehirlerin kraliçesi İstanbulumuzu mut-
luluk ve gurur duyacağımız işlerle buluşturmak için vargü-
cümüzle çalışmaya çağırıyoruz. Doğası, tarihi ve kültürüy-
le bu kent emek vermeyi hak ediyor çünkü.

Saygılarımla...

Sevgili İstanbullular
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Sultanbeyli Belediye 
Başkanı Alaattin Ersoy, 
ilçenin fiziksel gelişimini 
tamamlamış; sosyal, 
kültürel ve sportif 
faaliyetlerle ön plana çıkan 
bir yer olması için insanı 
temel alan bir anlayışla 
hizmet üretiyor. Başkan, 
“Taşlara değil, başlara 
yatırım yapıyoruz” diyor. 

M u h t a r  5 4
Beykoz Rüzgârlıbahçe 
Muhtarı Ahmet Okumuş, 
mahallesindeki imar ve 
iskan sorunun bir an önce 
çözülmesi gerektiğine 
dikkat çekiyor. Muhtar 
Okumuş, mahallelinin 
içinin  rahatlatılabilmesi 
için mülkiyet sorunun 
halledilmesi gerektiğini de 
sözlerine ekliyor. 

H a y a t ı n  İ ç i n d e n  3 8
İnsanoğlu zamanda 
yolculuk yapılmasını 
sağlayacak bir makine 
icat edemedi henüz. Ama 
sanat söz konusu sorunu 
çözdü. Topkapı Şehir 
Parkı’nda gerçekleştirilen   
Panoramik Müze 
çalışmaları aracılığıyla 
İstanbul’un fethedildiği 
1453’ü yaşamak mümkün. 

S p o r d a  d a  i d d i a l ı  4 0
Başta sanat ve meslek 
olmak üzere birçok alanda 
eğitim veren İSMEK, 
halkın sağlıklı yaşamasına 
aracılık eden mekânlara 
imza atıyor. 14’üncü spor 
merkezini açan kurumun 
tesislerinden 17 bin 657 kişi 
ücretsiz yararlanıyor. İSMEK 
böylece sporda da öncü 
olduğunu kanıtlıyor.  



Baharın gelişiyle birlikte dört bir 
yanda boy gösteren laleler, renkle-
ri ve güzellikleriyle İstanbulluların 
gönlünü çeliyor. 2004 yılından bu 
yana kent halkına tabir-i caiz ise 
“lale devri” yaşatan İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, 10 milyon 700 
bini bu sene olmak üzere toplam 23 
milyon lale dikti. “İstanbul Lalesiyle 
Buluşuyor” projesi kapsamında yü-
rütülen çalışmalar, bir döneme adını 
veren ancak daha sonra unutmaya 
yüz tutan lalenin tekrar gündelik ya-
şamımız içine girmesine aracılık etti. 
Kısacası Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş tarafından başlatılan 
proje sayesinde, lale gerçek vatanı 
İstanbul’a geri döndürüldü ve şehre 
ayrı bir estetik kazandırıldı. 
“İstanbul Lalesiyle Buluşuyor” proje-
si, parklara ve bahçelere lale soğan-
ları dikmekten ibaret değil elbette. 
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Lale 
Festivali” projenin önemli ayakların-
dan birini oluşturuyor. 
Tarih boyunca insanoğlunun hem 
gönlünde hem de ürettiği sanat eser-
lerinde önemli bir yer edinen lalenin 
hak ettiği yere tekrar kavuşmasına 
aracılık eden “Lale Festivali”, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın da katılımıyla 5 Nisan’da 
Taksim Meydanı’nda düzenlenen bir 
törenle başlatıldı. Başkan Topbaş, 
törende yaptığı konuşmada Osmanlı 
döneminde Orta Asya’dan getirtilen 
ve bir devre adını veren lalenin, sana-
yileşme süreciyle birlikte ihmal edil-
diğini ve 150 yıl önce İstanbul’dan 
ayrıldığını belirterek, 2004 yılında 
başlattıkları “Lale Evine Dönüyor” 
projesiyle laleyi yeniden İstanbul’a 

İstanbul’da
lale zamanı...

SON YILLARDA BAHARIN GELİŞİNİ 
LALELER BİLDİRİYOR İSTANBUL’A. 
KENTİN DÖRT BİR YANINDA AÇAN 
RENGARENK LALELER, BİR KEZ DAHA 
DÜNYANIN EN GÜZEL KENTLERİNDEN 
BİRİNDE YAŞADIKLARINI HATIRLATIYOR 
İSTANBULLULARA. 2004 YILINDAN 

BU YANA 23 MİLYON 
ADET LALE DİKEREK 
KENTİN ESTETİK DEĞERİNİ 
YÜKSELTEN İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 
BU ORGANİZASYONU 
DÜZENLEDİĞİ 
“LALE FESTİVALİ”YLE 
UNUTULMAZ KILIYOR. 

BU YANA 23 MİLYON 
ADET LALE DİKEREK 
KENTİN ESTETİK DEĞERİNİ 
YÜKSELTEN 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 
BU ORGANİZASYONU 
DÜZENLEDİĞİ 
“LALE FESTİVALİ”YLE 
UNUTULMAZ KILIYOR. 
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döndürdüklerini söyledi. Başkan Top-
baş, “Lale sadece saksıda bir çiçek 
değil. İstanbullulara verdiği estetik 
duygunun yanı sıra açacağımız mezat 
salonundan dünyaya yapacağımız 
çiçek ihracatıyla 230 bin insanımız 
için iş, emek ve istihdam demektir” 
dedi. Türk sanatı ve edebiyatına yan-

sıyan ve kültürel bir değere dönüşen 
lalenin tohumunu Silivri, Çatalca ve 
Şile’nin köylerinde yetiştirterek eko-
nomik bir değere dönüştürdüklerini 
vurgulayan Başkan, yaratılan büyük 
sinerjiyle artık sadece İstanbul’un de-
ğil, başka şehirlerin de lale ile buluş-
tuğunu kaydetti. Kadir Topbaş, “Bu 

yıl İstanbul’a 11 milyon civarında lale 
soğanı dikildi, yedi büyük lale bahçe-
si oluşturuldu. Bunun için 2,7 milyon 
YTL harcandı. Bu rakam Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü bütçesinin sadece 
yüzde 1,2’ini oluşturuyor. Ayrıca 
İstanbullulara 1 milyon 800 bin lale 
soğanı dağıtıldı ve laleler evlerde de 
açtı. Bu da insanımıza doğa sevgisi ve 
yaşama sevinci aşıladı” dedi.

İstanbul, çiçek ihrac edecek
Atatürk Havalimanı yakınındaki 
Çobançeşme Fidanlığı’nda bü-

yük bir mezat salonu oluşturarak, 
İstanbul’un köylerinde yetişen bir-
çok çiçeği ekonomik değere dönüş-
türecek bir çalışma yürüttüklerini 
anlatan Topbaş, “Başta lale olmak 
üzere, bu çiçeklerin oradan dün-
yaya satışını yapacağız. Laleyi ve 
diğer çiçekleri İstanbul’un cadde-
lerine, meydanlarına, sahillerine di-
kerek hayatın içine soktuk. Dikilen 
laleleri koruyan, zarar vermeyen 
İstanbullulara teşekkür ediyorum” 
dedi. Başkan, konuşmasının ardın-
dan Lale Festivali kapsamında Tak-
sim Meydanı’na kurulan çadırları 
gezerek aktiviteler hakkında bilgi 
aldı. Ebru sanatçısı Bora Özpeker 
ile birlikte bir çalışma gerçekleş-
tiren Başkan Kadir Topbaş, yaptığı 
lale figürüyle büyük alkış topladı. 
Hollanda’nın ve Japonya’nın lale 
teması ile geleneksel sanatlarını 
sergilediği çadırları ve “3. Ulusla-
rarası Lale Festivali” kapsamında 
açılan “En Güzel 100 Lale Fotoğraf 
Yarışması”nda ilk 100’e giren fo-
toğrafların bulunduğu sergi alanını 
da gezen Başkan, vatandaşlarla ha-
tıra fotoğrafı çektirdi.

Saksıda açmış lale 1 YTL
Açılışta 1 YTL’den satışa sunulan 
lalelere halkın ilgisi büyük oldu. 
Taksim Meydanı’nda kendileri için 
kurulan çadırlara gelen çocuklar 
çeşitli materyallerden lale figürleri 
yaptı. Taksim Meydanı’nda kurulan 
hediyelik eşya satış noktalarında, 
İSMEK ve Kültür A.Ş.’nin lale kon-
septinde hazırladığı hediyelik eş-
yalar satışa sunuldu. İstanbul’da 
festival kapsamında Emirgan Koru-
su, Yıldız Korusu, Yedikule Soğanlı 
Bitkiler Parkı, Hidiv Korusu, Bey-
koz Korusu, Göztepe Gül Bahçesi, 

FESTİVAL KAPSAMINDA EMİRGAN KORUSU, YILDIZ 
KORUSU, YEDİKULE SOĞANLI BİTKİLER PARKI, HİDİV 
KORUSU, BEYKOZ KORUSU, GÖZTEPE GÜL BAHÇESİ, 
BÜYÜK ÇAMLICA KORUSU VE KÜÇÜK ÇAMLICA 
KORUSUNDA LALE BAHÇELERİ OLUŞTURULDU. 
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Büyük Çamlıca Korusu ve Küçük 
Çamlıca Korusu’nda lale bahçeleri 
oluşturuldu. Festival nedeniyle 13 
Nisan’a kadar süren etkinliklerde 
konserler, resim ve heykel sergileri, 
yarışmalar gibi çeşitli aktiviteler dü-
zenlendi. 
Taksim Meydanı’nda festival boyun-
ca her gün Türk Halk Müziği, Türk 
Sanat Müziği, pop müzik ve enstrü-
mantal olmak üzere dört farklı mü-
zik grubunda canlı performans sergi-
lendi. Ayrıca, Emirgan Korusu Beyaz 
Köşk ve Sarı Köşk bahçeleri, Ortaköy 
Meydanı, Sultanahmet Meydanı, 
Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı 
olmak üzere beş ayrı noktada, her 

gün 11.00 ila 19.30 saatlerinde fark-
lı müzik grupları gösteriler yaptılar. 
Festival kapsamında ayrıca 7 Nisan 
Salı günü Topkapı Sarayı Müzesi 2. 
Avlu Revnakları’nda “Lale Yansıma-
ları” başlıklı sergi açıldı. Festivalin 
kapanışına denk gelen 13 Nisan’da 
ise Emirgan Korusu’ndaki Beyaz 
Köşk’te “Laleler Heykel ve Tasarım 
Sergisi” ile Yıldız Sarayı Büyük Ma-
beyinde İsmail Acar’ın “Lale” temalı 
resim sergisi ziyaretçilerle buluştu. 
Tüm İstanbulluların katılabileceği 
“En Güzel 100 Lale” yarışmasında 
dereceye girenlere ödülleri 10 Mayıs 
Cumartesi günü Emirgan Korusu’nda 
düzenlenen bir törenle verilecek. n

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİR 
GENELİNDE 10 MİLYON 700 BİN ADET LALE 
SOĞANI DİKTİ. 1 MİLYON 800 BİN ADETİNİ İSE 
İSTANBULLULARA DAĞITTI. 

Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı 
olmak üzere beş ayrı noktada, her 

Cumartesi günü Emirgan Korusu’nda 
düzenlenen bir törenle verilecek. n
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Yolu Beşiktaş’tan, Akaretler’deki 
Sıraevler’den geçen herkes, bir sü-
redir hummalı bir çalışmaya tanık 
oluyordu. Bu, Vakıflar Genel Müdür-
lüğü tarafından yürütülen, kentteki 
en büyük restorasyon çalışmasıydı. 
2008 yılının ilk aylarında çalışmalar 
sonuçlandırıldı ve söz konusu cadde, 
üzerinde mağazaların, dünyaca ünlü 
otelin olduğu Avrupai bir görünüme 

kavuştu. Sıraevleri’n açılışı da son 
derece görkemliydi; başta Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş olmak üzere birçok idari ve 
mülki amir açılışta yerini aldı. 
Başbakan Erdoğan, tören sırasında 
yaptığı konuşmada, “İstanbul’a âşığız. 
İstanbul yaşanılabilir bir yer olmanın 

ötesinde, Türkiye’nin vizyonu olan 
bir kenttir. Büyükşehir Belediyemizin 
yaptığı metro ve tünel yol çalışmaları 
da İstanbul trafiğini rahata kavuştura-
cak ve bittiğinde takdiri alacaktır. Biz 
Türkiye’nin gecekondularla çevrildiği, 
planların alelacele alındığı bir ülke 
olmasını istemiyoruz. Üzerinde düşü-
nülen, zihinsel üretimin neticesi olan 
projeler olsun istiyoruz. Bunu başar-
manın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 
Erdoğan konuşmasının devamında, 
restore edilen Akaretler Sıraevleri’nin 
İstanbul’a hem tarihi bir mekân hem 
işlevsel bir alışveriş merkezi hem de 
dinlenme ve nefes alma imkânı ka-
zandırdığını kaydetti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
1950’li, 60’lı ve 70’li yıllarda kente 
başlayan aşırı göçün İstanbul’u tehdit 
ettiğini ifade ederek, artık vatandaş-
ların mümkün olduğunca İstanbul’a 
gelmediğini, İstanbul’un da bu yükü 
kaldıramadığını söyledi. Deprem ihti-

maline karşı Valilik, Büyükşehir Bele-
diyesi ve ilçe belediyeleri ile koordi-
neli adımlar attıklarını ve yeni Yerel 
Yönetimler Yasası’nı bunun için çıkar-
dıklarını belirten Erdoğan, bu adımlar-
la birlikte İstanbul’un çok daha farklı 
bir hale geleceğini söyledi. İstanbul’un 
2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan edil-
diğini de hatırlatan Başbakan Erdoğan, 
“İstanbul’u süratle dünya kültür baş-
kentine hazırlamamız lazım. Bunun 
çalışmaları yapılıyor. Birçok tarihi eser 
restore ediliyor. İnanıyorum ki, onur-
la, gururla 2010 yılını karşılayacak ve 
bunu da başaracağız” dedi. 
Önümüzdeki yıl IMF ve Dünya Ban-
kası yıllık toplantılarının İstanbul’da 
düzenleneceğini, bu toplantılar için 
bütün hazırlıkların yapıldığını bildiren 
Erdoğan, Haliç kenarındaki Sütlüce 
Mezbahası’nı belediye başkanlığı dö-
neminde kültür merkezi olması için 
çalışma başlattığını, ancak görevi bı-
raktıktan sonra orasının yarım kaldığı-

nı belirterek, “Şimdi Başkanımız Kadir 
Topbaş, bu dönemde orayı tamamla-
dı. Önümüzdeki birkaç ay içinde Süt-
lüce Kongre ve Turizm Merkezi olarak 
hizmet verecek” dedi.

Eminönü ve Fatih 
bütünleşecek…

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
eski İstanbul’un çehresini yenile-
mek için tüm sur içini ele aldıklarını 
belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Eminönü ile ilgili atılan adım da 
budur. Eminönü ilçesini Fatih’e ka-
tarken düşündüğümüz incelik var. 
Eminönü, mevcut nüfusuyla 30 bin, 
ama gündüz nüfusu 3 milyon. 30 
bin nüfusun Eminönü’ne sağladığı 
kaynakla siz 3 milyonluk bir yükü 
kaldıramazsınız. Belediyeciliği bilen 
de konuşuyor, bilmeyen de... Biz, 
Eminönü’nü Fatih’in içine katmak 
suretiyle daha güçlü, tüm tarihi eser-
leriyle bütünleşen bir Fatih’i meyda-

na getireceğiz. Biz İstanbul’u seviyo-
ruz. İstanbul sevdalısıyız. İstanbul’a 
âşığız. İstanbul yaşanılabilir bir kent 
olmanın ötesinde, Türkiye’nin viz-
yonu olan bir kenttir. Ona gereken 
önemi vermemiz lazım ve gözümüz 
gibi bakmamız gerekiyor.”
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
İstanbul’a yapılan yatırımların birço-
ğunun da yeraltında yapıldığını hatır-
latan Başbakan Erdoğan, konuşma-
sını şu sözlerle tamamladı: “Adeta 
kuyu misali yerin altına tüneller açı-
lıyor. Bütün bu tüneller İstanbul’un 
ulaşımını rahata kavuşturmak için 
açılıyor. İstanbul’da metroya, hafif 
metroya ve tünel yollara yönelik 
olarak çok önemli yatırımlar yapı-
lıyor. Ama bunlar hep yerin altında 
olduğu için görünmüyor. Millet mi-
nareyi görür, ama kuyuyu görmez. 
O bakımdan sıkıntı var. İnanıyorum 
ki bütün bu engeller bittiği zaman, 
takdiri de kazanacaktır.” n

Başbakan, 
Akaretler’in yeni 
yüzünü tanıttı
BİR SÜREDİR DEVAM EDEN RESTORASYON VE 
ONARIM ÇALIŞMALARI SONUCUNDA AVRUPAİ 
BİR GÖRÜNÜME KAVUŞAN AKARETLER’İN YENİ 
YÜZÜ, BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 
KATILDIĞI BİR TÖRENLE HALKA TANITILDI. 
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Asırlardır, gerçek anlamda bir barış 
ve huzur kenti olan İstanbul, Avrupa 
Kültür Başkentliği için en ideal aday-
lardan biri, hatta en yakışanıydı. Ve 
nihayet layık olduğu unvana kavuş-
tu. 2000’de 13 sivil toplum kurulu-
şunun girişimiyle İstanbul Kültür ve 
Sanat Vakfı’nın koordinatörlüğünde 
başlayan projeye, Dışişleri Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 
Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi de sahip çıktı. Sivil inisiyatifin 
gayretlerine, mahalli ve merkezi yö-
netimin desteği eklenince büyük bir 
başarı elde edildi. 
Adaylığının belli olduğu 2006 yılı 
ilkbaharında İstanbul önemli bir 
gelişme sürecine girdi. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, o günlerde gelişmeler kar-
şısında duyduğu mutluluğu dile ge-
tirirken İstanbul’da tarih, kültür ve 
sanatsal faaliyetlerin yanı sıra mi-
mari gelişmeleri ve düzenlemeleri 
de önemsediklerini anlatmak için 
“İstanbul’un yol haritasını, Metro-
politen Planlama Merkezi’nde ele 
alıyoruz” diyordu.

Dört elementin kenti İstanbul 
Coğrafi konumu ve tarihsel biriki-
miyle farklı kültürlere ev sahipliği 
yapan İstanbul’un Avrupa Kültür 
Başkenti seçilmesi son derece önem-
liydi. Kente ait kültürel göstergelerin 
ve kültür sanat çalışmalarının farklı 
bir tarzda sunulup yeni çalışmalar 
yapılmasına olanak sağlacak bu 
unvanı alabilmek için yaşamın kay-
nağı ve ayrılmaz parçaları olan dört 
elementten, “hava, toprak, su ve 
ateş” temasından yola çıkıldı. Tarih 
boyunca çeşitli kültürleri ve farklı 
dinleri bağrında besleyen İstanbul 
göz önünde tutulduğunda bunun ne 
derece doğru bir yaklaşım olduğu da 
ortaya çıkıyordu. 

2010’a
“bir” kala...

İSTANBUL’UN AVRUPA KÜLTÜR 
BAŞKENTİ OLMASINA ÇOK AZ ZAMAN 

KALDI. BU PROJENİN İÇİNDE BULUNAN 
HERKES, VARGÜCÜYLE ÇALIŞIP
2010’A HAZIRLANIYOR. KENTTE 

YAŞAYANLAR İSE İSTANBUL’UN BU 
UNVANLA ANILMASININ, TURİZM 

VE TANITIMA KATKI SAĞLAYACAĞI 
NOKTASINDA HEMFİKİR. 



w
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İstanbul 2010 Girişim Grubu, 
2006’da Brüksel’de İstanbul’u bu 
ifadelerle tanıttı, adaylık için su-
numlarını yaptı. 2010 Kültür Baş-
kenti olabilmek için yedi kent baş-
vuruda bulunmuştu ve yapılan de-
ğerlendirmeler sonucunda İstanbul, 
Essen ve Peç ile birlikte bu unvana 
sahip oldu. 
Böylece İstanbul ve dolayısıyla Tür-
kiye, 11 Eylül sonrası kamplara ay-
rılan dünyayı birleştirecek tek ülke 
olma rolünü üstlendi. Ülkemizin 
tanıtılmasına ve AB üyelik süreci-

Suat Saydam (41) / Eczacı kalfası: Hayır bilmiyordum. 
Avrupa Kültür Başkenti çok güzel bir şey, ama 
içeriğini bilmiyorum. İstanbul, geçmişinde büyük 
medeniyetlerin başkentliğini yapan bir yer. Bu 
açıdan çok anlamlı, ama reklam ve kampanyayla 
duyurulmalı.
Ali Pırıltı (46) / Taksi şoförü: Evet duymuştum. 
Herhalde İstanbul’u güzelleştirecekler, Haliç’in 
etrafında bir şeyler yapılacak galiba. İyi olur elbette. 
Bu arada taksilere yol kenarında cep yapılmasını 
istiyorum. Bunu da yazar mısınız?
Necati Ateş (47) / Pastaneci: Bilmiyordum, ama 
güzel olur herhalde. Yalnız medya kanalı ile tanıtım 
yapılmalı, yoksa kimsenin haberi olmaz.
Aydın Işkın (38) / Terzi: Evet duydum. Turizm 
açısından çok etkili olacağını düşünüyorum. 
Yabancıların Türkiye’yi tanıması için çok büyük bir 
atak olur. Ben yurtdışına gidip geliyorum ve son 
beş yılda tanıtım ve organizasyonlar sayesinde 
İstanbul’un imajının iyi yönde değiştiğini görüyorum.
Can Dilli (39) / Kuyumcu: Evet, basından duydum. 
İyi olur diye düşünüyorum. Bu konuda reklam ve 
promosyon yapılacak, dolayısı ile turist bilerek o 
imajla gelecek. Tabii bunu iyi değerlendirmemiz 
lazım.
Ayşegül Yorgun (34) / Çiçekçi: Haberimiz var. 
İstanbul, Paris gibi bir yer olur herhalde. Zaten gün 
geçtikçe daha da güzelleşiyor. Belki bizim için kötü 
olabilir, buradan gitmemizi isterler o zaman. Ama 
ülke için iyi olur.
Nedim Deniz (27) / Sokak satıcısı: Hiçbir bilgim yok, 
kültürle ilgili bir şey herhalde. Ama çok işsizlik var, 
yoksulluk var, nasıl olacak böyle?
Ahmet Karakaya (14) / Öğrenci: Evet, biliyorum, 
Avrupa’da kültürün en fazla olduğu yerlerden biri 

olacağız. İstanbul’un her yerini iyice tanıtabiliriz, 
böylece turizm artar. 
Ayten Canerler (60) / Emekli: Hayır, haberim 
yok. Şehrin çehresine baktığım zaman iyi şeyler 
düşünemiyorum. Kültürel bir mekân olacaksa 
çehresi değişir, turistler gelir. Fakat önce trafik 
problemini halletmek lazım. Turistler gelecekse, 
gezmek isteyecekler. Ulaşım sorunu çözülmezse nasıl 
gezecekler?
Lütfiye Şahin (34) / Ev hanımı: Bilmiyorum. Hiç 
haberim yok. Ama çok güzel bir şey olur. İnsanlar için 
bir şey değişmez de İstanbul’un dışarıdan görünüşü, 
imajı değişebilir. Aslında Avrupa’nın birçok kenti 
İstanbul’dan daha güzel değil, fakat onlar reklam ve 
tanıtımlarını iyi yapıyorlar. Biz de kendimizi tanıtırsak 
imajımız değişir.
Cemre Yılmaz (17) / Öğrenci: Hayır, haberim yok. 
Aslında şehir olarak çok düzensiz, çarpık yapılaşma 
var. Kültür başkenti olsa ne olur. Bence burada 
yapılacak daha çok iş var.
Serap Buhara (33) / Okul öncesi eğitim uzmanı: Siz 
söyleyince hatırladım. İstanbul’un ismi dünyada 
duyulacak. Yurtdışında, Türkiye’nin ya da İstanbul’un 
nerede olduğunu bilmeyenler var, böylece tanınırız. 
Aslında İstanbul fetihten önce, yani Roma ve Bizans 
döneminde de çok önemli bir şehirdi. Şimdi de önemli 
bir şehir bence. Yalnız bu konuda yapılacak işlerin iyi 
planlanması lazım. İstanbul yaşanacak bir yer olmalı…
Zeynep Aslankaya (23) / Öğrenci: Evet duymuştum. 
İstanbul’un ve İstanbullunun değeri daha iyi anlaşılır 
diye düşünüyorum. Kültür başkentliği için İstanbul iyi 
bir seçim.
Arif Cesur (65) / Lokantacı: Evet duydum. Kendimizi 
dünyaya daha kapsamlı bir şekilde tanıtacağız. Turizm 
gelişecek. Sanatsal aktiviteler artacak.

İstanbullu ne diyor?

Kültür Başkenti olan İstanbul, yavaş yavaş 2010’a hazırlanıyor. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak 
üzere, birçok kurum ve kuruluş projelerini ard arda hayata geçiriyor. Peki, tüm bunlar olup biterken 
İstanbul’da yaşayanlar süreç hakkında ne düşünüyor? Yaşanan gelişmelerin kent halkını nasıl etkilediğini 
öğrenmek üzere sokağa çıkıyoruz. Çeşitli yaş gruplarından seçtiğimiz 14 kişiye “İstanbul’un 2010 yılı için 
Avrupa Kültür Başkenti seçildiğini biliyor musunuz? Sizce bunun almamı nedir, İstanbul için faydalı olur 
mu?” sorusunu yöneltiyoruz. İşte aldığımız yanıtlar. 

Bu fikir 1985 yılında doğdu 

Kültür Başkenti fikri ilk defa 1985 yılında Yunanistan Kültür 
Bakanı Melina Mercouri’nin tarafından Avrupa Birliği 
Konseyi’ne önerilmiş ve ilk Avrupa Kültür Başkenti, Atina 
olmuştu. O tarihten bu yana her yıl bir ya da birkaç Avrupa 
kenti Avrupa Kültür Başkenti seçiliyor. AKB seçilmek, 
kentlerin uluslararası alanda tanınmasına, gelişimine, 
kültür ve sanatı halka ulaştırmaya, altyapı çalışmalarının 
hız kazanmasına katkıda bulunduğu gibi ortak bir Avrupa 
kültürü oluşturmaya, kültürlerarası iletişim ve işbirliğine 
de imkân sağlıyor.
2000 yılına gelindiğinde, Avrupa Kültür Başkenti 
unvanı hem birden fazla kente hem de AB adayı olan 
ülkelerin kentlerine de verilmeye başlandı. İşte 1985 
yılından 2010’a Avrupa Kültür Başkenti olan kentler: 
1985: Atina (Yunanistan); 1986: Floransa (İtalya); 1987: 
Amsterdam (Hollanda); 1988: Berlin (Almanya); 1989: 
Paris (Fransa); 1990: Glasgow (İskoçya); 1991: Dublin 
(İrlanda); 1992: Madrid (İspanya); 1993: Anvers (Belçika); 
1994: Lizbon (Portekiz); 1995: Lüksemburg; 1996: 
Kopenhag (Danimarka); 1997: Selanik (Yunanistan); 
1998: Stockholm (İsveç); 1999: Weimar (Almanya); 2000: 
Avignon (Fransa), Bergen (Norveç); Bologna (İtalya), 
Brüksel (Belçika), Helsinki (Finlandiya), Krakov (Polonya), 
Reykjavik (İzlanda), Prag (Çek Cumhuriyeti), Santiago de 
Compostela (İspanya); 2001: Porto (Portekiz), Rotterdam 
(Holanda); 2002: Bruges (Belçika), Salamanca (İspanya); 
2003: Graz (Avusturya); 2004: Genova (İtalya), Lille 
(Fransa); 2005: Cork (İrlanda); 2006: Patras (Yunanistan); 
2007: Lüksemburg, Sibiu (Romanya); 2008: Liverpool 
(İngiltere), Stavanger (Norveç); 2009: Linz (Avusturya), 
Vilnius (Litvanya); 2010: Essen (Almanya), Peç 
(Macaristan), İstanbul (Türkiye) 

ne katkı sağlayacağından kimsenin 
kuşku duymadığı bu süreçte ger-
çekleştirilen çalışmalar yavaş yavaş 
hayata geçiyor. Ancak 2010 yılına, 
dolayısıyla da bu unvanı almaya bir 
yıl gibi kısa bir süre kalması nede-
niyle, projeyi yürütme görevini üst-
lenen kurumların işlerini biraz daha 
hızlandırmaları gerekiyor. 
Kültür Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve 
Büyükşehir Belediyesi “2010 Yürüt-
me Kurulu” ile ortak çalışmalar plan-
larken, İstanbul halkının konuyu tam 
olarak anlamadığını anlaşılıyor. Bu 

çerçevede projenin halka indirilmesi 
ve bütün organlarıyla toplum tara-
fından kavranması önem arz ediyor. 
Dünya’da marka haline gelmiş ülke 
ve şehirlere bakıldığında, kültür, 
sanata değer veren ve bunu halka 
yayan, eğitimini de bu çerçevede şe-
killendiren, yerler olduğu görülüyor. 
Bu nedenle İstanbullunun kültürel 
altyapısı ve dinamik potansiyeli ile 
ortaya çıkaracağı performans, baş-
ta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin 
ulus markasının oluşmasında öncü 
bir rol oynayacak. n
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Tüketicinin hakları
korunuyor, korunacak
TÜKETİCİ HAKLARI KONUSUNDA KARŞILAŞILAN 
SORUNLARI GİDERMEK ÜZERE YEDİ GÜN 
24 SAAT ÇALIŞAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI, 
10-15 MART TARİHLERİNDE “DÜNYA TÜKETİCİ 
HAKLARINI GÜNÜ”NÜ DÜZENLEDİĞİ BİR DİZİ 
ETKİNLİKLE KUTLADI. 

Amirliği, kanun ve yönetmelikler çer-
çevesinde kent genelinde tüketicinin 
bilinçlendirilmesi ve olası şikâyetlerin 
çözümü için yoğun ve sistemli bir 
hizmet yürütüyor. 
Tüm dünyada olduğu gibi her 15 
Mart’ı Tüketici Haftası kabul eden 
Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, 
bu özel gün nedeniyle yapacağı 
etkinlikleri bir haftalık zaman dili-
mine yayıyor. Bu yıl da 10 Mart’ta 
başlayan etkinliklerde, kentteki bü-
yük alışveriş merkezleri ile Taksim, 
Aksaray, Zeytinburnu, Şirinevler 
Metro İstasyonları, Tünel Tramvay 
İstasyonu ve İDO Kadıköy İskele-
sinde açılan standlarda, 10 bin adet 
tüketici bilgi broşürü ve küçük he-
diyeler dağıtıldı. Halkla yüz yüze 
görüşmeler yapan kurum temsil-
cileri, tüketicileri haklarıyla ilgili 

bilgilendirdi. Etkinlik kapsamında 
ayrıca İSMEK kurs merkezlerinde 
geniş katılımlı bir seminer düzen-
lendi. İstanbul genelinde tüketicile-
re yönelik hizmet sunan kurum ve 
kuruluşlara teşekkür plaketi verildi. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş da plaket alanlar 
arasındaydı. 

Zabıta’ya iki tüketici ödülü…
Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, 
“Dünya Tüketici Günü”nün kutlandı-
ğı hafta içerisinde iki ödül aldı. Tüke-
tici Raporu dergisi tarafından verilen 
“Altın Kalite Hizmet Ödülü”yle bir-
likte Tüketici Akademisi’nin “Tüketi-
ci Akademisi Onur Ödülü”, 15 Mart 
günü yapılan törende Zabıta Daire 
Başkanı Mustafa Tahmaz’a sunuldu. 
Büyükşehir Belediyesi’nin sınırla-

rı dâhilinde hizmet eden Tüketici 
Hakları Zabıta Amirliği’nin iki ödül 
birden alması tesadüf değil aslında. 
Kentin hemen her yerini görev ala-
nı olarak gören Amirlik, 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkındaki 
Kanunda yer alan hükümler çer-
çevesinde, tüketicilerin şikâyet ve 
sorularının çözüme kavuşturulması 
ve tüketicileri yasal hakları hakkın-
da bilgilendirip yönlendirilmesi gö-
revini yürütüyor.
Tüketici bilincinin toplumun bütün 
katmanlarında yerleşmesi için hizmet 
veren Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, 
Saraçhane ve Kadıköy Meydanı’ndaki 
bürolarında konusunda ihtisas sahibi 
25 personel ve üç adet motorize de-
netim ekiple kanunen görev ve yetki 
alanına giren işyerlerinde denetimle-
rine devam ediyor.n

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabı-
ta Daire Başkanlığı, sorunu çözmeye 
odaklanan yenilikçi anlayışıyla Tü-
ketici Kanunu çerçevesinde yol gös-
terici ve yönlendirici olmayı, yaptığı 
seminerlerle bilinçli tüketici sayısını 
artırmayı amaçlayan bir kurum. Tü-
keticilerin hakları konusunda söz 
sahibi olmalarını ve sorunları gider-
meyi amaçlayan kurum, Birleşmiş 
Milletler’in 1985 yılında onayladığı 
ve ülkemizin 1995 yılında kabul edi-
lip 2003 yılında son şeklini verdiği 
Tüketici Hakları Evrensel Beyanna-
mesi çerçevesinde oluşturulan Tüke-
ticinin Korunması kanununun içerdiği 
hükümlerle hareket ediyor. Diğer bir 
ifadeyle İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı 
olarak hizmet veren Destek Hizmet-
ler Müdürlüğü Tüketici Hakları Zabıta 

Zabıta -İSMEK işbirliği...

Her vatandaşın potansiyel tüketici olduğu toplum yaşamında önemli bir denetim fonksiyonu icra eden Zabıta 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 2007-2008 öğretim 
yılında, kursiyerleri bilinçlendirmek amacıyla her çarşamba günü İSMEK’in bir merkezinde seminer düzenliyor. 
Kursiyerler bu seminerlerde, alışverişlerinde nasıl bilinçli davranabileceklerini ya da karşılaştıkları sorunları 
çözmek için yapılması gerekenleri öğreniyorlar. 
2007 yılı denetim çalışmaları sonuçlarına göre Tüketici Hakları Zabıta Amirliği’nce, perakendecilik alanında 
faaliyet gösteren 12 bin 356 işyerinin etiket ya da tarife kullanıp kullanmadığı denetlendi ve bunlardan 
kurallara uymayan 708 işyerine 130 bin 200 YTL para cezası verildi. Amirlik ayrıca giyim, beyaz eşya, elektronik 
eşya mağazaları, bar, büfe, müzikli eğlence yerleri, lokanta, büfe, çay bahçeleri, süper ve hipermarketler, 
şarküteri ve otoparklar gibi işyerlerini denetleyerek yükümlülükleri konusunda bilgilendirildi. 2007 yılı içinde 
Tüketici Hakları Zabıta Amirliğine ayıplı mal ve hizmet, garanti şartları, servis hizmetleri, kapıdan satış, taksitli 
satış, kredi kartları gibi tüketici haklarıyla ilgili 2 bin 180 şikâyet yapıldı ve bunun 1308 adedi tüketici ve satıcı 
uzlaştırılarak çözüldü. 855 şikâyetçi Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine yönlendirilirken 17 şikâyetçi de Tüketici 
Mahkemesi’ne gitmesi konusunda bilinçlendirildi.
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Kartal’da kentsel 
dönüşüme bir adım 
kaldı… MİMAR ZAHA HADİD İLE BİRLİKTE KARTAL 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ TANITAN 
BAŞKAN TOPBAŞ, “BURASI, 5 MİLYAR DOLARLIK 
BİR YATIRIMLA MODERN BİR İŞ MERKEZİ 
OLACAK” DEDİ. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Mimar Zaha Hadid ile birlikte “Kartal Sanayi Bölgesi Mer-
kezi İş Alanları Planlaması” projesini basın mensuplarına 
tanıttı. Tepebaşı’ndaki İstanbul Metropoliten Planlama 
ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde (İMP) düzenlenen top-
lantıya Kartal Belediye Başkanı Arif Dağlar, İMP Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim Baz ile Süha Özkan’ın da aralarında bu-
lunduğu çok sayıda mimar ve şehir plancısı katıldı. Mi-
mar Zaha Hadid tarafından 555 hektarlık alanda hazırla-
nan ve çevresiyle birlikte 4,5 milyon kişiyi barındıracak 
olan Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi, nitelikli iş gücünü 
oluşmasına aracılık ederken dünyanın sayılı metropolle-
ri arasında bulunan İstanbul’un, tek merkezli olmaktan 
çıkarmasını sağlayacak. 
Projede Kartal ve Pendik için geometrik şekillerde olu-
şan yeni bir mimari ağ ortaya konularak iki yaka birbi-
rine bağlanıyor. Karayolu ve demiryolu bağlantılarıyla 
konut alanlarını birbirine bağlayan yeni bir metropol 
oluşturuluyor. İş ve konut kulelerine yer verilen proje-
de 2 bin 500 metrekareden 25 bin metrekareye kadar 
parsellerde karşılıklı büyük kuleler yapılacak. Kenarlar-
da boş alanların park olarak değerlendirileceği projede 

küçük binalardan büyük binalara doğru giden bir yapı-
lanma olacak. Geometrik şekillerden oluşan değişik mi-
mari parçalar birbiriyle birleşecek. Ağırlıklı iş kuleleri, az 
miktarda da konutlar olacak. Kültürel alanlara da önem 
verilen projede opera evi, park, oteller, restoranlar, yat 
limanı yer alacak.

Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak bir proje
Toplantıda konuşan Başkan Kadir Topbaş, 2006 yılının 
Mart ve Nisan aylarında Kartal ve Küçükçekmece Kentsel 
Dönüşüm projeleri için uluslararası bir yarışma açtıklarını 
ve bu yarışmanın dünyaca ünlü mimarlarının buluşmasına 
aracılık ettiğini belirterek, jürinin Kartal’da Irak asıllı İngiliz 
Mimar Zaha Hadid’in, Küçükçekmece’de ise Ken Yeang ve 
ekibinin hazırladığı projeleri birinci olarak seçtiğini hatır-
lattı. Dünyada birçok şehrin ünlü mimarların eserleriyle 
tanındığına dikkat çeken Başkan Topbaş, İstanbul’da da 
mekânsal bütünlük açısından peyzaj, estetik, kültür değer-
lerinin öne çıktığını kaliteli ve sağlıklı bir merkezi iş alanı 
yaratma projeleri ortaya koyduklarını söyledi. 
Başkan, kentsel dönüşüm projeleriyle eğitim, ticaret, sa-
nayi, yerleşim, turizm ve konaklama dengesine göre yeni 

bir kent kurguladıklarını ve bunu yaparken modası geç-
miş, gelişigüzel işyerlerinin de bölge dışına çıkarılacağını 
kaydetti.
Kartal ve Küçükçekmece kentsel dönüşüm projelerinin 
Türkiye’de bir ilk olduğunu ve modern yüzüyle Türkiye’ye, 
hatta dünyaya örnek oluşturacağını ifade eden Başkan 
Topbaş, bölgede yaşayanların mağdur edilmeyeceğinin 
de altını çizdi. Oluşturulan iş merkezindeki istihdam ön-
celiğinin bölge insanına verileceğini ve bölgenin 270 bin 
kişilik nitelikli iş gücünü barındıracağını dile getiren Top-
baş, “Kartal’dan Gebze’ye kadar uzanacak bu merkez 
Ankara’nın nüfusu kadar olan 4,5 milyon insanı barındıra-
cak. Burada 5 milyar dolarlık bir yatırımla modern ve mer-
kezi bir iş alanı oluşturacağız. Her attığımız adımı yargıya 
taşıyanlar, gelişi güzel alanların devamını mı istiyorlar? Biz 
İstanbul’u yeniden kurguluyoruz. Kentimizi 21’inci yüzyıla 
taşırken, insanlarımızın modern ihtiyaçlarını karşılamak 
çabasındayız. Hedefimiz, tarihini koruyarak geçmişin ru-
hunu taşıyan 21. yüzyıl yapıları ile geleceğin İstanbul’unu 
oluşturmaktır” dedi.
Projenin 5 binlik planlarının Mart sonuna kadar, binlik 

planlarının ise yılsonuna kadar tamamlanacağını söy-
leyen Başkan sözlerine şöyle devam etti, “İstanbul’un 
Avrupa ve Asya yakaları arasında ticaret, sanayi, kül-
tür, yönetim, konut ve yenileme alanlarında büyük 
farklılıklar ve dengesizlikler var. Özellikle merkezi iş 
alanları İstanbul’un Batı yakasında yoğunlaşmış du-
rumda. Dengesiz durum, tarihi çevre ve İstanbul Bo-
ğazı kıyılarını baskı altında tutuyor ve ulaşımda büyük 
sıkıntılara yol açıyor. Bu nedenlerle İstanbul Çevre 
Düzeni Planı’nda çok merkezli bir metropol yapısına 
geçerek, Doğu-Batı arasında dengeli gelişmenin sağ-
lanmasını ve mevcut baskı altındaki alanların sağlık-
laştırılmasını öngörüyoruz.”
Toplantıda konuşan Mimar Zaha Hadid de Kartal Kentsel 
Dönüşüm Projesi’nin kusursuz ve eşsiz bir proje olduğu-
nu belirterek, “Sahille ilgili çok önemli bir fırsat var. Prens 
Adaları ile güzel bir bağlantı kuruldu ve kültürel bir merkez 
haline getirildi. Organik ve çok daha düzenli bir şekilde her 
şey yerli yerine konuldu. Yüksek binaların sıralanışı çok 
farklı bir şekilde planlandı. Bu proje, şehir için çok büyük 
bir fırsat. Çok heyecan verici proje oldu” dedi.n
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>>TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE 
ÜYELİK SÜRECİNDE ÖNEMLİ BİR 

YER EDİNEN “AB BÖLGELER 
KOMİTESİ TOPLANTISI”, 3 NİSAN’DA 

LÜTFİ KIRDAR KONGRE VE SERGİ 
SARAYI’NDA YAPILDI.  

AB Bölgeler Komitesi İstanbul’da toplandı…
Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yeri-
ni alabilmesi için sürdürülen çalışma-
lar devam ediyor. Üyelik sürecinde 
önemli çalışmalar yürüten AB Böl-
geler Komitesi, 3 Nisan’da büyük bir 
toplantı düzenledi. Yerli ve yabancı 
çok sayıda bürokratın katıldığı Lütfi 
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki 
toplantıda, AB ile müzakere sürecin-
de Türkiye’deki yerel yönetimlerin 
karşılaştığı sorunlar, yerel otoritele-
rin AB genişleme sürecinden beklen-
tileri ve yerel düzeyde AB fonlarının 
yönetimi gibi konular ele alındı. 
AB Bölgeler Komitesi ve Marmara 
ve Boğazları Belediyeleri Birliği iş-
birliğiyle düzenlenen “AB Bölgeler 
Komitesi Türkiye ile İlişkiler Çalışma 

Grubu Toplantısı”nda bir konuşma 
yapan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’un 
küresel yatırımcılar için ideal bir ad-
res haline geldiğini ve 2010 Kültür 
Başkentliği’nin AB ile ilişkilere ivme 
kazandırdığını söyledi. Çok sayıda 
yabancı katılımcıyı İstanbul’da ağır-
lamaktan duyduğu memnuniyeti 
belirten Başkan Topbaş, binlerce 
yıllık tarihi olan İstanbul’un aynı 
zamanda küreselleşen dünya eko-
nomisine hızla açılan, uluslararası 
finans kuruluşlarının, yatırımcıların, 
turizm ve kültür endüstrilerinin cazi-
be merkezi olduğunu söyledi.
İstanbul’un, 12 milyon nüfusuyla 
dünyanın önde gelen metropollerin-

den biri olduğunu vurgulayan Kadir 
Topbaş, “Bu şehir farklı kültürler, 
farklı inançlar, farklı uygarlıklar ara-
sında bir insanlık köprüsü görevi 
görmektedir. İstanbul, tarih boyunca 
Avrupa’nın bir parçası oldu. Avrupa 
Birliği’nin temel ilkesi olan ‘çeşitlilik 
içinde birlik’ fikri bu şehirde somut-
laştı. İstanbul hem Asyalı hem Avru-
palı olmanın farklılığı ile öne çıkıyor. 
Dolayısıyla, bu kentin adı hoşgörü ve 
barış kavramları ile anılır” dedi.
Bütün bu verilerin, İstanbul’un dün-
yadaki ekonomik yerini ve artan 
cazibesini gösterdiğinin altını çizen 
Başkan, konuşmasının devamında 
şunları söyledi; “Avrupa’nın İstanbul 
ile geliştireceği ilişkilerin güçlendiril-

mesinde tarafların büyük menfaat-
leri olduğu açıktır. Türkiye’nin Avru-
pa ile entegrasyon hedefi doğrultu-
sunda kararlılık ve cesaretle önemli 
reformlara imza attı ve atmaya 
devam ediyor. AB’ye üyelik süreci 
içinde yerel yönetimlere de büyük 
sorumluluklar düşüyor. AB’nin bü-
yük önem verdiği ‘yerindenlik ilke-
si’ uyarınca yerel yönetimlere daha 
çok yetki aktarımı söz konusu. Yerel 
yönetimlerin halka daha yakın ol-
masıyla katılımcı demokrasi anlayışı 
öne çıktı. İstanbul’un yerel karar alı-
cıları olarak bizler de yerel yönetim 
hizmetlerini Avrupa standartlarına 
taşıma gayretiyle yoğun bir çalışma 
içerisindeyiz.” n
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BAHÇIVANLAR DERS BAŞI YAPTI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ, BAHÇIVANLIĞA İLİŞKİN BİLGİ 
BİRİKİMİNİN YANI SIRA ÇEVRE BİLİNCİNİ DE ARTIRAN KURSLARININ 
YEDİNCİ DÖNEMİNİ TAMAMLADI.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, düzenlediği kurslarla 
çevre bilincine sahip bahçıvanlar yetiştirmeye devam ediyor. Yedincisi 17 Mart’ta 
başlayan kurslara katılanlar, alanında uzman kişilerden dünya standartlarına uygun 
eğitim alıyorlar. Meslek bilincine sahip, kent kültürü olan bahçıvanların yetişmesine 
aracılık eden bu kurslar Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü işbirliği ve Ağaç A.Ş.’nin koordinatörlüğünde yürütülüyor. Konsepti “Çim, 
Çiçek ve Ağaç” olan eğitimler sırasında uzman eğitimciler tarafından bitki koruma, 
toprak, ekoloji, peyzaj bilgisi, bitki üretim teknikleri, sulama, budama zirai mücadele, 
toprak gübreleme, mevsimlik çiçek ve yer örtücüler, iç ve dış mekan bitkileri, fidanlık 
ve sera, botanik, dikim teknikleri, çim ekimi ve bakımı, alet ve ekipmanları bakım ve 
kullanma tekniği gibi konularda dersler düzenleniyor.
Eylül ve mart ayları olmak üzere yılda iki kez düzenlenen kurslar süresince teorik 
derslerin yanı sıra uygulamalı eğitime de ağırlık veriliyor. Dersler, hafta içi pazartesi, 
çarşamba ve cuma günleri 08.30 ila 17.00 saatleri arasında yapılıyor. Yeni bir meslek 
sahibi olmak isteyen İstanbullu tarafından yoğun ilgi gören kurslar sonunda başarılı 
olan kursiyerlere bahçıvanlık sertifikaları sunuluyor. n

Uçun kuşlar, 
uçun… İSTANBUL, KUŞLARIN GÖÇ 

GÜZARGÂHLARI ÜZERİNDE BULUNAN 
BİR KENT. GEREKLİ YATIRIMLAR 
YAPILDIKTAN SONRA BU KENTİN 
KUŞ TURİZMİNE AİT 50 MİLYAR 
DOLARLIK PASTADAN PAY ALMASI 
PLANLANIYOR.

Bu kent sadece insanoğlu için değil, 
doğadaki tüm canlılar için cazibe 
merkezi. Doğu Avrupa’yı Afrika’ya 
bağlaması nedeniyle göçmen kuş 
türlerinin ana güzergâhlarından 
biri olan İstanbul’dan yılda bir mil-
yonu aşkın geçiyor. Kuşların bu 
hareketini incelemek ya da göz-
lemlemek isteyenleri İstanbul’a 
çekmek isteyen Büyükşehir Bele-
diyesi de Çamlıca Tepesi’nde “Kı-
talararası Kuş Göçü Gözlem Parkı 
Projesi”ni hayata geçirmeyi planlı-
yor. Konuyla ilgili açıklama yapan 
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, kuzeyden gü-
neye doğru giden kuşları gözlemek 

isteyenler için Çamlıca Tepesi’nde 
bir tesis kurmayı planladıklarını 
ve böylece kuş turizminden pay 
almak istediklerini söyledi. Kadir 
Topbaş, “İstanbul’dan bu kuş ha-
reketlerini çok iyi izleme şansı var. 
Bundan dolayı Turizm Geliştirme 
Platformu’ndaki arkadaşlarımız-
la gerekli çalışmaları planladık. 
Proje ortaya çıktığında kuşların 
göç hareketlerini izlemek isteyen 
uzmanların ve meraklı turistlerin 
İstanbul’a gelmesini sağlayacak bir 
kültür turizmi aktivitesi olacak” 
dedi. İlkbahar ve sonbahardaki 
kuş hareketliliğini incelemek iste-
yenlerin kenti mesken tutmasını 

sağlayacak “Kuş Gözlem Evi”nin 
birinci katında müze ve hediyelik 
eşya salonu, ikinci katında eğitim 
ve seminer salonu, üçüncü katın-
da ise bilimsel araştırma merkezi 
bulunacak. Böylece İstanbul üze-
rinden göçen kuşların sayılarının, 
türlerinin, yoğunluk ve uçuş yük-
sekliğinin tespiti yapılabilecek. 
Yerli ve yabancı bilim adamları-
nın araştırmalarını sürdürebileceği 
mekân, aynı zamanda kuş merak-
lılarını da ağırlayacak. Büyükşehir 
Belediyesi Kuş göçü park projesiyle 
İstanbul’a yıllık 1,5 milyar dolarlık 
döviz girdisi sağlanması hedefle-
niyor. n

İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 
Müdürlüğü, Bahçelievler Belediyesi ile 
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İth. Derneği ve 
İkt. İşletmesi (TAP) tarafından başlatılan, 
İstanbul’daki ilköğretim öğrencilerine 
yönelik olarak “Ödüllü Atık Pil Toplama 
Kampanyası ve Eğitim Programı” 

bilgilendirme toplantılarının ilki 11 Mart 
2008 Salı günü Bahçelievler Belediyesi 
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. Bahçelievler sınırları içerisindeki 
ilköğretim okullarında okuyan öğrencilere 
yönelik bilgilendirme toplantısına, 25 
okuldan çevre ya da fen kolunda görevli 
yaklaşık 300 gönüllü öğrenci ve 25 

öğretmen katıldı. Öğrencilere çevre konulu 
film sunumunun ardından genel olarak 
çevre ve atık konusunda bilgiler aktarıldı. 
Toplantının sonunda, Ali Haydar Günver 
İlköğretim Okulu öğrencileri sahneye 
çıkarak, atıklar ve piller konusunda kendi 
okullarında yaptıkları çalışmaları konuklara 
aktardılar.n

Çevre bilinci küçük yaşta başlıyor…

>>
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İGDAŞ tüketiciden
tam not aldı…

Bu yıl, Tüketici Raporu dergisi ve 
Tüm Tüketicileri Koruma Derneği 
tarafından müşteri odaklı hizmet 
anlayışı sebebiyle İGDAŞ’a iki ödül 
birden geldi. Tüketici Raporu der-
gisinden “Tüketiciyle Dost Altın 
Kalite Ödülü” alan İGDAŞ, Tüm 
Tüketicileri Koruma Derneği tara-
fından da  “Altın Marka Ödülü” ile 
ödüllendirildi. 
Tüketiciler arasında yapılan anket-
te kamu kategorisinde en başarılı 
kurum seçilmenin haklı gururunu 
yaşadıklarını belirten İGDAŞ Genel 
Müdürü Bilal Aslan, “İstanbul hal-
kının güvenini kazanmak büyük bir 
onurdur” dedi. Aslan, konuşması-
nın devamında, “Çevre dostu, kon-
forlu ve ekonomik bir yakıt olan 
doğalgazın yaygınlaşmasında en 
büyük pay sahibi olan İstanbullu-
lara İGDAŞ’a duydukları güven için 
teşekkür ediyorum. Biz, 3 milyon 
700 bin abonemizi şirketimizin or-
tağı olarak görüyoruz. Hizmet kali-
temizi her geçen gün yükseltiyoruz. 
Bu ödülü de tüm İstanbullular adına 
alıyoruz” diyerek duygu ve düşün-
celerini dile getirdi. n

“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ MECBURİYETİMİZDİR” 
İLKESİYLE ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İGDAŞ, TÜKETİCİ 
KURULUŞLARINDAN ALDIĞI İKİ ÖDÜLLE 
BAŞARISINI TAÇLANDIRDI. BAŞARISINI TAÇLANDIRDI. 

İstanbul’a sekiz
yeni ilçe…

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 
5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi 
Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sı Hakkında Kanun”u onaylamasıyla 
birlikte İstanbul’un sekiz yeni ilçesi 
daha oldu. 
İstanbul artık, Büyükşehir Belediyesi 
ve 39 ilçe belediyesinden meydana 
gelen bir kent. Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül’ün onayladığı 5747 sayılı 
kanun ile nüfusu 2 binin altına dü-
şen 862 belde belediyesi ve 283 ilk 
kademe belediyesinin tüzel kişiliği 
kaldırıldı ve 43 yeni ilçe kuruldu. Ka-

nuna göre, çeşitli ilk kademe, belde 
belediyeleri ve mahallelerin birleş-
tirilmesiyle Adana’da iki, Ankara’da 
bir, Antalya’da beş, Diyarbakır’da 
dört, Erzurum’da iki, Eskişehir’de 
iki, İstanbul’da sekiz, İzmir’de iki, 
Kocaeli’nde altı, Mersin’de dört, 
Sakarya’da dört ve Samsun’da üç 
yeni ilçe kuruldu. Yeni kanunla bir-
likte İstanbul’da çeşitli mahallelerin 
birleştirilmesiyle kurulan sekiz yeni 
ilçe şöyle; Arnavutköy, Ataşehir, 
Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, 
Esenyurt, Sancaktepe, Sultangazi. 
İstanbul’un tarihi ilçesi Eminönü, yeni 

kanununla belediye tüzel kişiliği kal-
dırılarak, mahallesiyle birlikte Fatih 
İlçesi’ne katılıyor. Ayrıca, Büyükşehir 
sınırları içindeki orman köylerine de 
Büyükşehir Belediye seçimlerinde oy 
kullanma hakkı veriliyor. Mahalleye 
veya köye dönüştürülen belediye-
lerin memur ve sözleşmeli personel 
ve geçici işçi statüsündeki personel, 
Büyükşehir Belediyesi’ne veya ilgili 
bağlı kuruluşa devrediliyor. Köye dö-
nüştürülen belediyelerin taşınmazları 
ile ihtiyaç duyduklar araç ve gereçler, 
kurulan komisyonca ilgili köy tüzel 
kişiliğine bırakılıyor.n

İSTANBUL’UN İLÇE SAYISI ARTTI. 
CUMHURBAŞKANI’NIN YENİ YASAYI 
ONAYLAMASIYLA BİRLİKTE 
İSTANBUL’UN SEKİZ YENİ İLÇESİ 
DAHA OLDU.

>>

>>
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>> Bu topraklar üzerinde yaşanan bel-
ki de en önemli mücadelelerden biri 
olan Çanakkale Savaşları’nın üzerin-
den neredeyse yüzyıl geçti. 300 bin 
askerin şehit olduğu bu savaşların 
sonunda düşman güçler ağır kayıp-
lar vererek geri çekildi. Çanakkale 
Savaşları’nın denizle ilgili bölümü 18 
Mart 1915’te düşman gemilerinin 
sularımızı terk etmesiyle son buldu. 
Aradan tam 93 yıl geçti ve 18 Mart 
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin 93. Yıl Dönümü do-
layısıyla bir anma töreni düzenlendi.
Edirnekapı Şehit Mezarlığı’nda dü-
zenlenen programa İstanbul Valisi 

Muammer Güler, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu Ko-
mutanı Orgeneral İsmail Koçman ile 
İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, 
sivil toplum kuruluşları, gaziler ve çok 
sayıda şehit yakını katıldı. Saygı duru-
şu ve İstiklal Marşı ile başlayan prog-
ramda tören kıtası saygı atışı yaptı. 
Anıt Şeref Defterini imzalayan Vali 
Güler, daha sonra deftere yazdıklarını 
okudu. Vatanın temelinin şehitlerin 
kanı ve canıyla atıldığını söyleyen 
Güler, “Bugün özgün yurttaşlar ola-
rak geleceğe güvenle bakabiliyorsak, 
bunu görevleri uğruna canını ortaya 
koymaktan kaçınmayan, ülkesine 

ve ulusuna inanan sizlere borçluyuz. 
Atalarımızın emaneti olan vatan top-
raklarını sonsuza değin koruyacak, 
çağdaşlaşma çabalarını sürdürecek, 
laik ve demokratik cumhuriyetini 
yeni eserlerle daha da yücelterek ge-
leceğe taşıyacağız” dedi.

Başkan da şehit torunu 
Törene katılan Başkan Kadir Top-
baş ise duygularını soran gaze-
tecilere, kendisinin de bir torunu 
olduğunu söyledi. Şehitlerin can-
larını bu vatan uğruna hiç çekin-
meden verdiklerini vurgulayan 
Kadir Topbaş, “Annelerin, kardeş-

lerin, çocukların, herkesin acılarını 
paylaşıyoruz. İnsanlar yeryüzün-
de bir süre yaşayıp ölüp gidiyor. 
Ama vatanı uğruna ölenler, şehit 
olarak ölümsüzleşiyor. Ben de bir 
şehit torunuyum. Yıllarca büyük-
lerimizden hikâyeleri dinledik. 
Burada duygulanmamak mümkün 
değil. Çanakkale ise bambaşka 
bir destandır. Hiçbir millete nasip 
olmayan büyük bir destan. Millet 
olarak bizim topyekun bir müca-
dele sonucu Türk Milleti’ne gem 
vurulamayacağını gösterdiğimiz, 
destansı bir mücadele. Burada ay-
rıca çeşitli tarihlerde vatan savun-

masında şehit düşmüş evlatlarımız 
yatıyor” dedi.
Türk Harp Malul Gazi ve Şehitler 
Dernek Başkanı Gönül Alpaydın 
da “Türk Silahlı Kuvvetlerinin son 
yaptığı harekât bunun en güzel ör-
neği ve gurur verici göstergesidir” 
dedi. Şehit Mezarlıklarını gezerek 
karanfil bırakan Vali Güler, Başkan 
Topbaş ve Orgeneral Koçman, şe-
hit yakınlarına başsağlığı ve sabır-
lar dilediler.

Bir şiirdir Çanakkale
Çanakkale Zaferi’nin 93. yıldönümü 
dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Bele-

diyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı Kültür Müdürlüğü’nün dü-
zenlediği “Bir Şiirdir Çanakkale” et-
kinliği, davetlilere unutamayacakları 
bir anma töreni yaşattı. 
18 Mart 2008 Salı günü Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti-
rilen programa çok sayıda İstanbullu 
katıldı. Etkinlik, Çanakkale Savaşı’na 
ait fotoğrafların, savaş esnasındaki 
haberleşme metinlerinin yer aldığı 
sergi ile başladı. “Bir Şiirdir Çanakka-
le”, Bedirhan Gökçe’nin şiir dinletisi 
sonrasında Gökmen, Gündoğar ve 
Hüseyin Turan’ın verdikleri konserler-
le son buldu.n

Çanakkale 
Zaferi’nin 93. yılı 
kutlandı…

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 93’ÜNCÜ YIL 
DÖNÜMÜ NEDENİYLE EDİRNEKAPI 
MEZARLIĞI’NDA DÜZENLENEN TÖRENDE 
DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI. KENDİSİ 
DE ŞEHİT TORUNU OLAN BAŞKAN 
KADİR TOPBAŞ, VATAN TOPRAKLARINI 
SAVUNANLARA ÇOK ŞEY BORÇLU 
OLDUĞUMUZU SÖYLEDİ.
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belirten Başkan Topbaş, “Ziyaretlerinden dolayı teşek-
kür ediyorum. Dost ve kardeş ülke olarak gördüğümüz 
Bosna ile bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak, bir-
çok alanda birlikte adım atmak ve şehirlerimizi birlikte 
geliştirmek arzusundayız” dedi.
Başkan Kadir Topbaş, Sarayova’daki Başçarşı bölgesi-
nin UNESCO tarafından korunması ve değerlendirilmesi 
gereken bölgeler arasına alınması için İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nden bir heyetin müracaat konusunda 
yardımcı olduğunu ifade ederek, “Şehirler günümüzde 
ve gelecekte geçmiş kullanımlarından çok farklı fonk-
siyonlar talep etmekte. Bunun paralelinde mevcut olan 
değerlerin yaşatılması, geleceğe taşınması konusunda 
bizlerin sorumlulukları var. Özellikle tarihi zenginlikleri 
ve kültürel mirası olan şehirler bu bakımdan önemli ve 
İstanbul bu şehirlerin başında geliyor. Bosna-Hersek’de 
de bu özellikleri taşıyan şehirler var. Şehirlerimiz benzer-
likler arz ediyor. Bu nedenle Sayın Bakanın İstanbul’da 
yaptığımız stratejik plan, çevre düzeni planı ve nazım 
imar planlarını incelemesinin kendileri açısından çok 
önemli olduğuna inanıyorum. Hazreti Mevlâna’nın ‘Aynı 
dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır’ 
sözü doğrultusunda Bosna-Hersek ile aynı duyguyu pay-
laştığımızı ve bundan sonraki çalışmalarımızda birbirimi-
ze destek olacağımızı düşünüyorum” dedi.
Bosna-Hersek İmar Bakanı Salko Obhocas da 
İstanbul’da olmasının kendisi için çok mutluluk verici 
olduğunu belirterek, “Planlama ve kentsel dönüşüm 
işinin İstanbul’da nasıl yapıldığını merak ediyordum. 
‘Mostar’da böyle bir şeyi nasıl yapabiliriz’ diye düşün-
dük. İstanbul’da yürütülen planlama ve kentsel tasarım 
çalışmalarından çok etkilendik. Bu çalışmalar Bosna-
Hersek için model olabilir. Ziyaretim iki ülkede çalışan 
insanların sorunlarını ve ilişkilerini görmek açısından da 
iyi bir görüşme oldu. Ayrıca özellikle savaş esnasında 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bize gösterdiği ilgi ve yürekli-
likten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.n

>> Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’de bulunan 
Bosna-Hersek İmar Bakanı Salko Obhocas, İstanbul’da 
yürütülen planlama ve kentsel tasarım çalışmaları hak-
kında bilgi almak için İstanbul Metropoliten Planlama 
ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde (İMP), İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’la görüştü. Bos-
nalı Bakan, İstanbul’da yürütülen planlama ve kentsel 
tasarım çalışmalarından çok etkilendiklerini belirterek, 
bu çalışmaların Bosna-Hersek için model olabileceğini 
söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama 
ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde 10 Mart 2008 tarihin-
de gerçekleşen ziyarette Bosnalı Bakan’a İstanbul’daki 
planlama ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bil-
gi verildi. 
Konuk bakanın İMP’deki planlama ve dönüşüm çalış-
malarını incelemek üzere kendilerini ziyaret ettiğini 

Bosna, İstanbul 
modelini benimsedi…

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ’I 
ZİYARET EDEN BOSNA HERSEK İMAR BAKANI 
SALKO OBHOCAS, İSTANBUL’DA YÜRÜTÜLEN İMAR VE 
PLANLAMA ÇALIŞMALARINI ÖRNEK ALACAKLARINI BELİRTTİ. 

MÜSİAD tarafından bu yıl sekizincisi kez düzenlenen 
“Ekonomi Basını Başarı Ödülleri”, derneğin Sütlüce’deki 
binasında 5 Mart Çarşamba günü düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. MÜSİAD Başkanı Ömer Bolat’ın ev sa-
hipliği yaptığı törene İstanbul Valisi Muammer Güler, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İl 
Genel Meclisi Başkanı Hasan Büyükdede, İl Milli Eğitim 
Müdürü Ata Özer, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, TİM 
Başkanı Oğuz Satıcı, Ehli Beyt Vakfı Başkanı Fermani 
Altun’un yanı sıra iş dünyasından, üniversitelerden, 
sivil toplum kuruluşlarından ve medyadan çok sayıda 
konuk katıldı. İGDAŞ’ın sponsor olduğu ödül töreninde, 
ademisyenlerden ve medya dünyasından oluşan Seçi-
ci Kurul’un belirlediği, ekonomi gazeteciliği alanındaki 
13 kategoride ödüller sahiplerini buldu. MÜSİAD Özel 
Ödülü’ne yakın zaman önce vefat eden Prof. Dr. Saba-
hattin Zaim layık görüldü. 
Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, “Bu yarışmada 
ödül alan isimleri ve kurumları can-ı gönülden tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu iktisadi bi-
linç ve girişimcilik ruhunun ülkemizde nasıl boy verdi-
ğinin bir ispatıdır. Bu ödülleri ekonomimizin bugünü ve 

geleceği adına son derece önemli görüyorum” dedi.
İktisadi kalkınmanın Türkiye’nin temel önceliği olduğunu 
ifade eden Başkan, bütün kamuoyu araştırmalarının hal-
kımızın gözünde en önemli meselenin ekonomi olduğunu 
açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Hükümetin, kamu ku-
rumlarının, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin ve özel 
sektörün hep birlikte ekonomik kalkınma ve istikrar hedefi 
doğrultusunda çalıştığını dile getiren Başkan Topbaş, “Özel 
sektör AK Parti iktidarında yeniden büyük bir dinamizm 
kazandı. Türk özel sektörü ekonomik krizlerin etkilerinden 
kurtulmuş, uluslararası iktisadi sisteme katılmış sağlıklı bir 
finans sektörü ve iyi işleyen bir ekonomi ve para politika-
sı ile geleceğe güvenle bakabilmektedir. Ekonomideki bu 
rahatlama havası hükümetimizin halkın desteğini arkasına 
alabilmeyi başarmasının da bir sonucudur” dedi.
Törende konuşma yapan MÜSİAD Başkanı Ömer Bolat 
ise, gelenekselleşen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nin 
makro ve mikro ekonomiyle iş anlayışını teşvik ettiği-
nin altını çizerek, ihracatın 2008’in ilk iki ayında yüzde 
45 artmasının ekonomik sıkıştırma içersinde bulunan 
Türkiye’nin döviz sorunu yaşamaması için önemli oldu-
ğunu söyledi.n 

MÜSİAD TARAFINDAN DÜZENLENEN “EKONOMİ BASINI BAŞARI 
ÖDÜLLERİ” SAHİPLERİNİ BULDU. BAŞKAN KADİR TOPBAŞ VE VALİ 
MUAMMER GÜLER’İN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞEN ÖDÜL TÖRENİNDE 
EKONOMİK İSTİKRARIN TAŞIDIĞI ÖNEM ÜZERİNDE DURULDU. 

MÜSİAD ödülleri 
sahiplerini buldu 

>>
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ların ucuz olmasına karşın 100 
yıl dayanacak sağlamlıkta, lüks 
döşenmiş ve çok güzel mimari 
dizayna sahip olduğunu anlattı. 
Başkan, “Herkesin en güzel or-
tamlarda yaşaması için çabalıyo-
ruz. Hem Marmara Denizi, hem 
de Büyükçekmece Gölü manza-
ralı Tepecik Konutları için ayrı-
lan alanın sadece yüzde 25’ine 
konut yapılıyor. Geri kalan yüz-
de 75’lik kısım ise yeşil alan ve 
sosyal donatı alanları olarak dü-
zenleniyor” dedi.
Hizmetleri gerçekleştirirken 
kimseye ayrıcalık yapılmadığı-
nı, kuraların noter huzurunda 
çekildiğini ve kurada çıkmayan 

vatandaşların şansını diğer pro-
jelerde deneyebileceğini belirten 
Başkan, herkes ev sahibi olana 
dek bu alandaki kampanyala-
rının devam edeceğini söyledi. 
Yapılan konutların sadece bir 
ev değil, oturanların tüm ihti-
yaçların karşılandığı yaşam alanı 
olduğuna dikkat çeken Başkan, 
“Ecdadımız Osmanlı, zengin fa-
kir, Müslüman gayri Müslim ola-
rak beraberce aynı sokağı payla-
şıyor, yan yana ibadethanelerde 
ibadet ediyordu. Birbirlerinin ha-
linden hatırından haberdar olu-
yorlardı. Tepecik Konutları’nın 
önemli bir bölümünü dar ge-
lirlilere yönelik, bir bölümünü 

de lüks kategorisinde yaptık. 
Bununla sosyal barışı sağlamayı 
amaçladık. Farklı gelir seviyesin-
dekilerin bir arada olması, sosyal 
barış için çok önemli” dedi. 

Bir yıl İstanbul’da oturma 
şartı aranıyor…

Kampanyada satışa sunulan 80 
ve 90 metrekarelik daireleri sa-
tın alacak vatandaşlarda bir yıl 
İstanbul’da oturma ve hiç evi 
olmama şartı aranıyor. Konut-
lara ait 35 adet giriş katı fiziksel 
engelli vatandaşlar için ayrıldı. 
Konutlara 336 YTL’den başla-
yan taksitlerle, yüzde 0,88 kredi 
oranı ve 120 aya kadar vade se-
çenekleriyle sahip olunabiliyor. 
KİPTAŞ’ın 133 bin 528 metreka-
re alan üzerinde inşa edeceği Te-
pecik konutları sahip olduğu 54 
bin metrekare yeşil alanın yanı 
sıra hem Marmara Denizi hem 
de Büyükçekmece Gölü manza-
rasına sahip. 
Projede 80 metrekarelik daireler 
62 bin YTL’ye, 90 metrekarelik 
daireler 70 bin YTL’ye, 98 met-
rekarelik daireler 95 bin YTL’ye 
ve 126 metrekarelik daireler de 
128 bin YTL’ye satışa sunuldu.  
“Bahçe çatı” sisteminin uygu-
landığı proje, 18 ayda tamam-
lanacak ve katılımcılar isterlerse 
taksitleri taşındıktan sonra öde-
meye başlayabilecek. n

Tepecik
Konutları satışa 
sunuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si KİPTAŞ, Büyükçekmece’nin 
Tepecik beldesinde 1179 yeni 
konut daha inşa ediyor. 28 
Mart’a kadar süten satış kam-
panyasının ilk adımı, Saraçhane 
Belediye Sarayı’nda düzenlenen 
bir törenle atıldı. Törende İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ile birlikte Esenyurt 
Belediye Başkanı Necmi Kadıoğ-
lu, Selimpaşa Belediye Başkanı 
Ahmet Yağcıoğlu, Tepecik Bele-
diye Başkan Vekili Halil İbrahim 
Okutan, KİPTAŞ Genel Müdürü 
İsmet Yıldırım ile çok sayıda va-
taşdaş yer aldı. Törende konuşan 
Başkan Topbaş, yaptıkları konut-

>>

HALKI SAĞLIKLI, GÜVENLİ, KONFORLU 
EVLERLE BULUŞTURMAYI AMAÇ EDİNEN 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KİPTAŞ, 1179 KONUTUN DAHA SATIŞINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ. 
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Şehr-i İstanbul’un güzelliklerini 
ve içinde barındırdığı kültürü dün-
yaya tanıtmak ve daha çok kişinin 
bu kente gelmesini sağlamak is-
teyen Büyükşehir Belediyesi Hol-
landa, Madrid ve Milano’dan sonra 
Almanya’nın başkenti Berlin’deydi. 
5 Mart ile 9 Mart arasında düzen-
lenen dünyanın en önemli turizm 
fuarlarından ITB Berlin 2008’e ka-
tılan İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi, Turizm Müdürlüğü ve Turizm 
Atölyesi’nin işbirliğiyle katıldığı fu-
arda, hem kurduğu stantla hem de 
yaptığı tanıtımla büyük ilgi topladı. 

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un 
2010 Kültür Başkenti seçilmesi nede-
niyle bambaşka bir anlam taşıyan bu 
fuarda Turizm ve Kültür olmak üzere 
iki holde kenti tanıtma imkânı elde 
etti. Türk kültürünün seçkin öğeleri-
nin başarılı tanıtımının yapıldığı 
ITB Berlin 2008 Fuarı’na, 200’e ya-
kın ülke ile 10 bini aşkın stant ka-
tıldı. Fuarda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ni Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanı Hüseyin Öztürk ve 
Başkan Danışmanı ve Turizm Atöl-
yesi Başkanı Tülin Ersöz temsil etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 

Günay, 6 Mart 2008 Perşembe günü 
fuarda İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi standını ziyaret etti. Bakan Gü-
nay, ITB’nin turizm açısından önemli 
bir buluşma noktası olduğunu ve 
Türkiye’nin bu fuara 1968 yılından 
beri katıldığını ifade etti. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin fuar atak-
larının ve fuarlara katılımının çok 
doğru bir yaklaşım olduğunu belir-
ten Bakan Günay, stantta İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Da-
nışmanı ve Turizm Atölyesi Başkanı 
Tülin Ersöz’den çalışmalarla ilgili 
bilgi aldı.n

Büyükşehir
Belediyesi, bu 
kez Berlin’deydi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş, İstanbul’da yapılacak 
tüm projelerin özürlülere yönelik 
sivil toplum kuruluşları ile mimar-
lar ve Meclis üyelerinden oluşan bir 
komisyonun onayından geçeceğini 
açıkladı. Özürlülerin rahatça dolaşa-
bileceği medeni bir kent oluşturma-
yı hedefleyen bu girişim nedeniyle 
mimarlar, sivil toplum kuruluşları ve 
özürlü temsilcilerinden oluşan Özür-
lüler Komisyonu’yla bir araya gelen 
Başkan Topbaş, göreve geldiklerinde 
İstanbul’un plansız bir şehir olduğunu 
ve birçok sorunu önlerinde buldukla-
rını ifade etti. İstanbul’un sorunlarını 
çözmek adına atılan adımların şeffaf 
ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla 
ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir-

likte atıldığının altını çizenBaşkan, 
KİPTAŞ’ın konutlarından ulaşım araç-
larına, okullardan kültür merkezle-
rine yapılan tüm işlerde özürlülerin 
de göz önünde bulundurulduğunu 
söyledi. “Engellilerin şehri rahatlıkla 
kullanabilsin istiyoruz. Konuyla ilgili 
var olan çalışmalarımızı biraz daha 
geliştirip üzerinde hassasiyetle du-
racağız. Dönemimizde iki adet olan 
özürlüler merkezini 18’e çıkardık. 
Şu anda bu merkezler çok yaygın 
olarak kullanılıyor” diyen Başkan 
Kadir Topbaş, konuşmasını şu şe-
kilde tamamladı: “Bundan sonraki 
tüm projelerimizin özürlülerimizin 
kullanabileceği formata uygun olup 
olmadığını da bu komisyon onayla-
sın istiyorum. Yapılarda özürlülere 

yönelik aranacak nitelikleri dönemi-
mizde İmar Yönetmeliği’ne koyduk. 
Herkesin bu kriterlere uyma zorunlu-
luğunu getireceğiz. Bütün ilçe ve ilk 
kademe belediyelerinin ilgili birimleri 
davet edilerek onların da özürlülere 
yönelik nasıl uygulamalar yapması 
gerektiği üzerinde durulacak. Çalış-
maya katkıda bulunmak isteyenlerin 
görüşleri de alınarak bu komisyonda 
değerlendirilecek.”
Öncelikle bir ilçenin tamamını ya 
da bir kısmını pilot bölge seçerek o 
bölgeyi tamamen özürlülerimizin 
kullanımına uygun hale getirecek-
lerini vurgulayan Başkan Topbaş, 
daha sonra bu uygulamanın İstan-
bul geneline yaygınlaştırılacağını 
kaydetti.n

ŞEHİRLERİN KRALİÇESİ İSTANBUL’U 
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA 
TANITMAYI AMAÇLAYAN BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ, SON OLARAK DA ITB 
BERLİN FUARI’NA KATILDI VE BÜYÜK 
İLGİ GÖRDÜ.

Tüm projeler özürlülerin 
onayından geçecek…

ENGELLİ VATANDAŞLARIN 
DAHA RAHAT ETMESİ AMACIYLA 
YATIRIMLAR YAPAN İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “ÖZÜRLÜLER 
KOMİSYONU”YLA DAHA ÇOK İŞBİRLİĞİ 
YAPACAK. 

>>

>>
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Sosyal hayatın mimarları olan ka-
dınların birçok sorunlara çözüm 
üretmek için yönelik yerel hizmetleri 
geliştirmeyi amaçlayan İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü kutlamaları çerçeve-
sinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kong-
re ve Sergi Sarayı’nda “Kadın Dostu 
Kente Doğru İstanbul” konulu bir 

panel düzenledi. Panel İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir Top-
baş ile Kadın Koordinasyon Merkezi 
Başkanı Özleyiş Topbaş’ın ev sahipli-
ğinde yapıldı. Panele BM Nüfus Fonu 
Türkiye Temsilcisi Dr. Peer Sieben, 
AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. 
Dr. Edibe Sözen, BM Ortak Programı 
Yöneticisi Nevin Şenol, AK Parti Ku-

rucu Üyesi ve Merkez Disiplin Kurulu 
Üyesi Av. M. Belma Satır, BM Nüfus 
Fonu Danışmanı Nazik Işık, Y. Şehir 
Plancısı, Ka-Der Yönetim Kurulu 
Üyesi Yıldız Tokman ve Gazeteci-
Yazar Vivet Kanetti katıldı. Konuş-
masına kadınların 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutlayarak başla-
yan Başkan Kadir Topbaş, “Bir güne 

sıkıştırılmış kadınlar günü yerine; 
tüm günlerimizi, duygu ve düşünce-
lerimizi paylaştığımız, her daim eşit-
lik içinde olduğumuz kadınlar hayal 
ediyoruz. Kadınlar insan haklarının 
ve çağdaş uygarlığın temelidir. Ka-
dınlar günü tüm dünyada kadınların 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 
insanca yaşam koşullarına kavuştu-
rulması mücadelesinin bir simgesi-
dir. Kadın hakları istenilen seviyede 
olmasa da Türk kadını tarihin en eski 
dönemlerinden bugüne kadar top-
lumsal hayatın, millet ve devlet ya-
pısının odağında yer almıştır” dedi. 
Kadının toplum içindeki yerinin o 
toplumun uygarlık seviyesinin en bü-
yük göstergelerinden biri olduğunu 
vurgulayan Başkan, siyasette kadın-
ların temsil oranının daha da artması 

gerektiğini belirtti. Kadının sosyal 
hayatta daha fazla rol alması, karar 
mekanizmalarına katılımlarının sağ-
lanması ve statüsünün yükseltilmesi 
için merkezi yönetim ve sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte projeler ve 
hizmetler ürettiklerini Kadir Topbaş, 
Türkiye nüfusunun yüzde 12,5’inin 
okuma yazma bilmediğini, bu oranın 
çoğunluğunu kadınların oluşturdu-
ğunu söyledi. “Kadınların ekonomik 
hayata katılımını son derece önemli 

buluyoruz” diyen Başkan, konuşma-
sının devamını şu sözlerle getirdi: 
“Türkiye’de kadının ekonomik ha-
yata katkısı çok az. Kadın istihdamı 
AB’de yüzde 55 dolayında iken, biz-
de yüzde 27 civarında. Bu oranları 
artırmak için İSMEK kurslarımızla ka-
dınlarımıza el sanatları öğretmekle 
kalmıyor, onları iş sahibi yapıyoruz. 
İSMEK’ten 10 yıl içerisinde eğitim 
alan 380 bin kursiyerin 315 bini son 
üç yılda eğitim alan kursiyerlerden 
oluşuyor. Öte yandan, 30 Kadın ve 
Aile Sağlığı Koruma Merkezi ve beş 
Görüntüleme Merkezi ile İstanbul’un 
bütün ilçelerinde hizmet veriyoruz. 
Güvencesiz ve ihtiyaç sahibi kadın-
ların tedavisini ise bizzat biz karşılı-
yoruz. Merkezlerimizde 2005 yılında 
130 bin, 2006 yılında 242 bin, 2007 

yılında ise toplam 700 bin kadın 
vatandaşımıza hizmet verildi. 2007 
Yılında 223 bin kanser muayenesi 
yapıldı. 235 kadına kanser ön tanısı 
konuldu ve tedaviye yönlendirildi. 
150 kadının sağlık durumu sürekli 
takip ediliyor. 170 bin kadına Kemik 
Erimesi muayenesi, 180 bin kadına 
Eğitim ve danışmanlık hizmeti veril-
di.” Kadın Koordinasyon Merkezi’nin 
(KKM) gıdadan eğitime, sağlıktan 
kültüre kadar her konuda kadınla-

rın yanında yer aldığını ifade eden 
Başkan, “KKM, ailelerin yükünü bü-
yük ölçüde üzerine alan kadınların 
yasadığı zorluklara, sefalete, sağlık 
sorunlarına, kısacası kadınların ya-
sadığı bütün sorunlara çözüm bul-
mak amacıyla her gayret sarf ediyor. 
Yardım ettiğimiz aile sayısı 170 bini 
buldu. Merkezimiz okullarını maddi 
imkânsızlar nedeniyle sürdüremeye-
cek durumdaki kızlarımıza ve çocuk-
larımıza yardımcı oluyor” dedi.
BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi 
Dr. Peer Sieben de BM’nin 200 mil-
yon kadının aile planlamasıyla ilgili 
ihtiyaçlarını karşılamak için kadın-
lara ve kız çocuklarına yatırım yap-
tığını belirterek, kadına karşı şidde-
te son verilmesi, üreme sağlığının 
iyileştirilmesi ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması için çalıştık-
larını söyledi. Kadın belediye meclis 
üyeliğinin dünya ortalamasının yüz-
de 20 olduğunu hatırlatan Dr. Peer 
Sieben, Türkiye’de 2004 seçimlerine 
göre kadın Belediye Başkanı oranının 
binde 5, meclis üyelerinin yüzde 2,4, 
il genel meclisi üyelerinin 1,8 ora-
nında olduğuna kaydetti ve ekledi: 
“Okuma-yazma bilmeyenleri oranı 
erkeklerde yüzde 4, bayanlarda yüz-
de 19,4. İstihdam oranı erkeklerde 
yüzde 64,8, bayanlarda yüzde 22,3. 
Türkiye’de kadına karşı şiddeti ön-
leme çalışması kapsamında İçişleri 
Bakanlığı, Kadın ve Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanlığı ve Sabancı Vakfı ile 
ülke genelinde 40 bin polisi kadına 
karşı şiddetle mücadele konusunda 
eğitiyoruz.”
Panelde Prof. Dr. Edibe Sözen’in baş-
kanlığında bir oturum gerçekleşti-
rildi. Oturumda Nevin Şenol “Kadın 
Dostu Kent nedir? Türkiye’den ve 
Dünyadan örnekler”, Av. M. Belma 
Satır “Yerel Yönetimlerde ve Karar 
Alma Mekanizmalarında Kadın”, Na-
zik Işık “Yerel Yönetimlerde Toplum-
sal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme”, 
Yıldız Tokman “Kadın Dostu Kentte 
Kentsel Planlama”, Vivet Kanetti de 
“İstanbul’da Kadın Olmak” konusun-
da birer konuşma yaptı.n

Kadın dostu
kent; İstanbul
“KADIN DOSTU KENTE DOĞRU İSTANBUL” BAŞLIKLI 
PANELDE KONUŞAN BAŞKAN KADİR TOPBAŞ, 
KADINLARI EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASAL HAYATTA 
DAHA FAZLA YER ALMASI AMACIYLA YAPTIKLARI 
ÇALIŞMALARI ANLATTI. 

>>



36  İSTANBUL BÜLTENİ - KENT HABERLERİ KENT HABERLERİ - İSTANBUL BÜLTENİ  37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı bünyesinde hizmet ve-
ren Kayışdağı Darülaceze Müdürlü-
ğü, her açıdan eğitimli ve donanımlı 
hale getirmek için çalışmalarını sür-
dürüyor. Dokuz aylık eğitim sürecini 
başarıyla tamamlayan 50 Darüla-
ceze personeli, tüm Avrupa Birliği 
ülkelerinde sağlık ve hasta bakıcılık 
alanında çalışma hakkını elde etti. 

Eğitimi başarıyla tamamlayan per-
sonel, sertifikalarını düzenlenen tö-
renle aldı. Toplam 120 personelin 
başvuruda bulunduğu eğitimlere, 
60 personel katılım hakkı elde etti. 
Darülaceze’deki bakım hizmetinin 
Avrupa Birliği standartlarına çıkarıl-
masını sağlamak amacıyla düzenle-
nen “Bakım Hemşireliği-Bakım Per-
soneli Eğitimi”ni Almanya’nın önde 
gelen bakım eğitmenlerinden Babet 

Dau verdi. Haziran 2007’den bu 
yana devam eden ve toplam 1530 
saat süren eğitimlerde başarılı olan 
50 kurum personeli sertifika almaya 
hak kazandı.

AB ülkelerinde 
çalışabilecekler

Kayışdağı Darülaceze Müdürlüğü’nün 
düzenlediği “Bakım Hemşireliği-
Bakım Personeli Eğitimi”nde serti-
fikalarını alan sağlık ve hasta bakıcı 
personel, dil yeterliliğini sağladıkları 
takdirde 27 AB ülkesinde sağlık ve 
bakım alanında çalışma hakkını elde 
edecek. Eğitimlerde başarılı olan 50 
personelden 19’u bakım hemşiresi 
sertifikası alırken, 31’i de bakım per-
soneli sertifikası aldı. 
Teorik bilgilendirmenin yanı sıra 

pratik uygulamaların da yapıldığı 
eğitimler Avrupa Birliği ülkelerinin 
önde gelen eğitim kurumlarından 
olan İnternational Bund (IB) ve Türk 
eğitmenler tarafından verildi. Sekiz 
ay süresince devam eden eğitimler-
de, yaşlanma üzerine teoriler, hijyen, 
ilk yardım, anatomi-fizyoloji, hasta-
lık bilgisi, hukuksal boyut, eczacılık 
hizmetleri, din bilgisi, normlar, de-
ğerler, önyargılar, bakımda ahlak, 
ölüm ve ölmek düşüncesi, yaşlılıkta 
fizik tedavi, beli koruma teknikleri, 
tedavi yöntemleri, hemipelji ile başa 
çıkma, bakımla sorumlu yönetici-
lik konuları, öğrenmeyi öğrenmek, 
çalışma mekânları, çalışma şartları, 
çalışma yardımları, bakım teorileri, 
bakım modelleri, bakım süreci mo-
deli, uğraşı terapistlerinin konuları, 
yaşlı insanlar için aktiviteler düzen-
lemek, bakım dersi, vücut bakımı, 
beslenme, sıvı alımının önemi, özel 
fenomenlerde bakım, enfeksiyon 
hastalıklarında bakım, demanslı yaş-
lıların bakımı ve onlara eşlik etmek, 
ölecek olan insanlara bakım ve re-
fakat etmek, kayıpları olan insanlara 
refakat etmek, kendi sağlığını koru-
mak ve teşvik etmek, iletişim, bakım 
yapana saygı duymak alanlarında 
ders verildi.n

8 Mart’ı doyasıya kutladılar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM), 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü; düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. 
Bu yıl üçüncü kez izleyiciyle buluşan “KKM Film Günleri”, 7 Mart’ta Tarık 
Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi ve 
Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde eş zamanlı olarak başlatıldı. 
Kutlamalar film gösterimiyle sınırlı kalmadı. 7 Mart’ta yapılan “Dizi 

Filmler ve Kadınların Yaşantılarına Etkisi” konulu ilk paneli Avukat Derya Yanık yönetti. Psikolog Alânur Özalp, 
Senarist Gülin Tokat ve Kişisel Gelişim Uzmanı Saadet Şen’in konuşmacı olduğu panelde, dizi filmlerin televizyonun 
kadınların ve ailelerin yaşamlarına etkisi üzerine değerlendirmeler yapıldı. 10 Mart Pazartesi günü düzenlenen ikinci 
panelde ise “Kadınlara Karşı Şiddet ve Medya” başlıklı konu ele alındı. Türk sinemasında kadın konulu filmlerin 
afişlerinden oluşan “Afişlerdeki Kadınlar” sergisi de etkinlik kapsamındaydı. 

Darülaceze personeli 
AB’ye girdi...

KAYIŞDAĞI DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ, 
PERSONELİNİN AVRUPA STANDARTLARINDA 
HİZMET VERMESİ AMACIYLA EĞİTİM 
SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI. EĞİTİME KATILAN 
60 PERSONELDEN 50’Sİ SERTİFİKASINI ALDI. 
SERTİFALI PERSONEL, AB ÜLKELERİNDE DE 
ÇALIŞABİLECEK. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha 
Müdürlüğü, Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde 
kanser ön tanısı konulan ve tedavileri devam 
eden 15 kadını düzenlediği kahvaltıda misafir 
etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları 
çerçevesinde Beşiktaş’ta bulunan Malta Köşkü’nde 
gerçekleştirilen programa İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Muammer 
Erol, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı 
Mehmet Yıldırım ve Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürü 
Saime Batırel katıldı. Başkan Yıldırım, “Gözlerinizde 
gördüğümüz bir gülümseme, hizmet mutluluğunu 
daha somut yaşamamızı sağlıyor. Gözlerinizdeki 
gülümsemenin bu canlılığını hep korumasını 

temenni ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
olarak biz hep sizin yanınızdayız” dedi. 
2004 yılından bu yana 360 bin kadına ücretsiz 
tarama hizmeti verilen Kadın ve Aile Sağlığı 
Merkezleri’nde, 438 kadına meme kanseri, 
600 kadına ise rahim ağzı kanseri ön tanısı 
konuldu. Ön tanı konulan kadınlar, ileri tetkikleri 

yapılmak üzere hastanelere sevk edilirken 
maddi durumu yetersiz ve sosyal güvencesi 
olmayan hastaların tüm tedavi masrafları 
da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
karşılanıyor. Kurulduğu günden bu yana 
İstanbullu kadınlara jinekolojik muayeneden 
kemik ölçümlerine, rahim ağzı ve meme 

kanseri taramasından eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerine kadar birçok alanda ücretsiz 
sağlık hizmeti veren Kadın ve Aile Sağlığı 
Merkezleri’nde kalp damar hastalıkları risk 
taraması, psikolojik danışmanlık, 0–6 yaş grubu 
çocuk gelişim takibi ile gebelik ve loğusalık 
takipleri de yapılıyor. n

İstanbul’un 30 noktasında kurulan Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi (KSM), 
kadın ve aile sağlığına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Hizmetler 

kapsamında hastalıkların erken tanısına yönelik koruyucu hekimlik 
hizmetleri, muayeneler ve gerekli tetkikler yapılıyor. Bugüne kadar 

kadınlara yönelik sağlık hizmeti sunan KSM, 
alanını genişleterek çocukların sağlığıyla da 
yakından ilgilenmeye başlıyor. Merkezlerde 

yapılan gelişim testleriyle 0-6 yaş grubu 
çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri 

yakından takip edilerek çocuklar için gerekli 
tahliller yapılıyor. Böylece doğuştan kalça 
çıkıklığı, işitme ya da görme bozuklukları, 

kansızlık başta olmak üzere birçok sorunun 
önceden tespit edilerek tedavisinin yapılması 

amaçlanıyor.  
15 yaş ve üzeri tüm kadınlar ile 0-6 yaş 

grubundaki çocuklar KSM’den “ücretsiz” olarak 
faydalanabiliyor. Sosyal güvencesi olmayan 

hastaların ileri tetkik ve tedavi ücretleri 
belediye tarafından karşılanıyor. ALO 153’ü arayarak Kadın ve Aile Sağlığı 

Merkezlerinden randevu alan kadınlar, T.C. kimlik numarası olan nüfus 
cüzdanını beyan ederek sağlık sorunları çözüyor.n    

Kadın Sağlığı 
Merkezleri, çocukların 
da yanında…

Kanserli kadınların yüzü güldü

>>
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gerekçe sunuyor zaten. Onlardan 
çok daha büyük, çok daha ihtişamlı 
olması da cabası. 
Projenin koordinatörlüğünde, ülke-
mizin önemli çizgi filmcilerinden, 
alanının ünlü isimlerinden Haşim 
Vatandaş bulunuyor. Uzun metrajlı 
birçok çizgi filmin yönetmenliğini 
yapan Vatandaş, üzerinde çalıştığı 
panoramik müze ile oldukça gurur-
lanıyor ve projenin hem kendisi hem 
de İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
için prestij sağlayacağını söylerken 
heyecanını da gizlemiyor. 
“Resimde çerçeve olmadığı gibi, 
resmin sınırları da yok. Çerçevesi 
ve sınırı olan bir resim, ne kadar 
derinlik ve üç boyut duygusu uyan-
dırırsa uyandırsın çerçevesini ya da 
sınırını görebiliyorsanız, onun siz-
den ne kadar uzakta asılı olduğunu 
anlarsınız” diyor Haşim Vatandaş 

ve ekliyor: “İstanbul 1453 pano-
ramik resminde, resmin bittiği yer 
diye bir şey olmadığı için, izleyici 
alışkanlıklarıyla resmin gerçek bo-
yutlarını kavrayamayacak. İzleyici, 
platforma çıktığı anda 10 saniye 
kadar sürecek bir şok yaşayacak. 
Seyirci kapalı bir mekânda olduğu 
halde, kendini dışardaymış gibi his-
sedecek. Ayrıca gökyüzünde yaptı-
ğımız güneşin doğuşu, arkadan ge-
len mehter müziği, top, gürz ve kılıç 
sesleri, at kişnemeleri seslere öyle 
gerçekçi bir ortam oluşturuluyor ki, 
seyirci kendini bir meydanının or-

tasında gibi hissedecek.” Resimde 
10 bin figürün yer aldığını ve hepsi-
nin de detaylı olduğunu ifade eden 
Vatandaş sözlerine şöyle devam 
ediyor, “Surların karşısında yer alan 
dev ağaç, gerçekten bugüne kadar 
yapılmış en büyük ve en detaylı ağaç 
resmi olma iddiasındadır. Askerlerin 
yüzü tek tek çizildi. Atların başları-
nı bile farklı çizmeye özen göster-
dik. Ülkemize panoramik bir müze 
kazandırmakta çok geç kaldığımız 
açık. Ama bu müze birçok yenilik ve 
üstünlükleriyle, bu gecikmeyi avan-
taja dönüştürmeyi başaracaktır.” n

Topkapı Şehir Parkı’nda, bir sü-
redir hummalı bir çalışma yürü-
tülüyor. Ressamlar, elektrikçiler, 
dekorcular, boyacılar, tesisatçılar 
dünyanın sayılı panoramik müzele-
rinden birinin inşası için harıl harıl 
çalışıyor. Çalışmalar, açılış tarihi 
olan 29 Mayıs yaklaştıkça daha 
da yoğunlaşıyor. Panaromik mü-
zenin 3 bin metrekare gibi dev bir 
alanı kaplayacağı düşünüldüğünde 
bu koşuşturmaya hak vermemek 
mümkün değil. 
Dile kolay, Topkapı Şehir Parkı’nda 
3 bin metrekarelik bir resim yapılı-
yor. İstanbul’un fethinin canlandırıl-
dığı bu resimle ilgili ilk çalışmalar, iki 
buçuk yıl önce kalabalık bir ekiple 
başlatıldı. Bir yıl içerisinde tamam-
lanması planlanıyordu. Ancak, bir 
süre sonra bunun kısa zamanda ta-
mamlanamayacağı gerçeği ortaya 

çıktı. Zaman geçtikçe ekipte de de-
ğişiklikler oldu, sayı giderek azaldı. 
Ancak bir grup sanatçı var güçleriyle 
çalışarak projeyi adım adım inşa et-
tiler. Bundan tam 555 yıl önce, 29 
Mayıs’ta Topkapı sur dışında neler 
yaşanmışsa, tabloya onları resmetti-
ler. Ressamların temel kıstası resmin 
olabildiğince gerçeği yansıtmasıydı. 
Bakanın zihninde İstanbul’un fethi-
nin anbean canlanmasını sağlaya-
cak bu resmin en büyük özelliği üç 
boyutlu olması. 650 metrekarelik 
alanı üç boyutlu olarak çalışarak 
büyük bir işe imza atmış oldular. 
Yakın zamanda ziyaretçilerini kabul 
edecek olan üç boyutlu panaromik 
resme bakmak isteyenler en fazla 
14 metre yaklaşabilecek. 

Dünyada örnekleri var ama...
Topkapı Şehir Parkı’nda inşa edilen 

ve “İstanbul 1453” adını taşıyan 
panaromik resim, dünyanın çeşitli 
yerlerinde benzerleri olsa bile bazı 
özellikleriyle onlardan ayrılıyor. 
Öncelikle diğer resimler yarım pa-
noramayken “İstanbul 1453” tam 
panoramik bir çalışma. Bu özellik 
resme bakıldığında kesintisizmiş 
duygusu yaratıyor ki, bu da izle-
yenlerin mest olması için yeterli bir 

İNSANOĞLU ZAMANDA YOLCULUK YAPMAYI 
MÜMKÜN KILACAK BİR MAKİNE İCAT ETMEDİ 
HENÜZ, AMA SANAT SÖZ KONUSU SORUNU 
ÇÖZDÜ. TOPKAPI ŞEHİR PARKI’NDA YAPILAN 
PANORAMİK MÜZE ÇALIŞMALARI ARACILIĞIYLA 
1453’Ü ANBEAN YAŞAMAK MÜMKÜN. 

1453’e yolculuk 
etmek isteyenlere...

>>

    Topkapı Şehir Parkı’nda “Toy” kuruldu… 

Öte yandan Topkapı Şehir Parkı’nda, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları tarafından coşku dolu Nevruz 
kutlaması yapıldı. 22 Mart 2008 Cumartesi günü yapılan kutlamalar sırasında Kazakistan Cumhuriyeti Kültür 
Evi’nin açılışı da gerçekleştirildi. Baharın gelişini karşılama anlamına gelen Nevruz kutlamalarına Kazakistan 
Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yardımcısı Erden Hacıbekof, İstanbul Kazakistan Başkonsolosu Ebu Talip Ahmedov, 
Başbakan Başmüşaviri Mehmet Duman, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Bayhan da katıldı. Kardeşlik ve dostluk mesajlarının 
verildiği; çok sayıda vatandaşın katılımıyla büyük bir şölene dönüşen tören, Kazak gençlerinin ve çocuklarının 
gösteriler sunmasının ardından geleneksel yemeklerin ikramıyla son buldu.
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Günümüzde, şehir hayatı ve mo-
dern teknoloji bireylere pek çok 
olanak ve kolaylıkları bir arada su-
narken, zihinsel ve bedensel aktivi-
telerini ise oldukça sınırlıyor. İşte 
bu gerçekten hareket eden İSMEK, 
sanat ve meslek eğitimlerinin yanı 
sıra spor merkezlerini de açmaya 
devam ediyor. Eğitimler gibi ücret-
siz olan spor merkezleri her yaştan 
vatandaş tarafından büyük ilgi görü-
yor. İstanbul’un 14 ilçesinde, İSMEK 
tarafından açılan tam donanımlı 
merkezlerde çeşitli spor dallarında 
hizmet veriliyor. Tuzla’nın Yayla 
Mahallesi’nde açılanla birlikte sayı-
sı 14’e ulaşan spor merkezlerinden 
17 bin 657 kişi faydalanıyor. 

İhtiyar delikanlılar
İSMEK spor merkezlerinde her yaş-
tan ve her statüden insana rastla-
mak mümkün. Bunların arasından 
bazen ilginç portreler de çıkabiliyor. 

Mesela spora gelen yaşlılar, form-
larıyla gençlere taş çıkarıyorlar. Sa-
lonlarının müdavimleri arasında, iki 
yıl komada kaldıktan sonra hayata 
dönen Niyazi Değer, daha önce iki 
kez by-pass olan Şerafettin Zelyurt 
ve eski tenis şampiyonu kızı Han-
dan Ilıkkan ile birlikte spor yapan 
Selma Şangay dikkat çekiyor. 
1999 yılında bir kaza geçiren ve 
iki yıl boyunca komada kalan 52 
yaşındaki Niyazi Değer, İSMEK’in 
tesislerinin kendisine sağladığı fay-
dayı şu sözlerle anlatıyor: “Trafik 
kazası nedeniyle iki yıl boyunca bi-
linçsiz bir şekilde yattım. Geçen yıl-
dan beri doktor tavsiyesiyle buraya 
geliyorum. Kilo vermem ve düzenli 
egzersiz yapmam gerekiyor. Evde 
spor aletlerim var aslında, ama hem 
bir uzmanla birlikte çalışmak hem 
de grup olarak spor yapmak çok 
daha cazip geliyor.” 
Doktor tavsiyesiyle düzenli spor 

yapması gereken bir diğer isim Şera-
fettin Zelyurt. 60 yaşındaki Zelyurt, 
gençliğinde amatör olarak futbolla 
ilgilendiğini belirtiyor ve ekliyor: 
“Emekli olduktan sonra kendimi 
eve kapatmak istemedim. İki kez 
by-pass geçirdim. Doktor düzenli 
olarak spor yapmamı tavsiye etti. 
İSMEK bu anlamda bizim için bir ni-
met. Her türlü spor aletinin olduğu 
bir spor salonunda uzmanlar eşli-
ğinde egzersiz yapıyoruz.”  
Yıllardır İSMEK spor merkezine ge-
len işçi emeklisi 66 yaşındaki Tur-
han Dirmiye, ücretsiz olduğu için 
burayı tercih ettiğini söylüyor. Dir-
miye, “İşçi emeklisiyim. Aldığımız 
üç kuruş parayı da spor salonuna 
veremem. Bu hizmet, özellikle gelir 
seviyesi düşük olanlar için büyük 
önem taşıyor” diyor.
1971-1979 yılları arasında sayısız 
ödül alan, Türkiye tenis şampiyonu 
Handan Ilıkkan (47), annesi Selma 
Şangay (72) ile birlikte İSMEK’e 
geliyor. “Biz hayatı boyunca spor 
yapan insanlarız ve sporun bir ya-
şam biçimi olduğuna inanıyoruz. 
Vatandaşlara ücretsiz spor imkânı 
sağladığı tanıdığı ve spor yapmayı 
teşvik ettiği için Başkanımız Kadir 
Topbaş’a çok teşekkür ediyoruz” 
diyen Ilıkkan’ın sözlerini annesi ta-
mamlıyor: “Küçük yaşlardan beri 
spora ilgi duyuyordu, ben de onu 
her zaman teşvik ettim. Bazen bir-
likte antrenman yapar, koşar, yürü-
yüşe çıkardık. 2003 yılında bir tra-
fik kazasında sağ kolum zedelendi 
ve platin takıldı. Buna rağmen spor 
yapmayı bırakmadım.”n

İSMEK sporda
da öncü...
HALKIN SAĞLIKLI YAŞAMASINA ARACILIK 
EDEN MEKÂNLARDA DA İMZASI BULUNAN 
İSMEK, 14’ÜNCÜ SPOR MERKEZİNİ AÇTI. 
İSMEK’İN TESİSLERİNDEN 17 BİN 657 KİŞİ 
YARARLANIYOR. 

İSMEK Spor Merkezlerinin adres ve telefonları:

Bahçelievler Çalışlar Spor Eğitim Merkezi
İzzettin Çalışlar Cd. Şair Orhan Sk. No: 
40/1 Çalışlar Bahçelievler 
& Tel: 0212 555 30 33

Büyükçekmece Spor Eğitim Merkezi
E-5 Karayolu Çatalca Kavşağı, Tuna İş 
Hanı Kat: 2, Büyükçekmece 
&Tel: 0212 883 38 14

Küçükçekmece Spor Eğitim Merkezi
Fevzi Çakmak Mahallesi, Ahmet 
Kocabıyık Sok. No: 18 Küçükçekmece
& Tel: 0212 579 79 95

Bahçelievler Yenibosna
Spor Eğitim Merkezi
Yıldırım Beyazıt Cad. Bilici İş Merkezi,  No: 
94, Kat: 5 Yenibosna- Bahçelievler
& 0212 552 96 04

Kartal Hürriyet Mahallesi
Spor Eğitim Merkezi
Hürriyet Mah. Abdi İpekçi Cad. Merkez 
Cami Yanı, Kültür Merkezi Zemin Kat 
Kartal, Tel: 0216 671 08 83

Kâğıthane Spor Eğitim Merkezi
İsmet İnönü Cad. Buhara Sok. No: 3-5-7 
Kat: 4, &Tel: 0212 324 41 72

Maltepe Küçükyalı Spor Eğitim Merkezi
Bağdat Mızrak Sokak, Cenk Mızrak 
Pasajı,No: 2/B Kat: 1 Maltepe,
& Tel: 0216 417 87 11

Sultanbeyli M.Akif Spor Eğitim Merkezi
Mehmet Akif Mah. Gül Cad.No: 15 Kat: 4 
Sultanbeyli,  &Tel: 0216 398 22 81
Detaylı bilgi için www.ismek.org 
adresinden yararlanabilirsiniz. 

>>
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>> Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz, siyasetle ilişkiniz nasıl 
başladı?
1960 yılında, Trabzon’da doğdum. 
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden 
doktor olarak mezun olup İstanbul 
Zeynep Kamil Hastanesi htisasımı 
yaptım. 1992’de Sultanbeyli’de 
Özel Ersoy Hastanesi’ni kurdum 
2003’te siyasi seçimimi yapıp şim-
diki partime katıldım. Ondan son-
raki ilk yerel seçimlerde de aday 
oldum ve belediye başkanı olarak 
hizmet vermeye devam ediyorum.

İlçenizde neler yaptınız?
Temel olarak vatandaşların şehir 
algısını değiştirdik. Bir kentin altya-
pıdan ibaret olmadığını, yaşayan bir 
organizmaya benzediğini anlattık. 
Taşlara değil, başlara yatırım yapı-
yoruz. Yönetimin merkezine insanı 
aldık, insana odaklandık. İlçemizin 
birinci basamak sağlık hizmetini 
çözdük. Altyapıdaki tüm eksiklikleri 
tamamladık. Her mahalleye bir park 
projemizi gerçekleştirdik. OKS’ye ha-
zırlanan 200, tıp fakültelerinde oku-
yan 21 öğrencimize burs veriyoruz. 

Taşlara değil, 
başlara yatırım 
yapan başkan

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI ALAATTİN 
ERSOY, YÖNETTİĞİ İLÇENİN FİZİKSEL 
GELİŞİMİNİ TAMAMLAMIŞ; SOSYAL, KÜLTÜREL 
VE SPORTİF FAALİYETLERLE ÖN PLANA ÇIKAN 
BİR YER OLABİLMESİ İÇİN İNSAN MERKEZLİ 
ANLAYIŞLA HİZMET ÜRETİYOR. 

Gelecekte neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
Sultanbeyli’nin gelecekte fizik-
sel gelişimini tamamlamış, sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetlerin ön 
plana çıktığı bir şehir olmasını ve 
yaşayanların burasıyla gurur duy-
malarını istiyorum. 2004’ten bu 
yana kadar kaçak yapıyla ciddi 
olarak mücadele ettik. Bir kat daha 
çıkma beklentisi nedeniyle açık 
bırakılan çatıları kapattırıp cephe-
leri boyattırdık. Ana caddelerdeki 
peyzaj düzenlemeleri yaptırdık. 
Sadece modern konut yapmakla 
iş bitmiyor, insanları zihinsel ola-
rak dönüştürmek, o modern kente 
adapte etmek lazım. Kısacası kötü-
ye gidişi engelledik, güzelleştirmek 
zamanla olacak. Toplumla beraber 
hareket etmeden, kamu vicdanının 
kabul etmediği hiçbir işte başarılı 
olamazsınız. Vatandaşın; bu kentin 
bir hakkı olduğunu ve bu hakkın da 
yine insanlar tarafından korunması 
gerektiğini bilmesi lazım.

Sizce bir belediye başkanını 
en önemli görevi nedir, ne 
olmalıdır?
Bir belediye başkanının nasıl olması 

İstanbul’da ilk defa yaptığımız bazı 
işler var. Bunlardan biri göç kaynak-
larının problemlerinin çözümüne 
yönelik bir çalışma. AB destekli proje 
kapsamında, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi ile birlikte, sokakta çalışan 
çocukların rehabilitasyonu için bir 
merkez açtık. Burada çocuklarımızın 
şehre entegrasyonunu sağlayacak 
mesleki ve sosyal eğitimler veriyoruz. 
Başka bir projemiz de Sultanbeyli’de 
sosyal ve sportif faaliyetleri en yük-
sek seviyeye çıkarmaktı. Şu an da 
belediyemizin spor kulübü bünyesin-
de atletizm, kros, güreş ve judo da 
Türkiye şampiyonları yetiştiriyoruz. 
Spor okullarımızdan ücretsiz yarar-
lanan 600 öğrencimiz var. Genç-
lerimiz için internet hizmetinin de 
olduğu bilgi evleri açtık. Bunlardan 
bir kısmını Büyükşehir Belediyesi ile 
birlikte yaptık. 

gerektiğini Başbakanımızın beledi-
ye başkanlığı yaptıklarıyla sırada 
gördük. Bir belediye başkanının en 
önemli görevi halkın nabzını tut-
maktır. Onların öncelikli ihtiyaç-
larını belirlemek; hem kentin hem 
de kentlinin gönlünü almak çok 
önemlidir. İnsanların hareketlerini 
belirleyen ihtiyaçlarıdır. İnsanlarla 
bu anlamda ortak dili konuşmak la-
zım. Ben ve diğer belediye başkanı 
arkadaşlarım işte bu dili iyi kavra-
dığımız ve halkı anladığımız için bu 
konuda büyük aşamalar kaydettik 
diyebilirim. 

İstanbul’un geleceği hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
İstanbul, dünyanın en güzel şehirle-
rinden biri. 3 bin yıllık tarihi geçmişi, 
doğal güzellikleriyle büyüleyici bir 
yer. Ama İstanbul’un üç ana sorunu 
var. En büyüğü, kaçak yapılaşma ve 
gecekondulaşma. Bunu yeni çıkan 
yasalarla önlüyoruz. İkincisi, iç göç 
ve buna bağlı olarak yoğun nüfus 
artışı ki, bu da kaçak yapılaşmanın 
bir sonucudur. İç göçü zabıta ya da 
polisle durduramazsınız. Bu insanla-
rın memleketlerinden göçmemeleri 
için çareler aramak lazım. Zaten son 
yıllarda bu konuyla ilgili çalışmalar 
yapılıyor. Üçüncüsü ise kentlilik bi-
lincidir. İstanbul’da 200 civarında 
hemşeri derneği var. Hemşeri der-
nekleri mikro milliyetçiliğin yağıldı-
ğı yerler değil, şehre entegrasyonu 
sağlayan ana istasyonlar olmalı, 
şehirleşmeyi sağlamalı. Söz konusu 
üç temel sorun kontrol edilebilirse 
burası yaşanabilir bir şehir olur. 

Özel ilgi alanı ve hobileriniz 
neler?
Edebiyata, özellikle şiire çok düşkü-
nüm. Bazen okullara gider çocuk-
larla karşılıklı şiirler okurum.n 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
şirketlerinden İDO, Murat Reis ve 
Mehmet Reis Deniz Otobüsleri 
ile Orhan Gazi Hızlı Feribotu’nu 
hizmete alarak dünyadaki bi-
rinciliğini perçinledi. Feribot ve 
deniz otobüslerinin filoya ka-
tılması nedeniyle 28 Mart’ta, 
Yenikapı’da bir tören düzenlen-
di. Törene katılan İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, “İDO deniz taşımacılı-
ğında dünyada bir numara. İstan-
bul olarak her alanda bir numa-
ra olmak için çalışıyoruz” dedi. 
107 araçlık filoya sahip şirketin 
yılda 98 milyon yolcu taşıyarak 
dünyada birinci sırada olduğuna 
dikkat çeken Başkan Topbaş, de-
niz ulaşımının toplam ulaşımdaki 
payını artırmak için 350 milyon 
dolarlık yatırımla bu alanda çok 
önemli adımlar attıklarını söyle-
di. İDO’nun günlük taşıdığı yolcu 

sayısının 325 bin, taşıdığı araç 
sayısının da 25 bin olduğuna 
dikkat çeken Kadir Topbaş, Şehir 
Hatları İşletmesi’nin İDO’ya dev-
redilmesinin ardından yıllık taşı-
nan yolcu sayısının yüzde 60’lık 
artışla 98 milyona, taşınan araç 
sayısının da yüzde 66’lık artış-
la 6 milyona çıktığını kaydetti. 
Başkan Topbaş, Çanakkale ve 
İzmir’den de feribot seferleri is-
tendiğini ve konu üzerinde çalış-
tıklarını da ifade etti.
Sipariş verdikleri ve teslim aldık-
ları gemilerle 25’i deniz otobüsü, 
10’u feribot, 37’si yolcu vapuru, 
19’u arabalı vapur, biri yolcu ge-
misi, yedisi motor bot ve sekizi 
de hizmet gemisi olmak filolarını 
107 gemiye ulaştırdıklarını anla-
tan Başkan Topbaş, “Ayrıca ki-
raladığımız 10 yolcu motoruyla 
deniz taşımacılığını sürdürüyo-
ruz. Dört yıl içinde İDO’yu, 82 is-

kele, 107 gemi ile 85 hatta 1200 
sefer gerçekleştiren dünyanın en 
büyük taşımacılık şirketi haline 
getirdik.” dedi.

Orhangazi dünyanın ikinci 
büyük feribotu…

Bursa hattında çalışan Orhan 
Gazi, geçen yıl devreye giren 
Osman Gazi ile birlikte 1200 
yolcu ve 225 araç taşıma kapa-
sitesiyle dünyanın ikinci büyük 
feribotu. Yenikapı-Bursa arasını 
75 dakikada kat eden 88 metre-
lik gemiler, emsallerinden daha 
hızlı, daha güvenli ve teknolo-

jik. Murat Reis ve Mehmet Reis 
deniz otobüslerinin her birinin 
7,5 milyon dolara mal olduğu-
nu belirten Başkan Topbaş, 12 
metre en ve 43 metre boyun-
daki deniz otobüslerinin saatte 
30 deniz mili seyir hızına sahip 
olduğunu söyledi. Başkan, 450 
yolcu kapasiteli gemilerin yeni 
tip motorlarıyla daha çevreci ve 
ekonomik olduğunun altını çiz-
di ve daha geniş bagaj olanağı 
sunan yeni deniz otobüslerinin 
engellilere daha rahat seyahat 
imkânı sağlayacağını da sözle-
rine ekledi. 

Tören konuşmalarının ardından 
Başkan Topbaş, protokol üye-
leri ve denizcilik meslek okulu 
öğrencileriyle birlikte kurdele 
keserek gemileri hizmete aldı. 
Daha sonra Orhan Gazi Hızlı 
Feribotu’nu gezen Kadir Topbaş, 
kaptan köşküne çıkarak öğrenci-
lerle birlikte burada kaptan kol-
tuğuna oturdu. Orhan Gazi Hızlı 
Feribotu Yenikapı-Bursa arasın-
da, Murat Reis ve Mehmet Reis 
Deniz Otobüsleri ise Çınarcık, 
Avşa, Marmara Adası, Esenköy 
gibi Marmara Denizi’ndeki uzak 
hatlarda hizmet verecek.n

İDO, dünyada bir 
numara! DENİZ ULAŞIMINDA HAKLI BİR 

SAYGINLIK KAZANAN İDO, FİLOSUNU 
GENİŞLETMEYİ SÜRDÜRÜYOR. MURAT 
REİS, MEHMET REİS ADLI DENİZ 
OTOBÜSLERİ İLE ORHAN GAZİ HIZLI 
FERİBOTU’NU FİLOSUNA KATAN ŞİRKET, 
BU ALANDA DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ 
ARASINDA.

DÜNYA DEVİ İDO, BİR GÜN İÇERİSİNDE
 325 BİN KİŞİNİN VE 25 BİN ARACIN 
      GİTMEK İSTEDİĞİ YERE ULAŞMASINA HİZMET EDİYOR. 

>>
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İDO, KalDer’in düzenlediği “Ulusal 
Kalite Ödülü”ne aday oldu. 2008 
Kasım ayında sahiplerini bulacak 
16’ncı “Ulusal Kalite Ödülü” için 
İDO ile birlikte 13 kuruluş müra-
caat etti. Yarışmanın detayları 27 
Şubat’ta İstanbul Hilton’da düzenle-
nen bir basın toplantısıyla aktarıldı. 
Basın toplantısına KalDer Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun 
yanı sıra, ödüle aday kurum ve ku-
ruluşların yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Çetin Nuhoğ-
lu, 2008 yılının “kalite takımının” 
belli olduğunu ifade ederek, kamu 
kuruluşlarından beş, işletmeler ka-
tegorilerinde de sekiz kuruluşun 
çok önemli bir sürece adım attığını 
belirterek tüm kuruluşlara başarı 
diledi. Nuhoğlu, ulusal, bölgesel ve 
global pazarlarda rakiplerine oranla 
farklılaşma yaratacak temel nokta-
ları öne çıkarması nedeniyle Ulusal 
Kalite Ödülü’nün önemli bir yol gös-

terici olduğunu kaydetti.
İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy, 
ödül adaylığına müracaatın bile 
başlı başına bir başarı olduğunun 
altını çizerek, İDO’nun geçen yıl 
yaklaşık 100 milyon yolcu, 6 mil-
yon araç taşıdığını söyledi ve ekle-
di: “Ulusal Kalite Hareketi’nde rol 
üstlenmek istiyoruz, tüm çalışanla-
rımızla kalite sürecinin heyecanının 
yaşıyor ve o kültürü hissediyoruz. 
Büyük olmak, örnek olmayı gerek-
tiriyor.” 
Kasım 2006’da KalDer’in dış değer-
lendirmeleri sonucu İDO’nun EFQM 
Mükemmellik Modeli kapsamında 
değerlendirilerek “Mükemmellikte 
Yetkinlik” onayı almaya hak kazan-
dığını ifade eden Paksoy, yapılan 
dış değerlendirmelerle kurumun 
güçlü ve zayıf yönlerini görecekle-
rini kaydetti. Şirket üst yönetiminin 
2008 yılında almış olduğu bir ka-
rarla ödüle müracaat etmeye karar 
verildiğini ve hedeflerinin “Ulusal 
Kalite Ödülü Finalisti” olabilmek 
olduğunu vurgulayan Paksoy, “Sü-
rekli gelişmeyi güvence altına al-
mak ve tüm çalışanları başarıya or-
tak etmek azmindeyiz. Kalite Ödülü 
adayı diğer kurum ve kuruluşlara 
başarılar diliyorum” dedi.n

Deniz ulaşımına dört yılda 350 mil-
yon dolar yatırım yapan İDO, bütün 
iskelelerin yenilenmesi projesi kap-
samında Kadıköy İskelesi’ndeki ça-
lışmalarını tamamladı ve 17 Mart’ta 
düzenlenen bir törenle hizmete açtı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı 
İşleri Müdürlüğü ve İDO Yapı İşleri 
Şefliği’nin ortak yürüttüğü çalış-
mayla yenilenen Eminönü-Karaköy 
İskelesi. 2,5 milyon YTL’ye mal oldu. 
Restorasyon kapsamında Kadıköy 
İskelesi’nin ana taşıyıcı sistemi hariç, 
tüm imalatlar yeniden yapıldı. İske-
lenin alt katına yolcu salonunun yanı 
sıra kafeterya, açık teras ve seminer 
odaları gibi mekânlar inşa edildi. 
Yenileme çalışmaları kapsamında 
bina cephe ve dış bölme duvarları 
tamamen sökülerek, dış cephe gü-
nümüz teknolojisine uygun precast 
beton elemanlarla Osmanlı mimari-
sine uygun olarak kaplandı. Zemin 
kaplamalarının tamamı sökülerek 
doğal malzeme travertenle kaplan-
dı. Zemin katın duvar iç kaplaması 
ve saçak altları ise uzun ömürlü ve 
görsel niteliğe sahip kompakt mal-

zemeyle örtüldü. Pencere ve galeri 
boşluğu tavan kaplamaları sapelli 
cinsi doğramayla yapılan iskele-
de, alt kat ile üst kat arasında çelik 
merdiven mevcut. Kazan dairesi ve 
su deposu da yenilenen iskelenin, 
ana taşıyıcı sistemi hariç tamamı 
yenilendi. İskelenin hizmete açıldığı 
törende konuşan Başkan Vekili Se-
lamet, “İstanbul iskeleler şehridir. 
İskeleler kent dokusunu rahatsız 
etmez, denizden karaya yumuşak 
bir geçiş noktasıdır. İDO’nun Şehir-
hatları İşletmesi’ne ait iskelelerin 
büyük bir kısmı tarihi önem taşıyor. 
Restorasyon projelerimizle iskelele-
rimizi temiz, konforlu ve refah hale 
getirdik. Bize teslim edilen Şirketi-i 
Hayriye markasını daha da zengin-
leştirerek hizmetimizi sürdüreceğiz” 
dedi. örende konuşmaların ardından 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Ahmet Selamet ile diğer pro-
tokol üyeleri kurdele keserek iskele-
nin açılışını gerçekleştirdi. Yenilenen 
iskelenin üst katında oluşturulan 
mekânlarda kültür ve sanata yöne-
lik aktiviteler de yapılabilecek.. n

Kadıköy İskelesi 
yenilendi

İDO “Ulusal Kalite 
Ödülü”ne aday… 

TÜM İSKELELERİ MODERN BİR 
GÖRÜNÜME KAVUŞTURMAYA KARARLI 
OLAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ, KADIKÖY’DEKİ EMİNÖNÜ 
İSKELESİNİN RESTORASYON VE ONARIM 
ÇALIŞMASINI TAMAMLADI. İSKELE 2,5 
MİLYON YTL’YE MAL OLDU. 

İDO, BU YIL 16’NCISI 
DÜZENLENECEK 
ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ 
İÇİN BAŞVURUDA 
BULUNDU. İDO 
GENEL MÜDÜRÜ 
AHMET PAKSOY, 
ÖDÜL ADAYLIĞINA 
MÜRACAATIN BİLE BİR 
BAŞARI OLDUĞUNU 
BELİRTTİ. 

>>

İDO, Referans Gazetesi’nce girişimcilik ve yenilikçilik 
ruhunu desteklemek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen 
Hızlı Balık Ödülleri’nde “Yük ve Yolcu Taşımacılığı” 
kategorisinde yılın “Hızlı Balık”ı seçildi. Ödül töreninde 
bir konuşma yapan İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy, 
Referans Gazetesi’nin Hızlı Balık Ödülleri’nin artan rekabet 
ortamında ekonominin hızlı ve girişimci firmaları için 
motive edici olduğunu belirterek, “ İDO olarak, sürekli 
yenilik ve gelişim yaklaşımı çerçevesinde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” dedi. Hızlı Balık ödülleri için 54 ilden 1300 
aday müracaat etti. Adaylar arasında ciro, kârlılık, pazar 
payı, verimlilik, istihdam yaratma gibi kriterlere göre 
bir eleme yapılarak, 265 aday değerlendirmeye alındı. 
Yarışma kapsamında sekiz farklı sektörün öne çıkan 
firmaları ayrı kategorilerde “Hızlı Balık” ödülünü kazandı, 
bir firma “Büyük Ödül”e değer bulundu.

Denizlerin en “Hızlı Balık”ı İDO…

>>

>>
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Toplu ulaşımda 
düzenlemeler 
yapılıyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmet-
leri Müdürlüğü tüm ticari minibüs, taksi, dolmuş taksiler 
ile tüm servis araçlarının ruhsat ve kayıt işlemlerini büyük 
ölçüde tamamladı. Bu alandaki çalışmalarını 2004 yılın-
dan bu yana sürdüren Müdürlük, İstanbul genelinde faa-
liyet gösteren ticari araçların yüzde 97’si kayıt altına alı-
narak ruhsatlandırırken okul ve personel servis araçlarının 
güzergâh kullanım izin belgelerini düzenledi. Çalışmalar 
kapsamında 986 ağır tonajlı araca da izin belgesi verildi. 
Söz konusu çalışmayla araçların standartlarını yükseltme-
yi, kaliteyi artırmayı, şoförlerin gerekli eğitimleri almasını, 
illegal girişimlerin önüne geçmeyi hedefleyen Toplu Ula-
şım Müdürlüğü, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren 
kişi ve kurumların cezai yaptırımlara maruz kalmamaları 
için en kısa sürede çalışma belgelerini almaları konusunda 
uyarıyor. Bir yandan ruhsat verme işlemleriyle ilgili çalış-
malar yürüten Toplu Ulaşım Müdürlüğü, diğer yandan da 
taksi dolmuş hatlarında fiyat güncellemesi yaparak esnafın 

mağdur olmamasını sağlıyor. Müdürlük, mevcut hatlarda 
yapılan yolculuk sayısını, yolculuk süresini, ücret tarifesi-
ni, kullanılan güzergâhları, hafta içi ve haftasonu değişen 
rakamları kapsayan analiz çalışmasını tamamladı. Bu ça-
lışmanın sonucunda taksi dolmuş hatlarının güzergâhları 
olmadan serbest çalışmalarının; İstanbul trafiğine yoğun-
luk getirdiği, diğer toplu ulaşım araçlarının güzergâhlarını 
ihlal ve denetleme kontrol mekanizmasının işlemez hale 
geldiği tespit etti. Mevcut güzergâhların bazılarında günün 
sadece belirli zamanları çalıştıklarını, dolayısıyla mağduri-
yete neden olduğu gözlemleyen Müdürlük, taksi dolmuş 
hatları için dar bölge sisteminin uygulanabilir olacağı ka-
rar verdi. Dar bölge sistemine göre; her araç 06.00–20.00 
saatlerinde kendi hatlarında, 20.00-06.00 saatlerinde ise 
kendi bölgesinde serbest olarak hizmet verecek Dar böl-
geler; “Bakırköy-Yeşilköy Surdışı”, “Üsküdar-Beykoz”, 
“Kadıköy-Kartal”, “Eminönü- Fatih Suriçi” ve “Beşiktaş-
Beyoğlu” grupları olarak belirlendi.n

TİCARİ ARAÇLARI 
RUHSATLANDIRARAK KAYIT ALTINA 
ALAN TOPLU ULAŞIM HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ, MESAFEYE BAĞLI 
ÜCRETLENDİRMEYİ GÜNCELLEYEREK 
ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.  

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, ulaşım ala-
nında yapılan çalışmaları anlattığı 
basın toplantısında, dev yatırım-
larla şehri raylı sistemle donatmak 
için çalıştıklarını belirtti ve kenti 
Londra’daki gibi bölgelere ayıra-
caklarını söyledi. Başkan, “Ayırmayı 
planladığımız bölgeleri belirlemeye 
çalışıyoruz. Trafiğin yoğun olduğu 
saatlerde bu bölgelerde vatandaş-
ların toplu ulaşım araçlarını kul-
lanmasını, araçlarıyla gitmek iste-
yenlerin ise küçük de olsa bir bedel 
ödemesini amaçlıyoruz. Bu sistemi 
getirmeden önce toplu taşım sis-
temlerini yaygınlaştırıp vatandaşın 
toplu ulaşım araçlarını kullanması-

nı cazip hale getireceğiz” dedi. 
Göreve geldiklerinde İstanbul ge-
nelinde toplam 139 bin araçlık 
otopark bulunduğunu hatırlatan 
Başkan, “Şu anda 450 bin araçlık 
otopark alanı planladık. Hedefle-
diğimiz 450 bin araçlık otopark 
devreye girince vatandaş aracını 
park ederek toplu taşıma sistemle-
rini kullanabilecek. Trafiğin yoğun 
olduğu bölgelere aracıyla girmeye-
cek” dedi. 
Park konusunda kaliteli ve güvenli 
bir hizmet sunduklarını ve İstan-
bul halkının da bundan memnun 
olduğunu ifade eden Başkan Top-
baş, “Mahalle ve sokak aralarında 
veya evinin önünde araçlarını park 

edenlerden bir ücret alınması gibi 
bir projemiz yok” dedi.
Bu yılın sonunda Şişhane-Taksim, 
4. Levent-Ayazağa Metro hatları-
nın yanı sıra İkitelli-Olimpiyat Stadı 
Metrosu’nun da devreye gireceğini 
müjdeleyen Kadir Topbaş, “Planla-
dığımız metro sistemini hayata ge-
çirdiğimizde Avcılar’dan çıkan bir 
vatandaşımız Beykoz’a metroyla 
gidebilecek. Ancak trafiğin rahatla-
ması için her şeyden önce kurallı bir 
şehir oluşturmak çok önemli. Yani 
yönetim ve denetim çok iyi olmalı. 
Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi 
olarak İstanbul’un trafik yönetim 
ve denetim yetkisini de almak isti-
yoruz” dedi. n 

RAYLI SİSTEM YAYGINLAŞTIRILDIKTAN 
SONRA KENT BÖLGELERE AYRILACAK. 
TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE 
KENT MERKEZİNE GİRMEK İSTEYENLER 
BELLİ BİR BEDEL ÖDEYECEK!

Trafik sorununa 
“kademeli çözüm”

>>

>>
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Cakarta, su yönetimini 
İstanbul’dan öğrenecek

Genel Sekreter’den 
Eşbaşkan'a ziyaret

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ’I 
ZİYARET EDEN CAKARTA VALİSİ FAUZİ BOWO, SU YÖNETİMİ 
KONUSUNDA GÖRDÜKLERİNDEN ÇOK ETKİLENDİĞİNİ VE ÖRNEK 
ALACAKLARINI SÖYLEDİ. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
KADİR TOPBAŞ, EŞBAŞKANLIĞINI YAPTIĞI 
DÜNYA BİRLEŞMİŞ KENTLER VE YEREL 
YÖNETİMLER BİRLİĞİ’NİN TEMSİLCİLERİNİ 
AĞIRLADI. 

Dünya Birleşmiş Kentler ve Ye-
rel Yönetimler Birliği (UCLG) 
Genel Sekreteri Elisabeth Gateau 
ve UCLG Yöneticisi Emilia Saiz, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ı makamında ziyaret 
ederek bir süre görüştü. Görüş-
mede Başkan Topbaş’ın eşbaşkan 
olduğu UCLG’nin yıllık programı 
değerlendirildi.12 Mart Çarşamba 
günü gerçekleşen görüşmede ko-
nuşan Başkan Kadir Topbaş, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak eşbaşkanlığını yürüttüğü 
UCLG’nin çalışmalarıyla ilgili bir de-
ğerlendirme yaptıklarını belirterek, 
“Elisabeth Gateau’ya bu nazik ziya-
retinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Görüşmemizde UCLG olarak ata-
cağımız adımları gözden geçirdik. 
Haziran sonunda eşbaşkanlar top-
lantısı var, ona katılacağım. Bu yılın 
son aylarına doğru da İstanbul’da 
büyük çaplı bir yönetimler toplantı-
sında bir araya geleceğiz” dedi.
Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Birliği’nin 2009 yılında 
İstanbul’da yapılacak olan Dünya 
Su Forumu toplantısına aktif olarak 
katılması için çalışmaların başlatıl-
masını istediğini de kaydeden Ka-
dir Topbaş, “Merkezi Barselona’da 
bulunan UCLG’nin eşbaşkanlığını 
yürüten İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi olarak oraya bir temsilci 
göndereceğiz” dedi. 

UCLG Genel Sekreteri Elisabeth Ga-
teau da Başkan Topbaş’a UCLG’ye 
verdiği destekten dolayı teşekkür 
ederek İstanbul’da bulunmaktan 
büyük memnuniyet duyduğunu 
ifade etti. Elisabeth Gateau, “Baş-
kan Topbaş, birliğimizin en aktif 
üyelerinden bir tanesi. Burada yıl-

lık programımızı ve gündemimizi 
konuştuk. Bazı konularda fikir bir-
liğine vararak kararlar aldık. Kendi-
sinden Barselona’daki ekibimiz için 
destek istedik. Gerçekten orada 
İstanbul’un desteğine ihtiyacımız 
var. Sayın Başkan da bizi kırmadı” 
şeklinde konuştu.n

Endonezya’nın Cakarta şehrinin 
Valisi Fauzi Bowo İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı 
21 Mart Cuma günü Merter Beledi-
ye Binası’ndaki makamında ziyaret 
ederek bir süre görüştü. Görüşme-
nin ardından basın mensuplarına 
açıklama yapan Başkan Topbaş ve 
Vali Bowo, İstanbul’un su yönetimi 
konusundaki deneyimlerini “Kardeş 
Şehri”’ Cakarta ile paylaşma kararı 
alındığını açıkladılar.
Cakarta Valisi Fauzi Bowo’nun zi-
yaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başkan Topbaş, “Bu sü-
reçte karşılıklı bilgi ve deneyim pay-
laşımlarımız oluyor. Cakarta Valisi 
özellikle İSKİ’nin İkitelli’deki içme 
suyu arıtma tesisini gezmişler. Çok 
etkileyici olduğunu söylüyorlar. Su 
yönetimi konusunda kendilerine 
yardımcı olmamızı istediler. Ben de 

teknik boyutta bir işbirliği yapılabi-
leceğinden bahsettim” dedi.
“Bugün Başkan Kadir Topbaş’ı ziya-
ret etmek benim için büyük bir onur-
du” diyen Vali Fauzi Bowo da iki 
kardeş şehir arasındaki ilişkileri ge-
liştirmeyi amaçladıklarını kaydetti. 
Bowo, “Başkan Topbaş’ı İstanbul’un 
su idaresindeki başarısından dolayı 
tebrik ettim. İstanbul, benim bugüne 
kadar gezdiğim şehirler arasında su 
yönetiminde en başarılı ve en güzel 
tesislere sahip olanı. Cakarta olarak 
İstanbul’un su idaresinden öğrene-
cek çok şeyimiz olduğunu düşünü-
yorum. Her iki şehir arasındaki iliş-
kilerin gelişmesini sabırsızlıkla bek-
liyorum. Çünkü İstanbul ile Cakarta 
arasındaki ilişkiler gelişince Türkiye 
ve Endonezya arasındaki ilişkilerin 
de çok daha sıcak ve samimi olaca-
ğını düşünüyorum” dedi. n

>>

>>
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Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı 
Kaya Boztepe, bir heyetle birlikte İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a makamında nezaket 
ziyaretinde bulundu. Saraçhane Belediye Sarayı’nda 
gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
Kaya Boztepe’nin Türk-Amerikan Dernekleri Federas-
yonu Başkanı seçildiğini belirterek, “Sayın Boztepe’yi 
kutluyorum ve kendisine yeni görevinde başarılar dili-
yorum” dedi.
Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu’nun Amerika’da 
yaptığı aktivitelere Büyükşehir Belediyesi olarak katıla-
caklarını ifade eden Kadir Topbaş, “Bizde bu aktivite-
lere zaman zaman katılacağız. Türk-Amerikan ilişkileri 
açısından başarılı bir süreç olacağına inanıyorum. Kaya 

Boztepe, Amerika doğumlu olduğu ve yaşamını orada 
devam ettirdiği için görevinde başarılı olacağına inanı-
yorum” dedi.
Başkan Topbaş’a Brooklyn Belediye Başkanı Marty 
Markowitz’in selamını getirdiğini belirten Türk-
Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kaya Bozte-
pe de “Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz’in 
New York Belediye Başkanı olmak için ciddi bir girişimi 
var. Size de selam ve hürmetlerini yolladı” dedi.
Ziyaretin sonunda Başkan Kadir Topbaş Kaya Boztepe’ye 
fotoğraflarla İstanbul’u anlatan bir kitap ile 16. yüz-
yıl İznik çini tekniğiyle yapılmış bir tabak hediye etti. 
Boztepe de Başkan Topbaş’a Türk-Amerikan Dernekleri 
Federasyonu’nun şiltini takdim etti.n

Şili’nin tarihi gemisi 
İstanbul’a renk katacak 

Başkan’a Brooklyn’den 
selam getirdiler

GÖREVE YENİ SEÇİLEN TÜRK-AMERİKAN 
DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANI KAYA 
BOZTEPE, BERABERİNDEKİ BİR HEYETLE 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
KADİR TOPBAŞ’I ZİYARET ETTİ. 

İSTANBUL’A GELEN VE BAŞKAN TOPBAŞ İLE GÖRÜŞEN ŞİLİ 
BÜYÜKELÇİSİ MARAMBİO, TÜRKLER’İN VİZESİZ ŞİLİ’Yİ ZİYARET 
EDEBİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ. TEMMUZ AYININ ORTALARINDA 
İSTANBUL’A GELECEK TARİHİ ESMERALDA GEMİSİ, İKİ ÜLKE 
ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DAHA DA GELİŞTİRECEK. 

Şili Cumhuriyeti Büyükelçisi Francisko Marambio, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı 
makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Saraç-
hane Belediye Sarayı’nda 5 Mart 2008 tarihinde ger-
çekleşen ziyaretin ardından basın mensuplarının so-
rularını cevaplandıran Başkanı Topbaş, “Büyükelçiyle 
Türkiye-Şili ilişkilerini konuştuk. İki ülke arasında 28 
Mart’tan sonra başlayacak serbest ticaret görüşme-
lerinden bahsettik. Özellikle Şili halkının Türkiye ve 
İstanbul ağırlıklı bir turizm sevgisi olduğundan ve 
İstanbul’un güzel bir destinasyon şehri olduğundan 
bahsettik” dedi.
Şili’nin tarihi gemisi Esmeralda’nın, 15-30 Temmuz 
tarihlerinde İstanbul’da olacağını ve gemide kültürel, 
sanatsal etkinlikler yapılacağını vurgulayan Başkan, 
konuşmasının devamında şunları söyledi: “Orada bir-
likte olacağız. Bu gemi her yıl dünyanın doğusunda 
ya da batısında bu tip seyahatleri yapıyor. Tabii ki ge-
minin İstanbul’a gelmesi, görkemli duruşuyla İstanbul 
Boğazı’nda demirlemesi ve ışıklandırılması İstanbul’a 
renk katacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri de geliş-
tirecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu 
etkinliklere biz de destek vereceğiz.”
Şili Büyükelçisi Francisko Marambio da ziyaretin iki 
ülke arasındaki yakın ilişkileri gösterdiğine işaret 
ederek, “Şili, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan ve 
Türkiye ile serbest ticaret anlaşması yapan Güney 
Amerika ülkesidir. Her ne kadar uzak mesafede de 
yer alsak aslında çok yakınız. Türkiye ve Şili arasında-
ki yakın ilişkilerin devamı için bu ziyarette bulunduk. 
Şili’nin güneyi ile kuzeyi arasında 4 bin kilometreden 
fazla, dolayısıyla büyük farklar var. Kuzey tarafı çok 
kuru. Güney Şili’de ise çok sayıda buz dağı bulunu-
yor. Bu nedenle çok şanslı bir ülkeyiz. Türkler Şili’ye 
vizesiz de seyahat edebilirler” dedi. Ziyaretin sonun-
da Başkan Topbaş’a Şili rozetini takan Büyükelçi Ma-
rambio, “Sayın Başkanı Şili’nin fahri vatandaşı ilan 
ediyorum” dedi.n

>>

>>
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 
profesyonel çalışma hayatını sür-
düren, aynı zamanda da kuru çiçek 
tablo ustası olan sanatçı Şule Ak-
mirza, 5. Kişisel sergisini açtı. 3-14 
Mart 2008 tarihlerinde Vakıfbank 
İstanbul Bölge Fuayesi’nde zi-
yarete edilen “Çiçek Tabloları 
Sergisi” sanatseverlerin beğeni-
sini kazandı. Kalabalık bir davetli 
topluluğunun yer aldığı serginin 
açılışı, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
eşi Özleyiş Topbaş tarafından 
yapıldı. Törende, Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreter Yardım-
cısı Muammer Erol ve Büyükşehir 
Bürokratları da yer aldı. Açılışta 

kısa bir konuşma yapan Özleyiş 
Topbaş, böyle anlamlı ve güzel 
bir serginin açılışını yapmaktan 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, sanatçıyı yaptığı değerli 
çalışmalardan ötürü tebrik etti.  
 95 eserin yer aldığı sergide, sanatçı-
nın kuruttuğu çiçekleri çeşitli fonlar 
üzerinde şekiller vererek yaptığı 
tablolar büyük beğeni topladı. Çalış-
malarında tezhip ve ebru sanatından 
da esintiler görülen Akmirza, bu ser-
ginin amacının, doğanın güzelliğini, 
tablolarda yağlıboya veya suluboya 
ile değil, doğal haliyle insanlara 
tekrar hatırlatmak olduğunu belirtti 
ve doğada geri dönüşümün önemine 
değindi. n

10 YILDIR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ SANATÇISI OLAN ŞULE AKMİRZA, 
İLHAMINI DOĞADAN ALDIĞI ESERLERİYLE 
BEŞİNCİ KİŞİSEL SERGİSİNİ AÇTI. 
AKMİRZA’NIN ESERLERİ SANATSEVERLERCE 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

>>

Mevlevi Sesler huzur veriyor

Kültür A.Ş. “2007 Mevlâna Yılı” sona ererken Mevlevi 
Musikisi Üstadı İsmail Dede Efendi’nin, sekiz Mevlevi Ayini 

Şerifini bir albümde 
topladı. “Mevlevi 
Sesler” adını taşıyan ve 
sekiz CD’den oluşan bu 
albümle; İsmail Dede 
Efendi’ye ait 8 Mevlevi 
Ayini Şerifi ilk kez bir 
arada yayınlanmış 
oldu. Ferahfeza, 
Hüzzam, Neva, Saba 
Buselik, Şevk-ü Tarab, 
Saba ve Bestenigar Ayini 
Şerifleri, İsmail Dede 
Efendi’nin eserlerini 
yorumlamasıyla tanınan 

Mehmet Akça tarafından seslendirildi. Bu yedi Mevlevi Ayini 
Şerif’inin bir diğer özelliği ilk kez solo olarak seslendirilmiş 
olmaları. Eserleri seslendiren Mehmet Akça, ayinlerin 
solo olarak icra edilmesinin daha iyi anlaşılmaları için bir 
fırsat olduğunu, koro ile icra edilen ayinlerin dinleyiciyi 
yakalayamadığını belirtti. Albümde aynı zamanda Dede 
Efendi’nin enstrümantal bir bestesi de yer alıyor.  n

Sosyal yardımlar konusunda neler yapıyorsunuz? 
Beykoz Kaymakamımız, başka yerde örneği olmayan web 
tabanlı bir uygulama başlattı. İlçe sınırları içinde yaşayanlar, 
muhtarlıklara başvurarak sosyal yardım talep edebiliyor. 
Yeni bir uygulama olduğu için bazı sıkıntılar yaşansa bile 
zamanla oturacağından eminiz. Bu uygulamayla bürokrasi 
ortadan kalktığı için vatandaşa kolaylık sağlanıyor. 

Büyükşehir ve Beykoz Belediyesinden bir beklentiniz 
var mı?
Mahallemiz hizmet alımında çok geri kalmış. Bu sebepten 
altyapı sıkıntıları oluyor. Birçok sokakta asfalt yok. Do-
ğalgazda yüzde 70 oranında yatırım tamamlandı, ancak 
olmayan bölgelerimiz var. Başta da söylediğim gibi imar 
ve plan bizim en büyük problemimiz. Mülkiyet sorununun 
çözüme kavuşması çok önemli mahalleli için. Vatandaş, 
evimiz ne zaman yıkılacak korkusundan kurtulsun istiyo-
ruz. Sayın Başkanlarımızdan bu sıkıntılarımızın çözümü 
için yardım bekliyoruz.n

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Giresun’un Dereli ilçesinde, 1960’ta doğmuşum. 1969’da 
İstanbul’a geldik. 92’ye kadar matbaa işiyle uğraştım. 
Daha sonra fotoğraf çekimi ve kartpostal işi de yaptım. 
Emekliyim. 81 vilayetin 70’ini gezip her yöreden insanla 
sıcak ilişkiler kurdum. Fotoğraf çekmek ve futbol, hobile-
rim arasında. 2004’te muhtar olarak seçildim. 

Bize Rüzgârlıbahçe’yi anlatır mısınız?
Mahallemiz, Beykoz sınırları içinde ve Kavacık mahallesiyle 
komşu. 1969 yılında 10-15 evin inşa edilmesiyle başlayan 
bir tarihi var. 1975’ten sonra bu bölgede yoğun yapılaşma 
oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün yanıbaşımızdan 
geçmesi arsa değerlerini artırdı. Zemin yapısının sağlamlığı 
depremden sonra mahallemize yerleşimi fazlalaştırdı. 

Mahallenizin önemli problemleri neler?
Başlıca sorunlarımız; imar, 2B ve Planlama. Mahallemi-
zin yüzde 40’ı bu sorunu yaşıyor. Büyükşehir ve Beykoz 
belediyesinde planlamayla ilgili çalışmalar yürütüyorum. 
Ancak, daha önceden yoğun yapılaşma olduğu için masa 
başında plan çalışmaları yapılması sorunu çözmüyor. 

Burası konumu gereği koruma kapsamında, değil mi?
Burası Tansu Çiller döneminde, SİT alanı ilan edildi. 
Boğaz’ı gören bölgeden daha arkada olmamıza rağmen 
koruma kapsamında; dolayısıyla imarda zorluklar yaşıyo-
ruz. 2004’de çıkan kanun sonrasında Beykoz genelinde 
kaçak yapılaşma son buldu. Bölgemize ada bazında imar 
veriliyor. Parsel bazında olsa sıkıntılarımızın büyük kısmı 
çözülecek. Kavacık’ta sekiz kata izin verilirken, bölgemiz-
de dört kata kadar müsaade ediliyor. Burada çözülmesi 
gereken bir çelişki var. 

Yaptığınız çalışmalardan örnekler verir misiniz?
Sağlık ocağı hizmet binasını ve Büyükşehir Belediyesi ile 
ortak çalışmalarla Özürlüler Merkezi’ni açtık. Bu merkez 
için faaliyet gösterdiğim muhtarlık hizmet binasını tahsis 
ettim. Hizmeti kendi işyerimden sürdürüyorum. Bir de 
Beykoz Belediyesi’nin yatırımıyla Kadın Sağlığı Merkezi 
açıldı.  

Rüzgârlıbahçe’nin
dinamik muhtarı

BEYKOZ, RÜZGÂRLIBAHÇE MUHTARI
AHMET OKUMUŞ, MAHALLESİNDEKİ İMAR VE 
PLAN SORUNUNUN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ 
GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR. 
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Doğanın önemi,
sanata yansıdı
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İstanbul’un geçmişiyle ilgili her 
şey bugünün ve geleceğin kuşakları 
için çok önemli. Her yerinde tarihin 
ve yaşanmışlığın izlerini taşıyan bu 
şehir, kâh Kız Kulesi ve Galata’sıyla 
kâh dönercisi ve şerbetçisiyle 
zengin bir kültürel mirasa sahip. 
Çalışma yaşamı da söz konusu 
kültürel mirasın önemli parçaları 
arasında. Çoğu unutulan, bazıları 
ise kaybolmaya yüz tutan meslekler 
bunlar. Yaşayan en önemli fotoğraf-
çılarımızdan Ara Güler’in, onlarca 
yıllık gözleminin, emeğinin ürünü 
“İstanbul’da Alınteri” sergisi, tam 
bu noktaya dikkat çeken bir çalış-
ma oldu. Aralarında unutulan ya da 
unutulmaya yüz tutan fotoğrafların 
bulunduğu “İstanbul’da Alınteri” 
sergisinin açılışı, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş tarafın-
dan, 5 Mart’ta Taksim Metrosu’nda 
yapıldı. Birbirinden güzel 150 
fotoğrafın yer aldığı sergi, İstanbul 
Ticaret Odası’nın 125’inci kuruluş 
yıldönümü etkinlikleri kapsamında 
Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla 
düzenlendi. Ünlü fotoğraf sanatçısı 
Ara Güler’in 800 bin fotoğraf karesi 
arasından seçerek İstanbul’un son 

50 yıldaki iş hayatını yansıttığı 150 
fotoğraf, 6 Nisan’a kadar İstanbul-
luların beğenisine sunuldu. Sergi-
nin açılışında İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ara 
Güler, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş 
ve Vali Yardımcısı Cumhur Güven 
Taşbaşı’nın yanı sıra İTO Meclis Baş-
kanı Muharrem Keçeli, Eski Sakarya 
Milletvekili Süleyman Gündüz ile 
vatandaşlar yer aldı. Tören sırasın-
da bir konuşma yapan Ara Güler, 
“1947’lerden bu yana hep sizler 
için baktım. Nelere, nasıl baktığımı 
şimdi sizler de göreceksiniz. İlk kez 
metroda bir sergi açıyorum ve bu 
farklı bir duygu” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş da İstanbul’un kendine has 
güzelliğiyle yaşayanları büyüle-
diğinin altını çizerek, şehrin tarih 
boyunca birçok sanatçıya ilham 
kaynağı olduğunu hatırlattı. “2010 
Avrupa Kültür Başkenti seçilen 
kentimizin artık bütün meydanla-
rını sanat aktivitelerine açmalıyız” 
diyen Kadir Topbaş, sanatçıların şe-
hirlerin ve ülkelerin gören gözü ol-
duğunu vurguladı. Başkan Topbaş, 
“Bu fotoğraflar, daha çok Haliç 

çevresinin yaşayan yüzünü yan-
sıtıyor. Fotoğraflardan görüyoruz 
ki, İstanbul bugün o fotoğraflarda 
görünen İstanbul’dan daha güzel. 
Yarın daha da güzel olacak” dedi.
İstanbul’da yaşayanların mutlaka 

resim, şiir, fotoğraf gibi sanatsal 
bir hobisinin olması gerektiğini, 
İstanbul’un güzelliklerinin bu sanat-
lar ve sanatçılar için ilham kaynağı 
olduğunu dile getiren Kadir Topbaş, 
sanatçıların şehirlerin ve ülkelerin 

gören gözü olduğunu vurguladı. 
Kendisinin de fotoğraf çekmeye 
meraklı olduğunu belirten Başkan 
Topbaş, “Bir ara başlamıştım, sonra 
bıraktım. Ancak şimdi bir fotoğraf 
makinesi satın aldım ve fotoğraf 

çekmeye devam ediyorum. Başarılı 
olursam, fotoğraflarımı Ara Güler’in 
süzgecinden geçtikten sonra sergi-
leyeceğim. Geçenlerde çok güzel 
bir kare yakaladım. Bu benim sergim 
için ilk kare olacak” dedi. n

TAKSİM METROSU’NDA BİR AY SÜREYLE 
SANATSEVERLERİN ZİYARETİNE AÇIK KALAN 
ARA GÜLER’İN “İSTANBUL’DA ALINTERİ” 
ADLI SERGİSİ, DEĞİŞEN TOPLUM YAPISINI 
GÖSTERMESİ AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLİ BİR 
BELGE NİTELİĞİNDEYDİ.

Taksim 
Metrosu’nda 
eski İstanbul’a 
bir bakış…

>>
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Cumhuriyet boyunca genelde Kültür ve Turizm Bakan-
lığı özelde kimi sivil kuruluşlarca Konya, İzmir, Karaman, 
Erzurum, Bursa, Sivas ve Ankara’da yapılan “Âşıklar 
Kurultayı”na bu yıl ev sahipliğini 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti İstanbul yaptı. Medeniyetimizin ve kültürü-
müzün en köklü, en uzun süreli geleneğini yaşatmayı 
amaçlayan “Âşıklar Kurultayı,” en az bu gelenek kadar 
kutlu ve yaşayan “Nevrûz” vesilesiyle İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün öncülüğünde, 
21-22 Mart 2008 tarihlerinde Cemal Reşit Rey Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde toplandı.
Halk Edebiyatımızın en büyük yedi ozanı sayılan Dedem 
Korkud, Köroğlu, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Âşık 
Ömer, Âşık Seyrani ve Dadaloğlu adına özel oturumla-
rın düzenlendiği “Âşıklar Kurultayı”nda, âşıklık gelene-

ğinin son büyük temsilcisi Âşık Veysel adına da “Nevrûz 
ve Nevrûz Çiçeği Âşık Veysel” konseri düzenlendi. 
22 Mart 2008 Cumartesi günü Tarık Zafer Tunaya Kültür 
Merkezi’nde devam edilen “Âşıklar Kurultayı”na Erzu-
rum, Kars, Ağrı, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Çorum, 
Yozgat, Gümüşhane ve Aksaray’dan altısı kadın, 32 
halk âşığı katıldı. 
Kurultay M. Sabri Koz, Yücel Paşmakcı, Hayrettin İvgin, 
Arif Sağ, Şeyma Güngör, Erol Parlak, Songül Karahasa-
noğlu, Belkıs Akkale, Süleyman Şenel ve Esat Kabaklı’nın 
oturum başkanlığında gerçekleşti. Nail Tan’ın onur 
konuğu olarak katıldığı kurultay, 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti İstanbul’un, ulusal kültür ve evrensel değer-
lere ulaşması yolundaki ilk ve en öncelikli buluşması 
olarak değerlendirildi.n

>>

İSTANBUL BÜYÜK BİR KURULTAYA DAHA EV 
SAHİPLİĞİ YAPTI. “ÂŞIKLAR KURULTAYI”NA 
KATILAN SANATÇILAR, BİNLERCE YILLIK 
GELENEĞİN DÜNÜNÜ, BUGÜNÜNÜ VE 
GELECEĞİNİ TARTIŞTILAR. 

Âşıklar 
İstanbul’da
buluştu

“Dünya Medeniyetleri”
resme yansıdı… 
İSMEK resim öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Dünya 
Medeniyetleri” sergisi, Kadıköy İskelesi Sergi Salonu’nda 7-14 
Mart tarihlerinde sanatseverlerle buluştu. Ziyaretçilerden 
yoğun ilgi gören organizasyonda, yağlı boya, kolaj, sulu 
boya ve pastel boya teknikleriyle yapılan 190 eser görücüye 
çıktı. Eğitimine katkıda bulunduğu kursiyerlerinin hünerlerini 
gözler önüne sermek için çeşitli aktiviteler düzenleyen İSMEK, 
“Dünya Medeniyetleri” temasıyla düzenlediği bu sergide 
kültürel bir sorumluluğu da yerine getirmiş oldu. 

İSMEK’ten el sanatları
alanında kaynak eser
İSMEK’in el sanatları alanında süreli yayın eksikliğini dolduran El Sanatları Dergisi’nin beşinci sayısı 
çıktı. Sanatseverler tarafından merak ve ilgi ile takip edilen 160 sayfalık dergi, “Aşk Yolunun Sanat 
Yolcuları” konusunu kapağına taşıdı. El sanatları konusunda verdiği bilgilerle aynı zamanda bir arşiv 
niteliği taşıyan derginin yeni sayısında M. Halim Özyazıcı, Sezai Erken, Melis Şenol, Dilek Can, Neşe 
Simsarlar, Yrd. Doç. Dr. Aynur Can, Prof. Dr. İlhan Özkeçeci, Yusuf Ilgın, Sabiha Tak, Doç. Dr. Faruk 
Taşkale, Rana Kayacık, Dr. Tahsin Ömer Tahaoğlu, Doç. Dr. Faruk Taşkale, Emine Uçak, Ahmet Kuş, Dr. 
Hatice Aksu, Ahmet Hamdi Bülbül, Yrd. Doç.Dr. Hüseyin Gündüz, İbrahim Dıvarcı, Rukal Kayra, E. Hilal 
Korucu ve Dr. Süleyman Berk, Kahraman Sarı’nın belirlenen tema doğrultusundaki yazıları bulunuyor. 
Ücretsiz olan bu dergiye ulaşmak isteyenlerin İSMEK’e şahsen başvurmaları gerekiyor. n
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 Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine gönderen ilk dört kişiye,
Miniaturk’te keyifli bir gezinti ve yemek hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...

Geçen sayının anahtar sözcüğü, “Her şey dünya barışı için”u doğru yanıtlayan ilk dört okurumuz;

Sakine Temiz, Betül Çağlayan, Güldane Şenol Selim ve İbrahim Kanıkara, Miniaturk’te keyifli bir gezinti ile yemek kazandılar. 

İHALE GÜNDEMİ

İstanbulBülteni

İHALE TARİHİ/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE İÇERİĞİ

05/05/2008 Saat: 14:00                      Raylı Sistem Müdürlüğü Kadıköy - Kartal Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 120 Adet Metro Aracı Temini 
  Ve İşletmeye Alma İşi 

06/05/2008 Saat: 10:00                      Başkanlık Savunma Sekreterliği Baskanlık Sivil Savunma Amirliği 50 Personelle Hizmet Alımı İşi 

06/05/2008 Saat: 10:30                      Koruma Uygulama Ve Denetim Müdürlüğü İstanbul Bütünü Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Güncel Analizleri Ve Sayısallaştırılması İşi 

06/05/2008 Saat: 11:00                      Gençlik Ve Spor Müdürlüğü 2008 Yılı Muhtelif (11 Adet) Spor Organizasyonu 

06/05/2008 Saat: 11:30                      Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 2008 Yılı Muhtelif Dondurma Alımı 

06/05/2008 Saat: 14:00                      Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Yakuplu Kumcular Yolu Osmanlı Köprüsü,Bağlantı Yolları Ve Ortak Altyapı İnşaatı 

08/05/2008 Saat: 10:00                      Satınalma Müdürlüğü Trafik Konisi İkaz Bandı Alımı 

08/05/2008 Saat: 14:00                      Yapı İşleri Müdürlüğü İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi İki Adet Yurt Binası İnşaatı 

08/05/2008 Saat: 14:30                      Yapı İşleri Müdürlüğü Filibe Murat Hüdavendigar (Cuma) Camii Restorasyonu İkmal İnşaatı 

08/05/2008 Saat: 15:00                      Mesken Müdürlüğü “pendik İlçesinde Muhtelif Parseller Üzerinde Toplam 188 Adet Konut
   + Ada İçi Altyapı+Çevre Düzenleme İnşaatı’’ İşi 

12/05/2008 Saat: 10:00                      Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Maltepe Bağdat Cad.-D100 Karayolu Arası Yol.Kavşak Ortak Altyapı Tamamlama İnşaatı 

13/05/2008 Saat: 10:00                      Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 13 Kalem Cenaze Malzemesi Alımı 

 13/05/2008 Saat: 14:00                      Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü İstanbul Genelindeki Yollarda Kullanılmak Üzere Mamul Asfalt 
  Ve Yapıştırıcı Malzeme Temini, Nakli Ve Serimi İşi 

13/05/2008 Saat: 14:00                      Mesken Müdürlüğü “kağıthane İlçesinde Muhtelif Parseller Üzerinde Toplam 

  144 Adet Konut + Ada İçi Altyapı + Çevre Düzenleme İnşaatı’’ İşi 

13/05/2008 Saat: 14:30                      Mesken Müdürlüğü “pendik İlçesi; Velibaba Mahallesi, 2 Pafta, 10 Parsel Üzerinde 

  Toplam 213 Adet Konut + Ada İçi Altyapı + Çevre Düzenleme İnşaatı’’ İşi 

14/05/2008 Saat: 14:00                      Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Geneli Yeni Yol Yapımı Ve Yol Genişletilmesi İnşaatı 

15/05/2008 Saat: 10:00                      Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 2008 Yılı Mantı Ve Gözleme Alımı İşi 

20/05/2008 Saat: 10:00                      Satınalma Müdürlüğü Muhtelif Tabut Alımı 

20/05/2008 Saat: 14:00                      Park Ve Bahçeler Müdürlüğü İstanbul Genelinde Kamu Bahçeleri, Parkları Ve Yeni Yeşil Alanların Düzenlemesi, 
  52 Adet Mezarlıkların Bitkilendirilmesi Ve Rehabilitasyonu Yapım İşi 

22/05/2008 Saat: 10:00                      Acil Yardım Ve Cankurtarma Müdürlüğü 2008 Yılı Yaz Sezonu Boyunca İstanbul Plajlarında Cankurtaran Hizmeti Alım İşi 

Bir cins orkide ê Bir meyve ê Bizmutun simgesi ê Dalkavukluk etme ê
 Tespih başlığı

 

ê İhsan, lütuf ê Her yiyeceğe 
canı çeken ê

    Çayın tavı 
ê

Cennetkuşu da 
denilen çiçek

Güneş topu da 
denilen çiçek

Lorentiyumun 
simgesi

Su verilerek 
sertleştirilmiş 

demir
Mısır’ın 

plaka imi Kısırlaştırma

è ê   ê   ê  Bir tür çiçek è ê  ê     
Lityumun 
simgesi

Sevap è    Bir cins lale è  ê      
Güdü

 
Eleme aracı Beyaz

è    İzler, 
işaretler èê     Üzüntü è   ê

Tahlil
Avanak Lantanın 

simgesi

Alamet è  Takım èê    
 Acı, keder

è ê   Fransa’da bir 
ırmak è ê

Bir burç adı İlgili Bir tür çiçek

è   ê  
Tanrı

è   
Coşkun

è   ê   

Simgesi 
SN olan 
elemen

Karışık 
renkli è         

Yegane

Bazı lehçelerde 
ağabey è   

Akdeniz’de 
bir ada   Edebiyatta 2. 

derecede olay

è ê      è ê  
Bir tür çiçek

 
  

Doğal set è      Kedi, köpek 
ayağı è  ê  

Kuran’da bir sure   Yalvarma, 
yakarma

è    
Tropikal bir

meyve

  è     
  

Ünlem è   ê   Karşıt è   
Türk müziğinde 

bir makam
Bir nota   Köstebek

è  Lahza è    è    ê

Tedavi etmek       
Bir tür yük 

gemisi è ê   Hulasa ê
Ağrı Dağı’nın 

diğer adı 

ê Dar tentene ê
Tembih sözü

  Bir nota è  
Kasımpatına 

benzer bir çiçek Er kişi, erkek Toplanma, 
birleşim Boy

è   Kuram, teori è ê     ê  ê Adale èê   
Bir tür çiçek Asetik asidin 

tuzu yada esteri

Bir takım, bazısı

Bir işi yapmaya 
hazır è ê    Sermaye, kapital è    ê  

Dil
 

Kuşatma, 
çevirme Boğa güreşi alanı

è ê   Bir tür bilgisayar 
oyunu è  ê   Ulaştırma è   ê

Çocuk dilinde 
kötü

Serbest bırakma Uzak

Isı dam è   ê  Alkollü bir içki è   ê Kedi, köpek 
yavrusu è   ê

Kıskı Asya’da bir 
başkent

Japon Savaş 
tutsakları

è     Neşe èê     ê  Kısaca saat è  
Bir bağlaç Eski dilde su

Ele geçirmek Zarar
è  ê   

Liflerine ayırmak
è    ê   

è   
Samuray kılıcı

è      

21 15

09

10

05

04

01

02

22

33

11

03

16

17

07

27

12-30

14

26 13

19

18 28

06

08

23

29

25

31

32

20

24

08 09 1310 14 1511 12-30 26 27 3128 32 332916 17 2118 22 242319 20 2501 02 03 04 05 0706 12-30




