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Boğaz’ın iki yakası 
dev su tüneliyle bağlandı 

Çöpün değere 
dönüştüğü yer!

İstanbul 
deniziyle güzel!



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

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

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

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

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

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

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

Saygılarımla...

Sevgili İstanbullular

YAZI ESKİ!!!
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Kent Haberleri
32 195 kavşakla tarihi bir rekora imza attı... 

34 Cumhurbaşkanı’ndan övgü dolu sözler...

Dosya
04	 Teşekkürler İstanbul Yine Birlikteyiz!

06	 İlklerin Başkan’ı bir daha imza attı!

08	 Hayatın kaynağına sahip çıkıldı...

14 İstanbul’a iki dev eser daha kazandırıldı... 

18	 Fatih, yatırımlarla fethedildi!

20	 	Kentsel dönüşümün kalbine büyük hiz-

met!

22 Güngören yeni yatırımlarla nefes aldı… 

24 Beykoz’un çehresi değişti... 

26	 Anadolu Yakası’ndaki 

 yeni merkez: Maltepe

28	 Sultanbeyli’ye metro geliyor!
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40	 “İstanbulkart” İstanbulluların hizmetinde… 

41 İstanbul âşığı bir Rus…

42 İstanbul’un çocukları Santralistanbul’da

43 Yemekler de maharetler de onaylandı! 

Ulaşım
44 Türk yapımı modern tramvay yola çıktı...

48	 Sarıyer-Çayırbaşı tünel yolunun 

 iki ucu birleşti!

50	 Meydanlara çıkma zamana geldi...

52 İSPARK’ın hizmetleri devam ediyor… 

54 Hidrojen çağı başladı

Bir 
ilk 
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Boğaz’ın iki yakası 
dev su tüneliyle 
bağlandı 
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İSTANBUL BoğAzı’NıN İkİ yAkASı, MArMArAy’ıN ArDıNDAN 
MELEN SUyUNU AvrUPA yAkASı’NA TAşıMAk İçİN 
BEykoz İLE DErBENT ArASıNDA DENİZİN 135 mEtRE ALtINDA 
İNşA EDİLEN 6,11 mEtRELİK DEv TÜNELLE BİrBİrİNE BAğLANDı. 
DokUz Ay SoNrA TAMAMLANAcAk ProjEyLE MELEN’DEN 
İSTANBUL’A gELEN SU kAğıThANE’yE AkTArıLAcAk. 
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İstanbul’u sorunlarından arındır-
mak, İstanbulluların da mutlu bir 
hayat sürmelerini sağlamak amacıy-
la atılan adımlar tek tek sonuçlandı-
rılıyor. Melen Çayı’nın suyunu kente 
getirerek susuzluk sorununun önü-
ne geçen Büyükşehir Belediyesi, dev 
bir yatırımın açılışını organize etti. 
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ya-
pımı tamamlanan “Derbent-Beykoz 
Şaftı Arası Boğaz Geçiş Tüneli”nin 
iki ucunun birleşim töreni, Çevre ve 
Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğ-
lu ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
2 Mayıs Cumartesi günü Beykoz’da 
gerçekleştirildi. Törende Rusya Fe-
derasyonu İstanbul Başkonsolosu 
Alexander Kriyenko, DSİ Genel Mü-
dürü Haydar Koçaker, İSKİ Genel 
Müdürü Mevlüt Vural ile çok sayıda 
davetli de yer aldı.
DSİ tarafından Melen Projesi kap-
samında yapımı tamamlanan 
“Derbent-Beykoz Şaftı Arası Boğaz 
Geçiş Tüneli”nde son teknoloji kul-
lanıldı ve Asya ile Avrupa kıtaları 
Boğaz’ın 135 metre altından 6,11 
metre çapındaki su tüneliyle bir-
leşti. Uzunluğu 3 bin 145 metre 
iç çapı 4 metre olan tünelin Mart 
2010’da tamamlanmasının ardından 
Düzce’deki Melen Çayı’ndan gelen 
suyun Kağıthane’ye aktarılması sağ-
lanacak.

2040 yılına kadar su problemi 
olmayacak…

Törende konuşan Çevre ve Orman 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
1994 yılında İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı görevine gel-
mesinden önce yaşanan su ve çev-
re sorunlarını hatırlatarak, “Büyük 
düşündük, büyük planlar yaptık ve 
İstanbul’un su, atık su, çevre gibi so-
runlarını çözmek için gece gündüz 
çalıştık. Ben İSKİ Genel Müdürlüğü 
görevine geldikten sekiz ay sonra, 
1 Ocak 1995’ten itibaren İstanbul’a 
bir daha kesilmemek üzere devamlı 
su vermeye başladık. Dönemimizde 

>>
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baraj, terfi merkezi, depo gibi 600 
ayrı su tesisini hizmete açtık. Bugün 
de İstanbul’a ikinci kez başkan seçi-
lerek tarihe geçen Başkanımız Kadir 
Topbaş, aldığı bayrağı daha yük-
seklere taşıyarak İstanbullulara çok 
önemli hizmetler yapıyor” dedi.
Çevre ve Orman Bakanlığı olarak 
Türkiye genelinde Edirne’den Kars’a 
ve Antalya’dan Sinop’a kadar 81 ilin 
tamamının su problemini çözmek 
için yatırımları hızla sürdürdüklerine 
dikkat çeken Veysel Eroğlu, arala-
rında İzmir, Ankara, İstanbul, Edirne, 
Çankırı, Trabzon, Kars, Ağrı, Erzurum 
ve Hatay’ın da bulunduğu şehirlere 
dev barajlar ve tüneller inşa ettikle-
rini anlattı ve “Bütün bu yatırımla-
rımız tamamlandığında Türkiye’nin 
tamamının su problemini 2040 yılı-
na kadar çözmüş olacağız” dedi.
Melen Projesi’nin tamamlanmasıyla 
Düzce’den İstanbul’a 1 milyar 100 
milyon metreküplük suyun taşınaca-
ğını ve İstanbul’un her gün Melen’den 
3 milyon metreküp su alacağını dile 
getiren Eroğlu, Boğaz’ın altına inşa 
edilen iki su tüneliyle gelen suyun 
Avrupa Yakası’na da aktarılacağını 
kaydetti. 11 ayrı paketten oluşan 
ve tamamı 1,3 milyar Dolar’a mal 

olacak olan Melen Projesi’nin dün-
yanın en büyük su projelerinden biri 
olduğunun altını çizen Eroğlu, İki 
Türk bir Rus firmasının oluşturduğu 
konsorsiyum tarafından yapımı ta-
mamlanan “Derbent-Beykoz Şaftı 
Arası Boğaz Geçiş Tüneli”nin takip, 
kontrol ve mühendislik hizmetle-
rinin DSİ tarafından yapıldığını da 
sözlerine ekledi.

Melen, İstanbul’u susuzluktan 
kurtardı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş da Melen Projesi’nin 
önemine dikkat çekerek projenin ilk 
etabını tam zamanında İstanbul’a 
getirerek şehri yaz aylarında susuz 
bırakmadıklarını söyledi. İstanbul’un 
her gün ortalama 2 milyon ton su 
tükettiğini hatırlatan Başkan Kadir 
Topbaş, “Bu suyu tedarik etmek 
ve çıkan atık suyu bertaraf etmek 
çok önemli. Geçen yıl tam söz ver-
diğimiz tarihte Melen’den gelen 
ilk hattı tamamlamamış olsaydık, 
İstanbul’un yazın 1,5 ay susuz kala-
caktı. İstanbul, bu önemli yatırımla 
işte böyle ciddi bir problemden kur-
tuldu” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ola-
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BAkAN EroğLU, MELEN ProjESİ’NİN TAMAMLANMASıyLA 
DÜzcE’DEN İSTANBUL’A 1 mİLYAR 100 mİLYoN mEtREKüpLüK 
SUyUN TAşıNAcAğıNı vE İSTANBUL’UN hEr gÜN MELEN’DEN 
3 mİLYoN mEtREKüp SU ALAcAğıNı SöyLEDİ. 

rak, Salacak-Sarayburnu arasındaki 
ilk geçişi tamamlayarak Melen’den 
gelen suyun Avrupa Yakası’na ulaş-
masını sağladıklarını, bugün Boğaz’ın 
135 metre altında birleşen iki tünelin 
tamamlanmasıyla da ikinci su geçişi-
nin sağlanacağını anlatan Başkan Ka-
dir Topbaş, Melen Projesi’nin bütün 
etaplarının bitirilmesiyle İstanbul’un 
su sorununun gelecekte de ortadan 
kalkacağını kaydetti. Çevre ve Or-
man Bakanlığı’nın Melen’in ikinci 
etabının İstanbul’a getirilmesi yetki-
sini kendilerine verdiğini ifade eden 
Başkan Topbaş, İSKİ’nin bu konudaki 
çalışmaları hızla sürdürdüğünü kay-
detti. İstanbul’un bu yıl son 10 yılın 
en büyük yağışını aldığına ve hâlâ 
yağmurların yağmaya devam etti-
ğine işaret eden Topbaş, “Bu ne de-
mek? Yani sermayeden yemiyoruz. 

Barajlarımızı dolu tutuyoruz. Son 10 
yılın en büyük yağmurlarıyla sadece 
barajlarımız değil, yeraltı kaynakları 
da doldu. İstanbul bütün bu çalış-
malar ve bereketli yağmurlarla gele-
cekte de su problemi yaşamayacak” 
dedi.

Tünelden çıkan taşlardan 
hediyelik eşya üretilecek

Törende konuşmaların ardından, 
Bakan Eroğlu ve Başkan Topbaş ile 
beraberindekiler butona basarak 
dev tünel delme makinesi (TBM) ça-
lıştırılması talimatını verdi. Böylece 
Beykoz ve Derbent’ten kazılan iki 
tünel Boğaz’ın 135 metre altında 
birleşmiş oldu. Öte yandan, Bakan 
Eroğlu, Başkan Kadir Topbaş ve Rus 
Başkonsolos Alexander Kriyenko’ya 
tünelin kazısı sırasında Boğaz’ın 135 

metre altından çıkarılan taşların 
da yer aldığı kalemlik hediye etti. 
Kadir Topbaş’ın tarihi anın simgesi 
olan taşların çok önemli bir hediye 
olduğunu belirtmesi üzerine, Vey-
sel Eroğlu çıkarılan taşların İSMEK’e 
verilerek hediye kolye ve kalemlik 
yapılmasını söyledi. Eroğlu, bu hedi-
yeleri alanlara sertifika vereceklerini 
de kaydetti.
Türkiye’nin tek proje kapsamında 
yapılan en uzun iletim hattı olan 
“Derbent-Beykoz Boğaz Geçiş Tü-
neli” 187,6 kilometre uzunluğunda. 
Çalışmayla Asya ve Avrupa arası ilk 
defa İstanbul Boğazı’nın altından 
geçen ve içersinden su iletilen bir 
kara tüneliyle birleşti. 2010 yılının 
Mart ayında tamamlanacak olan tü-
nel, 2,5 milyon nüfusun su ihtiyacını 
karşılayacak. n

08  İSTANBUL BÜLTENİ - DOSYA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
şehri her alanda dünya ile yarıştır-
ma çalışmalarına devam ediyor ve 
bu hedef doğrultusunda ilerlerken 
ilklere de imza atıyor. İSTAÇ tara-
fından yürütülen “İstanbul Katı Atık 
Sahalarındaki Çöp Gazının Elektri-
ğe Dönüştürülmesi Projesi” de Bü-
yükşehir Belediyesi’nin bu alanda 
gerçekleştirdiği çalışmalar arasında 
bulunuyor. Avrupa ile Ortadoğu’nun 
en büyüğü olan, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş tara-
fından hizmete alınan “Odayeri Çöp 
Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Te-
sisi”, büyüklük ve kapasite açısından 
dünyanın sayılı tesisleri arasında yer 
alıyor. Eyüp’ün Göktürk Köyü’ndeki 
dev tesisin hizmete alınma törenine 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu, Devlet Bakanı Egemen Ba-
ğış, İstanbul Valisi Muammer Güler, 
Başkan Kadir Topbaş, Avusturya Bü-
yükelçisi Heidemaria Gürer’in yanı 
sıra çok sayıda İstanbul milletvekili, 
Büyükşehir Belediyesi bürokratları 
ve vatandaşlar katıldı. 
İnşaatına 2007 yılında başlanan 
“Odayeri Çöp Gazından Elektrik 
Enerjisi Üretim Tesisi”nde, Odayeri 
Çöp Depolama Sahası’nda oluşan 
çöp gazından elektrik enerjisi üret-

mesi ve elde edilen gelirden beledi-
yeye pay verilmesi planlanıyor. Te-
sisin bulunduğu Odayeri sahasında, 
1995’den beri düzenli olarak çöp 
depolanıyor. 
Depo sahası 52 hektarı kapsayan 
Odayeri’nde, mevcut durumda 32 
milyon ton çöp depolanabiliyor. Yıl-
da 224 milyon kilovat saatlik elekt-
rik üretimi sağlanacak tesisin, yılda 
15-20 milyon Dolar kâr getirmesi 
hedefleniyor. 112 bin konutun bir 
yıllık enerji ihtiyacının da bu tesiste 
üretilen elektrikle sağlanması amaç-
lanıyor.

İstanbul’a aşkla hizmet etmeye 
devam...

Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’nin 
açılışındaki konuşmasına, bu kente 
bir kez daha hizmet etme fırsatı sun-
dukları için İstanbullu hemşerilerine 
teşekkür ederek başlayan Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul, 
tarihine ve kültürüne yakışır şekilde 
büyük düşündü, karar verdi” dedi. 
Başbakan Erdoğan, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş’ın, bütün 
İstanbul’un ve İstanbul’da yaşayan 
tüm hemşerilerin başkanı olduğu-
nu da ifade ederek, “Hangi ilçeden, 
hangi sokaktan oy çıkmış olursa 
olsun İstanbul’un bütün yükü üzeri-
mizdedir. 

AvrUPA’NıN EN BÜyÜk çöP gAzıNDAN 
ELEkTrİk ÜrETME TESİSİ, İSTANBUL’DA AçıLDı. 
BAşBAkAN ErDoğAN vE BAşkAN ToPBAş TArAfıNDAN 
hİzMETE ALıNAN “oDAYERİ Çöp GAZINDAN 
ELEKtRİK üREtİm tESİSİ”, 112 BİN HANENİN yıLLık 
ELEkTrİk İhTİyAcıNı kArşıLAyAcAk 
kAPASİTEyE SAhİP. 

Çöpün değere 
dönüştüğü yer!

>>
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Biz 30 Mart sabahından itibaren 
İstanbul için kollarımızı sıvadık ve 
‘hizmete devam’ dedik. 1994’ten 
beri nasıl İstanbul aşkıyla hareket 
edip, İstanbul’a nasıl hizmet üret-
tiysek, önümüzdeki beş yıl içinde de 
İstanbul için böyle hizmet üretmeye 
devam edeceğiz” dedi. 

Vahşi depolamadan elektrik 
üretimine…

Kemerburgaz ve İstanbul’daki diğer 
vahşi çöp depolama alanlarının 15 
yıl önceki durumuyla bugün gelinen 
noktanın bilinmesinin çok önem-
li olduğunu vurgulayan Başbakan 
Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle 
sürdürdü: “Eğer vahşi depolama 
merkezi olan Kemerburgaz çöplüğü-
nün durumunu bilenler varsa, bugün 
geldiğimiz noktayı çok iyi değerlen-
dirip takdir ederler. Düşünün ki, bu 
çöplükte kompost gübre üretmeye 

başladık. Şimdi enerji üretmeye baş-
lıyoruz. Bunların hepsi anlamlıdır ve 
Kemerburgaz’ın vahşi çöp depola-
ma alanı, şimdi modern depolama-
ya dönüştü. Ümraniye’de vahşi çöp 
toplama alanı patladığında ölen 38 
vatandaşın hesabını o günkü ikti-
darlar vermedi. ‘Ölenler öldü, kalan 
sağlar bizimdir’ denildi. 1994 ve 
1995 yıllarında Ümraniye’deki alanı 
modern depolama alanına dönüş-
türdük, üstüne de spor alanları yap-
tık. Ardından Yakacık, Kemerburgaz 
ve Şile’deki vahşi çöp depolarını 
modern çöp depolama alanlarına 
dönüştürerek çok önemli bir çevre 
hizmeti gerçekleştirdik. 
Küresel marka haline gelmiş bu 
metropolü ancak böyle inşa edersi-
niz. İstanbul için çok yatırım yaptık, 
aynı şekilde devam ediyoruz. Bütün 
Türkiye’de olduğu gibi hizmet yarı-
şında İstanbul’da da ‘durmak yok, 

yola devam’ diyoruz. 2004’ten bu 
yana, 2009’un ilk üç ayı da dâhil ol-
mak üzere onlarca hizmeti İstanbul’a 
kazandırdık. Yolları, tünelleri ta-
mamladık, tamamlamaya da devam 
ediyoruz. Metroları, vapurları İstan-
bulluların hizmetine sunduk.”
Büyükşehir Belediyesi’nin büyük 
bir hizmeti daha İstanbul’a kazan-
dırdığını kaydeden Erdoğan, özel 
sektörle iş birliği yaparak başarılan 
“Odayeri Çöp Gazından Elektrik 
Enerjisi Üretim Tesisi”nin İstanbul’a 
örnek olmasını temenni ettiğini dile 
getirdi. Kendilerinin çevreci bir ikti-
dar olduğunun altını çizen Erdoğan, 
bunun en önemli göstergelerinden 
birinin Kyoto Protokolü olduğunu 
söyledi ve ekledi: “Bizden önceki 
iktidarlar, Kyoto Protokolü’nü imza-
layamamışlardı. 
Biz imzaladık, riski göze aldık. 
Amerika’nın yapamadığını yaptık. 
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Amerika hâlâ imzalamamıştır. Bu 
görevimizi adım adım yerine geti-
riyoruz. Bu tesis, Avrupa ve Orta 
Doğu’daki emsalleri arasında önemli 
bir yere sahip. Dünyada ilk sıralarda 
yer alan bir tesis olduğuna inanıyo-
rum. Gerek Şile’de, gerek buradaki 
tesislerimizin toplam ürettiği enerji 
42 megavat. Bu yönüyle bakacak 
olursak projenin ne kadar önem-
li olduğunu daha iyi anlayabiliriz. 
Katı atığın insanımızın hizmetine 
bir enerji olarak nasıl dönüştüğü ve 
faydalı olduğunu anlatan en güzel 
örnek. Önümüzdeki aylarda Kömür-
cüoda sahasını da devreye alarak bu 
heyecanı tekrar yaşama fırsatını bu-
lacağız. Kemerburgaz’daki yenilene-
bilir enerji projesiyle elektrik üretile-
rek doğal kaynak tüketimi azaltıla-
cak. Bu tesis, barajlardaki suyun ko-
runmasından, doğalgaz tüketiminin 
azaltılmasına kadar ekonomimize 

birçok fayda sağlarken çevrenin ko-
runmasında, ekosistemin dengelen-
mesinde önemli bir rol oynayacak. 
Ayrıca katı atık depolama sahala-
rında oluşabilecek gaz patlamalarını 
önleyecek ve etrafa yayılan kokuları 
da azaltacak.”

Çevreye önem veren bir Başkan
Açılış törenine katılan Çevre ve Or-
man Bakanı Veysel Eroğlu ise yaptığı 
konuşmada Odayeri’ndeki, çevreci 
bu tesisin İstanbul’a sunulmasının 
bahtiyarlığını yaşadığını dile getir-
di. Bakan Eroğlu, 1994 öncesinde 
İstanbul’da çöp dağları bütün cad-
deleri sardığını, katı atıkların vah-
şi depolama adıyla oraya-buraya 

atıldığını, hastane atıklarının bile 
caddelerdeki çöp kutularına dol-
durulduğunu hatırlattı. Düzenli çöp 
depolama alanından elektrik üreten 
bir tesisin Türkiye’de bugün ilk defa 
hizmete sokulduğunu ifade eden Ba-
kan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Bu tesis çevre açısından son derece 
önemli bir tesistir. 
Karbondioksite göre küresel ısın-
maya 21 kat daha fazla etki eden 
metan gazından elektrik elde edi-
lecektir. Yaklaşık olarak 28 mega-
vatlık enerji üretilerek, yılda 15-20 
milyon Dolar kâr elde edilecektir. 
Bu proje, küresel ısınma konusunda 
en etkili uygulamalardan biridir. Bu 
yıl Kyoto Sözleşmesi’ne taraf olduk. 

yıLDA 224 mİLYoN kİLovAT SAATLİk 
ELEkTrİk ÜrETİMİ SAğLANAcAk TESİSİN, 
yıLDA 15-20 mİLYoN DoLAR kâr 
gETİrMESİ hEDEfLENİyor.
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BÜyÜkşEhİr BELEDİyESİ’NİN BÜyÜk Bİr hİzMETİ 
DAhA İSTANBUL’A kAzANDırDığıNı kAyDEDEN 
BAşBAkAN, özEL SEkTörLE İş BİrLİğİ yAPArAk 
BAşArıLAN oDAyErİ Çöp GAZINDAN ELEKtRİK 
ENERjİSİ üREtİm tESİSİ’NİN İStANBUL’A öRNEK 
oLmASINI TEMENNİ ETTİğİNİ DİLE gETİrDİ. 
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Küresel iklim değişikliğiyle müca-
delede Türkiye büyük adımlar attı. 
Önümüzdeki altı ayda çevre faslının 
AB safahatında açılmasını bu şekilde 
sağlamış olacağız. İstanbul’da her 
alanda olduğu gibi çevre alanında 
da çok önemli yatırımlar yapan Baş-
kanımız Kadir Topbaş, çok çevreci 
bir başkan.”

Beş yılda 5,4 milyar TL’lik çev-
re ve su yatırımı…

Başkan Kadir Topbaş ise, globalle-
şen dünyada şehirlere göçün fazla 
olduğunu ve doğal kaynakları şehir-
lerin tükettiğini belirterek, şehirlerin 
çevre konusunda hassas davranmak 
zorunda olduğunu kaydetti. 
Çöplerin geriye dönüşümünün sağ-
lanması ve depolanması gerektiğini 
ifade eden Başkan Kadir Topbaş, 
dünyada 4 milyon ton atık malze-
me bulunduğunu, bu rakama inşaat 
ve tarım atıklarının dâhil olmadığını 
vurguladı. Büyükşehirlerin, atıkları-

nın değerli olduğunu düşünmeleri 
gerektiğine dikkati çeken Başkan 
Topbaş, şunları söyledi; “Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye 
başkanlığı döneminde İSTAÇ şirketi, 
vahşi depolamadan dengeli ve doğ-
ru depolamaya, malzemelerin geri 
kazanımına kadar öncü bir çalışma 
başlatmıştır. 
Bugün İstanbul’da, 9 bin tonu Av-
rupa Yakası’nda olmak üzere gün-
de 15 bin ton çöp toplanmaktadır. 
2023 yılına vardığımızda bu çöpün 
bir parçası çöp olmayacak. Kompost 
gübre elde etmek, plastik malzeme-
lerden granül elde ederek sanayiye 
dönüştürmek, çimento fabrikalarına 
yakıt malzemesi oluşturmak, bu-
gün açılışını yaptığımız çöp gazın-
dan enerji ve elektrik üretmek çok 
önemli. 
28 megavat güce sahip enerji üre-
tiyoruz. 112 bin konutun bir yıllık 
enerjisini karşılayacağız. Bunu ger-
çek anlamda bir çevre projesi olarak 

görüyorum.
” İstanbul’a son beş yılda 5,4 milyar 
TL’lik çevre ve su yatırımı yaptıkları-
na dikkat çeken Kadir Topbaş, “600 
bin aracın çıkardığı karbon emisyo-
nu yok edilecek. Şile’de atıktan üre-
tilmiş yakıt elde etme tesisimiz var. 
Buradaki ve Şile’deki tesislerimizin 
gücünü birleştirdiğimiz zaman 40 
megavata kadar ulaşacak güç elde 
edeceğiz. Gelişmiş ülkelerde çöpler 
yüzde 80 geriye kazanılmaktadır. 
Bütün dünya bunun ekonomik bir 
değer olduğunu bilerek çalışmalar 
yapmaktadır” dedi.
Törende konuşmaların ardından 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu, İstanbul Valisi Muammer 
Güler ve İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş ile buto-
na basarak tesisin açılışını gerçek-
leştirdi. Erdoğan açılışın ardından 
tesisi gezerek yetkililerden bilgi 
aldı. n
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İstanbul, lalesiyle
bir kez daha 
buluştu…

16  İSTANBUL BÜLTENİ - DOSYA

16 mİLYoN ADEt LALE DİkErEk kENTİN DörT Bİr yANıNı 
“LALEzAr”A DöNÜşTÜrEN BÜyÜkşEhİr BELEDİyESİ, BU yıL 
DörDÜNcÜSÜNÜ DÜzENLEDİğİ “ULUSLArArASı İSTANBUL LALE 
fESTİvALİ”yLE DE TÜM DÜNyANıN DİkkATLErİNİ BU çİçEğE 
yöNELTMESİNE ArAcıLık ETTİ. 
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İstanbul, bu yıl bir kez daha 
lale bahçesini andırdı. Kent ge-
neline 16 milyon lale eken Bü-
yükşehir Belediyesi, “4. Ulusla-
rarası İstanbul Lale Festivali”yle 
de bu değerli çiçeğin uluslararası 
alanda da tanınır hale gelmesi-
ni sağladı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Festival’in 
kamuoyuna tanıtım toplantısını 
15 Nisan’da Emirgan’daki Beyaz 
Köşk’ün bahçesinde gerçekleş-
tirdi. 12-19 Nisan tarihlerinde-
ki Festival’le ilgili ayrıntılı bilgi 
veren Başkan, İSMEK’in Festival 
alanına kurduğu stantta uzman 
eğiticilerle birlikte lale figürün-
den oluşan ebru yaptı. Başkan, 
yaptığı ebruyu geliri kendisinin 
de kurucuları arasında bulunduğu 
Fiziksel Engelliler Vakfı’na bağış-
lanmak üzere açık artırmaya çı-
karttı. Eseri 4 bin 500 TL ile en iyi 
teklifi veren Bisse Gömlekleri’nin 
Sahibi Mustafa Kefeli satın aldı. 
Dünyaca ünlü Fransız Sanatçı 
Michele Revard’ın büyük bir usta-
lık sergileyerek tutkal ve yaldızla 
yaptığı Kadir Topbaş tablosu da 
ilgiyle karşılandı ve sanatçı bu 
tabloyu Başkan’a hediye etti.

Basın toplantısında açıklama-
da bulunan Başkan Topbaş, 
İstanbul’un 8 bin 500 yıl önce-
sinden günümüze taşıdığı kültü-
rel değerleri tekrar gün yüzüne 
çıkarma çalışmaları yaptıklarına 
dikkat çekti. Büyükşehir Beledi-
yesi olarak, 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti adaylığında ne kadar 
haklı olduklarını ortaya koymaya 
çalıştıklarını, ilgili kurumların bu 
kararı verdiğini vurgulayan Baş-
kan, kültürel değerler deyince 
sadece yapıların ve binaların de-
ğil, onun dışındaki birçok değerin 
de akla gelmesi ve bunların ge-
leceğe taşıması gerektiğini söy-
ledi. Başkan Kadir Topbaş, “Orta 
Asya’dan getirdiğimiz, Semerkant 
Buhara’ya, oradan Konya’ya, 
sonra İstanbul’a getirerek bir dö-
neme kendi adını veren, sanatta 
önemli iz bırakan, hatta tekstil, 
seramik ve tezhipte kendisini 
gösteren; 150 yıl önce bizi terk 
etti. Hollanda’nın çok önemli bir 
ekonomik değeri haline geldi. 
Dört yıl önce Lale Evine Dönüyor 
adıyla başlattığımız kampanyayı 
genişleterek bugünlere getirdik” 
dedi.

>>

>>
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Lale estetik ve ekonomik bir 
çiçek…

Şehirlerin dünyadaki etkileşimi-
nin, o kentlerde yapılan büyük 
organizasyonlar, alınan büyük 
kararlar, toplantılar, uluslararası 
boyuttaki birtakım ilişkilerin yan-
sımasıyla ortaya çıktığının altını 
çizen, İstanbul’un turizmden cid-
di pay aldığını, dünya ile temasta 
ön plana çıktığını belirten Başkan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “İstan-
bul, geçmişte dünyayı etkileyen, 
dünyanın önemli kararlarının alın-
dığı bir şehirken, bundan uzaklaş-

mışız. Kentimizi tekrar bu pozis-
yona getirmeye çalışıyoruz. Artık 
büyük organizasyonlara ev sahip-
liği yapıyoruz. Lale, 150 yıl önce 
bizi terk etmişti, tekrar geri geldi. 
Son beş yıl içinde, kentimize, ye-
tişkin boyutta 1 milyon civarında 
ağaç diktik. İstanbul Boğazı’na 30 
bin erguvan ağacı dikildi. Bu kent 
kendine gelmeye başladı. Laleyle 
birlikte attığımız bu adım, bir fes-
tivale dönüştü. Gelecekte hedefi-
miz 230 bin kişinin laleden ekmek 
yemesi. Yani lale ve diğer çiçekler 
aynı zamanda aş, iş olacak. Bu ça-

lışmalar ihracata kadar gidecek. 
Bunu sadece mevsimlik, 20-25 
günlük bir olay olarak görmemek 
lazım… İlk yıl 600 bin soğan dik-
tik. Bu yıl 13 milyon soğan diktik. 
İlçe belediyelerin diktikleriyle 16 
milyonu bulmakta. Yurtdışından 
gelenler artık bu şehre farklı bakı-
yorlar. İstanbul artık daha çok ya-
şanabilecek bir şehir haline geldi. 
Öte yandan dağıttığımız milyon-
larca lale soğanını evinde saksısı-
na dikenler, o lalenin güzelliği ve 
büyüme aşamalarıyla adeta reha-
bilite oluyor.”
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Lale Festivali’nde İsmail Acar sergisi 

<<<<<<<<< YAZI KISALACAKtI ?

“4. Uluslararası İstanbul Lale festivali” etkinlikleri kapsamında Taksim 
cumhuriyet resim galerisi’nde ressam İsmail Acar’ın “lale” temalı resim 
sergisi açıldı. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul valisi 
Muammer güler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kadir Topbaş, 
serginin açılışını ressam İsmail Acar ile birlikte gerçekleştirdiler.
İstanbul’un dört bir yanını süsleyen lalelerin, insanların sokağa çıkılıp alışverişi 
canlandırması adına önemli bir görev üstlendiğini, “4. Uluslararası Lale 
festivali”nin kente ayrı bir güzellik kattığını belirten Egemen Bağış, “Başkan 
kadir Topbaş ve ekibi, bu projeye ilk başladıklarında çok eleştirildi. Ama 
halkımız kendine hizmet edenlere sahip çıkıyor. İstanbul’da Ak Parti’ye ait 
tüm binaları İsmail Acar’ın eserleri süslüyor ve ABD Başkanı Barack obama 
da bu kente yaptığı ziyarette İsmail Acar’ın eserlerinden çok etkilendi” dedi.

“İstanbul Laleleri” sergisi 
büyük ilgi gördü… 

İstanbul’u kuşatan rengârenk la-
leler İstanbul’un estetik duygu-
larını okşarken, 4. Uluslararası 
İstanbul Lale Festivali de birbi-
rinden güzel etkinliklere sahne 
oldu. Festival kapsamında ha-
zırlanan “Geçmişten Günümü-
ze İstanbul Laleleri” sergisi 16 
Nisan’da Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda düzenlenen törenle 
açıldı. 26 Nisan’a kadar sanatse-
verlerle buluşan organizasyonda 
hat, tezhip ve minyatür çalışma-
larından oluşan yaklaşık 50 eser 
sergilendi. 
Törende konuşan Başkan Kadir 
Topbaş, dört yıl önce başlattıkla-
rı “Lale Evine Dönüyor” kampan-
yası kapsamında en eski gelenek-
sel değerlerinden biri olan laleyi 
İstanbul’a geri kazandırdıklarını 
belirterek, bu yıl şehir genelinde 
dikilen 16 milyon lalenin İstan-
bulluların ve şehre gelen turistle-
rin estetik duygularını okşadığını 
söyledi. 
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İstanbul köylüleri “Lale 
Devri”ni yaşıyor 

Büyükşehir Belediyesi’nin 2004 
yılında başlattığı “Lale Evine Dö-
nüyor” projesi kapsamında şeh-
rin park ve bahçe ve yol kenar-
ları yine muhteşem güzelliklere 
büründü. İstanbul’un güzelliğine 
güzellik katan laleler, Başkan 
Topbaş’ın hayalini gerçekleşti-
rerek şehrin tarım alanlarındaki 
birçok üretici ailenin de geçim 
kaynağı oldu. Silivri’nin Seymen-
ler Köyü’nde yaşayan aileler de 
geçimlerini lale aracılığıyla sağ-
lıyor. Seymenler Köyü’nün, Ni-
san ayında önemli konukları var-
dı. Ağaç AŞ Genel Müdürü Eyüp 
Karahan ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürü İhsan Şimşek, basın men-

suplarıyla birlikte lale üreticiliği 
yapılan köye bir gezi düzenledi. 
Gazetecilerle birlikte tarlaları 
gezen Eyüp Karahan, Seymenler 
ve Büyükkılıç köylerinde 23 aile 
tarafından, toplam 3,5 milyon 
adet lale soğanı dikiminin yapıl-
dığını söyledi. Yüzlerce işçinin 
çalıştığı tarlalardan üreticilerin 
ve işçilerin, ciddi ölçüde gelir 
elde ettiklerine dikkat çeken Ka-
rahan, hedeflerinin İstanbul’un 
güzelliğini bu köylerde yetişen 
lalelerle sağlamak olduğunu 
kaydetti.
Lale çiçeğinin anavatanı olan 
İstanbul’a döndüğünü dile geti-
ren Karahan, lale soğanının di-
kimini teşvik ederek topraktan 
geçimini sağlayan insanlara yeni 
iş alanları açılmasını sağladıkla-

rını belirtti. Köylülere yetiştir-
dikleri her lale soğanı başına 6,5 
kuruş ödendiğini; 100 bin lale 
soğanı yetiştirmek için bin 565 
TL harcayan köylülerin, bunun 
karşılığında 6 bin 500 TL kaza-
nacaklarını vurgulayan Karahan, 
2014 yılı sonunda kentteki tüm 
lalelerin köylüler tarafından 
üretilmesini amaçladıklarını da 
sözlerine ekledi.
Büyükşehir Belediyesi olarak 
bu yıl 65 ayrı türde 13 milyon 
lale soğanı dikimi yaptıklarını 
belirten Park ve Bahçeler Mü-
dürü İhsan Şimşek de ilçe bele-
diyelerin dikimiyle bu rakamın 
16 milyonu bulduğunu söyledi. 
Dikilen lalelerin 10 milyonunun 
Konya Çumra ve İstanbul’daki 
üreticilerden sağlandığını anla-
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tan Şimşek, “Yurtdışında üreti-
len bazı özel tür lalelerden de 
3 milyon adet getirerek diktik. 
Mesela Alaaddin diye bir tür var. 
İstanbul’un lalesi, ama Hollan-
dalı bunu üretmiş lisansını almış. 
Şimdi bize satıyorlar. Ama o lale-
nin İstanbul’da olması lazım. Üç 
yıl sonra lisansını alıp onu üre-
teceğiz. İstanbul’a bu yıl dikilen 
16 milyon lalenin toplam bedeli 
2 milyon TL civarında” dedi.
Öte yandan, lale soğanı yetişti-
ren köylüler de hiçbir üretimin 
kendilerine bu kadar çok para 
kazandırmadığını vurguladılar. 
Lale soğanı üreticiliği yapan 
Necmettin Eren, “Geçen yılki 
üründen çok güzel para kazan-
dık. Bu yıl daha da arttı. Biz çift-
çilik yapmaktayız. Bir dönümde 
yapılan lale soğanı ekiminden 2 
bin 600 TL kazanıyoruz. Buğday 
ve ayçiçeğinde böyle güzel para 
yok. Lale soğanı ekimi için civar 
köylerden de talep çok büyük. 
Üretici sayısının kısa sürede ar-
tacağını tahmin ediyoruz” diye 
konuştu. n

İstanbul’un laleleri İsviçrelilerin de takdirini aldı… 

“4. Uluslararası İstanbul Lale festivali” kapsamında İstanbul’a gelen 
İsviçre’nin Morges Belediye Başkan yardımcısı yves Paccaud, Büyükşehir 
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü M. İhsan şimşek’i makamında ziyaret 
etti. Paccaud, “İstanbul’u yeşil alan çalışmaları olarak beklentilerimin üzerinde 
iyi buldum. Ayrıca laleyi hayatın içine tüm caddelere, kavşaklara, meydanlara 
kadar dikmeniz kültürel olarak onu ne kadar benimsediğinizi gösteriyor. 
Lalenin Türklerin tarihinde özel bir yeri vardır zaten. Tekrar laleyi İstanbul’a 
kazandıran ve laleyle kendi kültürünüzün değerlerini Emirgan gibi halkın 
yoğun olarak gezdiği mekânlarda başarıyla uygulanmasını sağlayan başta 
Belediye Başkanınız kadir Topbaş olmak üzere emeği geçen tüm ekibine 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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 İstanbul, 23 Nisan’ı 
coşkuyla kutladı

özürlü çocuklar da 23 Nisan’ı kutladı…

Büyükşehir Belediyesi İSöM, Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı vesilesiyle 
cemal reşit rey konser Salonu’nda “23 Nisan özürlü çocuklar şenliği” 
düzenledi. şenlikte, İSöM’e bağlı merkezlere kayıtlı özürlü öğrencilerden 
oluşan dans ve müzik grupları sahne aldı. özürlü çocuklar 23 Nisan çocuk 
Bayramı için bir yıl boyunca hazırlamış oldukları oyunları büyük bir coşkuyla 
sergilediler. halk oyunlarından türkülere pek çok gösterinin sergilendiği 
şölende özellikle, ‘deniz ve gemiler’ gösterisiyle opera dinletisi izleyiciler 
tarafından büyük alkış aldı. cemal reşit rey konser Salonu girişinde, zihinsel 
engelli öğrencilerin yapmış oldukları resim ve ebru çalışmaları da mini bir 
sergiyle şölene katılanların beğenisine sunuldu. özürlü çocukların yapmış 
oldukları ebru ve resim çalışmaları, davetliler tarafından ilgiyle izlendi. 
yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşen 23 Nisan özürlü çocuklar şenliği 
sonrasında evlerinden İSöM araçlarıyla alınan özürlü ve yakınları tekrar 
İSöM araçlarıyla evlerine bırakıldı. İSöM ayrıca 23 Nisan dolayısıyla, Silivri’de 
de özel bir çocuk şenliği düzenledi. İSöM Silivri özürlüler Merkezi’nce 
düzenlenen 23 Nisan özürlü çocuklar şenliği’nde, katılımcılara önce İSöM 
tanıtım filmi izletildi. Daha sonra özürlü öğrenciler müzik ve perküsyon 
gösterisi, hacivat-karagöz oyunu ve illüzyon gösterileri sergilendi.
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23 NİSAN ULUSAL EgEMENLİk vE çocUk BAyrAMı, 
BÜyÜkşEhİr BELEDİyESİ’NİN orgANİzE ETTİğİ 

çEşİTLİ ETkİNLİkLErLE kUTLANDı. hAvA MUhALEfETİ 
NEDENİyLE Bİr hAfTA ErTELENEN TörENE kATıLAN 

BAşKAN topBAş, öğRENCİLERLE BİRLİKtE CoşKU 
DoLU SAAtLER GEÇİRDİ. çocUk BAyrAMı NEDENİyLE 

Bİr göSTErİ DE kArTAL hASAN DoğAN SPor 
koMPLEkSİ’NDE yAPıLDı. Bİr hAfTADA DİzİLEN 200 

BİN ADET DoMİNo TAşıNıN 10 DAkİkA İçİNDE yıkıLMASı 
görSEL Bİr şovA ArAcıLık ETTİ. kÜLTÜr Aş, İSöM 
vE İDo’NUN 23 NİSAN’A özEL ETkİNLİkLErİ DE SoN 

DErEcE İLgİ çEkTİ.
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Dünyanın ilk ve tek çocuklara 
özel bayramı, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurt-
ta olduğu gibi İstanbul’da da büyük 
bir sevinç ve coşkuyla kutlandı. 
Kentin dört bir yanında düzenlenen 
tören ve etkinlikler, çocuklar kadar 
büyüklerin de ilgisini çekecek nite-
likteydi. 
Büyükşehir Belediyesi’nin Çocuk 
Bayramı nedeniyle hazırladığı et-
kinlik, 23 Nisan günündeki hava 
muhalefeti nedeniyle 29 Nisan Çar-
şamba gününe ertelendi. Bu güne 
kadar yüzlerce futbol müsabakası-
na ve milyonlarca futbolsevere ev 
sahipliği yapan Ali Sami Yen Stadı, 
o gün İstanbul’un çeşitli noktala-
rından bulunan 33 okuldan gelen 
yaklaşık 400 çocuğun şen kahka-
halarıyla doldu taştı. 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
törenine İstanbul Valisi Muammer 
Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ve 3. Kolordu Komu-
tanı Korgeneral Yalçın Ataman’ın 

üstü açık bir araçla stadı dolaşarak 
öğrencilerin ve vatandaşların bay-
ramını kutlamasıyla başladı. Say-
gı duruşunun ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından öğrenciler 
resmigeçit töreni yaptı. Minikler 
daha sonra folklor ve spor gösteri-
leri stadyumdaki gösteriyi renklen-
dirdi.
Gösteriye tribünden katılan öğren-
ciler de boş durmadı elbette. On-
lar, ellerindeki renkli kartlarla “23 
Nisan 1920”, “Nisan Çiçekleri”, 
“Gelecek Biziz” yazdı. Öğrencilerin 
büyük boy Türk Bayrağı ve Atatürk 
posterini açarak 10. Yıl Marşı’nı 
okumalarının ardından tören sona 
erdi. Törenin ardından Vali Güler, 
Korgeneral Ataman ve Başkan Top-
baş, sahaya inerek gösteriyi düzen-
leyen teknik komiteyle gösteriye 
katılan öğrencileri kutladı. Törene 
katılan 5,5 yaşındaki Çağla Gündeş 
adlı minik izcinin Vali Güler ve Ka-
dir Topbaş ile birlikte çektirdiği fo-
toğraf törene renk kattı.

İstanbullu çocuklar, 23 Nisan’da İDO, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve DenizTemiz Der-
neği tarafından düzenlenen özel vapur seferleriyle İstanbul’u denizden seyretme-
nin keyfini yaşadı. 
“Sınırsız Mavi” eğitim projesi kapsamında, Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Gün-
gören, Sultangazi, Arnavutköy ve Şişli’yi kapsayan yedi ilçeden 17 ilköğretim oku-
lunda, deniz konusunda bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlı verilen eğitimler-
de birçok çocuğun denizi hiç görmemiş olduğu gerçeği ortaya çıkmıştı. İstanbul 
Boğazı’nı şimdiye kadar hiç görmemiş ilköğretim çağındaki öğrencileri arasından 
oluşturulan çocukları, denizle buluşturan bir etkinlik fikri, 23 Nisan’da İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İDO ve Deniz Temiz Derneği, işbirliğiyle hayata geçirildi. 23 Nisan’da 
düzenlenen üç vapur seferiyle toplam 3 bin ilköğretim öğrencisi, öğretmenleriyle 
birlikte İstanbul’u ve İstanbul’un güzelliklerini denizden seyrederek keşfetti. Etkin-
lik programı çerçevesinde İstanbulluların yeni vapuru Fatih’te ilköğretim öğrencile-
rine “Denizler Neden Önemlidir?” konulu bilinçlendirme ve bilgilendirme sunum-
ları yapılarak Boğaz’ın sarayları, yalıları ve tarihi mekânları tanıtıldı. 

İDo, çocukları denizle buluşturdu 

>>
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Tarihin içinde renkli, 
eğlenceli minik bir dünya…

23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniy-
le düzenlenen etkinlikler Ali Sami 
Yen Stadı’yla sınırlı kalmadı elbet-
te. Büyükşehir Belediyesi’nin çatısı 
altında faaliyet yürüten şirketler, 
çocukların bu önemli gününde 
onları yalnız bırakmadı. Kültür AŞ 
de bu şirketlerden biriydi. Kültür 
AŞ, miniklerin bayramını masal-
sı bir ortamda, Minyatür Türkiye 
Parkı’nda kutladı. Miniaturk ba-
lonlar, palyaçolar, gösteriler ve en 

kullanılarak geçen yıl kırılan reko-
run çıtası yükseltildi.
Kartal Hasan Doğan Spor 
Kompleksi’nde düzenlenen gösteri 
kapsamında, Hollanda’dan gelen 
14 kişilik ekip, “çocuk ve spor” 
temalı şov için 200 bin domino 
taşını bir haftada dizdi. Domino 
taşlarının ilk hareketini İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, öğrenciler birlikte verdi. 
Televizyondan canlı yayınlanan 
şovda, binlerce taş 10 dakika için-
de başarıyla devrildi.

önemlisi binlerce çocukla daha da 
renklendi. 
Çocuklar Miniaturk’te gerçekleşen 
etkinlikte, hem eğlendi hem de 
öğrendi. 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı kapsamında 
gerçekleşecek etkinlikler karikatür 
gösterisiyle başladı, Barış Manço 
Animasyon Grubu ile sona erdi. 
Etkinlikte; yüz boyama, balon şov, 
şişme palyaço, uzun adamlar, cam 
sanatı, kukla gösterisi, Karagöz ve 
Hacivat Gölge Oyunu, çocuk tiyat-
rosu, palyaço şov, Aşuk ve Maşuk 

Salonu dolduran öğrencilerin ve 
ekran başındaki milyonlarca kişi-
nin ilgiyle izlediği domino şovda, 
taşlar devrildikçe ortaya çıkan 
Atatürk posteri, Türk bayrağı, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi fla-
ması ve “23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun” 
yazısı coşkuyla izlendi ve ayakta 
alkışlandı.
Etkinlikte konuşan Başkan Kadir 
Topbaş, öğrencilerin 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
kutlayarak, “Bugün Aziz Atatürk 

Dans Gösterisi, pantomim, jonglör 
ve illüzyon gösterileri vardı.
 

Bir haftada yapıldı, 10 
dakikada yıkıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kutlamaları kap-
samında gerçekleştirdiği domino 
şovda, Türkiye domino rekoru kı-
rıldı. Geçen yıl ilk kez 165 bin do-
mino taşı kullanılarak yapılan gös-
teriyle Türkiye rekoru kırılırken, bu 
yılki gösteride 200 bin domino taşı 

ile silah arkadaşlarını şükran ve 
minnetle anıyoruz. Dünyada tek 
çocuk bayramı bizde var. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak, ge-
leceğe hazırlanan yavrularımızın 
bu önemli gününde domino şovu 
sergileyerek yeni Türkiye rekorunu 
kırmayı istedik ve bunu gerçekleş-
tirdiğimiz için çok mutluyum” dedi. 
Şovun ardından Hollandalı domino 
ekibi Başkan Kadir Topbaş’a içinde 
domino taşlarının bulunduğu bir 
plaket hediye etti ve Topbaş ile 
hatıra fotoğrafı çektirdi. n
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Tarihin içinde renkli, 
eğlenceli minik bir dünya…

23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniy-
le düzenlenen etkinlikler Ali Sami 
Yen Stadı’yla sınırlı kalmadı elbet-
te. Büyükşehir Belediyesi’nin çatısı 
altında faaliyet yürüten şirketler, 
çocukların bu önemli gününde 
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AŞ, miniklerin bayramını masal-
sı bir ortamda, Minyatür Türkiye 
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lonlar, palyaçolar, gösteriler ve en 

kullanılarak geçen yıl kırılan reko-
run çıtası yükseltildi.
Kartal Hasan Doğan Spor 
Kompleksi’nde düzenlenen gösteri 
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ekran başındaki milyonlarca kişi-
nin ilgiyle izlediği domino şovda, 
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Bir haftada yapıldı, 10 
dakikada yıkıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kutlamaları kap-
samında gerçekleştirdiği domino 
şovda, Türkiye domino rekoru kı-
rıldı. Geçen yıl ilk kez 165 bin do-
mino taşı kullanılarak yapılan gös-
teriyle Türkiye rekoru kırılırken, bu 
yılki gösteride 200 bin domino taşı 

ile silah arkadaşlarını şükran ve 
minnetle anıyoruz. Dünyada tek 
çocuk bayramı bizde var. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak, ge-
leceğe hazırlanan yavrularımızın 
bu önemli gününde domino şovu 
sergileyerek yeni Türkiye rekorunu 
kırmayı istedik ve bunu gerçekleş-
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Şovun ardından Hollandalı domino 
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23 NİSAN NEDENİyLE 
DÜzENLENEN DoMİNo şovDA 
Bİr koNUşMA yAPAN 
BAşkAN kADİr ToPBAş, 
“BUGüN AZİZ AtAtüRK İLE 
SİLAH ARKADAşLARINI şüKRAN 
vE mİNNEtLE ANIYoRUZ” DEDİ.
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kADıN koorDİNASyoN MErkEzİ 
(kkM) TArAfıNDAN DÜzENLENEN 
“ANNELEr gÜNÜ” kUTLAMA ProgrAMı, ABDİ 
İPEkçİ SPor SALoNU’NDA 
YAKLAşIK 10 BİN ANNE vE ANNE ADAYININ 
KAtILImIYLA GERÇEKLEştİRİLDİ. 
İSöM vE İSMEk MÜzİk grUPLArıNıN yANı SırA 
MUAzzEz ErSoy koNSErİNİN DE BULUNDUğU 
kUTLAMA ProgrAMıNDA DUygU DoLU ANLAr 
DA yAşANDı, coşkU DoLU ANLAr DA...
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Takvim yaprakları mayıs ayının 
ikinci hafta sonunu gösterdiğinde 
dünyanın neresinde yaşanıyor olu-
nursa olunsun ortak bir heyecan 
duyar yürekler. Anneler Günü’dür, 
o gün. Bizi dünyaya getiren, besle-
yip büyüten, iyi günde kötü günde 
yanımızda olan, üzerimize titreyen, 
hayatımızın en önemli varlıklarının 
annelerimizin günü. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak 
hizmet veren Kadın Koordinasyon 
Merkezi (KKM) de bu güne özel bir 
etkinlik düzenledi. Abdi İpekçi Spor 
Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe 
İstanbul’un dört bir yanından gelen 
yaklaşık 10 bin anne ve anne adayı 
katıldı. 
Bu büyük ve önemli organizasyo-
na Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ve Kadın Koordinas-
yon Merkezi Fahri Başkanı Özleyiş 
Topbaş’ın yanı sıra, İstanbul Valisi 
Muammer Güler’in eşi Neval Gü-
ler, Başkan Kadir Topbaş’ın gelini 
Tuba Topbaş, İstanbul Emniyet Mü-
dürü Celalettin Cerrah’ın eşi Hülya 
Cerrah, AK Parti İstanbul İl Başkanı 
Aziz Babuşçu’nun eşi Güler Babuş-
çu, İstanbul İl Müftüsü Mustafa 
Çağrıcı'nın eşi Gül Çağrıcı katıldı. 
Törenin açılış konuşmasını yapan 
Özleyiş Topbaş, “Anneler Günü” ile 
ilgili bir şiir okudu ve tüm annelerin 
“Anneler Günü”nü kutladı. Topbaş, 
ayrıca programı organize eden Emi-

ne Çınar Akalın’a da çiçek sunarak 
teşekkür etti. 
Konuşmasına, “Çocuklarımın an-
nesi ve sevgili eşim, tüm anneler, 
anneler gününüz kutlu olsun” diye-
rek başlayan Başkan Kadir Topbaş 
da yarınların annelerin elinde şekil-
lendiğine dikkat çekerek, annelerin 
elinde yetişen çocukların yarının 
yöneticileri olarak İstanbul’da ve 
Türkiye’de görev başında olacakla-
rını söyledi. En büyük fedakârlıkları 
annelerin yaptığını ve her türlü şar-
ta rağmen yavrularını yetiştirmeye 
gayret ettiğini vurgulayan Başkan 
Kadir Topbaş, “Bizim değerlerimiz-
de, inanç dünyamızda annelerin 
yeri bambaşka. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi olarak, imkânlarımız 
dâhilinde annelerin daha iyi yetiş-
mesi ve yaşaması için sağlıktan, 
eğitime ve spora kadar önemli hiz-
metler veriyoruz” dedi.
Etkinlikte daha sonra İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlı-
ğı Özürlüler Müdürlüğü öğrencisi 
Neval Kahraman’ın seslendirdiği 
“Sen Ağlama”, “Unutma Beni” ile 
Emrah Erdem’in seslendirdiği “De-
niz ve Mehtap”, “Santa Lucia” adlı 
şarkılar izleyenleri duygulandırdı. 
Programa katılanlar, İSMEK Müzik 
Grubu’nun ardından sahne alan 
Muazzez Ersoy’un şarkılarıyla da 
coştular. n

Anneler 
Günü’nüz 

kutlu olsun!
>>
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O bir Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla 
da yoğun bir gündeme sahip... 
Mesaisi saatlerle sınırlı değil. 
Yedi gün, yirmi dört saat çalışmak 
ve kendisi için hazırlanan program 
dâhilinde hareket etmek zorun-
da. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
45’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu’na katılmak üzere 12 
Nisan Pazar günü İstanbul’a geldi. 
Bisiklete gönül verenlerin heyecan-
la beklediği turu başlatmak üzere 
Sultanahmet’e giden Gül, etkinli-
ğin ardından İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet 
veren Florya Sosyal Tesisleri’ne 
geçerek bir süre dinlendi. Abdullah 

Gül'e İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi Başkan Vekili Ahmet Sela-
met, Destek Hizmetleri Daire Baş-
kanı Mevlüt Bulut ile Bakırköy Kay-
makamı Dursun Ali Şahin de eşlik 
etti. Florya Sosyal Tesisleri’nde bir 
süre dolaşan Abdullah Gül, oradaki 
İstanbullularla sohbet etti, çocuk-
ları sevdi ve vatandaşlarla bol bol 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir pazar 
günü yeşille mavinin harmanlan-
dığı bir noktada, kısa süreliğine de 
olsa mola veren Cumhurbaşkanı, 
Florya’nın huzur veren sahilinde 
güzel bir gün geçirmiş oldu.
Yeşilköy deniz sahilinde yer alan 
Florya Sosyal Tesisleri, yukarıdaki 

satırlarda da belirttiğimiz üzere 
yeşilin ve mavinin harmanlandığı; 
deniz kokusunun hanımeli kokula-
rına karıştığı bir bölgede yer alıyor. 
150 dönümlük alana sahip bu 
tesise gelenler hem yürüyüş ve 
spor yapma imkânı elde ediyorlar 
hem de lezzet ustalarının yemek-
lerinden tatma şansı bulunuyor. 
İstanbullunun huzura açılan kapısı 
olan Florya Sosyal Tesisleri, mo-
dern mimarisiyle de takdir toplu-
yor. Geniş gezi parkurları, deniz kı-
yısı boyunca yer alan yaya yolları, 
yürüyüş ve spor alanları da tesisin 
önemli özelliklerinden sadece bir-
kaçı. n

Cumhurbaşkanı 
Florya’da mola verdi
BU YIL 45’İNCİSİ DüZENLENEN CUmHURBAşKANLIğI tüRKİYE BİSİKLEt tURU 
vE SİLESİyLE İSTANBUL’U zİyArET EDEN cUMhUrBAşkANı ABDULLAh gÜL, 
fLoryA SoSyAL TESİSLErİ’NDE MoLA vErDİ. yoğUN Bİr ProgrAMA 
SAhİP oLAN gÜL, BU vESİLEyLE Bİr PAzAr gÜNÜNÜ yEşİLİN vE MAvİNİN 
İç İçE gEçTİğİ Bİr ALANDA gEçİrMİş oLDU. 

>>
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Toplumsal sorumluluk gereği ha-
yatın bütününe seslenmeyi hedef-
leyen, 2002’den bu yana cezaev-
lerinde, mahkûmların zamanlarını 
değerlendirmeleri, üretime katkıda 
bulunmaları ve tahliye oldukların-
da meslek edinmelerine yardımcı 
olan İSMEK, Üsküdar Paşakapısı Tu-
tukevi, Kartal, Ümraniye, Metris ve 
Silivri cezaevlerindeki eğitimlerine 
devam ediyor. İSMEK’in eğitim ver-
diği merkezler arasında, Bakırköy 
Kadın ve Çocuk Tutukevi ve Mal-
tepe Çocuk Cezaevi de bulunuyor. 
İSMEK’in kurslarından yararlanan 
tutuklu ve hükümlüler, tüm braş-
lara katılmak için ellerinden geleni 
yapıyorlar. 
Bakırköy Kadın ve Çocuk İnfaz 
Kurumu’nda usta öğrenci sıfatıyla 
eğitim veren Semagül Polat, ilk gün-
lerde biraz zorlanmasına rağmen şu 
anda burada görev yapmaktan son 
derece memnun olduğunu söylü-
yor. Kursiyerler ise İSMEK’in eğitim-
lerinden duydukları memnuniyeti 
sık sık dile getiriyorlar. Kursiyerler 
arasında bulunan ve soyadlarını 

basın etiği gereği açıklayamaya-
cağımız mahkûmlardan Hasibe Ç, 
“İSMEK’i ilk açıldığı yıllardan beri 
biliyorum. Cezaevine girmeden 
önce sağlık kurslarına katılmıştım. 
Burada da kurs açmalarına çok se-
vindim. Koğuşta kalıp boş boş va-
kit öldüreceğime, bu kurslar saye-
sinde faydalı bilgiler öğreniyorum. 
15 aydır buradayım ve mümkün 
olduğunca tüm branşlara katılma-
ya çalışıyorum. Bilgisayar kursu-
na gittim. Giyim kursunda ikinci 
yılım. Nakış kursuna da katılmak 
istiyorum” diyor. Kurslardan yarar-
lananlar arasında bulunan Sebahat 
B. “İki yıldır giyim kursuna devam 
ediyorum. İSMEK’i dışarıdayken de 
duymuştum ancak katılma fırsatım 
olmamıştı. Okuma yazama bilmedi-
ğim için elişi branşlarını tercih et-
tim. Buradaki eğitimleri çok faydalı 
buluyorum” diyerek anlatıyor kur-
sun kendileri için taşıdığı anlamı. 
Bakırköy Kadın ve Çocuk İnfaz 
Kurumu’nda sadece Türk vatandaşı 
olanlar kalmıyor elbette. Yaban-
cı mahkûmlardan Filipinli kursiyer 

Evangeline M. “Bir yıldır cezaevin-
deyim, giyim kursuna devam edi-
yorum. Çok az dikiş biliyordum, bu-
rada kendimi geliştirme fırsatı bul-
dum. Üç kızım var. Malzemem olsa 
onlara elbise dikmeyi çok isterim” 
sözleriyle duygu ve düşünceleri-
ni aktarırken Tatyana K. “İngilizce 
öğretmeniyim. İçeride boş durmak 
istemedim, müdüriyetten izin ala-
rak bir sınıf açtım ve dileyenlere İn-
gilizce öğretmeye başladım. Burada 
zamandan bol bir şey yok. Zamanı-
mızı iyi değerlendirmek için hem 
bilgilerimizi paylaşıyoruz hem de 
yeni şeyler öğreniyoruz” diyor. 
Bakırköy Kadın ve Çocuk Ceza İn-
faz Kurumu içerisinde bir de tekstil 
atölyesi bulunuyor. İSMEK giyim 
kursunda eğitim alan başarılı kur-
siyerler ve daha önce tekstilde de-
neyimli olanlar maaş ve sigortalı 
olarak burada istihdam ediliyor. 
İSMEK; Cezaevleri dışında Özürlü-
ler, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hasta-
neleri, Huzurevi ve Darülaceze gibi 
kurumlarda da eğitimler vermeye 
devam ediyor. n

BAkırköy kADıN vE çocUk cEzA İNfAz kUrUMU’NDA BULUNAN 
TUTUkLU vE hÜkÜMLÜLEr, Boş vAkİTLErİNİ BAğLAMA, BİLgİSAyAr, 
TAkı TASArıMı BAşTA oLMAk ÜzErE kUrSLArA kATıLArAk 
gEçİrİyorLAr. İSmEK İLE İşBİRLİğİ İÇİNDE YüRütüLEN KURSLAR 
mAHKûmLARIN İStİHDAm EDİLmESİNİ DE SAğLIYoR. 

İşsizliğe mahkûm 
değiller!

>>
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Son yıllarda deniz taşımacılı-
ğında kullanılan gemi tonajlarının 
eskiye oranla çok daha büyük ra-
kamlara ulaşmasının da gösterdiği 
üzere, globalleşen dünyada ülkele-
rarası ticaretin en kolay ve en ucuz 
yolu denizden geçiyor. Taşımacı-
lığın genelde büyük kapasitedeki 
gemiler ve tankerlerle yapılması, 
beraberinde birtakım sorunlar da 
getirmiyor değil. Deniz kirliliği bu 
sorundan biri ve belki de en önem-
lisi. Uluslararası sularda ve Akdeniz 
gibi çok uluslu ve çeşitli yönetme-
liklere tabi olan denizlerde gerekli 
kontroller yapılamadığından, gemi 
ve tankerlerin atıklarını açık sula-
ra boşaltmaları çok kolay. Kirliliğin 
önüne geçilmesi içinse limanlara 
petrol türevi atıkların arıtılması-
nı sağlayacak tesislerin yapılması 
şart. Ancak hem tesislerin maliyetli 
olması hem de bu konudaki bilinç-
sizlik dünyadaki pek çok limanı atık 
kabul tesisinden mahrum bırakıyor. 
Tesis yapılmış olsa dâhi atıkların 
arıtma işlemi belli bir ücret karşı-
lığında gerçekleştiriliyor ve çoğu 
gemi bu ücreti ödememek için atık-
larını gizlice denize dökme yolunu 
seçiyor. Dolayısıyla her iki durum-
da da denizlerin kirlenmesiyle bera-
ber tüm dünyadaki doğal yaşam da 
kirleniyor. Zira denize dökülen pet-
rol türevli atığın, yüzde 55-93’ünü 
hidrokarbonlar oluşturuyor. Yüzde 
15’i buharlaşarak atmosfere, yüz-

de 47’si suya karışıp dibe çöküyor, 
yüzde 22’si biyolojik çözünmeye 
uğruyor ve yüzde 15’i de kıyıya vu-
ruyor…
Türkiye’deki denizlerde, özellikle 
İstanbul Boğazı’nda da durum çok 
farklı değil. Büyük bir geçiş yolu 
olan İstanbul Boğazı’ndan, yılda 
50 bin büyük-küçük tonajlı gemi-
tanker geçiyor. Bunların, geçiş es-
nasında denize herhangi bir atık 
(sintine, slop, slaç) dökmemesi için 
yoğun denetimlerini sürdüren Bü-
yükşehir Belediyesi denetim ekiple-
ri, geçmiş yıllara oranla bu alanda 
önemli başarılar elde etti. Ancak İs-
tanbul Boğazı, gemi taşımacılığında 
transit geçiş yolu olduğundan açık 
denizlere rağmen daha çok tehdit 
altında kalıyor.
Sadece denetimlerle yetinmeyen 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu 
alanda bir ilki gerçekleştirerek 2006 
yılında petrol türevli atıkları arıta-
rak hem doğaya hem de ekonomi-
ye fayda sağlayacak Haydarpaşa 
Atık Kabul Tesisi’ni hizmete açtı. 
Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ, 
önümüzdeki yıllarda Tuzla’da daha 
büyük kapasiteli ve bünyesinde geri 
kazanım ünitesi de bulunan yeni bir 
Atık Kabul Tesisi’nin kurulması için 
çalışmalarını sürdürüyor. Böylece 
körfez ve yakın illerin limanların-
daki atıkların yönlendirilebileceği 
daha gelişmiş bir tesis hizmete alın-
mış olacak. 

İstanbul 
deniziyle 
güzel!

>>
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2006 yıLıNDA TÜrkİyE’NİN 
İLk “gEMİLErDEN ATık ALMA 

vE ArıTMA TESİSİ”Nİ hİzMETE ALAN 
BüYüKşEHİR BELEDİYESİ, 

DENİZLERİN vE DoğANIN KİRLENmESİNİN 
öNüNE GEÇERKEN 

EKoNomİYE DE KAtKI SAğLIYoR. 
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Tesisin ekonomiye getirisi 
12 milyon TL…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Geliştirme Daire 
Başkanlığı tarafından projelendi-
rilen ve Büyükşehir Belediyesi şir-
ketlerinden İSTAÇ AŞ tarafından 
işletilen tesis, açıldığı günden bu 
zamana kadar ekonomiye 12 mil-
yon TL fayda sağladı. İki yılda 14 
bin 565 gemiden toplanan 357 
bin metreküp petrol türevli atığın 
yüzde 15-20’si arıtılarak yeniden 
kullanılabilir hale getirildi. Tesis 
kurulmadan önce büyük oranda 
doğrudan denize boşaltılan petrol 
türevli atıklar, artık bazı sanayi 
kuruluşlarının kullanabileceği ya-
kıtlar haline dönüşüyor. Çimento 
ve kireç fabrikalarına ikincil yakıt 
olarak kullanılmak üzere bu zaman 
kadar 34 bin metreküp yakıt satışı 
yapıldı. Tesisin faaliyete geçme-
siyle İstanbul Boğazı ve Marmara 
Denizi’nin kirletilmelisinin önüne 

geçilmesi konusunda önemli aşa-
ma kaydedildi. Son yıllarda İstan-
bul Boğazı’ndaki kirliliğin azalma-
sında büyük ölçüde rol oynayan 
Haydarpaşa Atık Kabul Tesisinde, 
yüzde 80-85 kimyasal arıtmaya 
tabi tutulması gereken ve yüzde 
15-20’si geri dönüştürülen (sintine 
suyu, slop, slaç, kirli balast, atık 
yağ vb.) petrol türevli atıklar işle-
niyor. Tesiste atık toplamak üzere 
14 adet lisanslı atık toplama gemi-
si, üç adet petrol türevli atık topla-
ma tankeri, üç adet pis su tankeri 
ve üç adet lisanslı tehlikeli atık 
taşıma kamyonu bulunuyor. Bu sa-
yede hem karadan hem de deniz-
den atık toplama işlemi gerçekleş-
tirilebiliyor. Tesis açıldığı günden 
bu yana, gemilerden hizmet bedeli 
olarak yaklaşık 9 milyon TL alındı. 
2 milyon 980 bin TL de arıtılmış 
(susuzlaştırılmış petrol türevli atık) 
yakıt satışı yapılarak kazanç elde 
edildi. n
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Özürlü vatandaşlara İstanbul şe-
hir trafiğinde kolaylık sağlamak 
amacıyla Toplu Ulaşım Hizmetle-
ri Müdürlüğü tarafından “Özürlü 
Park Kartı” veriliyor. Bu kartla 
vatandaşlar, park etme önceliği 
kazanacaklar ve park yeri olma-
yan yerlerde geçici süreyle park 
edebilecekler. Bu kart sahipleri 
yaya geçidi, itfaiye musluğu ve 
kavşaklar hariç, park yeri olma-
yan yerlerde trafiği aksatma-

yacak şekilde en çok 20 dakika 
geçici süreli park yapabildikleri 
gibi park yerlerinde öncelik hakkı 
kazanacaklar. Alınan karara göre 
özel olarak özürlüler için ayrılan 
park yerlerinde kart sahibi olma-
yanlar park yapamayacak. Özürlü 
Park Kartı almak için “başvuru 
formu”, “Toplu Ulaşım Hizmet-
leri Müdürlüğü’ne gönderilecek 
bir dilekçe”, “ikametgâh kâğıdı”, 
“nüfus cüzdan sureti”, “sakat ra-

porunun aslı”, “araca ait ruhsatın 
noter tasdikli örneği”, “H Sınıfı 
Ehliyet belgesinin noter tasdikli 
örneği” ve “bir adet fotoğraf”ın 
hazırlanması gerekiyor. “Özürlü 
Park Kartı” hakkında daha fazla 
bilgi almak için Toplu Ulaşım Hiz-
metleri Müdürlüğü bünyesindeki 
Halkla İlişkiler Birimi’ne başvuru-
labilir ya da 0212 453 79 78-453 
79 93 numaralı telefonlar arana-
bilir. n

İSTANBUL gİBİ BÜyÜk Bİr kENTTE 
özÜrLÜLErİN yAşADığı SıkıNTıLArıN 
EN AzA İNDİrgENMESİ AMAcıyLA ProjELEr ÜrETEN 
BÜyÜkşEhİr BELEDİyESİ, şİMDİ DE “öZüRLü pARK KARtI” 
UygULAMAyA ALıyor. BU kArT, PArk ESNASıNDA 
özÜrLÜLErE hEM koLAyLık hEM DE öNcELİk SAğLAyAcAk. 

“özürlü park Kartı” 
kolaylık getirecek

>>
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BÜyÜkşEhİr BELEDİyESİ’NİN, İSTANBULLU özÜrLÜLErE 
ÜcrETSİz TATİL İMkâNı SUNAN “öZüRLüLER YAZ KAmpI” 
kAyıTLArı BAşLADı. AİLELErİyLE BİrLİkTE Bİr hAfTA ÜcrETSİz 
TATİL İMkâNı, TÜM İSTANBULLU özÜrLÜLErE Bİr TELEfoN kADAr yAkıN. 

Bir yılın yorgunluğunu atmak, 
güzel bir ortamda zihni ve bedeni 
dinlendirmek herkesin olduğu ka-
dar onların da hakkı. Ama onlar, 
zihinlerindeki ya da bedenlerin-
deki engeller nedeniyle gönül-
lerinin istediği yere gönüllerinin 
istediği zaman gitme şansını ya-
kalayamıyorlar çoğu zaman. En-
gellilerin herkes kadar ve hatta 
herkesten daha çok moral ve mo-
tivasyona ihtiyaç duyduğu gerçe-
ğinden hareket eden İSÖM, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da “Özürlüler 
Yaz Kampı”nın kapılarını onlara 
açıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı olarak hizmet veren ve 
özürlülerin hayatlarını kolaylaştı-
racak projeler üreten İSÖM, İstan-
bul yaşayan tüm özürlü ve özürlü 
yakınlarını, Florya Çiroz’daki bir 
haftalık ücretsiz tatile davet et-
meye ve bu amaçla doğrultusun-

da kayıt almaya başladı. Kampın 
açık kalacağı Ekim ayının sonuna 
kadar devam edecek olan kayıtla-
ra tüm İstanbullu özürlüler başvu-
rabilecek. Kayıt yaptıran ancak bu 
sezon tatil imkânından yararlana-
mayan özürlü ve özürlü yakınla-
rının kayıtları önümüzdeki tatil 
sezonuna sarkıtılacak. Toplam 60 
bin metrekare alan üzerine, Flor-
ya sahiline kurulan yaz kampında 
bu yıl, 5 bin 280 özürlü ve özürlü 
yakını tatil yapacak. Televizyon, 
klima, 24 saat sıcak su, telefon, 
çardak ve çiçek bahçesine sa-
hip 55 müstakil evin bulunduğu 
kampta özürlü ve özürlü yakınları 
altı gün boyunca tatil yapacak. 
Kafeterya, çocuk bahçesi, inter-
net kafe, süs havuzu, yürüyüş 
parkurları, voleybol ve basketbol 
sahaları, masa tenisi ve satranç 
oyun alanları, özürlü ve özürlü 

yakınlarına hizmet verecek. Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da kamp sü-
resince tarihi ve turistik geziler, 
konserler, şenlikler, spor organi-
zasyonları ve seminerler düzen-
lenecek. Gece aktivitelerinde ise 
doğum günü kutlaması, bilgi ve 
yetenek yarışmaları, film gösteri-
mi, veda partisi gibi etkinlikler yer 
alıyor. İSÖM tarafından sürdürü-
len yaz kampı hizmetinden 2004 
yılından bu yana toplam 13 bin 
775 İstanbullu özürlü ve özürlü 
yakını yararlandı. Çiroz özürlüler 
yaz kampının 2006 yılında hizme-
te açılmasıyla yaz kampının yıllık 
kapasitesi 5 bin 300 kişiye çıka-
rıldı. Konuyla ilgili daha detaylı 
bilgi almak isteyenler İSÖM’ün 
Tophane’de; Kabataş Mektep So-
kak, No: 24’teki merkezine bizzat 
gidebilir ya da 0212 449 96 26 
numaralı telefonu arayabilirler. n

Gönüllerince tatil yapmak, 
en çok onların hakkı!

>>
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İSmEK’in gururu...

Henüz 19 yaşında olmasına 
rağmen, tüm Türkiye’ye adını 
duyurmayı başaran bir isim Elif 
Avcı. Türk Halk Müziği’ne gönül 
veren ve TRT’de yayınlanan “Sen 
Türkülerini Söyle” adlı yarış-
ma programında birinciliği elde 
eden Avcı’nın, kat ettiği mesafe-
de İSMEK’in büyük rolü var. Zira 
Avcı, 14 yaşından beri İSMEK Fın-
dıkzade Müzik İhtisas Merkezi’nde 
eğitim almaya başladı. Beş yıl 
boyunca burada Türk Halk Mü-
ziği, koro, repertuar, solfej, bağ-
lama ve halkoyunları branşların-
da dersler alan Avcı, İSMEK’teki 
hocalarının da desteğiyle 2007 
yılında İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Devlet Konservatuarı Şan 
Bölümü’nü kazandı. Profesyonel 
anlamda ilk müzik bilgilerini edin-
diği İSMEK’e minnettar olduğunu 
ve her fırsatta soluğu İSMEK Fın-
dıkzade Müzik İhtisas Merkezi’nde 
aldığını söyleyen Elif Avcı, küçük 
yaşına rağmen müzik alanında 
kazandığı başarıyı ve duygularını 

şu sözlerle anlattı: “Konservatu-
arda okumak istiyordum, ancak 
bunun için ciddi bir şekilde özel 
yetenek sınavlarına hazırlanmak 
gerekiyordu. Bir gün elime, İSMEK 
tanıtım kitapçıklarından biri geç-
ti. İSMEK'in gerçekten her branş-
ta profesyonel eğitim veren bir 
kurum olduğu kanısına vardım 
ve hemen Fındıkzade Müzik İhti-
sas Merkezi’nde Türk Halk Müziği 
Repertuar branşına kaydımı yap-
tırdım. Türküler yöre yöre geçi-
liyordu, üzerlerinde tavır çalışılı-
yordu. Çok sevdiğim hocam, aynı 
zamanda koro şefimiz olan Bülent 
Sağlam'ın eşliğinde İSMEK’ten 
aldığım repertuar derslerinden 
seçtiğim bir türkü ile İTÜ Türk 
Musikisi Devlet Konservatuarı’nın 
özel yetenek sınavına girdim ve 
kazandım.” Elif Avcı, İTÜ Devlet 
Konservatuarı’ndaki eğitimine ha-
len devam ediyor. En büyük hede-
fiyse bu alandaki başarısını kanıt-
lamak ve devlet sanatçısı payesini 
elde edebilmek... TRT’nin açtığı 

ve kendisine birincilik getiren ya-
rışmayla ilgili ayrıntıları şu söz-
lerle dile getiriyor genç sanatçı: 
“TRT’ye olan güvenim ve Bülent 
Hocamın da desteğiyle yarışmaya 
katılmaya karar verdim. TRT logo-
su altında, özenerek dinlediğim 
sanatçıların karşısında türkü söy-
leyebilmeyi çok istiyordum. Yur-
tiçi ve yurtdışı olmak üzere top-
lam 15 bölgede yapılan elemeler 
sonucunda yarışmaya katılmaya 
hak kazanan 16 kişiden biri olmak 
gurur ve mutluluk vericiydi. Ya-
rışma başlar başlamaz çok heye-
canlandım. Yurtdışından Irak’tan, 
Azerbaycan’dan, Balkanlar'dan 
oylamaya kat ılınması beni daha 
da heyecanlandırdı. Birinci oldu-
ğumu açıkladıkları an, birkaç sa-
niye donakaldım ve kendime gele-
medim gerçekten. Hem yarışmayı 
hem de konservatuarı kazanmam-
daki en büyük destek İSMEK ve 
buradaki hocalarımdır. Buralara 
gelmemde emeği geçen herkese, 
tek tek teşekkür ediyorum.” n

BEş yıL BoyUNcA İSMEk fıNDıkzADE MÜzİk İhTİSAS MErkEzİ’NDE EğİTİM 
ALArAk İTÜ DEvLET koNSErvATUArı’Nı kAzANMAyı BAşArAN ELİf Avcı, 
şİMDİ DE TrT’NİN “SEN tüRKüLERİNİ SöYLE” ADLı yArışMASıNDA BİrİNcİ oLDU.

>>
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MArMArA vE BoğAzLArı BELEDİyELEr BİrLİğİ’NİN (MBB) 
yENİ DöNEM BAşkANLığıNA BURSA BüYüKşEHİR BELEDİYE BAşKANI 
RECEp ALtEpE SEçİLDİ.

Marmara bölgesindeki 214 bele-
diyeyi bir araya getiren Marmara 
ve Boğazları Belediyeler Birliği’nin 
(MBB) 2009 Yılı Olağan 1. Top-
lantısı, 30 Nisan’da, Radisson Sas 
Oteli’nde yapıldı. Toplantıya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı ve MBB 
Başkanı Kadir Topbaş, MBB Başkan 
Vekili ve Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Murat Aydın, Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Kocaeli Büyükşehir Bele-
diye Başkanı İbrahim Karaosma-
noğlu, MBB Kurucu Başkanı Ahmet 
Enön, Marmara Bölgesi’nden 500’e 
yakın Belediye Başkanı ve beledi-
ye meclis üyesi katıldı. Toplantının 
açılışında konuşan Başkan Kadir 
Topbaş, Marmara Havzası’nın nü-
fusu ve üretim gücüyle Türkiye’nin 
lokomotifi olduğunu belirterek, 33 
yıldır hizmet veren MBB’nin günü-
müz koşulları içinde çok önemli bir 
yere sahip olduğunu söyledi. Dün-
yada artık ülkelerin değil şehirlerin 
yarıştığını ve AB’nin de yerel yö-
netimlere özel bir önem verdiğini 

vurgulayan Başkan Topbaş, “Dün-
yada yerel diplomasinin önemi 
çok arttı. Bugüne kadar başarılara 
imza atmış bir yerel yönetim birliği 
olarak, Türkiye ve dünyadaki yerel 
yönetimlerle çeşitli temaslarımız 
oldu” dedi. 
Kendisinin Türkiye Yerel Yönetim-
ler Birliği’nin başkanlığına aday ola-
cağından dolayı bu dönem MBB’ye 
aday olmayacağını açıklayan Baş-
kan Topbaş, MBB’nin Marmara Böl-
gesi halkını temsil ettiğini ve bugü-
ne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da bölge halkının sorunlarını çöz-
meye çalışacağına inandığını dile 
getirdi. Başkan, “Yerel yönetimler 
olarak, kentlerimizde yaşayanla-
rın mutluluk duyacakları şehirler 
oluşturmak için çalışıyoruz. Bunu 
şeffaf ve katılımcı bir anlayışla 
başarmak zorundayız. Çalışırken 
dünyayı takip ederek dünyadaki 
gelişmeleri ve değişimi halkımıza 
yaymak zorundayız. Ancak halkın 
kaynaklarını doğru kullanarak ye-
rel kalkınmayı sağlayabiliriz. Öte 

yandan, dünyadaki yerel diplo-
masiyi geliştirerek dünya barışına 
katsı sağlamak birliğimizin asli gö-
revlerinden biri olmalı” dedi.MBB 
Kurucu Başkanı Ahmet Enön ise, 
MBB’nin dünyada ilk kurulan yerel 
yönetim birliği olduğunu ve birçok 
uluslararası birliğinin kurulmasına 
aracılık ettiğini belirterek, “En bü-
yük parti belediyelerdir. 
Yeter ki iş yapmak için heyecanı-
nız olsun. Milyonlarca insanımı-
zın geçim kaynağı olan Marmara 
Denizi’nin kanalizasyon sularıyla 
kirlenmemesi için, Belediye Baş-
kanlarımızın özellikle arıtma ya-
pımına özen göstermelerini dili-
yorum” dedi. Enön, Başkan Kadir 
Topbaş’ın İstanbul’un bütün sahil-
lerine biyolojik arıtma yapıldığı-
nı belirtmesinin de kendisini çok 
mutlu ettiğini de kaydetti. MBB 
Genel Kurulu’nda daha sonra oy-
lamaya geçildi ve tek aday olan 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe MBB’nin yeni başkanı 
seçildi. n 

mBB’ye yeni başkan...

>>
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“Belnet otobüsü” artık 
İstanbul’un her yerinde!
İSTANBUL’UN BÜTÜNÜNÜ kUcAkLAyAN BELEDİyEcİLİk ANLAyışıyLA 
hİzMET AğıNı SÜrEkLİ gENİşLETEN BÜyÜkşEhİr BELEDİyESİ, 
“moBİL İNtERNEt mERKEZLERİ” ArAcıLığıyLA yİNE Bİr İLkE DAhA 
İMzA ATıyor. SoN TEkNoLojİ ÜrÜNLErİyLE DoNATıLAN 
“BELNEt otoBüSü” İSTANBUL’UN hEr yErİNİ DoLAşAcAk.

Büyükşehir Belediyesi Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı Genç-
lik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyet gösteren Belnet İnternet 
Erişim Merkezleri, yeni uygulama-
ya koyduğu “mobil internet mer-
kezleri” ile İstanbullunun bilgiye 
erişimini kolaylaştırıyor. Mercedes 
sponsorluğunda, “Belnet Şimdi Her 
Yerde” sloganıyla yola çıkan Bel-
net Otobüsü, İstanbul’un tüm ilçe, 
belde ve köylerine giderek vatan-
daşımıza nezih bir ortamda ücretsiz 

ve kaliteli hizmet verecek. Engelli 
vatandaşlarımız için özel rampalı 
ve klimalı donanıma sahip otobüs, 
yaş ayrımı yapmaksızın tüm İstan-
bul halkının bilişim, teknoloji ve 
internet imkânlarından rahatlıkla 
yararlanmasını sağlayacak. 
Bilgi Erişim Merkezleri, İstanbul’un 
çeşitli ilçelerinde toplam 68 nokta-
da vatandaşımıza ücretsiz internet 
ve bilgi erişim merkezi hizmeti su-
nuyor. Tüm şubelerinde özellik-
le çocukların ve gençlerin zararlı 

içerikli sitelere girişini filtreleyen 
çok güçlü donanımsal bir altyapı 
mevcut. 100 bini aşan sayıda üyesi 
bulunan Belnet Bilgi Erişim Merkez-
leri, yakın dönemde halk eğitimleri 
programlarıyla da eğitim alanındaki 
desteğini genişletecek.
Size en yakın Belnet internet eri-
şim merkezinin nerede olduğunu 
ve verdiği hizmetleri öğrenmek için 
0212 455 16 63 numaralı telefon-
dan veya www.belnet.com.tr web 
sitesinden edinebilirsiniz. n

>>
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Kentsel dönüşümün alanında yü-
rütülen çalışmalarda adından sıkça 
söz ettiren İSTON, İstanbul ve Tür-
kiye dışında, yurtdışındaki hedefle-
rini de büyütüyor. Gerçekleştirdiği 
ihracatla dünyanın birçok şehrini 
donatan kurum, Libya’nın Bingazi 
kentinde yürütülen kentsel dönü-
şüm çalışmalarına da destek veriyor. 
Söz konusu yere kent mobilyası ve 
parke taşı ihraç eden İSTON, tama-
mı yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan 
projenin ilk etabı olan 500 bin TL’lik 
kısmı tamamlandı. Libya’ya ihraç 
edilen kumlamalı, bazalt kaplamalı 
parke taşları Türkiye’de sadece İS-
TON tarafından üretiliyor. Avrupa 
standartlarında üretim ve tasarım 

özelliklerine sahip parke taşlarının 
kalite kontrolleri uluslararası akre-
ditasyona sahip İSTON laboratuarla-
rında gerçekleştiriliyor.
Tasarım ve Ar-Ge çalışmaları neti-
cesinde sürekli geliştirdikleri ürün-
leri dünyanın birçok kentinde ter-
cih edildiğini belirten İSTON Genel 
Müdür Kadir Serdar Taflan, “Hacim 
olarak çok ağır olması olmasının 
ihracat üzerinde yaratmış olduğu 
zorluğa rağmen bizler ürünlerimizi 
denizaşırı göndermekteyiz. Geçmiş 
dönemde Bulgaristan, Yunanistan, 
Rusya, İtalya, Romanya, Türkmenis-
tan, Irak, Umman, Yemen, Sudan, 
Nijerya, Dubai gibi birçok ülkeye 
yapmış olduğumuz ihracat faaliyet-

lerimize; 2009’da 5 milyon TL’lik 
hedefle devam ediyoruz. Bulga-
ristan, Türkmenistan, Irak, İran ve 
Dubai ile yürüyen ticari ilişkilerimiz 
neticesinde kent mobilyası, parke 
taşları ve endüstriyel yapılarımız 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
İSTON markasını dünya kentlerine 
ulaştıracağız” dedi.
İSTON, altyapı ve üstyapı için üret-
tiği 500’ü aşkın kentsel ürün çeşidi 
ve yedi ayrı faaliyet alanıyla İstanbul 
Sanayi Odası’nın yapı alanındaki şir-
ketlerinin oluşturduğu 34’üncü Ko-
mitenin başkanlığını da yürütüyor. 
Şirket aynı zamanda Türkiye’nin en 
büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 
295’inci sırada bulunuyor. n 

İStoN ihracatta 
hedef büyüttü
kALİTELİ ÜrÜNLErİyLE SADEcE İSTANBUL’UN DEğİL, TÜrkİyE’NİN 
Bİrçok şEhrİNİN kENTSEL DöNÜşÜM ProjELErİNE kATkı SUNAN İSToN, 
yUrTDışıNDAkİ çALışMALArıNA DA hız kAzANDırıyor. 
İStoN’UN 2009’DAKİ İHRACAt HEDEFİ 5 mİLYoN tL.

>>
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 29 Mart 
Yerel Seçimleri’nin ardından ilk zi-
yaretlerini Fatih, Kağıthane ve Eyüp 
Belediyelerine gerçekleştirdi. Fatih 
Belediye Başkanlığı’na giderek ye-
niden seçilen Mustafa Demir’i kut-
layan Başkan Kadir Topbaş, Demir 
ile birlikte gazetecilerin sorularını 
cevaplandırdı.
Fatih Belediyesi’nin sorumluluğuna 
giren Eminönü’ndeki Kapalıçarşı’nın 
dünyanın ilk ve en büyük çarşısı 

olduğunu belirten Başkan Topbaş, 
“Kapalıçarşı İstanbul’un geçmişten 
gelen bir mührü. Çarşıda, vakıf-
lar, şahıs ve belediye mülkiyetin-
de yerler var. Şahıs mülkiyetinde 
olan yerlerde duvarlar kalınlıkla-
rına müdahale edilmesi ve ona-
rım nedeniyle çatıdaki kurşunların 
kaybolmasıyla ilgili şikâyetler söz 
konusu. Kurşunlar çalınıyor diye 
çatıyı farklı malzemelerle örtmüş-
ler. Bir an önce buranın eski haline 
getirilmesi gerekiyor. Bu da ancak 

birlikte çalışmayla olabilir. Kültür 
Bakanlığı, İl Özel İdaresi, Büyükşe-
hir Belediyesi ve Fatih Belediyesi 
olarak, çarşı derneğiyle birlikte bu-
rayı toparlamalıyız. Dış etkenler ne-
deniyle çarşının durumu her geçen 
gün kötüye gitmekte. Bir an önce 
müdahale edilmeli. Hedefimiz bu 
dönem sonuna kadar restorasyon, 
bakım ve güçlendirme çalışmalarını 
bitirmek” dedi.
Fatih Belediye Başkanı Mustafa De-
mir de Kapalıçarşı’nın kurtarılması 

Kapalıçarşı’yı kurtaracak 
eylem planı hazır!
yAPı STATİğİNE zArAr vErEN MÜDAhALELEr vE BAkıMSızLık NEDENİyLE 
SorUNLAr yAşAyAN kAPALıçArşı’NıN kUrTArıLMASı İçİN STArT vErİLDİ. 
BAşKAN topBAş, DüNYANIN İLK vE EN BüYüK ÇARşISINDAKİ REStoRASYoN 
vE GüÇLENDİRmE ÇALIşmALARINI EN KISA SüREDE BİtİRmEYİ 
HEDEFLEDİKLERİNİ AÇIKLADI. 

>>
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için seçimin hemen ardından İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Tarihi 
Çevreyi Koruma Daire Başkanlığı, 
İl Kültür Müdürlüğü, İstanbul 2010 
Ajansı ve Kapalıçarşı yönetiminden 
temsilcilerin katılımıyla bir danış-
ma grubu oluşturduklarını belirte-
rek, hazırladıkları plan dâhilinde 
üç aşamada çarşıyı kurtaracaklarını 
söyledi. Demir, “Kapalıçarşı’daki 
çalışmamız kısa, orta ve uzun va-
deli üç aşamadan oluşuyor. İlk 
aşamada akan çatılar ve hemen 

müdahale edilmesi gereken konu-
larla ilgili çalışma yapıyoruz. İkinci 
aşamada Kapalı Çarşı’nın yönetim 
planını çıkaracağız. Nihai olarak 
da Kapalıçarşı’nın tüm bölgelerinin 
düzenleneceği master projeyi ha-
zırlayarak uygulayacağız. Projemiz 
kurul kararıyla tüm eksik ve ihti-
yaçların giderileceği geniş kapsam-
da olacak” dedi.
Mustafa Demir’in bahsettiği yöne-
tim planı konusuna açıklık getiren 
Kadir Topbaş ise, yönetim planının 

tüm maliklerin kabul edeceği kap-
samda olacağını ve yapılan tüm 
çalışmaların yönetim planı doğrul-
tusunda gerçekleştirileceğini söyle-
di ve ekledi: “Dolayısıyla yönetim 
planın verdiği kararlara uymak zo-
runlu olacak. Şu anda yönetim pla-
nı olmadığı için zorunluluk esasını 
getiremiyoruz. Buradaki çalışmaları 
aktif hale getirecek, ticari hayatı 
engellemeyecek. Çalışmaların bu 
dönem tamamlanmayı hedefliyo-
ruz.” n 
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Büyükşehir Belediyesi Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü Genç-
lik Meclisi bünyesinde faaliyet 
gösteren, 21 Nisan 2008’de “ortak 
artı değer” sloganıyla faaliyet gös-
termeye başlayan İstanbul Öğrenci 
Kulüpleri Platformu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
bizzat, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik’in de telekonferansla katıldı-
ğı geceyle birinci yaşını kutladı. 
Üniversitelerde aktif faaliyet gös-
teren 250 öğrenci kulübü ve 3 bin 
öğrencinin katımıyla gerçekleşen 
geceye, İstanbul Milletvekili Mus-
tafa Ataş, Bahçelievler Belediye 
Başkanı Osman Develioğlu, İBB 
Destek Hizmetleri Daire Başkanı 
Mevlüt Bulut, İBB Gençlik ve Spor 
Müdürü Enis Erdem, Darphane Ge-
nel Müdürü Ahmet Büyükkaymaz, 
TRT İstanbul Bölge Müdürü Erhan 
Anzerlioğlu, İKSV Genel Müdürü 

Görgün Taner, Türkiye Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Nuh Al-
bayrak, Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürü İlyas Tekin ve çok sayıda 
kurum ve kuruluşun temsilcileri de 
katıldı.
Gecede gençlere hitaben bir ko-
nuşma yapan Hüseyin Çelik, “Bu 
ülkeye idealist, ne istediğini bi-
len gençler lazım. Avrupa’nın en 
genç potansiyele sahip ülkesinde, 
özellikle eğitim konusunda büyük 
atılımlar yapılması gerekiyor. Bü-
yükşehir Belediyesi Gençlik Mec-
lisi ve İstanbul Öğrenci Kulüpleri 
Platformu’na bu amaca hizmet et-
tikleri için teşekkür ediyor, genç-
leri yaptıkları çalışmalardan ötürü 
kutluyorum” dedi. 
Üniversite gençliğine büyük önem 
verdiklerini ve onlardan destek-
lerini esirgemeyeceklerini ifade 
eden Başkan Kadir Topbaş, ise 
yaptığı konuşmada, “Eski Eminö-

nü Belediyesi’nin ana binası genç-
lik meclisi ve öğrenci kulüplerinin 
kullanımı için düzenlenecek. Artık 
o bina gençlerin daha rahat ça-
lışmasına olanak verecek” dedi. 
Coşkulu geçen birinci yıl kutlama-
larına damga vuran olay ise öğren-
cilerin “Biletiniz Kitap Olsun” slo-
ganıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
belirlediği bir ilköğretim okuluna 
kütüphane kurmak için kitap yar-
dımı yapması oldu.
İstanbul Öğrenci Kulüpleri Platfor-
mu tarafından öğrenci kulüplerine 
yönelik düzenlenen eğitimlerin 
sertifikalarının da dağıtıldığı ge-
cede yayın hayatına yeni başlayan 
“İstanbul Gençlik” dergisinin tanı-
tımıyla “Senin İstanbul’un” proje 
sunumu, halk oyunları gösterisi, 
capoiera gösterisi ve kulüp etkin-
likleri yapıldı. Öğrenciler doyasıya 
eğlendiği gece, Emre Aydın konse-
riyle sona buldu. n 

öğrenci Kulüpleri 
platformu bir yaşında!
“oRtAK ARtI DEğER” MoTToSUyLA gENçLİk MEcLİSİ’NİN 
çATıSı ALTıNDA fAALİyET göSTErEN İSTANBUL öğrENcİ 
kULÜPLErİ PLATforMU, Bİr yAşıNı DoLDUrDU. PLATforM’UN 
BİrİNcİ yAşı, DÜzENLENEN Bİr gEcEDE, BAşkAN ToPBAş’ıN DA 
kATıLıMıyLA kUTLANDı. 

>>
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Özel Burç Anadolu İletişim Mes-
lek Lisesi tarafından verilen “İle-
tişim Ödülleri” Yeşilyurt’taki Po-
lat Rönesans Otel’de düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. Törene 
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, Prof. Dr. Nevzat 
Yalçıntaş’ın yanı sıra çok sayıda ta-
nınmış gazeteci ve sinema sanatçı-
sıyla Kültür AŞ Genel Müdürü Nev-
zat Bayhan katıldı. Sunuculuğunu 
Ercan Akışık ve Deniz Şafak Akça-
oğlu ile okul öğrencilerinden Dila-
ra Gençoğlu ve Sümeyra Şahin’in 
yaptığı ödül töreninde, TBMM Eski 
Başkanı Bülent Arınç’a “Türk Dili-
ne Hizmet” onur ödülü verilirken, 
Panorama 1453 Müzesi’ni kura-
rak İstanbullulara fetih coşkusunu 
yeniden yaşatan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş’a da 
“Tarih ve Kültüre Hizmet” onur 
ödülü takdim edildi. Ödülünü Bü-
lent Arınç’ın elinden alan Başkan 
Kadir Topbaş, Panorama 1453 
Müzesi’nin özellikle gençlere tari-
hi öğretmesi açısından çok önemli 
olduğuna dikkat çekti. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi 

ve kültürel eserlerin ihyasına, ya-
şatılmasına özel önem verdiklerini 
vurgulayan Başkan Topbaş, “Özel-
likle gençlerin İstanbul’un Fethi’ni 
iyi öğrenmesini çok önemsiyorum. 
Panorama 1453 Müzesi böyle 
önemli bir amaca hizmet ediyor. 
Müzeyi üç ayda çoğunluğu öğrenci 
250 bin kişi ziyaret etti” dedi. Burç 
Eğitim Kurumları Genel Müdürü Er-
dal Şener de her yıl kapsamı daha 
da genişletilerek kendi alanında 
bir marka haline gelen “İletişim 
Ödülleri”nde adayların uzun süren 
titiz bir çalışma sonucunda belir-
lendiğine dikkat çekerek, “Gelece-
ğin medya mensubu olarak yetişen 
öğrencilerimiz, organizasyonun 
tüm aşamalarında yer alarak kendi 
meslekleri hakkında hiçbir yerde 
bulamayacakları tecrübeler edin-
diler” dedi. 
Törende Ercan Akışık’ın Başba-
kan Recep Tayip Erdoğan’ı taklit 
etmesi davetlilerden büyük alkış 
alırken, yazılı, görsel, işitsel med-
ya alanında verilen ödülleri alanlar 
arasında Ali Bulaç, Bergüzar Korel 
ve Salih Memecan gibi ünlüler de 
yer aldı. n 

öğrencilerden
Başkan topbaş'a ödül!
PANorAMA 1453 MÜzESİ’Nİ kUrArAk İSTANBULLULArA 
fETİh coşkUSUNU yENİDEN yAşATAN BAşkAN ToPBAş, 
özEL BUrç ANADoLU İLETİşİM MESLEk LİSESİ TArAfıNDAN 
“tARİH vE KüLtüRE HİZmEt” öDÜLÜNE LAyık görÜLDÜ.

>>
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İstanbul’a en çok 
yakışan ağaç: Erguvan

BÜyÜkşEhİr BELEDİyESİ, DİkTİğİ 32 BİN ADEt ERGUvAN AğAcıyLA BoğAz’ıN 
gÜzELLİğİNE gÜzELLİk kATTı. NİSAN AyıNıN SoNLArıNDAN İTİBArEN 
çİçEkLENMEyE BAşLAyAN AğAçLAr, İSTANBUL’U SEyrİNE DoyULMAyAN 
Bİr görÜNTÜyE kAvUşTUrDU.
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Divan şiirinin ünlü kalemlerin-
den Bâki, “Dürr u yâkût ile nahl-i 
murassa’ sandım / Erguvan üzre 
dökülmüş katarât-ı emtâr” der bir 
şiirinde. Bugüne “erguvan üzerin-
deki çiğ damlalarını görünce, ya-
kut ve mercanlarla süslü bir fidan 
sandım” olarak uyarlayabileceği-
miz bu sözler, erguvanın güzelliği-
ni tanımlamaya yeter de artar bile. 
Erguvandan etkilenen tek isim 
Bâki değil elbette. Gerek güzelliği, 
gerekse taşıdığı simgesel anlamlar 
nedeniyle onlarca sanatçıya, ede-
biyatçıya düşünüre ilham verdi bu 
ağaç. Vermeye de devam ediyor...
Boğaz’ı seyrine doyulmayan bir 
hale büründüren bu ağaçtan et-
kilenerek duygu ve düşüncelerini 
harekete geçiren onlarca kişiden 
biri olan, edebiyatımızın ustala-
rından Ahmet Hamdi Tanpınar, 
“Kültürümüzde, gülden sonra 
adına bayram yapılacak ikinci çi-
çek erguvandır” diyerek erguvana 
biçtiği rolü son derece açık ve bir 
o kadar da net biçimde ifade edi-
yor aslında. Büyükşehir Belediyesi 
de İstanbul’un güzelliğine güzellik 

katan bu ağacın kentin her tara-
fından fark edilebilmesi, daha çok 
kişinin bu tabloya tanıklık edebil-
mesi amacıyla son iki yıldır bir dizi 
çalışma yürütüyor. Boğaziçi’nin bir 
gelin misali süslenebilmesi için 32 
bin adet yeni ağaç diken Büyük-
şehir Belediyesi, şiirlere, şarkıla-
ra, resimlere konu olan “Erguvan 
Vakti”ni çok daha görkemli ya-
şatıyor. İstanbul’a en çok yakışan 
ağaç olarak tabir edilen erguvan, 
beyazdan pembeye doğru deği-
şen, kendisiyle adlandırılabilen 
“erguvani” renkle baharın geli-
şinin muhteşem habercilerinden 
biri olma özelliğini taşıyor. Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü’nün 2006 yı-
lında başlattığı İstanbul’a 200 bin 
çiçek açan ağaç kazandırma proje-
si kapsamında diktiği erguvanların 
açmasıyla, Boğaziçi başta olmak 
üzere sahiller, ana caddeler, koru-
lar E-5 ve TEM rengârenk bir görü-
nüm kazandı. Erguvanlar her bahar 
olduğu gibi İstanbul´da yaşama-
nın, Boğaziçi’nin mor salkımlarla 
bezenmiş zarafetini seyretmenin 
keyfini bahşediyor. n

Erguvan baklagiller familyasından, 10 metreye kadar boylanabilen, tek 
gövdeli, yaprak döken, çalı görünümünde bir ağaç. yazın sap kısmından 
girintili yuvarlak yaprakları çıkıyor ve sonbaharda da fasulye benzeri 
tohumlar bırakıyor. Erguvan çiçeği mevsimin serin veya sıcak gitmesine 
bağlı olarak İstanbul Boğazı’nın iki yakasında nisan ayının son iki haftasından 
mayıs ayının ilk iki haftasına kadar süren dönemde yeşil yamaçları 
erguvanileştiriyor. Baharda eflatundan pembe inciden gerdanlığıyla 
doğru süzülen erguvan çiçekleri, kısa süren renk cümbüşü ve ani, hüzünlü 
kayboluşuyla Boğaziçi’nin utangaç süsü. Erguvan gönül okşayıcı göz alıcı 
renkleriyle mavi ve yeşilin arasında baharın müjdeleyicisi… İstanbul’un önemli 
simgelerinden olan erguvan çiçeği, eşsiz Boğaziçi’nde yeşilin üstündeki mor 
salkımlarıyla tarifsiz bir renk cümbüşü sunuyor.

Baharın müjdecisi

>>
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Filenin en büyüğü 
Büyükşehir! 
BüYüKşEHİR BELEDİYESİ’NİN ERKEK voLEYBoL tAKImI, ÇoK öNEmLİ BİR 
BAşARIYA İmZA AtARAK ARomA voLEYBoL 1. LİGİ’NDE tüRKİYE şAmpİYoNU 
oLDU. BAşkAN kADİr ToPBAş, şAMPİyoN SPorcULArı vE TEkNİk hEyETİ 
MAkAMıNDA AğırLAyıP TEBrİk ETTİ. 

Büyükşehir Belediyesi, hayatın 
her alanında ilklere işlere imza at-
maya devam ediyor. Erkek Voley-
bol Takımı’nın elde ettiği başarı da 
bunu son derece net biçimde ka-
nıtlıyor. Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, zorlu bir sezon 
geçirdikten sonra Aroma Voleybol 
1. Ligi’nde Türkiye Şampiyonu 
olan Erkek Voleybol Takımı’nı, Sa-
raçhane Belediye Sarayı’nda ağır-
ladı. Sporcular ve teknik kadrodan 
oluşan heyetin Başkan Topbaş’ı zi-
yareti sırasında Büyükşehir Beledi-
yespor Başkanı Göksel Gümüşdağ, 
Menajer Mustafa Aydoğan, Antre-
nör Nedim Özbey ile Spor AŞ Ge-
nel Müdürü İlker Astarcı da hazır 
bulundu.
Erkek Voleybol Takımı’nı kutlayan 
Başkan, her alanda ilkleri yaşayan 
ve yaşatan bir belediye başkanı 
olmaktan gurur duyduğunu be-
lirterek, belediye olarak sadece 
fiziki altyapı ya da sosyal proje-

ler yapmadıklarına dikkat çekti 
ve “Kente ve kentliye her alanda 
hizmet etmek için çalışıyoruz. Nü-
fusumuzun neredeyse yarısı, 18 
yaşın altında. Spor, dünyanın or-
tak dili haline geldi. Gençlerimizin 
bu alanda kendisini ispatlaması, 
dünya şampiyonaları ve olimpiyat-
larda da kendisinden söz ettirmesi 
gerekir” dedi.
Büyükşehir Belediyesi olarak, ama-
tör spor dallarından olimpiyatlara 
kadar Türkiye’ye madalyalar ka-
zandırmanın heyecanını yaşadık-
larını hatırlatan Başkan Topbaş, 
yerel yönetim olarak altyapıyı 
güçlendirerek sporcu gençlerin ye-
tişmesine fırsat tanımak adına çok 
önemli hizmetler yürüttüklerini 
söyledi. Bunun için 14 farklı spor 
tesisinde birçok spor dalında halka 
ücretsiz hizmet verdiklerini vurgu-
layan Başkan, kentin sahillerini ve 
parklarını spor aletleriyle donata-
rak İstanbulluları spor yapmaya 

teşvik ettiklerini, vatandaşları da 
daha çok spor yapmaya başladığı-
nı kaydetti.

Spor toplumsal barışı da 
sağlıyor

Bu yıl tamamlanacaklarla birlikte 
kent genelindeki 130 okula kapalı 
spor salonu yapmış olacaklarının 
altın çizen Başkan Topbaş, spor sa-
lonlarından okul saatleri dışında o 
çevrede yaşayan halkın da ücretsiz 
istifade ettiğini söyledi ve ekledi: 
“Şunu özellikle ifade etmeliyim ki, 
spor salonu yaptığımız okullardaki 
çocuklarımızın sporun birçok bran-
şında başarıya ulaştığını görmek-
ten büyük mutluluk duyuyoruz. 
Bu, ülkemizin geleceği adına çok 
önemli. Amatör spor kulüplerine 
bundan sonra da çok ciddi destek 
vermeye devam edeceğiz. Çünkü 
spor, insani ilişkileri çok olumlu 
etkiliyor. Spor alanları, insanları-
mızın daha sağlıklı yaşamalarının 

>>
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yanı sıra birlikte olmanın, birbirini 
hissetmenin, sevgi ve hoşgörünün 
gelişmesine de katkı sağlıyor. Bu 
nedenle İstanbul’un her nokta-
sındaki spor alanlarını daha da 
geliştireceğiz. Öte yandan, şehir 
hayatında insanlarımız vücutlarını 
ihmal etmemeli ve şehir hastalık-
larından kurtulmak için mutlaka 
düzenli spor yapmalı.” 
Belediyespor’un Erkek Voleybol 
Takımı’nın şampiyonluğunun ken-
dilerine gurur verdiğine işaret eden 
Topbaş, “İnanıyorum ki bu başarı 
burada kalmayacak, arkası gele-
cek. Başarılı olmanın bir de sorum-
luluğu var. Daha sonraki zamanda 
bunu devam ettirmek, pekiştirmek 
ve güçlendirmek gerekiyor. Spor-
cularımızdan bunu bekliyorum ve 
kendilerini tebrik ediyorum. Başa-
rılarının devamını diliyorum. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Belediyespor olarak Süper Lig’deki 
futbol takımımızla kalmıyoruz. 2 

bin 500 lisanslı sporcumuzla her 
branşta varlığımızı hissettiriyoruz” 
dedi.

Geçen yıl da Balkan 
Şampiyonu olmuşlardı

Birçok spor dalında 2 bin 500’ü li-
sanslı 4 bin sporcuyla hizmet ver-
diklerini belirten Belediyespor Baş-
kanı Göksel Gümüşdağ da Beledi-
yespor Erkek Voleybol Takımı’nın 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Belediye Başkanlığı döneminde 
1995-1996 sezonunda Halk Ban-
kası ile final oynayarak Türkiye 
ikincisi olduğunu hatırlattı. Spor 
kulübüne çok büyük destek vere-
rek voleybolda ilk şampiyonluğun 
yaşanmasında çok büyük payı 
bulunan Başkan Kadir Topbaş’a 
teşekkür eden Gümaşdağ, voley-
bolda başarılarının Türkiye ile sı-
nırlı kalmadığını, erkek takımının 
geçen yıl da Balkan Şampiyonu 
olduklarını kaydetti.

“Başkanımız Kadir Topbaş’a ama-
tör branşlara ve futbol dışında-
ki spor alanlarına da yaptığı çok 
önemli katkılardan dolayı şükran-
larımı sunuyorum” diyen Gümüş-
dağ, Belediyespor’un amatör ve 
profesyonel alanda birçok şam-
piyonluğa imza attığını belirtti ve 
ekledi: “Takımlarımız sadece son 
iki yıl içinde voleybol tarihinde ol-
mayan dört ayrı şampiyonluk yaşa-
dı. Gerek lig, gerek amatör şampi-
yonluğumuz Başkanımız Topbaş’ın 
amatör sporlara verdiği desteğin 
emeğidir. Biz bugün kazandığımız 
şampiyonluğu Başkanımıza hediye 
etmeye geldik.” 
Ziyarette konuşmaların ardından 
şampiyon sporculara ve teknik 
heyete Başkan Kadir Topbaş ta-
rafından madalya ile çeşitli hedi-
yeler verildi. Sporcular da Başkan 
Topbaş’a kazandıkları Türkiye Ku-
pası ile 34 numaralı kulüp forması-
nı armağan ettiler. n
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UEFA Kupası 
İstanbul’u turladı…

İstanbul Fenerbahçe Şükrü Sa-
raçoğlu Stadı’nda 20 Mayıs’ta 
oynanacak UEFA Finali öncesin-
de, kupa devir teslim töreni ya-
pıldı. Ortaköy’deki Esma Sultan 
Yalısı’nda gerçekleştirilen törende 
UEFA Kupası, UEFA Başkanı Michel 
Platini tarafından Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş’a teslim 
edildi. 23 Nisan’da yapılan törene 
Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, 
UEFA Birinci Asbaşkanı Şenes Erzik, 
Futbol Federasyonu Başkanı Mah-
mut Özgener, İstanbul Valisi Mu-

ammer Güler, Milli Takımlar Tek-
nik Direktörü Fatih Terim, geçtiği-
miz yılın UEFA Kupası şampiyonu 
Rusya’nın Zenit kulübü yetkilileri, 
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz 
Yıldırım ve UEFA’nın diğer yetkili-
leri katıldı.
Törenin yapıldığı salona Zenitli fut-
bolcu Anatoliy Tymoschuk ile ku-
payı futbolcu olarak kaldıran, şim-
diyse takım menajerliği görevini 
üstlenen Vladislav Radimov’un el-
lerinde getirilen UEFA Kupası, Baş-
kan Michel Platini’ye teslim edildi. 

Platini, Zenit takımından teslim 
aldığı kupayı, geleneklere uygun 
olarak Başkan Kadir Topbaş’a ver-
di. Başkan Kadir Topbaş tarafından 
teslim alınan kupa, 19 Mayıs’a dek 
şehrin çeşitli yerlerinde vatandaş-
ların görebilmeleri için sergilendi.
UEFA Kupası’nı alan Başkan Top-
baş, kupayı kaldıran futbolcular 
kadar heyecanlı olduğunu belirte-
rek, 2005 Avrupa Şampiyonlar Ligi 
finalinin İstanbul’da yapıldığını, 
Şampiyonlar Ligi Kupası’na ev sa-
hipliği yaptıklarını, şimdi ise aynı 

>>
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UEfA kUPASı, fENErBAhçE şÜkrÜ SArAçoğLU STADı’NDA oyNANAcAk fİNAL 
MAçıNDAN yAkLAşık Bİr Ay öNcE İSTANBUL’A gETİrİLDİ. 
KUpAYI UEFA BAşKAN’I pLAtİNİ’NİN ELİNDEN ALAN BAşKAN topBAş, 
KENtİN öNEmLİ SpoR oRGANİZASYoNLARINA Ev SAHİpLİğİ YApmASINDAN 
DUYDUğU mUtLULUğU ANLAttI. Üç hAfTA BoyUNcA kALABALık EyDANLArDA 
vE ALışvErİş MErkEzLErİNDE SErgİLENEN UEfA kUPASı’NA İLgİ BÜyÜkTÜ. 

onuru UEFA Kupası’yla yaşadıkla-
rını hatırlattı. Kadir Topbaş, “2010 
Dünya Basketbol Şampiyonası ile 
2012 Dünya Salon Atletizm Şam-
piyonası da İstanbul’da yapılacak 
ve başkan olarak o organizasyon-
lara da ev sahipliği yapacağım. Bu 
bir başkana nasip olacak en büyük 
şans. UEFA Kupası organizasyonu-
na da Şampiyonlar Ligi ve F1’de 
olduğu gibi büyük başarıyla ev sa-
hipliği yapacağız” dedi.
Teslim töreninde konuşan UEFA 
Başkanı Michel Platini de İstanbul’da 
önemli bir final maçı yaşanacağını 
belirterek, “Futbol tutkusu olan 
bir ülkede finalin oynanması çok 
önemli. Burada futbola ilginin çok 
fazla olduğunu görüyoruz. Bu fi-
nalin son derece güzel bir şekilde 
geçeceğine eminim” dedi. UEFA 
Kupası’nın gelecek yıldan itibaren 
formatı değiştirilerek UEFA Avrupa 
Ligi adını alacak olmasına da deği-

nen Platini, futbolculuk kariyerin-
de kazanamadığı tek kupanın bu 
olduğunu ifade ederek, esprili bir 
şekilde üzüntüsünü dile getirdi ve 
ekledi: “Yapılan değişiklikler, bu 
köklü turnuvayı daha da iyileştire-
cek. Yeni format, organizasyonun 
başarısına başarı katacak.” 
Törendeki katılan ve konuşmacılar 
arasında bulunan Futbol Federas-
yonu Başkanı Mahmut Özgener, 
İstanbul’un UEFA Kupası’na eşsiz 
bir ev sahipliği yapacağını vurgu-
layarak, yaklaşık üç yıldır çalışılan 
ve son bir yıldır da yoğun bir mesai 
harcanan final organizasyonunun 
nihayete ermesine çok az bir zaman 
kaldığını belirtti. Özgener, “Zaman 
yaklaştıkça heyecanımız artıyor. 
Yıllarca Osmanlı İmparatorluğu’nun 
başkenti olan İstanbul, artık futbol 
organizasyonlarının da başkenti 
olma yolunda ilerliyor. Eşsiz bir ev 
sahipliği yapılacaktır” dedi. Töre-

nin son bölümünde bugüne kadar 
UEFA Kupası’nı kazanan kulüplerin 
gösterildiği bir sinevizyon sunuldu. 
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu 
Stadı’nda oynanacak final maçı 
öncesinde İstanbul’a gelen UEFA 
Kupası, ilk olarak Fatih’teki Sa-
raçhane Belediye Sarayı’nın ya-
nında kurulan futbol topu şek-
lindeki bir çadırda sergilenmeye 
başladı. Sabah saatlerinde geçiş 
güzergâhlarında kupayı karşıların-
da gören vatandaşlar, şaşkınlıkları-
nı ve heyecanlarını gizleyemediler. 
Hızlı adımlarını yavaşlatarak ku-
paya yönelen İstanbullular, UEFA 
Kupası’nın fotoğrafını çekmek ve 
birlikte hatıra fotoğrafı çektirmek 
için birbirleriyle yarıştılar. Vatan-
daşlar, İstanbul’un böyle önemli 
bir maça ev sahipliği yapmasından 
ve kupanın burada sergilenmesinin 
mutluluk duyduklarını da ifade et-
tiler. n 
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İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Türk Po-
lis Teşkilatı’nın kuruluşunun 164’üncü yıldönümü dola-
yısıyla gerçekleştirilen Polis Haftası etkinlikleri kapsa-
mında Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı ma-
kamında ziyaret etti. Ziyaretinde Başkan Topbaş’ı ikinci 
kez seçilmesinden dolayı tebrik eden Cerrah, “Bugüne 
kadar İstanbulumuzu birlikte güzel yönettik. Bundan 
sonra da aynı şekilde idare edeceğiz” dedi.
Türk Emniyet Teşkilatı’nın 164’üncü kuruluş yılını kut-
layan Başkan Kadir Topbaş ise İstanbul’u yönetirken va-
lilik, emniyet ve diğer üst düzey yöneticilerle uyumlu ve 
koordineli çalışmanın yararlarına dikkat çekerek bunun 
şehrin gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirtti. 
Yöneticiler ve yönetim anlayışındaki farklılıkların en 

çok kentlere zarar verdiğini, kentin gelişmesine engel 
teşkil ettiğini vurgulayan Başkan Topbaş, “Sayın Vali-
miz ve Emniyet Müdürümüz ile kentte koordineli hiz-
met etmekten gurur duyuyoruz. Başkan olduğumuzdan 
bugüne kadar geçen beş yıl içerisinde, İstanbul büyük 
kongrelere ev sahipliği yapmaya başladı. Hatta, Mede-
niyetler İttifakı toplantısına katılmak üzere şehrimize 
gelen misafirler arasındaki bir bakan, Dolmabahçe’deki 
yemek esnasında ‘birkaç yıldan beri dünya İstanbul’u 
takip ediyor. İstanbul birçok kararların alındığı bir mer-
kez haline geldi’ dedi. Bunun nasıl olduğunu, nasıl ba-
şardığımızı sordu. Kentimizin bu noktalara gelmesinde 
uyum içindeki yönetimin çok önemli rolü ve payı var” 
dedi. n

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yerel 
seçimlerin hemen ardından bir yandan İstanbulluların 
hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalarına kaldığı yer-
den devam ederken bir yandan da ikinci kez seçilmesi 
nedeniyle kendisini ziyaret eden konukları ağırladı. 
Başkan’ın ziyaretçileri arasında Kuzey Deniz Saha Ko-
mutanı Koramiral Feyyaz Öğütçü ile Florya Şükrü Balcı 
Polis Okulu Müdürü Yüksel Çarhacıoğlu da vardı. 
Başkan Topbaş, Saraçhane Belediye Sarayı’ndaki 
makamında ilk olarak Kuzey Deniz Saha Komutanı 
Koramiral Feyyaz Öğütçü’yü konuk etti. Ziyaretin ar-
dından basın mensuplarına açıklama yapan Başkan, 
Koramiral Feyyaz Öğütçü’nün kendisine nezaket ziya-

retinde bulunduğunu ve tebrik ettiğini söyledi. Kadir 
Topbaş, Haliç’teki Taşkızak Tersanesi’nin Büyükşehir 
Belediyesi’ne devredilmesi nedeniyle Genel Kurmay 
Başkanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında, bazı 
askeri tesislerde yaptıkları restorasyon çalışmalarının 
sürdüğünü de sözlerine ekledi.
Florya Şükrü Balcı Polis Okulu Müdürü Yüksel Çarhacı-
oğlu da Türk Polis Teşkilatı’nın 164’üncü Kuruluş Yıl-
dönümü nedeniyle Başkan Kadir Topbaş’ı makamında 
ziyaret etti. Çarhacıoğlu, okul yöneticilerinin de yer 
aldığı ziyarette Başkan Topbaş’a okulun ambleminin 
bulunduğu bir plaket, flama ve polis şapkası hediye 
etti. n

İKİNcİ KEZ sEçİLmEsİNİN ARdıNdAN mAZBATAsıNı 
ALARAK göREvE BAşLAYAN BüYüKşEHİR BELEdİYE 
BAşKANI KADİR topBAş, KENDİSİNİ tEBRİK EtmEK 
İStEYEN BİRÇoK KİşİYİ mAKAmINDA AğIRLADI. 
BAşKAN’ı KuTLAYANLAR ARAsıNdA İsTANBuL 
EmNİYET müdüRü cELALETTİN cERRAH dA vARdı. 

kUzEy DENİz SAhA koMUTANı korAMİrAL FEYYAZ 
öğütÇü vE fLoryA şüKRü BALCI PoLİS okULU 
MÜDÜrÜ YüKSEL ÇARHACIoğLU BAşkAN KADİR 

topBAş’I MAkAMıNDA zİyArET ETTİ. 

İstanbul için el ele...

Saraçhane’de bir 
asker, bir polis...
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İstanbul’un güzelliği 
paris’e taşınacak!

Paris Belediye Başkanı Bertrand 
Delanoe, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş’ı Sa-
raçhane Belediye Sarayı’ndaki ma-
kamında ziyaret ederek bir süre 
görüştü. Ziyaretin ardından gaze-
tecilere açıklama yapan Başkan 
Kadir Topbaş, meslektaşı Bertrand 
Delanoe’nin Medeniyetler İttifakı 
İkinci Forumu için İstanbul’a geldi-
ğini söyledi. Delanoe ile Dünya Bir-
leşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Teşkilatı’nın (UCLG) eşbaşkanlığını 

yürüttüklerini hatırlatan Kadir Top-
baş, görüşmede, 8 Ekim’de Paris’te 
düzenlenecek “Türk Sezonu Baş-
langıcı” etkinliğinin de gündeme 
geldiğini kaydetti. Etkinliğin açılı-
şının her iki ülke cumhurbaşkan-
larının ve kendisinin de katılımıyla 
yapılacağını dile getiren Başkan 
Topbaş, “Paris’te kabullerin yapıl-
dığı çok güzel bir belediye sarayı 
bulunuyor ve bu saray yabancılar 
üzerinde büyük etki yapıyor. Biz 
de Büyükşehir Belediyesi olarak 

İstanbul Boğazı’nda böyle bir yer 
hazırlığı içindeyiz. Dünyada yerel 
diplomasi çok gelişti ve dünya ba-
rışına katkı açısından çok önem ka-
zandı. Bunun en güzel örneği, Sayın 
Başbakanımızın belediye başkanlığı 
döneminde İstanbul ve Atina ara-
sında gelişen yerel diplomasidir. 
Aslında Medeniyetler İttifakı’nda 
da yerel yönetimlerin aktif olması 
lazım. Bu tarzda ilişkileri geliştir-
diğimizde dünya barışına katkımız 
büyük olacak” dedi. n

TArİhİ, kÜLTÜrÜ vE DoğAL gÜzELLİkLErİyLE DÜNyAyA MAL oLMUş 
İkİ kENTİN, PArİS vE İSTANBUL’UN yErEL yöNETİcİLErİ Bİr ArAyA gELDİ. 
pARİS BELEDİYE BAşKANI BERtRAND DELANoE, BAşKAN KADİR topBAş’I 
mAKAmINDA ZİYAREt Ettİ.

>>
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onun yaktığı ışık, 
aydınlatmaya 
devam ediyor... 
şEhİr TİyATroLArı, TİyATroMUzUN 
BÜyÜk USTASı mUHSİN ERtUğRUL’U, 
öLÜMÜNÜN 30’UNcU yıLıNDA, 29 NİSAN’DA 
zİNcİrLİkUyU MEzArLığı’NDA 
BULUNAN MEzArı BAşıNDA ANDı.

O, Türk sinemasının ve tiyatro-
sunun gelişmesi için önemli adım-
lar atan bir sanatçıydı. Henüz 17 
yaşındayken sahneye çıktı ve ha-
yatının neredeyse tamamını sah-
nede geçirdi. Türk Tiyatrosu’nun, 
batıdakine benzer bir hale gel-
mesi için uğraşan ve bu anlamda 
bugünkü tiyatromuzun kurucusu 
sayılan Muhsin Ertuğrul’un ölü-
münün üzerinden tam 30 yıl geç-
ti. Şehir Tiyatroları da 30 yıl önce 

kaybettiğimiz ustayı mezarı ba-
şında andı. 
29 Nisan’da, Muhsin Ertuğrul’un 
mezarı başında gerçekleşen anma 
törenine Şehir Tiyatroları Genel 
Sanat Yönetmeni Orhan Alkaya, 
Şehir Tiyatroları Müdürü Meh-
met Acarca, Muhsin Ertuğrul’un 
eşi Handan Uran Ertuğrul, Şehir 
Tiyatroları sanatçıları ve dostları 
katıldı. Genel Sanat Yönetmeni 
Orhan Alkaya’nın konuşmasıyla 

başlayan anma töreninde bir de 
saygı duruşunda bulunuldu. Muh-
sin Ertuğrul’un dostları ve öğren-
cileri tarafından anılarının pay-
laşılmasıyla devam eden tören, 
sanatçının mezarına karanfillerin 
bırakılmasıyla son buldu. 
Aynı gün, Şehir Tiyatroları 
Sahneleri’ndeki bütün gösteriler 
öncesinde ustayı anmak üzere 
saygı duruşunda bulunuldu ve 
mumlar yakıldı. n

>>
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onların “gölge”lerinde 
yaşıyoruz! kÜLTÜr MÜDÜrLÜğÜ, kÜLTÜrÜMÜzÜN 

EN öNEMLİ UNSUrLArıNDAN göLgE 
TİyATroSU’NU vE oNUN vAzgEçİLMEz İkİ 
kAhrAMANıNı, KARAGöZ’ü vE HACİvAt’I, 
DÜzENLEDİğİ Bİr SEMPozyUMLA gENİş 
kİTLELErE Bİr kEz DAhA hATırLATTı. 

“Yıktın perdeyi, eyledin viran; va-
rayım sahibine haber vereyim he-
man”... Yaşı 30’un üzerinde olup da 
bu cümleyi duyduğunda dudaklarında 
küçük bir tebessüm oluşmayan var 
mıdır? Gölge tiyatrosunun iki ünlü 
kahramanının; Karagöz ile Hacivat’ın 
oyunlarının sonuna gelindiğini be-
lirten bu replik, eskisi kadar sık du-
yulmaz oldu artık. Duyulmaz oldu, 
çünkü, -birkaç sergi ve birkaç festivali 
saymazsak- gölge tiyatrosunun kül-
türümüzdeki yeri ve önemi göz ardı 
edilmeye başlandı. 
Ancak Büyükşehir Belediyesi, kültürü-
müzde son derece büyük rol oynayan 
Karagöz ve Hacivat’a tabir-i caiz ise 
sahip çıktı ve bir sempozyum düzenle-
di.  Gölge oyununun dünya çapındaki 
örneklerini de İstanbullularla buluştu-
ran uluslararası bu sempozyum, 07-
12 Nisan tarihleri arasında, Muammer 
Karaca Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. 

Karagöz’ü, Hacivat’ı, Zenne’si, Tuzsuz 
Deli Bekir’i ile sihirli bir perdenin ar-
dında bizleri, kültürümüzün en renkli 
hikâyeleriyle buluşturan, yüzyıllara 
dayanan bir geleneğin en güzel örne-
ği olan “Karagöz ve Hacivat” gölge 
oyunu ilk defa bu kadar kapsamlı bir 
organizasyonla ele alındı. Geleneksel 
Ramazan eğlencelerinin de en önemli 
unsuru olan, bir yandan eğlendirirken 
diğer bir yandan toplumsal bilinç oluş-
masını sağlayan “Karagöz ve Hacivat” 
yıllardır sadece bir mizah unsuru ola-
rak ele alınıyordu. 
Sempozyumun ilk gününde Hong 
Kong Puppet and Shadow Art Center 
“Turnakuşu ve Kaplumbağa” isim-
li oyunlarını sergiledi. UNESCO’nun 
Karagöz’ü dünya sözlü kültür mirasına 
kabul etmeye çalıştığı şu günlerde ol-
dukça büyük öneme sahip olan sem-
pozyum programını Karagöz sanatçısı 
ve Uluslararası Kukla Festivali Genel 

Sanat Yönetmeni Cengiz Özek hazır-
ladı. Sempozyum süresince Çin’den 
Hong Kong Pupuet and Art Center, 
İtalya’dan Il Teatro Le Giravolte, İs-
tanbul Hayal Tiyatrosu, Enver Şenyar, 
Üsküdar Karagöz Tiyatrosu, Tacettin 
Diker, Ümraniye Balakin Çocuk Ti-
yatrosu, Ahşap Çerçeve, Cengiz Özek 
Kukla Tiyatrosu sahne aldı. 
Sempozyumda ayrıca Endonezyalı 
gölge oyunu sanatçısı ve Karagöz sa-
natçıları üzerine hazırlanmış üç ayrı 
belgesel film (Gölgenin Canı, Göl-
ge Ustası, Hayal) gösterimi yapıldı. 
Sempozyumla ilgili etkinlikler kapsa-
mında İstanbul Şehir Müzesi Karagöz 
Koleksiyonu’ndan bir seçkiden oluşan 
Karagöz Figürleri Sergisi, 7-18 Nisan 
tarihleri arasında Atatürk Kitaplığı’nda 
sanatseverlerle buluştu. Cengiz Özek 
tarafından verilen Karagöz workshop-
ları ise Beyoğlu Kukla İstanbul’da ya-
pıldı. n

>>



58  İSTANBUL BÜLTENİ - KüLTüR sANAT

61 yıllık hayatının 41 yılını sanata adayan, vefatına 
kadar çok sevdiği sahnesini bırakmayan,  21 Ekim 2004 
tarihinde aramızdan ayrılan usta tiyatrocu, şair ve yazar 
Hasan Nail Canat,  vefatının 5. yılında Tarık Zafer Tunaya 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir açık oturumla anıldı. 
Oturumun açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür 
Müdürü Hüseyin Öztürk, merhum sanatçıyla ilgili duygu 
ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Hasan Nail Canat, 
tiyatro dünyasında yetişmiş değerli sanatçılardan biridir. 
Türk Tiyatrosuna büyük katkıları olmuştur. Tiyatromu-
zun gelişmesi için bundan sonra da Hasan Nail Canat’lara 
ihtiyacımız olacaktır. Erken yaşta kaybettiğimiz Hasan 
Nail Bey’in hatırasını ve Türk Tiyatrosu’na katkılarını yâd 
etmek için bir araya geldiğimiz bu saygı gününde, ken-
disini rahmetle anıyorum.” Kültür Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen anma programına Hasan Nail Canat’ın aile-
siyle birlikte tiyatro sanatçıları, öğrencileri ve sevenleri de 
katıldı. Oturum Başkanlığını Abdurrahman Şen’in yaptığı 
oturumda Mustafa Miyasoğlu ve Muzaffer Doğan konuş-
macı olarak yer aldılar. Hasan Nail Canat’ın oğlu gazeteci 
Safa Canat, babasını vefatının beşinci yılında unutmaya-
rak böyle bir anma programı düzenleyen Büyükşehir Bele-
diyesi Kültür Müdürlüğü’ne teşekkürlerini sundu. 
Hasan Nail Canat uzun yıllar Altunizade Kültür Merkezi’nde 
“Keloğlan”, “Mindrella”, “Bir Avuç Ateş” ve “Metropol ve 
Kadın” gibi oyunlarını sergilemiş ve son olarak “Aynalar 
Yolumu Kesti” adlı oyunun galasının sahnelenmesinin ar-
dından aramızdan ayrılmıştı. Vefat etmeden bir gün önce 
Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım’ın elinden plaket 
alan Canat, “Ben sözümü sahnede söylerim” diyerek sa-
nata adanmış hayatını tek cümleyle özetledi. n

“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul” der Yahya Kemal Beyatlı, 
baktığı yerden gördüklerinden öylesine etkilenmiş olsa gerek ki, “Sade bir 
semtini sevmek bile bir ömre değer” dizesini de hemen beraberinde getirir. 
İstanbul’a yüksek bir yerden bakmak, bütüne hâkim bir noktadan şehirlerin 
sultanını seyretmek gerçekten de yüreklere dokunur. Görmesini bilen gözler 
sabahları cilvebaz, gündüzleri şivekâr, akşamüstü hüzünlü, geceleri efsunlu bir kent görür karşısında. Bu güzellikler-
le herkesin buluşmasını isteyen Kültür AŞ, “İstanbul’un Manzara Terasları” adlı kitabında, yedi tepeli kentin dokuz 
farklı manzara terasını okurların dikkatine sunuyor. Kültür Yayınları Serisi’nin dokuzuncu kitabı olan “İstanbul’un 
Manzara Terasları”nda, gravür ve tablolar eşliğinde şehrin eski seyir mekânlarına yer veriliyor. İstanbul’un Üsküdar, 
Tophane, Cihangir, Sultanahmet, Anadolu Feneri, Emirgân gibi önemli noktalarına ait görsellerin de bulunduğu 
kitap, Orhan Erdener’in çalışmalarıyla ortaya çıktı. “İstanbul’un Manzara Terasları”nda, içinde yer aldıkları bölge-
lerin iskâna açılması nedeniyle İstanbul ahalisiyle buluşamayan, cadde ve sokak tepelerine sıkışıp kalmış, binalarla 
doldurulmuş seyir balkonları hakkında alternatif çözüm öneriler sunuluyor. n

Sahnede 
söylediği sözler 
hâlâ kulaklarda...

Dün sana 
bir tepeden baktım...

>>
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Bu konser hafızalardan 
silinmez...

cEMAL rEşİT rEy koNSEr SALoNU’NDA SEvENLErİyLE BULUşAN 
NEşEt ERtAş, tüRKüLERİYLE oLDUğU KADAR SöZLERİYLE DE 
SALoNDAKİLERE DUYGULU ANLAR YAşAttI. SANATçıNıN, “çEyrEk 
NEfESTEyİM, çoğU gİTTİ Azı kALDı” SözLErİ, Bİrçok kİşİNİN 
gözLErİNİN DoLMASıNA NEDEN oLDU.

Türk Halk Müziği’nin yaşayan en 
büyük ismi Neşet Ertaş, 2 Mayıs’ta, 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 
uzun süre hafızalardan silinmeye-
cek bir konser verdi. Çalışmala-
rını Kültürel ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı’na bağlı olarak yürüten 
Kültür AŞ tarafından organize edi-
len konserde Neşet Ertaş’ın “Çey-
rek nefesteyim, çoğu gitti azı kaldı” 
sözleri salonu dolduran hayranla-
rının duygu dolu anlar yaşamasına 
sebep oldu.
Seyircilerden gelen isteklerin he-
men hepsini söyleyen ve yaklaşık 
3,5 saat sahnede kalan Neşet Ertaş; 
“Salonda tek kişi kalana kadar kon-
sere devam edeceğim” dedi. Geç 
saatlere kadar devam eden kon-
serde usta yorumcu Zülüf, Anam 
Ağlar Başucumda, Bir Ayrılık Bir 
Yoksulluk ve Niğde Bağları’nın da 
aralarında bulunduğu birçok türkü-
yü yorumladı.
Dört kişiden oluşan minik orkest-
rasıyla sahnede devleşen yorumcu 
için sahneye karanfil yaprakları 
döküldü. Sanatseverlerin yoğun ilgi 
gösterdiği konserde salonun tama-
mının doluydu. n

>>



60  İSTANBUL BÜLTENİ - KüLTüR sANAT

ê ê ê ê  ê ê ê  

   

è ê   ê       ê è ê      ê

è         è   ê      è  

è           ê è       èê

è        è ê     è ê

è   è          è      

è ê         è  

  

è     ê   è  ê

  

è  ê    è  

  

è       è  ê  

  
   è    è    

  

è  ê     è ê     

      

è  ê ê ê ê è      

 

è ê  è ê  ê  è ê  è  

è   ê        èê      ê   

è          è ê            ê

è       èê          è ê  

è  è   ê    è     ê     

è ê   è     ê  è        

è      è         è          

N
İS

A
N
	’

0
9

09 10 1101 0102 02 0203 0304 0404 0405 06 07 08

09 0910 12 1302 02 02 1014 15 16 080304 060707 08

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

İstanbul’un bir ilçesi

Bukalemun

Yönelme durumu

Gerçek

Geleneksel Japon 
içkisi

Samanla karışık 
tahıl

Katıksız, saf

Anlak

Kabiliyet

Neonun simgesi

Tenis aracı

Kudret

Seyrek karşıtı

Dış kenar

Yoğaltım

Sayışma, değişme

Yanılgı

Tespih başlığı

Arap alfabesinde 
bir harf

İstanbul’un bir ilçesi

Endüksiyon

Geveze

Bir cins şekerleme

Yeterlilik

Yurt

Papua-Yeni Gine’nin 
para birimi

Van’ın bir ilçesi

Değerli bir taş

Akdeniz Bitki Örtüsü

Zayıf ve kuru

İstanbul’un bir ilçesi

Dahi

Yılın üçüncü ayı

İnka Güneş tanrısı

İstanbul’un bir ilçesi

Tarikat üyeleri

Köpek yiyeceği

Kısırlaştırma

Radyumun simgesi

Bir cins ağaç

Gerçeklik

Birdenbire

Bask ülkesine özgü 
baston

Hicap

Erozyon

Güney Kore’nin 
başkenti

Bir ilimiz

Uzaklık anlatır

Bir burç adı

Yüz, çehre

Bozma, bozukluk

Lokanta

Rusçada evet

En küçük askeri birim

Bağlılık

Merkür

Atabey

Valide

Bizmutun simgesi

Genel Alıcı Kan 
Grubu

Engerek yılanı

Merbut

Kansızlık

Çekişme, kavga

Habeş Soylusu

Kuzu sesi

Bir tür bilgisayar 
oyunu

Toplardamar 
genişlemesi

Göçebelerin 
konak yeri

Tümdengelim

Alkış için üç kez 
tekrarlanır

Genişlik

Bayağı

İrade dışı kas 
hareketi

Cebire

Labada

İşte

Kabiliyetsiz, 
yeteneksiz

Büyük davul

Lokma, dilim

Müzikte eşik

Bir tür küçük zurna

Japonya’da bir kent

Çekinik

Bir Burç Adı

Kademe

Bulmaya çalışmak

Eyvah, yazık

G.Amerika’da 
bir ülke

Padişah bastonu

İçyüz

Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine gönderen ilk iki kişiye,

Miniaturk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...

Geçen sayının anahtar sözcüğü, “İstanbul’u demir ağlarla ördük”ü doğru yanıtlayan ilk iki okurumuz;

Sacide Celayir, Metin Aksu Miniaturk’te keyifli bir gezinti kazandılar. 

BULmACA YApILACAK!!!
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