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2009 yılının Ocak ayının son haftası, İstanbul’un kendi ta-
rihi içinde özel bir yere ve öneme sahip olacak. 30 Ocak’ta 
başlayıp 1 Şubat’a kadar devam eden üç günlük süreç, 
İstanbul’un tarihine, dev yatırımların halkın hizmetine su-
nulması olarak geçecek. Önce Şişhane-Atatürk Oto Sanayi 
Metro Hattı’nın açılışı, ardından Topkapı Kültür Parkı, Pa-
norama 1453 Tarih Müzesi ve Topkapı Sosyal Tesisleri’nin 
hizmete alımı ve en nihayetinden deniz ulaşımında büyük 
yer edinen Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Se-
lim hızlı feribotlarıyla siz İstanbulluların seçtiği Fatih yolcu 
vapurunun mavi sulara indirilmesi... Bunlar, açılış törenle-
ri Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ger-
çekleşen üç dev hizmet. Büyükşehir Belediyesi tarafından 
planlanan, projelendirilen, yapımının her aşamasında de-
netlenen, İstanbulluların yaşamında önemli bir yer edine-
ceğinden, dahası geleceğe kalacağından kuşku duyulma-
yan yatırımlar. 
İstanbullular, son beş yıldır bu ölçekteki dev yatırımla-
ra aşinalar aslında. Bu kentte yaşayanlar, beş yıl içinde, 
İstanbul’un çehresini güzelleştiren ve tabii ki onun ulusla-
rarası arenada hak ettiği noktaya taşınmasına aracılık eden 

birçok projeye tanık oldu. İstanbul’un trafiğini rahatlata-
cağımızı, hem uzun hem de kısa vadeli çözümler üreterek 
bu kentte yaşayanların bir yerden başka bir yere modern 
koşullarda ve güvenli biçimde gidebilmesini sağlayaca-
ğımızı söylemiştik. Sözümüzü tuttuk. Bütçemizin önemli 
bölümünü ayırdığımız ulaşımda katettiğimiz mesafe hepi-
nizin malumu. Bir kentin gelişmişlik seviyesinin en büyük 
göstergesi olan raylı sisteme özel bir önem verdik. Anadolu 
Yakası’nın bir ucundan Avrupa Yakası’nın bir ucuna kısa 
sürede ve modern koşullarda ulaşılabilinsin istedik. Bu ne-
denle, kentimizi demir ağlarla ördük. 
Her alanda olduğu gibi ulaşımda da ilklere imza atmanın 
gururunu yaşadık. Avcılar ila Zincirlikuyu arasını 38 dakika 
gibi bir sürede alan metrobüsü ilk kez biz hizmete aldık. 
Çağımızın en modern toplu taşıma araçlarından biri olan 
metrobüsü, Anadolu Yakası’na da kazandırmak amacıyla 
yürüttüğümüz çalışmalar kısa sürede tamamlanacak. Söz 
konusu hattın hizmete sunulmasıyla birlikte siz İstanbullu-
ların iki yaka arasındaki ulaşımı daha kolay hale gelirken, 
özel araç sahiplerinin metrobüsü tercih etmesiyle birlikte 
trafik yoğunluğunda bir azalma yaşanacak. 
İstanbul’un coğrafi konumunun deniz ulaşımını mümkün 
kılması nedeniyle, bu alanda da bir dizi çalışma gerçekleş-
tirdik. Deniz ulaşımının toplam ulaşımdaki payını artırmak 
amacıyla İDO’nun filosuna yeni araçlar ekledik, iskeleleri-
mizi yeniledik ve ilklerimiz arasında bulunan deniz taksile-
ri hizmete aldık. Çalışmalarımız İDO’yu, alanında dünyanın 
en güçlü kurumlarından biri yaparken bizleri İstanbul’un 
kongre merkezi olması hedefine bir adım daha yaklaştırdı. 
Evet, son beş yıllık zaman zarfında birçok ilke imza attık; 
hem de hayatın her alanında. Sağlıktan eğitime, kültürden 
altyapıya, sosyal donatı alanlarından park ve bahçelere 
kadar kentin her bir noktasına emek verdik, vermeye de-
vam edeceğiz. Genel sorunlara özel çözümler üreterek ve 
bu kentte yaşayan herkesi göz önünde bulundurarak ver-
diğimiz hizmetler neticesinde çıtayı ve siz İstanbulluların 
beklentilerini yükselttiğimizin farkındayız. Bundan çok 
değil, beş yıl önce dile getirilen taleplerle bugünküler ara-
sında epey fark var. Dün köyüne yol isteyenler, bugün aynı 
yerde hastanelerin kurulmasını bekliyor. Dün mahallesin-
de kütüphane ya da park görmek isteyenler, bugün spor 
kompleksi ya da kültür merkezi talep ediyor. Bu talepler 
gelecek beş yıl içinde çok daha farklılaşacak kuşkusuz. “Çı-
tayı ne kadar yükseltirsek bu kente o kadar katkı sağlarız” 
mantığıyla hareket eden bizler ise beş yıl sonra taleplerin 
farklılaşmasının mutluluğunu yaşıyor olacağız. 

Saygılarımla...

Sevgili İstanbullular
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P a n o r a m i k  M ü z e  1 6
Topkapı Kültür Parkı, 
Panorama 1453 Tarih 
Müzesi ve Topkapı Sosyal 
Tesisleri, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da 
katıldığı bir törenle hizmete 
alındı. İstanbullular 
dünyanın ilk tam 
panaromik müzesinde 
fetih coşkusunu yeniden 
yaşama şansı elde etti. 

M u h t a r  5 1
Çevresine kurulu alışveriş 
merkezleri, Otogar ve 
meyve sebze hali nedeniyle 
insan sirkülasyonunun 
hayli yoğun olduğu 
Bayrampaşa’nın Kocatepe 
Mahallesi Muhtarı Ahmet 
Gül, hareketli bir mahalleyi 
yönetmenin son derece 
güzel, ancak bir o kadar da 
zor olduğunu söylüyor. 

S u  b u l u ş t u r u r !  3 8
Şehirlerin sultanı 
unvanına sahip İstanbul, 
uluslararası alanda çok 
önemli bir etkinliğe daha 
imza atıyor. “Beşinci 
Dünya Su Forumu”na ev 
sahipliği yapacak olan 
İstanbul, bu vesileyle 
kongre ve kültür merkezi 
olma hedefine bir adım 
daha yaklaşacak. 

B e y a z  K e l e b e k l e r  4 8
Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı olarak faaliyet 
gösteren İSÖM’ün, İŞ-
KUR ve Fiziksel Engelliler 
Vakfı ile yaptığı işbirliği 
sonucunda doğan “Beyaz 
Kelebekler” projesinde 
23 zihinsel engelli iş sahibi 
oldu. Engellilere iş alanı 
açan firmalara, düzenlenen 
törenle plaketleri verildi. 
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bir hayal daha 
gerçek oldu!

İStanbulluların bİr hayalİ daha Gerçeğe dönüştü. 
ŞİŞHANE-TAKSİM VE TAKSİM-MASLAK ATATÜRK OTO 
SANAYİ METRO HATLARI, BAŞBAKAN ERDOĞAN VE BAŞKAN 
TOPBAŞ’IN KATILIMIYLA DÜZENLENEN BİR TÖRENLE AÇILDI. 
kent halkı böylece, modern ve hızlı bİr ulaşım 
akSına daha kavuşmuş oldu.
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İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu 
bölgelere yapılan metro hatları, hem 
ulaşımı hem de kent halkının yaşamı-
nı kolaylaştırıyor. Şişhane-Taksim ve 
Taksim-Maslak Atatürk Oto Sanayi 
metro hatları da bunlar arasında. 
Yapımı tamamlanan söz konusu hat-
lar, 30 Ocak Cuma günü, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katıldığı bir törenle hizme-
te alındı. Çok sayıda davetlinin ka-
tıldığı törende kalabalığa hitap eden 
Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul’a 
olan sevdasını şu sözlerle dile getirdi: 
“İstanbul bir aşktır, sevdadır. Siyasi 
hayatımın ilk yıllarından beri bu ken-

Başbakanlığın yanında, İstanbullu 
olma sıfatıyla da konuşuyor” dedi.
Bugün gelinen noktada, İstanbul’un 
1994 öncesiyle asla kıyaslanama-
yacak kadar geliştiğini, nüfus ve 
araç artışına rağmen ulaşımda ra-
hatlama yaşandığını ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin İstanbulluları susuz 
bırakmamak için Ferhat misali dağ-
ları delerek 180 kilometre ötedeki 
Istırancalar’dan su getirdiğini anla-
tan Başbakan Erdoğan, konuşması-
nın devamında şunları söyledi: “Ba-
kınız, 12 kilometrelik ilk metroyu 
Taksim ile 4. Levent arasında bizim 
belediye başkanlığımız dönemimiz-
de açtık. Bugüne kadar yaptıkları-

te farklı görevlerle hizmet etmenin 
onurunu; İstanbul’a aşkla, sevdayla 
hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyo-
ruz.” İstanbul’a aşkla bakmayanların 
bu şehre hiçbir şey veremeyeceğini 
belirten Erdoğan, “İstanbul sürekli 
büyüyen, marka ve vizyon şehridir. 
Bu şehri geliştirmek, daha da güzel-
leştirmek zorundayız. Bu vizyona, 
bu yeteneğe sahip olmayanların 
İstanbul’a kazandırdıkları, kazandıra-
cakları hiçbir şey yok. Bu kardeşiniz, 

Kademe Belediyesi ve 152 köye parti 
ayrımı gözetmeksizin hizmet götür-
dük ve götürmeyi sürdürüyoruz. İlçe 
ve beldelere yaptığımız yatırımla-
rın tutarı, tam 20 milyar Lira. Yatı-
rımlarımızda ulaşıma büyük ağırlık 
verdik. Ulaşıma beş yılda yaptığımız 
yatırımların tutarı 12 milyar TL’ye 
ulaştı. İstanbul’u demir ağlarla örme 
hedefine her geçen gün daha da yak-
laşıyoruz. Göreve geldiğimizde 2,5 
kilometre olan yıllık ortalama metro 

mızla, işinin ehli bir kadronun neleri 
başarabileceğini, İstanbul’dan tüm 
Türkiye’ye ilan ediyoruz.”

Altı ayda bir metro…
Törende konuşan Başkan Kadir Top-
baş da çok büyük değişim ve dönü-
şüm yaşayan İstanbul’a yaptıkları hiz-
metlere devam ettiklerini belirterek, 
İstanbul trafiğinin hızına hız katacak 
yeni bir yatırımı daha hizmete açma-
nın huzuru ve mutluluğunu yaşadık-

yapım hızını, 15 kilometreye çıkar-
dık. Raylı sistem yatırımlarımızın tu-
tarı toplam 3 milyar 800 milyon Do-
lar. 44 kilometre olan raylı sistemi 73 
kilometreye çıkardık. Şu an itibariyle 
54,5 kilometrelik, 3 milyar 25 milyon 
Dolar maliyetli raylı sistem yatırımı-
mız devam ediyor. 2009 yılında 27,4 
kilometrelik raylı sistem hattını daha 
tamamlayarak hizmete alacağız. 
2010’da 13,5 kilometre Marmaray, 
4 kilometre banliyö ve 54,5 kilomet-

larını söyledi. İstanbul metrosunun 
çok önemli iki ayağını olan toplam 
7,15 kilometrelik Şişhane-Taksim, 
Levent-Oto Sanayi metro hatlarının 
açılışını yaparak bu güzergâhtaki 
trafiği önemli ölçüde rahatlatacak-
larını vurgulayan Başkan Kadir Top-
baş, “Beş yılda, İstanbul’a 25 mil-
yar TL’lik yatırım yaptık. Bu rakam, 
Türkiye’nin iki yıllık yatırım miktarına 
eşit. Sorumluluk alanımızın 3,5 misli 
büyümesine rağmen, 32 ilçe, 41 İlk 

re metro hattının tamamlanmasıyla 
toplam 217 kilometrelik raylı sistem 
ağına ulaşacağız. Raylı sistemle taşı-
nan yolcu sayısına 600 bin ilave ede-
rek bu hatları kullanan yolcu sayısını 
1 milyona çıkardık. Bugünkü açılışla 
1,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefli-
yoruz. 2012 yılında raylı sistemdeki 
günlük yolcu sayısını 7 milyona, raylı 
sistemin toplu ulaşımdaki payını ise 
yüzde 28’e çıkarmayı planlıyoruz. 
İstanbul halkı Silivri’den Beykoz’a, 

BAŞBAKAN ERDOğAN, METRO HATLARıNıN AÇıLıŞ
TÖRENİNDE YAPTığı KONUŞMADA bİr vİzyona 
ve yeteneğe Sahİp olmayanların İSTANBUL’A 
KAzANDıRDıKLARı YA DA KAzANDıRAcAKLARı BİR 
ŞEYİN OLMADığıNıN ALTıNı ÇİzDİ.

>>
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rını hizmete açtı. 1650 metrelik 
Şişhane-Taksim ve 5,5 kilometrelik 
4. Levent-Atatürk Oto Sanayi hatla-
rıyla, İstanbullular kuzey-güney hat-
tında toplam 15 kilometrelik metro 
hattına kavuştu. Böylece Şişhane ile 
Taksim arası 2,5, Şişhane ile Maslak 
arası ise 21 dakikaya indi. 
Ayrıca bu hatlarda kullanılmak üze-
re 92 adet metro aracı satın alındı. 
Yılsonunda Şişhane-Maslak arasında 
hizmet veren vagon sayısı 124’e ula-
şacak. Sekizli vagonlardan oluşacak 
araçlar, 1936 kişilik kapasiteye sa-
hip. Yangına dayanıklı malzemeden 
imal edilen ve aynı zamanda çevre-
ci olan vagonlardan birbirine geçiş 
imkânı da bulunuyor. Yeni hatların 
hizmete girmesiyle bu yönde günlük 
200 bin olan yolcu sayısının dört ka-
tına çıkması öngörülüyor.

Temalı istasyonlar 
İstanbul’a çok yakıştı!

Öte yandan, söz konusu hatlar üze-
rindeki metro istasyonları temalı 
hale getirildi. Her biri kendi alanında 
ünlü sanatçıların istasyonlara özel 
olarak tasarladığı ve kentin tarihi 
boyunca yaşadığı serüvenlerden 
izler taşıyan istasyonlar yolcular 
tarafından büyük ilgi görüyor. Şiş-
hane İstasyonu’ndaki birinci panoda 
İstanbul’un Fethi’nden önceki dö-
nemlere vurgu yapan kolaj çalışması 
sergilendi. İkinci panoda İstanbul’un 
Fethi tasvir edildi. Üçüncü panoda 
Osmanlı dönemi anlatılırken dör-
düncü panoda modern Türkiye’yi 
simgeleyecek eserler seçildi. Sana-
yi Mahallesi İstasyonu’nda, 18’inci 
yüzyılda Sanayi Devrimi’ni hazırla-
yan nedenler önplana çıkarılarak se-
ramik, cam, metal ve ışık etkili mix-
media tekniğiyle panolara aktarıldı. 
Atatürk Oto Sanayi İstasyonu’nda 
Anadolu toprakları üzerinde yaşayan 
medeniyetlerin (Hitit, Asur, Sümer, 
Antik Roma, Grek, Bizans, Selçuk-
lu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi) 
tekerlekle olan serüveni desenlere 
yansıtıldı. İTÜ İstasyonu’nda da tek-
nolojik gelişmelerin tarihi süreci, se-
ramiklerle anlatıldı. n

lan tünelin yüzde 98’i tamamlandı. 
Şehzadebaşı ve Yenikapı istasyon-
larında bulunan arkeolojik kalıntı-
lar nedeniyle elle kazılara devam 
ediliyor. Bu kazıların öngördüğümüz 
şekilde yaz sonunda tamamlanması 
durumunda, Şişhane-Yenikapı hat-
tını 2010 yılının sonunda hizmete 
sokacağız.”

Taksim-Şişhane 2,5; 
Şişhane-Maslak 21 dakika 

Törende konuşmaların ardından 
Başbakan Erdoğan, Başkan Topbaş 
ve milletvekilleri kurdele keserek 
Şişhane-Taksim ve Taksim-Maslak 
Atatürk Oto Sanayi metro hatla-

Olimpiyatköy’den Tuzla’ya kadar 
raylı sistem ağını kullanarak yolculuk 
yapma imkânına kavuşacak. Raylı 
sistemdeki 2023 hedefimiz, 618 kilo-
metre. Bundan sonra her altı ayda bir 
metro hattı açılışı yapacağız” dedi. 

Metro her yerde…
Biri Avrupa Yakası’nda olmak üzere 
44 kilometrelik iki önemli metro hat-
tında inşaat ihalesi aşamasına getir-
diklerini, 25 kilometrelik Bakırköy-
Avcılar-Beylikdüzü hafif metro hat-
tını ileride Silivri’ye kadar uzatacak-
larını anlatan Başkan Kadir Topbaş, 
böylece Silivri’de yazlıklarında otu-
ran vatandaşların metroyu kullana-

rak Sarıyer’e, Tuzla’ya, Ümraniye’ye 
kadar gidebileceklerine dikkat çekti. 
Başkan, 19 kilometrelik Üsküdar-
Altunizade-Ümraniye-Dudullu met-
ro hattını kullanan İstanbulluların 
Marmaray bağlantısıyla Silivri’ye, 
Sarıyer’e ve Tuzla’ya kadar kesinti-
siz ulaşım imkânına kavuşacaklarını 
sözlerine ekledi.
Taksim–4.Levent Metro hattını ku-
zey ve güney istikametine doğru 
hızla ilerlettiklerini ve 2010 yılın-
da Yenikapı-Hacıosman hattında 
kesintisiz metro hizmeti vermeyi 
hedeflediklerini dile getiren Başkan 
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Seyrantepe-Stadyum İstasyonu’nu 

Ağustos 2009’da, Darüşşafaka 
İstasyonu’nu 29 Ekim 2009’da 
Hacıosman İstasyonu’nu Haziran 
2010’da hizmete alacağız. 2009 yılı 
içerisinde üç ayrı metro hattını daha 
vatandaşlarımızın hizmetine suna-
cağız. Kaba inşaatını tamamladığı-
mız Edirnekapı-Topkapı Metrosu’na 
birkaç gün içerisinde enerji vererek 
test sürüşlerine başlayacağız. Şu 
anda trenlerimizin raylara yerleştiril-
diği bu hattımızda, 20 Şubat’ta yol-
cu taşımaya başlayacağız. Bu hattın 
hizmete girmesiyle Sultançiftliği-
Edirnekapı hattını kullanan vatan-
daşlarımız metrobüs hizmetine ek 
olarak Aksaray-Havaalanı hafif met-

rosuyla Zeytinburnu-Kabataş tram-
vay hatlarına geçiş imkânına kavu-
şacaklar. 3 kilometrelik Edirnekapı-
Topkapı hattı dört istasyondan olu-
şuyor ve 66 milyon 500 bin TL’ye 
mal olacak. Yine 2009 sonunda 
5,6 kilometrelik Otogar-Bağcılar ve 
15,9 kilometrelik Bağcılar-Olimpiyat 
Köyü metro hatlarını hizmete so-
kacağız. Metronun çok önemli bir 
ayağını oluşturan Haliç geçişi için 
çalışmalara başladık. 20 ay gibi kısa 
bir sürede bu geçişi tamamlamayı 
hedefliyoruz. Açılır kapanır bir şe-
kilde inşa edilecek köprü 146 mil-
yon Euro’ya mal olacak. Şu anda 
Vezneciler-Yenikapı arasında kazı-
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İstanbul’un 
altyapı sorunu 
kalmadı! İSTANBUL İÇİN PLANLADığı BÜYÜK 

PROjELERİ BİRBİRİ ARDıNA TAMAMLAYAN 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞBAKAN 
ERDOğAN VE BAŞKAN TOPBAŞ’ıN 
KATıLDığı BİR TÖRENLE KENT GENELİNE 
VE GAzİOSMANPAŞA’YA KAzANDıRıLAN 
toplam 912,5 mİlyon tl’lİk dev 
yatırımı hİzmete aldı.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından 
İstanbul genelinde yapılan toplam 
912,5 milyon TL’lik dev altyapı ya-
tırımları, 1 Şubat’ta, Gaziosmanpa-
şa Belediye Binası önünde düzenle-
nen toplu açılış töreniyle hizmete 
girdi. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın ev sahipliği 
yaptığı törene İstanbullular yoğun 
ilgi gösterdi. Törene Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Hayati Ya-
zıcı, İstanbul Milletvekilleri Güldal 
Akşit, Canan Kalsın, Recep Koral, 
Nusret Bayraktar, Prof. Dr. Nejat 
Birinci, Mehmet Donat, Ünal Kacır, 
Ayşenur Bahçekapılı, İstanbul Valisi 
Muammer Güler, Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Erhan Erol, çok 
sayıda ilçe-belde belediye başkanı 
ve Büyükşehir Bürokratları katıldı.
Açılış töreninde konuşan Başbakan, 
tek tek değil toplu açılış yaptıkları-
nı belirterek, temel atma törenleri-
ne kendisinin gitmediğini, bakan ve 
milletvekillerini gönderdiğini söy-
ledi. “Bu atılan temellerin takipçisi 
oluyor ve toplu açılışlarına gidiyo-
rum,” diyen Erdoğan, eskiden siya-
setçilerin, başbakanların seçim dö-
nemlerinde medyaya göstermelik 
olarak poz vererek ellerinde kazma 
küreklerle temel attıklarını ve bu te-
mellerin bir türlü yükselmediğe dik-
kat çekti. “Türkiye, onların yüzün-
den adeta temel ve beton mezarlı-
ğına dönüşmüştü. Altı yıllık sürede 
ülkenin neresine gittiysem, bunu 
gördüm. Karadeniz Sahil Yolu’nda 
bunun yaşadık. Bolu Tüneli’nde, 
Mavi Akım’da bunu yaşadık. İs-
tanbul metrosunda bunu yaşadık. 
Tembellik, ilgisizlik, iş bilmezlik 
yüzünden yarım bırakılan birçok işi 
bitirmek bizim iktidarımıza, bizim 
belediyelerimize düştü. Onun için, 
yeni bir hizmet anlayışıyla halkımı-
zın karşısına çıktık; farklı bir metot 
farklı bir yöntem benimsedik” di-
yen Başbakan, 29 ilçede inşa ettik-
leri altyapı yatırımlarının açılışını 
yaptıklarını; bu kapsamda 556 bin 
metre atık su şebekesi ve kolektörü, 
17 kilometre tünel, 2 bin 100 metre 

>>
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dere ıslahı yapıldığını kaydetti. Kul-
lanım suyundan kaynaklanan atık 
suların da çevreye zarar vermeden 
arıtılıp uzaklaştırılması gerektiğine 
işaret eden Erdoğan, açılışı yapılan 
altyapı yatırımlarından Paşaköy İle-
ri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin ikinci 
ünitesinin hayati öneme sahip ol-
duğunun altını çizdi. Bu tesisle gün-
lük 100 bin metreküp olan arıtma 
kapasitesinin yüzde 100 artırılarak 
200 bin metreküpe çıkarıldığını, 
yine bu arıtma tesisiyle 400 bin 
kişinin çevreye bıraktığı atık suyla 
kirliliğe neden olan karbon, azot ve 
fosforun bertaraf edildiğini anlatan 
Erdoğan, geri kazanılan atıklardan 
elde edilen biyogazdan üretilen 
enerjiyle de birçok tesisin aydınlan-
ma ve enerji ihtiyacının karşılandı-
ğını söyledi.
Paşaköy Arıtma Tesisi’nin deniz de-
şarjı yönünden de 570 bin metreküp 
kapasitesiyle de 2 milyon 280 bin 
kişiye hizmet vereceğini ve bu tesisle 

Anadolu Yakası sahillerinden Mar-
mara Denizi ve İstanbul Boğazı’na 
atık su girişinin tamamen son buldu-
ğunu kayden Erdoğan, Melen Projesi 
ile İstanbul’a Melen Çayı’ndan yeni 
su kaynağı sağladıklarını hatırlattı. 
Bütün bu hizmetlerin kendi iktidarla-
rı döneminde ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptığını yatırımlarla 
sağlandığını dile getiren Erdoğan, ya-
tırımların yeraltından, deniz altından 
gittiğini ifade ederek, ‘’Sizler yerin 
altında, denizin altından nelerin ol-
duğunu görmüyorsunuz. Eğer sürekli 
olarak yaptığımız işler göze hitap ed-
miş olsaydı görürdünüz. Minare görü-
nür, ama kuyu görünmez. İkisi de ha-
yırlı iş. Biz şimdi kuyuları yapıyoruz. 
Onlar bize lazım. Nedir o? Altyapı te-
sisleri. Öte yandan, Marmaray Projesi 
kapsamında İstanbul Boğazı’nın al-
tından Üsküdar’ı Sirkeci’ye bağlayan 
11’inci tüpü yerleştirdik ama kimse-
nin Boğaz’ın altındaki bu tüplerden 
haberi yok” dedi. 

İstanbul Boğazı’nın altından 
raylı sistem geçecek…

Sultan Abdülhamit’in de hayali 
olan Boğaz’ın altından raylı sistem 
geçirme işinin gerçekleştirileceğini 
belirten Erdoğan, “Bunu yapmak 
bize nasip oldu. Bizden öncekiler 
Avrupa ile Asya’yı üstten köprüyle 
birbirine bağladılar. Şimdi biz ray-
lı sistemle yeni bir adım atıyoruz. 
Bütün bu yatırımlarda gece gündüz 
demeden çalışan ve bu güzel işle-
re büyük katkısı olan işçilerimizin 
hepsini kutluyorum” dedi.

Hayal bile edilemez işlere 
imza atıldı

Törende konuşma yapan Başkan 
Kadir Topbaş da ülke kalkınmasın-
da yerel yönetimlerin büyük önemi 
olduğunu düşünen Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çıkarılan yeni ya-
salarla yerel yönetimlerin etki ala-
nını genişlettiğini belirterek, “Baş-
bakanımız reform nitelikli yasal 

düzenlemeler yaptılar. Bu düzenle-
melerle İstanbul’un tamamının so-
rumluluğu bize verildi. İşte burada 
altyapıdan sağlık tesislerine, sosyal 
tesislerden spor alanlarına kadar 
birçok konuda İstanbul’un tama-
mında çok ciddi yatırımlar gerçek-
leştirdik. Bugüne kadar yaptığımız 
yatırımlarımızın toplamı, 25 milyar 
Lira. Sadece İSKİ’nin yaptığı yatırım 
5 milyar TL. Ciddi yatırımlar bun-
lar” dedi.
İstanbul’un Avrupa’nın birçok ül-
kesinden daha büyük olduğunu 
belirten Başkan Kadir Topbaş, bu 
kentte, bir gün içerisinde 2 milyon 
metreküp su kullanıldığını, kulla-
nan suyun geri dönüşümü için çok 
ciddi çalışmalar yaptıklarını söy-
ledi. Beş yıllık görev süreleri bo-
yunca hayallere bile sığmayacak 
büyüklükte yatırımlara imza attık-
larını ifade eden Başkan Topbaş, 
konuşmasının devamında; “Düzce 
Melen’den aldığımız suda, Düz-

ce Belediyesi’nin yapmış olduğu 
arıtma tesisindeki yetersizlik ne-
deniyle bir problem vardı. O prob-
lemi çözdük. İstanbul’un hudut-
ları dışından bu şehre su teminin 
sağlarken insanımızın sağlığını da 
düşünerek hareket ediyor, yatırım-
larımızı ona göre yapıyoruz. Yine 
aynı şekilde biyolojik arıtma tesis-
lerimizin açılışını, ıslah ettiğimiz 
derelerin ve özellikle atık suları tü-
nellerle toplamak suretiyle gerçeği 

ortaya koyuyoruz” dedi. 29 Mart 
2009’da yapılacak yerel seçimler-
de demokrasi gereği halkın irade-
sini sandıkta göstereceğini ifade 
eden Topbaş, “Anadolu’da bir söz 
vardır; ‘Tarlada izi olanın, harman-
da yüzü olur’. Bizim tarlada izimiz 
var ve o yüzden içimiz rahat” dedi. 
Konuşmaların ardından Başbakan 
Erdoğan ve beraberindekiler sah-
nede kurdele keserek yatırımları 
hizmete aldı.n

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplam 2 milyar 869 milyon 560 bin 581 TL’lik 
yatırımla Silivri’den Tuzla’ya, Avcılar’dan Beykoz’a içme suyu, atık su arıtma 
ve dere ıslahı gibi alanlarda İstanbul’un altyapısına köklü çözümler getirdi. 

İşte İstanbul genelinde açılışı yapılan yatırımlar: 
• Paşaköy Atık Su Arıtma Tesisi 2. Ünite İnşaatı (100 bin m2) tamamlandı. 

(Çekmeköy Sancaktepe-Sultanbeyli-Pendik-Beykoz) 
• Paşabahçe Atıksu Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı Ünitesi (570 bin m2) 

hizmete alındı. (Beykoz)
• Düzce Atık Su Arıtma Tesisi (50 bin m2) bitirildi.
• İstanbul geneline 556 bin 777 metre atık su sebekesi ve kolektörü 

döşendi.
• 16 bin 964 metre tünel inşa edildi ve 2 bin 100 metre dere ıslahı 

yapıldı. (Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Esenler, 
Küçükçekmece, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Güngören, zeytinburnu, 
Sarıyer, Bayrampaşa, Esenler, Eyüp, Şişli, Silivri, Avcılar, Başakşehir, 
Büyükçekmece, Çatalca, Tuzla, Kadıköy, Kartal, Pendik, Ümraniye, 
Beykoz, Üsküdar, Maltepe)

Gaziosmanpaşa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilerek açılışı yapılan 72 hizmet arasında Edirnekapı tüneli ve yan 
yolları ile Edirnekapı-Sultançiftliği tramvay hattı da bulunuyor. Ayrıca 46 
yatırım ve hizmetin yapım aşaması devam ediyor. Toplam 118 yatırım ve 
hizmetin maliyeti 531 milyon 828 bin 52 TL. 

İstanbul büyükşehir belediyesi tarafından Gaziosmanpaşa’ya yapılan ve 
açılışı gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler:

• 98.194 metre atık su hattı. 
• 11.386 metre içme Suyu hattı. 
• İlçe genelinde cadde ve sokakların asfaltlanmasıyla yaya alanlarının 

düzenlemesi.
• 500 Evler İSMEK Kurs Merkezi.
• Gaziosmanpaşa Özürlüler Merkezi ve İSMEK Kurs Merkezi
• Bağlarbaşı caddesi aydınlatma işi.

İstanbul’a, 2 milyar 869 
milyon tl’lik yatırım daha

Gaziosmanpaşa’da
yatırım atağı 
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TOPKAPı KÜLTÜR PARKı, PANORAMA 
1453 TARİH MÜzESİ VE TOPKAPı 
SOSYAL TESİSLERİ, BAŞBAKAN 
ERDOğAN, BAKANLAR VE BAŞKAN 
TOPBAŞ TARAFıNDAN HİzMETE ALıNDı. 
İStanbullular dünyanın İlk tam 
panoramİk müzeSİnde Fetİh coşkuSunu 
yenİden yaşama şanSı elde ettİ.

TOPKAPı KÜLTÜR PARKı, PANORAMA 

topkapı’nın 
çehresi değişti...
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Topkapı Kültür Parkı, Panorama 
1453 Tarih Müzesi ve Topkapı Sos-
yal Tesisleri, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle 
hizmete açıldı. Ev sahipliğini İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın yaptığı törene Başbakan 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kül-
tür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ege-
men Bağış, İstanbul milletvekilleri, 
ilçe-belde belediye başkanları, Büyük-
şehir Bürokratları ile çok sayıda vatan-
daş katıldı. 
Büyük bir cihan imparatorluğundan 
miras İstanbul’un, Bursa, Van, Diyar-
bakır, Trabzon, Sivas, Konya, Edirne 
ve Sakarya’yı olduğu kadar, Saraybos-
na, Gümülcine, Üsküp ve Priştine’yi de 
temsil ettiğini belirten Başbakan Erdo-
ğan, “Burası İstanbul… İstanbul’da 
herkes kendi çapına, anlayışına, fel-
sefesine uygun, kendine yakışan işler 
yapar. Biz belediyecilik icraatlarımız-
la edebiyatımızdaki, tarihimizdeki 
İstanbul’u canlandırıyoruz. Açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Panorama 1453 
Tarih Müzesi, Topkapı Kültür Parkı ve 
Sosyal Tesisleri de bu anlayışımızın bir 
yansıması” dedi. Kendisinin belediye 
başkanı olduğu dönemde başlatılan 
projenin, Kadir Topbaş’ın başkanlık 
dönemine kadar tamamlanamadığına 
dikkat çeken Erdoğan, “Sayın Topbaş’ı 
ve bu projelerde emeği geçen herkesi 
ülkem ve İstanbullular adına tebrik 
ediyorum. Yavrularımız geleceğe o 
tarihin mehabetiyle bakacaklar ve 
‘Ben neymişim’ diyecekler. Biz aşağı-
lık kompleksi içinde yetişen değil, tam 
aksine, öz güveniyle yetişen bir genç-
lik istiyoruz” diyerek yapılan işlerin 
geleceğe nasıl yansıyacağını anlattı. 
Başbakan, “Burası bir mezbelelikti. 
Tinercilerin, şehir eşkıyalarının, do-
landırıcıların kol gezdiği yerlerdi. Sur 
içi İstanbul’un giriş kapısıdır. Burası 
29 Mayıs 1453 günü İstanbul’u fethe-
den o şanlı komutanın, o şanlı askerin 
İstanbul’a girdiği kapıdır. Burası Ulu-
batlı Hasan’ın Türk bayrağını diktiği 
yerdir” diyerek bölgenin tarihsel öne-
mine dikkat çekti. 
Büyükşehir Belediyesi’nin tamamla-

dığı Şişhane-Maslak metro hattının 
açılışını yaptıklarını, İstanbul’u met-
royla donattıklarını belirten Erdoğan, 
AK Partili belediyelerin, kendi sınırla-
rı içindeki alanlara büyük hizmetler 
götürdüğünü, özellikle İstanbul’da 
ulaşıma özel bir önem verildiğini, bu 
nedenle de Londra ve Paris metro hat-
larıyla yarışan bir görünüm kazandığı-
nı vurguladı. Erdoğan, medeniyetler 
beşiği İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti ilan edildiğini, tarihi ve kültü-
rel eserlerinin restorasyondan geçiril-
diğini, caddelerin çehresini değiştire-
cek yenilemeler yapıldığını ve dünya 
şehri kimliğine her geçen gün biraz 
daha yaklaştığını sözlerine ekledi. 

İstanbul’un
sembollerinden biri...

Törende konuşan Başkan Topbaş, 
açılışı yapılan tesisleri kent halkına 
sunmaktan büyük bir gurur duyduk-

larını belirterek, “Dünyanın önde ge-
len şehirlerinde, o şehirle özdeşleşen 
parklar vardır. Londra’da Hyde Park, 
New York’ta Central Park böyledir. 
Şehir parkları, ait oldukları kentlere 
ekonomik ve sosyal getiriler sağlar. İs-
tanbul, gelişip büyüdükçe bu gibi bü-
yük şehir parklarına olan ihtiyaç arttı. 
Bu düşünceden hareketle 14 yıl önce, 
Trakya Otogarı’nın bulunduğu bu yer-
de Topkapı Şehir Parkı projesine baş-
landı. Büyük emek vererek Topkapı’yı 
asli kimliğine yeniden kavuşturduk. 
Topkapı Kültür Parkı, İstanbul’un 
sembolü olmaya namzettir” dedi. 
Kentin, Tarihi Yarımada’nın hemen 
bitişiğinde, şehrin tam kalbinde, 354 
dönüm alan üzerinde, içinde her şeyi 
bulunan modern bir park kazandığına 
dikkat çeken Başkan Kadir Topbaş, 
dev parkta tiyatrosundan seyir tera-
sına, camilerinden havuzlarına, yürü-
yüş parkurlarından Osmanlı evlerine 

kadar pek çok sosyal donatı alanının 
yer aldığını söyledi. Başkan, konuş-
masını şu sözlerle sürdürdü: “Burası 
şehrin trafiğinden, gürültüsünden 
kaçmak için ideal bir yer olacak. Yarı 
yarıya yeşil alanla donatılan parkta, 
hemşerilerimiz bisikletle gezinti yapıp 
el sanatları çarşısı olarak düzenlenen 
Osmanlı Evleri bölümünde vakit geçi-
rebilecek. Dahası Panoramik Müze’yi 
gezebilecek, havuzların etrafında se-
rinleyebilecek ve yürüyüş parkurların-
dan faydalanabilecekler. Onlar aktivi-
telere katılırken çocuklarımız da oyun 
parklarında güvenle oynayabilecek. 
Bütün bu güzelliklerden faydalanırken 
otopark sıkıntısı çekilmeyecek. Burası, 
Türkiye’de, tarihi bir alana kurulan en 
büyük, en kapsamlı ve en modern park 
olma özelliğini taşıyor. Anadolu ve 
Trakya olmak üzere iki bölgeden olu-
şan Topkapı Kültür Parkı’nın toplam 
maliyeti kamulaştırma hariç yaklaşık 
148 milyon Lira oldu. Bugün Topka-
pı Kültür Parkı içinde açılışını yaptı-
ğımız Panorama 1453 Tarih Müzesi 
ile çok önemli bir ilke imza atıyoruz. 
Dünyanın belli başlı ülkelerinde ben-
zer müzeler bulunuyor. Belçika’daki 
Waterloo Panoraması, Lahey’deki 
Mestag Panoraması, Moskova’daki 

Napolyo’nun Moskova’yı işgalini konu 
alan panorama bunlara örnek göste-
rilebilir. Bizim yaptığımız müzesi ise 
dünyanın ilk tam panoramik müzesi.” 
Büyükşehir Belediyesi olarak, ulaşım, 
altyapı hizmetleri, konut projeleri gibi 
büyük yatırımların yanı sıra sosyal 
hizmetler üretmeyi de öncelikli bir 
vazife olarak gördüklerini dile getiren 
Başkan Topbaş, Topkapı Kültür Parkı 
içinde açılışı gerçekleştirilen Topkapı 
Sosyal Tesisleri’nde İstanbulluların ka-
liteli hizmeti uygun fiyata alabilecek-
lerini kaydetti.  

İstanbullular fethi yeniden 
yaşayacak…

Törende konuşmaların ardından 
Başbakan Erdoğan, Kültür ve Turizm 
Bakanı Günay, Başkan Topbaş ve mil-
letvekilleri Topkapı Kültür Parkı’nda 
inşa edilen Türkiye’nin ilk panora-
mik müzesi “Panorama 1453 Tarih 
Müzesi”nin açılışını gerçekleştirdi. 
Müzedeki tabloda 10 bin Osmanlı ve 
Bizans askerinin İstanbul’un fethi sıra-
sındaki halleri canlandırılıyor; 555 yıl 
önce 29 Mayıs’ta, Topkapı sur dışında, 
resmin sergilendiği noktada yaşanan-
lar yansıtılıyor. Müzenin, dünyada 
mevcut 30 kadar yarım panoramik 

müzeden ayrılan tarafı, tam pano-
ramik olması. Surların karşısında yer 
alan ağaç resmi, bugüne kadar yapıl-
mış en büyük ve en detaylı ağaç resmi 
olma iddiasını taşıyor. 3 bin metre-
karelik resmin, 650 metrekarelik bü-
lümünün üç boyutlu olması müzeyi 
ilginç kılan unsurlardan biri. Müzede 
yer alan tablo, 38 metre çapında, 
20 metre yüksekliğinde kubbesel bir 
yapı. İçinde 30 metre çaplı ve zemin-
den 5 metre yükseklikte bir platform 
mevcut. İzleyici platformun odağında 
bulunan 11 metrelik dairesel bir alan-
dan, panoramik resimle buluşuyor. Bu 
etkinin sağlanması için izleyici resme 
ancak 14 metre mesafeden bakabi-
liyor. Gökyüzü de, kubbesel olarak 
kesintisiz bir şekilde resmin üst bölü-
münü kapatıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Mü-
dürlüğünce yapımı gerçekleştirilen ve 
“Panorama 1453 Tarih Müzesi” ile 
147,5 milyon TL’ye mal olan Topkapı 
Kültür Parkı’nda, otopark, sosyal tesis, 
dükkânlar, süs havuzu, gölet, çocuk-
lar için oyun alanları yer alıyor. Park 
alanında ayrıca restore edilen bazı 
tarihi binalar ve Takkeci İbrahim Ağa 
Cami de bulunuyor.  n

törendekİ konuşmaSında, “BURASı, 29 
MAYıS 1453 GÜNÜ İSTANBUL’U FETHEDEN 
O ŞANLı KOMUTANıN, O ŞANLı ASKERİN 
İSTANBUL’A GİRDİğİ KAPıDıR. BURASı ULUBATLı 
HASAN’ıN TÜRK BAYRAğıNı DİKTİğİ YERDİR” 
DİYEN başbakan, teSİSlerİn yer aldığı 
bölGenİn tarİhSel önemİne dİkkat çektİ.  

>>
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İdo filosuna
taze kan

İdo, üç yenİ vapuru daha 
FİloSuna ekledİ. 

YENİKAPı-YALOVA HATTıNDA 
ÇALıŞAcAK KANUNİ SULTAN 

SÜLEYMAN VE YAVUz SULTAN 
SELİM HızLı FERİBOTLARıYLA 

İSTANBULLULARıN SEÇTİğİ FATİH 
YOLcU VAPURU, başbakan 

erdoğan’ın katıldığı törenle 
hİzmete alındı.
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Beş yıldır büyük bir kararlılık ve 
özveriyle çalışarak, toplam ula-
şım içinde deniz ulaşımının payını 
yüzde 2,5’ten yüzde 5’e çıkaran 
ve bu oranı yüzde 10 yükseltmek 
üzere projeler üreten Büyükşehir 
Belediyesi, İDO’nun filosuna üç 
yeni vapur ekleyerek amacına bi-
raz daha yaklaştı. Yenikapı-Yalova 
hattında sefer yapacak Kanuni 
Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan 
Selim feribotları ile İstanbullula-
rın oylarıyla seçilen Fatih vapuru, 
31 Ocak’ta Sirkeci’de düzenlenen 
bir törenle hizmete alındı. Törene 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ile birlikte Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış, Ulaştırma Bakanı Bi-
nali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Murat Başesgioğlu, 
İstanbul milletvekilleri, ilçe-belde 
belediye başkanları, Büyükşehir Be-
lediyesi bürokratları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.
Başbakan Erdoğan, törendeki ko-
nuşmasında İstanbul ulaşımına 
önemli bir ilavede daha bulunduk-
larını, yatırımlarla şehrin Avrupa 
Kültür Başkenti olduğunu, şimdiy-
se dünya başkentliği yapmaya ha-
zırlandığını, bu kentin Türkiye’nin 
özü ve özeti olduğunu belirtti. 
Sirkeci ile Üsküdar’ı denizin al-

tından birbirine bağlayan 11 adet 
tüpü yetkililer ve gazetecilerle 
gezdiklerini, Marmaray’ın süratle 
tamamlanacağını ve 2013’e gel-
meden hizmete gireceğini belirten 
Başbakan Erdoğan, İstanbul’daki 
trafiğin raylı sistemle entegre hale 
getirildiğine dikkat çekti. Yakın 
zamanda Gebze’den yola çıkan-
ların Ayazağa’ya, Çayırbaşı’na, 
Halkalı’ya kadar raylı sistemle gi-
debileceğini belirten Erdoğan, söz-

lerini, “Sizlerle daha çok bir arada 
olacağız ve çok şeyleri birlikte ko-
nuşacağız, çok açılışlar yapacağız. 
‘İşte Halep oradaysa arşın burada’ 
diyorum. Bak Kanuni Sultan Süley-
man, Yavuz Sultan Selim ve Fatih, 
torunları da burada.... Hep beraber 
geleceğin Türkiyesi’ni kuruyoruz. 
‘Durmak yok yola devam, durmak 
yok hizmete devam’ diyoruz. Her 
şey İstanbul için, her şey Türkiye 
için” diyerek tamamladı.

Hedef, deniz taşımacılığını 
yüzde 10’a çıkarmak

Törende konuşan Başkan Kadir 
Topbaş da İDO’ya ikisi hızlı feribot 
olmak üzere üç yeni araç daha ka-
zandırmanın mutluluğunu yaşadık-
larını belirtti ve ekledi: “Yenikapı-
Yalova Hattı’nda çalışacak Kanuni 
Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan 
Selim adlı feribotlarla ‘Haydi İs-
tanbul Vapurunu Seç’ kampanya-
sı kapsamında, İstanbul halkının 
oylarıyla seçilen Fatih Vapuru’nu 
hizmete alıyoruz. Bu vapurlar, Bü-
yükşehir Belediyesi olarak hayata 
geçirdiğimiz yeni ulaşım vizyonu-
muzun bir kanıtı. Kentlerde, toplu 
taşımanın gelişmesini medeniyet 
göstergesi olarak görüyor, alterna-
tif toplu taşıma hizmetleri sunmayı 
şehirlerin gelişmişlik ölçüsü olarak 
kabul ediyoruz. Toplu taşımaya, 
raylı sistemlere ve deniz ulaşımına 
ağırlık veriyoruz. Çalışmalarımızla 
İstanbul’da deniz ulaşımını ileriye 
taşıdık. Yolcu sayısı ve kârlılıkta 
her yıl yeni rekorlara imza atıyoruz. 
Yeni vapur ve gemilerle filomuzu 
büyütüyoruz. Artık kullanılamaz 
hale gelen vapurlarımızı bakıma 
alıp yeniliyoruz. Böylece bu gemile-
rin ömrünü uzatıyoruz. Ayrıca tüm 
iskelelerimizi yenileyerek yarınlara 
hazır hale getirdik. İstanbul kentiçi 
ulaşımında deniz ulaşımının payını 
artırmayı hedefleyip halkımıza de-

nizyolunu tercih etmelerini tavsiye 
ediyoruz. ‘Önceliğiniz köprü değil, 
deniz yolu olsun’ diyoruz. Bu kap-
samda İstanbul’da deniz ulaşımının 
kent içi ulaşımdaki payını yaklaşık 
yüzde 2,5’tan yaklaşık yüzde 5’e 
çıkardık. Hedefimiz bunu yüzde 
10’lara çıkarmak.”

87 iskelede, 102 vapur 
İstanbulluları taşıyor
İstanbul’da şehiriçi hareketliliğin 
dönemlerinde 11 milyondan 21 
milyona çıktığını hatırlatan Baş-
kan, deniz ulaşımındaki atılımların 
İDO’yu sektöründe dünyanın en 
önemli kuruluşlarından biri haline 
getirdiğini dile getirdi. “İDO 87 is-
kelede, 102 vapurla İstanbullulara 
hizmet veriyor. Yeni açtığımız 17 
hatla birlikte 34 hatta, günde 1300 
sefer yapıyor. İDO ile taşıdığımız 
yolcu sayısı 2004’te 11 milyon-
ken, bu rakam günümüzde bir hayli 
arttı. 2003 itibariyle yılda yaklaşık 
500 bin araç taşırken bugün bu sa-
yıyı 6,5 milyona çıkardık. İDO’nun 
2005’te 404 milyon Lira olan aktif 
büyüklüğü 2008’de yüzde 60 ar-
tarak 647 milyon TL’ye ulaştı. Bu 
muazzam başarıyı elde etmek için 
İDO’ya beş yılda 361 milyon do-
larlık yatırım yaptık” diyen Başkan 
Topbaş, konuşmasının devamında 
yeni araçların teknik özellikleriyle 
ilgili bilgi verdi: “Hizmete aldığımız 

hızlı feribotlar katamaran tipinde 
ve güvertesi açık olup iki yönlü 
yanaşma ve seyir imkânı sağlıyor. 
Boyu 85 metre, eni 21 metre olan 
feribotlar, 112 araç ve 600 yolcu 
kapasiteli. 2 bin 950 gros tonila-
toluk bu araçların güverteleri 4,30 
metre uzunluğunda ve 1,85 metre 
genişliğinde. Hızlı feribotlar saat-
te 22 deniz mili hız yapabiliyor. 
Araçlar, Damen Shipyards firması 
tarafından Çin’in Hong Kong ken-
tinde inşa edildi. İki hızlı feribot için 
yaklaşık 66 milyon Dolar’lık yatırım 
yaptık. İstanbul’dan Bursa, Bandır-
ma ve Yalova’ya sefer yapan hızlı 
feribot sayımız böylece sekizden 
10’a çıktı. Göreve geldiğimizde dış 
hatlardaki gemi sayısı dörttü. Bu sa-
yıyı beş yılda yüzde 150 artırmış ol-
duk. Söz konusu yatırımlarla Güney 
Marmara’yı İstanbul’a biraz daha 
yakınlaştırdık. Böylece daha fazla 
sayıda İstanbulluya daha hızlı ve 
güvenli seyahat imkânı yarattık.”
Törende konuşmaların ardından 
Başbakan Erdoğan ve beraberinde-
kiler kurdele keserek gemileri hal-
kın hizmetine sundular ve hemen 
ardından Fatih Vapuru’na binerek 
yetkililerden gemi hakkında bilgi 
aldılar. Daha sonra kaptan köşkü-
ne çıkaran Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan liderliğindeki heyet, 
Sirkeci’den Beşiktaş’a kadar vapur-
la seyahat etti. n

Şehir Hatları Vapurları’na 19 yıl aradan sonra bir yenisini eklendi. Boyu 
68, eni 13 metre olan Fatih Vapuru’nun hızı saatte 14 deniz mili. Manevra 
kabiliyeti yüksek bu vapurun 1800 kişilik yolcu kapasitesi var. Dünyanın 
en gelişmiş manevra gücü ve kabiliyetine sahip sistemleriyle donatılan 
vapur, İstanbullulara güvenli, hızlı ve konforlu yolculuk imkânı sağlayacak. 
Çevreci bir teknolojiyle üretilen vapurun yakıt sarfiyatı minimum, emisyon 
değerleriyse ideal düzeyde. Vapurun tasarımı engellilerin rahatlıkla 
kullanabileceği şekilde oluşturuldu; rampa ve zemin kaplaması, engelli 
tuvaleti, özel ışık ve ses düzeyi gibi tüm ayrıntılar göz önünde bulunduruldu. 
Vapurda ayrıca bebek bakım odası, revir, büfe, altı adet plazma TV ve evcil 
hayvan barınakları gibi sosyal alanlar da mevcut. Gemicilerin halat mahallinin 
yolculardan uzaklaştırılması, dolayısıyla can güvenliğinin en üste çıkarılması 
vapuru farklılaştıran noktalardan biri. 9,3 milyon Dolar’a mâl olan Fatih 
vapurunun ardından diğer vapurlar da hizmete alınacak. 

Fatih, marmara sularına indi...

>>
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hadımköy, yatırımlarla 
küçük bir şehir oldu…

BEŞ YıLDıR Hız KESMEDEN DEVAM EDEN 
BÜYÜK YATıRıM HAMLESİNİN BİR AYAğıNı DA HADıMKÖY 

OLUŞTURDU. büyükşehİr beledİyeSİ bu beldeye 
toplam 396 mİlyon tl’lİk hİzmet Götürdü.
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yerel yönetici, halka rağmen farklı 
adım atamaz. Bölgesiyle iç içe ol-
duğu için sorunları iyi bilir ve görür. 
Başbakanımızın İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı ile birlikte 
Türkiye’deki yerel yönetim anlayışı 
da gelişti. Hükümet kurulduktan 
sonra yetkilerin büyük bölümünü 
yerel yönetimlere devredildi. Göre-
ve geldiğimizde İstanbul’u dünyay-
la yarışan bir şehir haline getirece-
ğimizi söylemiştik. Beş yıl sonra gö-
rüyoruz ki, bir beldeye yaptığımız 
yatırımlar toplamı 396 milyon TL. 
Anadolu’da bazı iller dahi bu kadar 
yatırım görmemiştir” dedi.
CHP’nin park açılışı ve havuz ye-
nilenmesi gibi açılışlarına dahi Ge-
nel Başkan Deniz Baykal’ı davet 
ettikledini, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin 164 milyon TL’lik 
yatırımlar zincirinin açılışına ise 
yoğunluğundan dolayı Başbakan 
Erdoğan’ın katılamadığını vurgula-
yan Başkan Topbaş, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Daha önce ufak bir 

kar yağışında Hadımköylüler mah-
sur kalırdı. Şimdi yol, asfalt ve kar-
kış çalışmalarımızla bütün İstanbul 
her zaman ulaşılabilir durumda. 
Dönemimizde, Büyükşehir’e katılan 
köylerin yolları ilk kez sıcak asfalt 
gördü. E-5 ten itibaren Hadımköy’e 
uzanan bağlantı yolunu genişlete-
rek rahat hale getiriyoruz. TEM üze-
rinde köprü genişleme çalışması ya-
pıldı. Bu bölgede en önemli işlerden 
biri de İSKİ’nin su, atık su ve çevre 
yatırımlarıyla doğalgazın bölgeye 
gelmesidir. İstanbul’a yaptığımız 
yatırımlar toplamı 2009 yılı sonun-
da 28,5 milyar TL’ye ulaşacak. Bu-
nun 20 milyar TL’lik kısmını ilçe ve 

beldelerimize yaptık. Yatırımların 
yüzde 60’a yakınını ulaşıma ayıra-
rak İstanbul’un trafik ve erişim so-
rununun çözümü için raylı sistem, 
karayolu ve denizyolunda 12 mil-
yar TL yatırım yaptık. Raylı sistem-
lerimizi iki katına çıkardık ve metro 
yapımına hızla devam ediyoruz. Bu 
arada banliyö hattının Gebze’den 
Çerkezköy’e kadar uzatılması için 
Ulaştırma Bakanımız ile görüştüm. 
Bu da raylı sistemin bu bölge-
ye de geleceği anlamına geliyor. 
Öte yandan, metrobüs sistemiyle 
Avcılar-Zincirlikuyu arasında her 
gün 500 bine yakın insan taşıyoruz. 
Bu sitemi Beylikdüzü ile Anadolu 

Yakası’nda Söğütlüçeşme’ye kadar 
uzatınca yolcu sayısı 1,5 milyona 
ulaşacak. Birileri hizmetlerimizden 
rahatsız olabilir. İnanıyorum ki va-
tandaşlarımız bunlara prim verme-
yecektir.”
Törende konuşmaların ardından 
Hadımköy Belediye Başkanı Ali 
Osman Çolak tarafından beldeye 
yaptığı toplam 396 milyon TL’lik 
yatırımlardan dolayı Başkan Kadir 
Topbaş’a teşekkür plaketi takdim 
edildi. Ardından KİPTAŞ’tan ev al-
maya hak kazanan 10 vatandaşa 
evlerinin anahtarı teslim edildi ve 
kurdele kesilerek 164 milyon TL’lik 
yatırımların açılışı gerçekleştirildi.n

Büyükşehir Belediyesi’nin beş yıl 
içinde başlattığı ve hızla devam 
eden kalkınma atağı sonuçlarını 
ilçe ilçe, belde belde gösteriyor. 
Göreve geldikleri ilk günden itiba-
ren kenti tekrardan planlayan ve 
bu planlar doğrultusunda projeler 
üreten Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş ve ekibi, kısa süre-
de tamamladığı işleri tek tek halkın 
hizmetine sunmayı sürdürüyor. Ha-
dımköy beldesi de yapılan yatırım-
lardan payını aldı. Beldeye bugüne 
kadar dev hizmetler götüren Büyük-
şehir Belediyesi, son olarak da KİP-
TAŞ Konutları’nı halka sundu. 1540 
konutu kapsayan KİPTAŞ Hadım-
köy Konutları’nın birinci etabının 
hizmete alımı nedeniyle 9 Ocak’ta 
düzenlenen törene Başkan Kadir 
Topbaş’ın yanı sıra, Bayrampaşa 
Belediye Başkanı Hüseyin Bürge, 
Zeytinburnu Belediye Başkanı Mu-
rat Aydın, AK Parti İstanbul Millet-
vekili Feyzullah Kıyıklık, Hadımköy 
Belediye Başkanı Ali Osman Çolak, 
İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sek-
reter Yardımcısı Muzaffer Hacımus-
tafaoğlu, İSKİ Genel Müdürü Mevlüt 
Bulut, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet 
Yıldırım ile çok sayıda belde bele-
diye başkanı ve vatandaş katıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
tamamladığı yatırımlar arasında 
1540 konutluk KİPTAŞ Hadımköy 1. 
Etap Konutları’yla birlikte 195 bin 
232 metre içme suyu şebeke hattı, 
Hadımköy İSMEK kursu, 850 met-
re atık su kanalı ile beldeye bağlı 
bütün köy yollarının asfaltlanması 
da yer alıyor. Bu beldede beş yılda 
yapılan 396 milyon 232 bin TL’lik 
yatırım ve hizmetlerin, 378 milyon 
914 bin TL’lik kısmı Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından karşılandı.
KİPTAŞ’ın inşa ettiği konutlar, bel-
denin daha modern ve daha yaşa-
nabilir görünüm kazanmasına ara-
cılık edecek. KİPTAŞ, söz konusu 
bölgede yol, su şebekesi, laboratu-
arlarla donatılmış okullar, parklar 
ve mezarlık düzenlemesiyle birlikte 
53’ü tamamlanmış, toplam 64 yatı-
rım gerçekleştirdi.

Hadımköy Belde Belediyesi de 7 
milyon 85 bin TL harcayarak Ha-
dımköy Kültür Merkezi’nin yeni-
lenmesini, Ömerli Mahallesi Köy 
Konağı’nın kurulmasını, Sazlıbosna 
ve İstasyon mahallelerinde park 
oluşturulmasını, Şehir Merkezi, Şe-
hitlik, Nurettin Sözen, Turgut Özal, 
Fatih Sultan Mehmet caddeleri 
ile Derinyol ve Geçit sokaklarına 
aydınlatma tesisatlarının yerleş-
tirilmesini, Deliklikaya, Nakkaş, 
TOKİ, İstasyon, Kartaltepe, Yeşil-
bayır, Sazlıbosna mahallelerine çok 
amaçlı modüler spor sahaları yapıl-
masını, belediye ve halk otobüsleri 
İçin merkez durak ve hareket amir-

liği kurulmasını, Şehitlik ve Uğur 
Mumcu caddelerinde yol yapımını, 
Hastane, İstasyon, Yeşilbayır, Saz-
lıbosna mahallelerindeki yollarınsa 
asfaltlama, bakım ve onarımı işleri-
nin tamamlanmasını sağladı. 

Kentin beldelerine 
benzeri görülmemiş yatırım 

Törende konuşan Başkan Kadir 
Topbaş, globalleşen dünyada kent-
leşme ve teknolojik gelişmelerin 
yerel yönetimlerin önemini daha 
da bariz kıldığını, gelişmiş ülkelerin 
kalkınmasında belediyelerin üst-
lendiği rolün çok daha büyük oldu-
ğunu söyledi. Başkan Topbaş, “Bir 

Son beş yıl içerisinde Hadımköy’e dev yatırımlar yapan ve son olarak da 
KİPTAŞ aracılığıyla binlerce ailenin sağlıklı bir ortamda hayat sürmesine 
aracılık eden Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına bundan sonra da hız 
kesmeden devam edecek. İşte bu beldede bugüne kadar hizmete alınan 
yatırımlar ile kısa zamanda tamamlanacak olan projeler ve programlanan işler. 

biten yatırım ve hizmetler:
• TEM Hadımköy Gişeleri - Hadımköy Arası (8,5 Km) Duble Yol İnşaatı
• Hadımköy Geneli Yol Düzenleme İnşaatı
• Hadımköy TEM Üst Geçit Köprüsü Genişletmesi Kavşak İnşaatı
• Osmangazi İlköğretim Okulu
• Hadımköy İlköğretim Okulu Kapalı Spor Salonu
• Hadımköy’e 2419 m Doğalgaz Hattı döşendi
• E-5 Hadımköy Kavşağı Yeşil Alan Yapımı
• Hadımköy İlköğretim Okulu, Örfi Çetinkaya İlköğretim Okulu’na Yazıcı, 

Tarayıcı, Projeksiyon, Perde, Bilgisayar Temini ile Hadımköy Örfi 
Çetinkaya Anadolu Lisesi’ne Fizik Laboratuarı Yapımı

• Çatalca Bilgi Erişim Merkezi Açıldı. Üye sayısı 646 kişi olup 16 bilgisayar 
ile hizmet veriyor.

devam eden yatırım ve hizmetler:
• Hadımköy 2.Etap Başak Toplu Konutları (2150 Konut, cami, Kreş, Yurt, 

Ticaret Merkezi, Yönetim Binası, Belediye Hizmet Binası).
• TEM Çıkışı D–100 Bağlantı Yolu Hadımköy Kavşağı ve Akçaburgaz Alt 

Geçidi ve Bağlantı Yolu İnşaatı.
• Hadımköy 2.Etap Başak Toplu Konutları Okul İnşaatı.
• Hadımköy Merkez, Hadımköy-Yassıören Yolu Yağmur suyu Çalışmaları.
• Bahşayış Karaağaç Köy Yolu, Baklalı Köyiçi Yolu, Hadımköy Merkez 

Yaya Alanı Düzenleme Çalışmaları 
• E–33 Hadımköy Kavşak Yeşil Alanların Bakım ve Onarımı
• TEM Hadımköy Kavşak Yeşil Alanların Bakım ve Onarımı

planlanan yatırım ve hizmetler:
• Hadımköy Bilgi Evi İnşaatı
• Hadımköy Stadı Tribün İnşaatı

Sıra yeni yatırımlarda…
>>
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şunları söyledi: “Anadolu’da güzel bir 
söz var. ‘Tarlada izi olanın harmanda 
yüzü olur’. Bizim tarlada izimiz var. İn-
şallah harmanda da yüzümüz olacak. 
Görev süremiz boyunca İstanbul’da 
nüfus 1,5 milyon arttı ve 620 bin yeni 
araç trafiğe girdi. 50 yılda, 12 milyon 
göç alan İstanbul’da kimse ‘Bu şehir 
planlı olsun’ demedi. Başbakanımız 
döneminde yapılan planlar da açılan 
davalar sonucunda iptal edildi. Ancak 
bir şehirde arazi kullanım kararları ol-
mazsa, plansız ve çarpık gelişme orta-
ya çıkar. Göreve geldiğimizde kimseyi 
mağdur etmeden, kenti yeniden ele 
alarak planladık. Ulaşımdan sağlığa, 
sosyal konulara kadar her alanda 
planlar, projeler hazırladık. Dönemi-
mizde Büyükşehir Belediyesi olarak 
sınırlarımızın Tekirdağ’dan Gebze’ye 
kadar büyümesine rağmen 25 milyar 
TL yatırım yaparak hizmet almayan 
nokta bırakmadık. İlçe ve beldelere 20 
milyar TL yatırım yaptık. Bunun 12 mil-
yarını ulaşıma harcadık ve bütçemizin 
önemli bir bölümünü raylı sistemler 
için kullandık. 44 kilometre devraldı-
ğımız raylı sistemi, 78 kilometreye çı-
kardık. Şu anda raylı sistemlerle 1 mil-
yon 900 bin kişi taşıyoruz. 2012’de ise 
devam eden hatların tamamlanma-
sıyla 7 milyon kişi taşıyacağız. Nihai 
hedef, 618 kilometrelik metro ağıyla 
İstanbul’u örmek. Görülüyor ki, döne-
mimizde, birkaç döneme sığmayacak 
kadar çok büyük yatırımlar yapmışız. 
Bizim idealimiz hizmet.”

İstanbul, altyapı yatırımlarıyla 
ağ gibi örüldü…

İETT’ye 650 yeni otobüs alarak ulaşı-
mı konforlu hale getirdiklerini, Avcılar 
ile Zincirlikuyu arasında inşa ettikleri 
metrobüs hattıyla her gün ortalama 
500 bin kişiyi taşıdıklarını dile getiren 
Topbaş, “Sadece Pendik’e 696 milyar 
TL’lik yatırım yaptık. İlçe belediyesinin 
yatırımlarıyla bu rakam 1 milyar TL’ye 
yaklaştı. İstanbul’da günde 15 bin ton 
çöp toplanıyor ve 2 milyon metreküp 
su kullanılıyor. Bunların bütün siste-
matiğini kurduk. İstanbul’da susuzluk 
problemi yaşatmadık. Atık su kanalla-
rıyla denizlerin kirlenmesini önlüyoruz 

ve çöplerimizi zararsız bir şekilde ber-
taraf ediyoruz. Su, atık su ve doğalgaz 
gibi altyapı yatırımlarıyla beş yılda 
şehrin altını üstüne getirdik. Kadın ve 
Aile Sağlığı Merkezleri kurduk. Yılda 
480 bin bayan buradan istifade edi-
yor. Özürlü ve yaşlı vatandaşlarımıza 
evlerinde bakıyoruz, tedavi ediyoruz. 
TOKİ ve KİPTAŞ vasıtasıyla yaptığımız 
konutlarla vatandaşlarımızı ödeye-
bileceği taksitlerle kaliteli ev sahibi 
yapıyoruz. İstanbul’da 50 bin öğren-
cimize ayda 100 TL’lik burs veriyor-
duk. Ama ana muhalefet partisi bunu 
öğrencilerimize çok gördü ve Anayasa 
Mahkemesi’nde bunu iptal ettirdi. Sa-
nıyorlar ki, burs alamazlarsa insanlar 
bizden soğur. Arzumuz kimsenin bun-
lara ihtiyacı olmaması. Ama insanlar 
belli bir gelir seviyesine ulaşıncaya ka-
dar bu yardımları yapmak bizim sosyal 
sorumluluğumuz” dedi.
Üç dönem Pendik Belediye Başkanı 
görevini sürdüren Erol Kaya’nın veda 
konuşmasının ardından kürsüye gelen 

AK Parti Pendik Belediye Başkan Ada-
yı Dr. Salih Kenan Şahin ise, 500 bin 
nüfuslu Pendik’e hizmet etmenin çok 
onur verici bir görev olduğunu belirtti. 
Şahin, “Bizi seçerseniz, bunun hakkını 
vermek için gece gündüz, takatimi-
zin son noktasına kadar çalışacağız. 
AK Parti belediyeciliğini daha yüksek 
noktalara taşımak için ekibimizle bir-
likte göreve hazırız. Kavganın değil, 
uzlaşmanın tarafı olacağız. Büyük-
şehir Belediye Başkanımız da beş yıl 
boyunca İstanbul’da kavganın değil, 
hizmetin tarafında oldu. İstanbul çok 
önemli yatırımlar aldı. 29 Mart akşamı 
AK Parti’nin zaferini hep birlikte kutla-
mayı hedefliyoruz” dedi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, toplantının ardından Erol 
Kaya ve Salih Kenan Şahin ile birlikte 
Pendik’te esnaf ziyaretinde bulundu. 
Gezi sırasında işyeri sahipleriyle va-
tandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan 
Topbaş, onlarla sohbet ederek dilek 
ve talepleri dinledi. .

AK Parti İl Başkanlığı, 24 Ocak’ta 
Pendik’te “İstanbul için hizmete hız 
kesmeden devam” konulu toplantı 
düzenledi. Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, Pendik Belediye 
Başkanı Erol Kaya ve AK Parti Pen-
dik Belediye Başkan Adayı Dr. Salih 
Kenan Şahin ile vatandaşlar katıldığı 
toplantıda kürsüye gelen Başkan, 
“İnsanı yücelt ki devlet yücelsin” an-
layışıyla siyaset yaptıklarını belirterek, 
“Önümüzde 29 Mart Yerel Seçimleri 
var. Tüm siyasi partiler bu yarışta ken-
dilerini ifade etmeye çalışacak ve şe-
hirlerimizi, ilçelerimizi yönetmek için 
sizlerden yetki isteyecek. Biz ‘insanı 

yücelt ki, devlet yücelsin’ anlayışıyla 
siyaset yapıyoruz. Kavgayla değil, hiz-
metle işimi var. Bu seçim sürecinde de 
hizmetlerimizi anlatacağız” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
olmasıyla birlikte Türkiye’deki yerel 
yönetim anlayışının değiştiğini vurgu-
layan Başkan Kadir Topbaş, milletle 
aynı duyguları paylaşmayanların hiz-
met etmesinin de mümkün olmaya-
cağının altını çizdi. Başkan, “Bu seçim, 
yerel kaynakların nerelere kullanı-
lacağı açısından çok önemlidir. Bizi 
seçimde ilçe belediyelerimizle birlikte 
tekrar güçlü kılarsanız, hizmetlerimiz 
o denli büyüyerek devam eder. Bu 
yetki sizde… Bugün, 15 yıl boyunca 
bu hizmet aşkıyla çalışan Pendik Be-
lediye Başkanımız Erol Kaya, sizlerle 
vedalaşıyor ve bir diğer kardeşimiz, 
Salih Kenan Şahin sizlere hizmet için 
ağır bir sorumluluğu üzerine alarak 
Pendik Belediye Başkanlığı’na aday 
oluyor. Sonuçlar İstanbul ve bizim için 
hayırlı olacak. Kamuoyu yoklamala-
rında bize verdiğiniz desteği sandığa 
yansıtmanızı diliyorum” dedi.
Dünyanın gıptayla baktığı bir şehre 
beş yıl başkanlık yaptığını, İstanbul’un 
nasıl bir anlam taşıdığını çok iyi bil-
diklerini, beş yıl boyunca atalardan 
emanet bu kente birçok hizmet getir-
diklerini belirten Başkan Kadir Topbaş, 
geriye dönüp baktıklarında yapılma-
yan, yapmadıkları için hayıflandıkları 
bir hizmetin olmadığını vurguladı. 
Başkan Topbaş, sözlerinin devamında 

AK PARTİ İL BAŞKANLığı’NıN PENDİK’TE DÜzENLEDİğİ 
TOPLANTıYA KATıLAN BAŞKAN TOPBAŞ, “İnSanı 
yücelt kİ, devlet yücelSİn” anlayışıyla SİyaSet 
yaptıklarını belİrterek, “İSTANBULLULARDAN KAMUOYU 
YOKLAMALARıNDA BİzE VERDİKLERİ DESTEğİ, SANDığA DA 
YANSıTMALARıNı DİLİYORUM” DEDİ.

Büyükşehir Belediye Meclisi, tarih öncesi döneme ait yerleşim yeri olan 
Pendik Höyüğü’nün gerçek boyutlarıyla gün yüzüne çıkması amacıyla 
bölgedeki SSK arazisinin 1. derece SİT alanı kapsamına alınmasını onayladı. 
Pendik Höyüğü, Fikirtepe, Erenköy, Tuzla, İznik Ovası ve Göztepe yerleşme 
yerleriyle birlikte Kuzey Batı Anadolu’nun en eski Neolitik Çağ yerleşim 
yeri olarak biliniyor. Pendik’in bir kilometre doğusunda yer alan höyükten 
çeşitli zamanlarda yapılan kazılarda geometrik desenli kadeh, küp, testi, 
iğne, olta, kemikten yapılmış eşyalar, kaşık, ıspatula ve cilalı balta gibi pek 
çok eser çıkarıldı. Çeşitli arkeolojik kazı ve araştırmalara sahne olan höyükte; 
Anadolu ve Balkan özelliklerini taşıyan bir kadın heykelciği, az sayıda 
hayvan heykelciği parçaları, saplı damgalı mühür atma taşları ve balıkçılıkta 
kullanıldığı anlaşılan taş ağırlıklar da bulundu.
Tarih öncesi bir yerleşim yeri olan Temenye Burnu ve Temenye Koyu’nda 
yapılan kazılarda ise, bir ila beş metre çapında taban düzlemleri olan, oval 
veya yuvarlak biçimli kulübeler olduğu ortaya çıktı. Bulgular, Temenye’nin 
Pendik’ten daha eski bir tarihi olduğunu işaret ediyor. Bizans döneminde 
“Kasilaos” diye adlandırılan Temenye’de; Hz. Yahya Kilisesi olarak da bilinen 
Saint jean Babtist Kilisesi, Ayios İoanis Prodromos Ayazması ve kilisenin 
arkasında Yunan ve Roma dönemlerine ait mezarlıklar da bulunuyor. 

pendik höyüğü gün yüzüne çıkacak…

İstanbul için hizmete, 
hız kesmeden devam…

BEŞ YıL BOYUNcA ATALARDAN EMANET 
BU KENTE BİRÇOK HİzMET GETİRDİKLERİNİ 
BELİRTEN BAŞKAN KADİR TOPBAŞ, GERİYE 
DÖNÜP BAKTıKLARıNDA yapılmayan, 
yapmadıkları İçİn hayıFlandıkları bİr 
hİzmetİn olmadığını vurGuladı.

>>
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göre çok farklı bir konuma geldi-
ğine işaret eden Başkan Topbaş, 
“Daha yapacak çok işimiz var. 
Gelecek dönem Çekmeköy’ün 
orman istif alanına metro bağ-
lantılı 8 bin kişilik bir stat yap-
mayı planlıyoruz. İstanbulluların 
bütün bu iyi niyetli hizmetleri-
mizi göreceğini; 29 Mart Yerel 
Seçimleri’nde çamur atma ama-
cıyla yapılan manipülasyonla-
ra inanmayacağını biliyorum. 
Sandık başına gittiğiniz zaman 
kaynaklarınızı, İstanbul’u ve 
Türkiye’yi emanet edeceğiniz 
insanları seçeceksiniz. Beldele-
rin kendi imkânlarıyla burala-
ra hizmet vermeleri mümkün 
olmadığından, Hükümetimiz, 
İstanbul’daki beldeleri birleştire-
rek sekiz ayrı ilçe daha oluştur-
du. Önümüzdeki dönem hizmet-
lerimiz sizin desteğinizle hız kes-
meden devam edecek” diyerek 
sözlerini tamamladı.
Alemdağ Belediye Başkanı Meh-
met Yaşa da beldenin Büyükşe-
hir Belediyesi’nin desteğiyle çok 
güzel hizmetler kazandığını be-
lirterek, “Büyükşehir Belediye-
miz, beldemize yaklaşık 53 mil-
yon TL’yi bulan çok önemli ya-
tırım ve hizmetler yaptı. Devlet-
vatandaş işbirliğiyle, özellikle 
eğitimde çok önemli adımlar at-
tık. Alemdağ, ilköğretim ve lise 
konusunda gelecek on yılı göz 
önüne alarak okullarını tamam-
ladı. Meslek lisesi projemiz var. 
Spora, hem Büyükşehir Beledi-
yesi hem de biz özel bir önem 
verdik. Mayıs’ta yeni ve modern 
bir saha hizmete girecek” dedi.
Başkan Kadir Topbaş ve bera-
berindekiler, konuşmaların ar-
dından öğrencilerle birlikte kur-
dele keserek 32 milyon TL’lik 
yatırımın açılışını gerçekleştirdi-
ler. Başkan Topbaş, daha sonra 
Alemdağ Belediyesi tarafından 
yaptırılan Spor ve Sosyal Tesis’i 
gezerek yetkililerden tesisle ilgili 
bilgi aldı.n

İstanbul’un yeni ilçelerin-
den Çekmeköy’ün Alemdağ 
Beldesi’nde gerçekleştirilen 32 
milyon TL’lik yatırım, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katıldığı toplu açılış töreniyle, 5 
Ocak’ta hizmete alındı. Törene 
Çekmeköy Kaymakamı Mehmet 
Arslan, Alemdağ Belediye Baş-
kanı Mehmet Yaşa, AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Mehmet Sek-
men, Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, İSKİ Genel Müdürü 
Mevlüt Vural ile çok sayıda bel-
de belediye başkanı, AK Parti 
ilçe yöneticileri ve vatandaşlar 
katıldı. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi, hizmete alınan yatırım-
lar için 30 milyon 314 bin TL’lik 
harcama yaptı. Beş yıl içinde 
Alemdağ’da gerçekleştirilen 84 
milyon 310 bin TL’lik yatırımın 
yaklaşık 53 milyon TL’lik kısmı 
yine Büyükşehir Belediyesi’nce 
karşılandı. 
Büyükşehir Belediyesi’nce ger-
çekleştirilen yatırımlar arasında 
Alemdağ ile Reşadiye arasında 
döşenen 4 bin 300 metrelik isale 
hattı, 92 kilometrelik içme suyu 
şebekesi, Hüseyinli-Reşadiye-
Sırapınar köy yolları, Şile yan 
yolu, dokuz caddenin tamamen 
yenilenme çalışmaları ve Alem-
dağ Çatalçeşme Parkı da yer 
alıyor. Alemdağ Belediyesi’nin 1 
milyon 700 bin TL’ye mâl ettiği 

spor ve sosyal tesisi de aynı tö-
renle hizmete alındı.
Hizmete alım töreninde davet-
lilere hitap eden Başkan Kadir 
Topbaş, çok önemli medeniyet-
ler kurmuş bir milletin evlatla-
rı olarak tarihin çeyiz sandığı 
İstanbul’a hizmet ettiklerini vur-
guladı ve ekledi: “İstanbul’un 
her noktasında, her alanda yap-
tığımız yatırımlar 22,6 milyar 
TL’ye ulaştı. Şehrimize birkaç 
döneme sığmayacak kadar çok 
yatırım yaptık. Cumhuriyet dö-
nemi boyunca kentimize toplam 
57 kavşak yapılırken, biz sadece 
bu dönemde 169 kavşak ve yol 
düzenlemesi bitirdik. 42’sinin 
yapım çalışmaları devam ediyor. 
Dönemimizde çoğunluğu met-
ro yatırımlarına ayrılmak üzere 
ulaşıma 11,5 milyar TL yatırdık. 

Projelerini tamamladığımız 618 
kilometrelik metro hattını bir bir 
hayata geçirerek kentimizi raylı 
sistem ağıyla örüyoruz. Göreve 
geldiğimizde 44 kilometre olan 
raylı sistemi, yeni hatlar açarak 
73 kilometreye çıkarttık. 63 ki-
lometrelik metro çalışması ise 
devam ediyor. Çalışmaları de-
vam eden Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy, Çekmeköy-Taşdelen-
Yenidoğan-Sultanbeyli ve 
Kadıköy-Ümraniye, Sancaktepe-
Sultanbeyli hatları tamamlan-
dığında, İstanbullular bura-
dan Sarıyer’e, Silivri’ye ya da 
Beykoz’a metroyla gidebilecek.”

Hizmetler,
bundan sonra da sürecek!
Çekmeköy ve Alemdağ’ın yapı-
lan yatırımlarla beş yıl öncesine 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HİzMET zİNcİRİNE İSTANBUL’UN 
YENİ İLÇELERİNDEN ÇEKMEKÖY’ÜN ALEMDAğ BELDESİ’Nİ 
DE KATTı. belde beledİyeSİ’nİn de katkılarıyla 
Gerçekleştİrİlen 32 mİlyon tl’lİk yatırım, törenle 
hİzmete alındı. 

alemdağ, yatırımlarla 
yeniden doğdu

>>
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metro yapımına hızla devam et-
tiklerini vurgulayarak, “Kimsenin 
hayal bile edemeyeceği çok bü-
yük işler gerçekleştirdik. Biz insan 
merkezli bir hizmeti kendimize şiar 
edindik ve bu anlayışla yola çıktık. 
Dönemimizde sadece Arnavuktöy’e 
913 milyon TL yatırım yaparak yol, 
su, atık su, doğalgaz, sağlık ve spor 
ihtiyacını karşıladık. Arnavuktöy, 
yatırımlarımızla beldeden ilçeye 
dönüştü” dedi. Arnavutköy’e metro 
getirilmesi için çalışmaların devam 
ettiğini ifade eden Başkan Topbaş, 
İstanbul’daki bütün yerleşim alan-
larının medeni imkânlara kavuşma-
sı gerektiğini ve gelecek kuşakların 
yaşamaktan mutlu olacağı bir şehir 
oluşturmak için projeler ürettikleri-
ni anlattı. Plansız yapılaşma nede-
niyle bazı ilçe ve beldelerin baskı 
altında olduğuna dikkat çeken Baş-
kan, “Plan düzenlemelerimiz ta-
mamlanmak üzere. Bu konuda siz-
lerden biraz daha sabır bekliyorum. 
Beş yıl önce buraya geldiğimizde 
yol, su, doğalgaz ve altyapı iste-
diniz; hepsini getirdik. Daha önce 
atık sular sokaklarda akıyordu. Bu 
yatırımları bir bir tamamladık. Artık 
düzenli ve düzgün bir şehir oluştur-
ma çalışmaları yapma noktasına 
geldik. Düzenlemeler daha devam 
ediyor, bittiğinde Arnavutköy’ün 
ana caddesi geçiş yolu olmayacak. 
Yol başka bir taraftan geçirilerek 
buradaki araç baskısı ortadan kal-
dırılacak” dedi.

İnsaf sahipleri gelişmeyi 
takdir ediyor...

Arnavutköy Belediye Başkanı Ha-
şim Baltacı da ilçeye yapılan yatı-
rım ve hizmetlerden dolayı Başkan 
Topbaş’a teşekkür ederek, “Geçmişi 
göz önüne getiriyorum. Sadece 15 
yıl önce şu anayol asfalt yapılsın 
diye Ankara’ya yüründüğünü hatır-
lıyorum. ‘Başkanım sadece atık su 
problemini çözün, sizden başka bir 
şey istemiyoruz’ diyenlerin sesleri 
kulaklarımda. En yakın hastanenin 
bölgemize 30-35 kilometre uzak-
taydı. ‘Hastane hayal mi, acaba olur 

mu?’ diyen vatandaşlarımızın sözleri 
hafızamda. Yine ‘Doğalgaz gelecek’ 
dediğimizde, ‘Hele o sonraya kalsın, 
biz kömür yakmaya razıyız’ diyor-
lardı. Çok uzun zaman değil, beş yıl 
içinde Başkanımız Kadir Topbaş’ın 
ilçemize ve İstanbul’a yapmış oldu-
ğu hizmetler gün gibi aşikâr. Bugün 
Arnavutköy’ün gelmiş olduğu sevi-
yeyi, insaf sahipleri görüyor ve çok 
iyi takdir ediyor” dedi.

Törende konuşmaların ardından 
Başkan Topbaş ve beraberindeki-
ler, kurdele keserek yatırımların 
toplu açılışını gerçekleştirdi. Ar-
navutköy Belediye Başkanı Haşim 
Baltacı, ilçeye yapılan hizmetlere 
teşekkür amacıyla Başkan Topbaş’a 
Beyoğlu’nu tasvir eden yağlı boya 
tablo hediye etti. Başkan Topbaş, 
daha sonra bir süre vatandaşlarla 
sohbet ederek sorunlarını dinledi.n

İstanbul’un yeni ilçelerinden biri 
olan Arnavuktöy ve çevre beldeleri, 
hizmet zincirinin bir parçası oldu. 
Büyükşehir Belediyesi’nin yeni ilçe-
ye yönelik çalışmaları tamamlandı 
ve toplam değeri yaklaşık 180 mil-
yon TL’ye ulaşan yatırımlar, toplu 
açılış töreniyle Arnavutköylülerin 
hizmetine sunuldu. Arnavutköy’e 
bugüne dek toplam 913 milyon 
TL’lik hizmet götürülen Büyükşehir 
Belediyesi’nin yeni yatırımları ara-
sında cadde, sokak ve köy yollarının 
yapımının yanı sıra 102,5 kilomet-

relik yağmur suyu kanalı, 3,5 kilo-
metrelik atık su tüneli, 6,7 kilomet-
relik içme suyu hattı ve Arnavutköy 
Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi gibi 
47 ayrı iş bulunuyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin Arnavuktöy’de ta-
mamladığı, yapmaya devam ettiği 
ve planladığı yatırımların maliyeti 
ise 733,5 milyon TL.

Yatırımlar, 
Arnavutköy’ü ilçe yaptı!

Arnavutköy Meydanı’nda düzen-
lenen toplu açılış törenine Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın yanı sıra, Arnavuktöy 
Kaymakamı Hürrem Aksoy, Beledi-
ye Başkanı Haşim Baltacı, İSKİ Ge-
nel Müdürü Mevlüt Vural, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Ulaşımdan 
Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı 
Muzaffer Hacımustafaoğlu ile çok 
sayıda ilçe-belde belediye başkanı 
ve vatandaş katıldı. Açılışta vatan-
daşlara hitap eden Başkan Topbaş, 
dönemlerinde raylı sistemleri iki 
katına çıkardıklarını ve kilometresi 
50 milyon Dolar olmasına rağmen 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ARNAVUTKÖY’DE 
GERÇEKLEŞTİRDİğİ yaklaşık 180 mİlyon tl’lİk yatırım 
törenle hİzmete Gİrdİ. YENİ YATıRıMLARLA BİRLİKTE 
ARNAVUTKÖY’E toplam 913 mİlyon tl’lİk hİzmet 
Götürüldü.

Arnavutköy’e bugüne kadar 913 milyon TL’lik yatırım yapan Büyükşehir 
Belediyesi, hizmetine bundan sonra da devam edecek. Yapımı süren 
çalışmaların yanı sıra planlanan “deniz şarjı inşaatı”, “arıtma tesisi deşarj tüneli 
inşaatı”, “Hadımköy Bilgi Evi inşaatı” ve “Hadımköy Stadı tribün inşaatı” ile 
Arnavutköy, İstanbul’a yaraşır ilçelerden biri haline gelecek. 

büyükşehir belediyesi’nin ilçe sınırları içinde yapımına devam ettiği işler 
şunlar: 
• KİPTAŞ Hadımköy 2. Etap Başak Toplu Konutları (2 bin 150 konut, okul, 

cami, kreş, yurt, ticaret merkezi, yönetim binası, belediye hizmet binası).
• KİPTAŞ Arnavutköy Başak Toplu Konutları (768 Konut, ticaret merkezi, 

yönetim binası, sosyal tesis).
• 28 adet köye hizmet verecek 250 metreküp gün ve 500 metreküp/ gün 

kapasiteli köy atık su arıtma tesisi.
• Ambarlı Atık Su Arıtma Tesisi (400 bin metreküp/ gün kapasiteli).
• TEM Çıkışı D-100 bağlantı yolu Hadımköy Kavşağı ve Akçaburgaz 

altgeçidi ve bağlantı yolu inşaatı.
• 71 bin metre atık su ve yağmur suyu kanalı inşaatı.
• Durusu Plaj Tesisi.
• Bolluca Kültür Merkezi inşaatı.
• Hadımköy merkez, Hadımköy-Yassıören yolu yağmur suyu çalışmaları.
• Bahşayış Karaağaç köy yolu, Baklalı köy içi yolu, Hadımköy merkez yaya 

alanı düzenleme çalışmaları.

arnavutköy’e hizmet sürecek 

arnavutköy’de 
yatırımlara devam…

>>
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 29 Mart 
Yerel Seçimleri öncesinde ilçe ilçe 
gezerek vatandaşlarla buluşmaya 
devam ediyor. Beraberindeki ilçe 
belediye başkan adayları ve AK 
Parti teşkilat yetkilileriyle Üsküdar, 
Sarıyer, Silivri ve Selimpaşa’da va-

İSTANBUL’UN İLÇELERİNİ zİYARET EDEN; 
ÜSKÜDAR, SARıYER, SİLİVRİ VE SELİMPAŞA’DA 
VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEN başkan 
kadİr topbaş, büyükşehİr beledİyeSİ’nİn 
Son beş yılda bu kente yaptığı hİzmetİn, 
bundan Sonra yapılacakların GüvenceSİ 
olduğunu Söyledİ. 

yapılanlar, 
yapılacakların 
teminatı...

tandaşlarla bir araya gelen Başkan 
Kadir Topbaş, gezi sırasında seçim-
le ilgili soruyu, “Sayın Kılıçdaroğlu, 
İstanbul’un çevre düzeni planını bir 
yıl içerisinde tamamlayacağını söy-
lüyor. O plan çoktan tamamlandı. 
Daha Belediye’nin neler yaptığını 
bilmiyor. Gültepe’yi ilçe sanıyor, 
Kağıthane’ye Kağıttepe diyor. Sa-
yın Kılıçdaroğlu önce İstanbul’u 
ve Belediye’yi tanımalı” sözleriyle 
yanıtladı. Gezileri sırasında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ilçe ve köylere yapılan yatırım ve 
hizmetleri anlatan Başkan Kadir 
Topbaş, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın belediye başkanlığı dö-
neminde 3Ç dediği çamur, çukur 
ve çöp sorunlarını çözdüğünü ha-
tırlattı.
İstanbul genelinde 50 bin öğrenciye 
verdikleri  bursun CHP’nin Anayasa 
Mahkemesi’ne müracaatı sonucun-
da iptal edildiğine dikkat çeken 
Başkan Topbaş, “Bursları Anayasa 
Mahkemesi’ne götürüp iptal ettir-
melerine rağmen zeytinyağı gibi 
üste çıkıyorlar. Bazıları da bu yan-
lışa destek veriyor. Dürüst ve net 
olmak lazım. Bu milletin değerleri-
ne saygı göstermezseniz, bir yerle-
re gelmek için kendinizi sevdirmek 

yerine başkalarını karalamaya çalı-
şırsanız vatandaşlarımız size itibar 
etmez” dedi.
“Bizim ana muhalefet partisi tek 
partili dönemde kalmış. ‘Belediye 
Başkanımız ile Meclis Başkanımızı 
ve Genel Sekreterimizi’ atadık di-
yor. Bu tek partili dönemden kalmış 
bir uygulamadır” diyen Kadir Top-
baş konuyla ilgili yorumlarını şu 
sözlerle dile getirdi: “Meclis Başkan 
Vekili’ni, Meclis seçer. Genel sek-
reter ise bürokrattır. Siyasi partiler 
ne zamandan beri bürokrat atıyor. 

Amerika bile değişti, bir siyahı baş-
kan yaptı. Bizimkiler hâlâ tek par-
tili dönemden kaldılar. İstiyoruz ki 
demokrat bir ana muhalefet olsun. 
Biz Meclisimizden kararları oybirli-
ğiyle geçiriyoruz ve önemli kararla-
rı almadan önce bütün siyasi parti 
guruplarımızı gezerek onaylarını 
alıyoruz. 29 Mart seçimlerinin İs-
tanbul ve Türkiye için güzellikler 
getirmesini diliyorum.” 
İstanbulluların 29 Mart Yerel 
Seçimleri’nde önlerine konulan 
sandıkta kendisine en iyi hizmet 

edeni seçeceğine inandığını vurgu-
layan Topbaş, konuşmasını şu söz-
lerle tamamladı: “Yaptıklarımızla 
kendimizi gösterdik, yaptıklarımız 
yapacaklarımızın teminatı. Bize ve 
ilçe adaylarımızı desteklediğinizde 
hizmetlerimiz önümüzdeki dönem 
de artarak devam edecek. İstan-
bullular bizi tanıyor ve vatandaşla-

rımızın bizlerle ilgili kararları belli. 
Bizim alnımız açık. İstiyoruz ki bu 
propaganda sürecinde seviyesiz si-
yaset yapılmasın, insanlar gereksiz 
yere birbirini rencide etmesin. En 
doğru kararı İstanbullular sandıkta 
verecek. Bu bir yarıştır. Bu yarışın 
sonucu sandıkta ortaya çıkar. Şim-
diden herkese hayırlı olsun.” n

>>

BAŞKAN, İLÇELERE YAPTığı zİYARETLERİ 
SıRASıNDA; “İSTANBULLULAR Bİzİ TANıYOR 
VE vatandaşlarımızın bİzlerle İlGİlİ 
kararları bellİ. BİzİM ALNıMız AÇıK” DEDİ. 
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İSTANBUL TİcARET 
ODASı’NıN MEcLİS 
TOPLANTıSı’NA 
KATıLARAK ULAŞıMA 
YAPıLAN YATıRıMLARıNı 
ANLATAN başkan 
topbaş, kendİ 
dönemlerİnde bu 
alana 12 mİlyar tl’lİk 
harcama yaptıklarını 
Söyledİ. 

beş yılda katedilen yol, 
İto gündeminde

İstanbul Ticaret Odası, 8 Ocak’taki 
Meclis Toplantısı’nda Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı 
ağırladı. Toplantıda kendi dönem-
leri süresince ulaşım alanındaki 
çalışmaları anlatan Başkan, 12 mil-
yon TL’lik yatırımla raylı sistem, ka-
rayolu ve denizyolu taşımacılığında 
önemli mesafeler alındığını, toplu 
taşıma araçlarıyla kentin herhangi 
bir noktasına hızlı ve konforlu bir 
şekilde erişilmesini amaçladıklarını 
belirtti. 
Dünyanın ikinci metrosu olan 
Karaköy-Tünel hattının 1875 yılın-
da inşa edilmesine rağmen, daha 
sonraki dönemlerde kalıcı ve planlı 
yatırımların ihmal edildiğini, 1950’li 
yıllardaki göçle birlikte plansız bü-
yümenin kendini gösterdiğini, dola-
yısıyla ulaşım sorunun büyüdüğünü 
belirten Başkan, yaygın bir metro 
ağına, kaliteli ve konforlu toplu ta-
şıma sistemine sahip olmanın öne-
mine dikkat çekti. Büyükşehir Bele-
diyesi olarak ulaşım sorununu hızla 
çözüme kavuşturmak için yatırım 
hamlesi başlattıklarını vurgulayan 
Başkan Topbaş, “Karayolu, deniz 
ve raylı sistem entegrasyonunu 
esas alan bir vizyonla en rasyonel 
çözüm olan toplu taşımaya, raylı 

sisteme ve deniz ulaşımına ağırlık 
verdik. İstanbul’a 22,6 milyar TL’lik 
yatırım yaptık ve bütçemizin yüzde 
60’nı yatırımlara ayırdık. İlçelerimi-
ze yaptığımız yatırımlar 20 milyar 
TL’ye ulaştı. Yatırım bütçemizi üç 
katına çıktı. 2009 yılı bütçemiz bir 
önceki yıla göre yüzde 14 artarak 6 
milyar 200 milyon TL oldu. 2009’un 
sonunda toplam yatırımlarımız 28,5 
milyar TL’ye yükselecek. Beş yıllık 
yatırım bütçemizin yüzde 55’ini 
ulaşıma ayırarak yılda 12 milyar TL 
yatırım yaptık” dedi.

Metro ağı hızla büyüyor
İstanbul’u birbirine entegre edilmiş 
metro ağlarıyla ördüklerinin ve şu 
anda 3 milyar 800 milyon Dolar’lık 
raylı sistem yatırımının devam etti-
ğinin altını çizen Başkan, 2,5 kilo-
metre olan yıllık ortalama metro ya-
pım hızını 15 kilometreye taşıyarak 
mevcut raylı sistemlerin uzunluğu-
nu yüzde 61 artırdıklarını dile getir-
di. Başkan, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Raylı sistem taşımacılığında günde 
402 bin yolcudan 1 milyon 9 bin yol-
cuya ulaştık. Yaklaşık 600 bin ilave 
yolcuyla yüzde 150 artış kaydettik. 
Beş yılda raylı sistem taşımacılığımız 
yüzde 61 büyüdü. 2004’de devraldı-
ğımız 44,1 kilometrelik raylı sistem 
hattına dönemimizde 29,73 kilo-
metre ekleyerek 72,83 kilometreye 
çıkardık. 2009’da 27,4 kilometre 
metro yatırımını daha tamamlaya-
cağız. Çalışmaları süren üç metro 
hattında kullanılmak üzere 1 milyar 
571 milyon Euro finansman temin 
ettik. 2012 yılında raylı sistemlerin 
toplu ulaşımdaki payı yüzde 10’dan 
yüzde 28’e çıkacak. Nisan 2004’den 
bugüne raylı sisteme 3 milyar 800 
milyon Dolar harcadık. Bu rakam 
2004 öncesine göre 2,5 kat daha 
fazla. Raylı sistem yatırımlarında 
nihai hedefimiz 618 kilometreye 
ulaşmak.” 
Avcılar-Zincirlikuyu metrobüs hat-
tı sayesinde 2,5 saatlik yolculuk 
süresini 38 dakikaya indirdiklerini 
ve 205 araçla günde 545 bin yol-
cu taşıdıklarını hatırlatan Başkan 

Topbaş, 100 kişiden 21’inin özel 
araçlarını bırakarak metrobüsü kul-
lanmaya başladığını, Şubat ayında 
metrobüsü Söğütlüçeşme’ye ulaş-
tırarak 40 kilometreye uzayacak 
hatta günde 1 milyon yolcu taşıma-
yı hedeflediklerini kaydetti.
Beş yılda aldıkları 846 araçla İETT filo-
sunu güçlendirdikleri de vurgulayan 
Başkan, “Trafik sorununu çözmek 
için 2 milyar 500 milyon TL harcaya-
rak 169 kavşak ve 302 kilometre yeni 
yol inşa ettik. 40 kavşak ve yolun in-
şaatına devam ediyoruz. 291 kavşak 
ve yol daha yapacağız. Hedefimiz 
toplam kavşak ve yol sayısını 500’e 
çıkarmak. Trafik sorununun çözümü 
için başlattığımız ‘7 Tepe, 7 Tünel’ 
projesi kapsamında Dolmabahçe ile 
Bomonti arası 3,5 dakikaya iniyor. 
Dolmabahçe-Dolapdere, Piyalepaşa-
Kağıthane tünel yolları birleşti. Tünel 
yolun 2009’da hizmete girmesi için 
çalışıyoruz. Toplam 142,3 kilometre 
uzunluğunda 33 adet tünel yol yapa-
cağız” dedi.
Toplam 361 milyon Dolar harca-
yarak 29 gemi aldıklarını kayde-
den Başkan, Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri’ne ait şehir hatları va-
purlarının belediyeye devredilme-
siyle yıllık taşınan yolcu sayısının 
100 milyonu geçtiğini belirtti ve 
ekledi: “361 milyon Dolar yatırım 

yaptığımız İDO 87 iskelede, 34 hat-
ta, 102 gemiyle günde 1300 sefer 
yapıyor. Dünyanın en gelişmiş iki 
feribotunu, Osman Gazi ve Orhan 
Gazi’yi hizmete alarak Bursa ile 
İstanbul arasını 75 dakikaya indir-
dik. Türk denizcilik tarihinin efsa-
ne araba vapuru Suhulet’i yeniden 
Marmara’nın sularıyla buluşturduk. 
Araba vapurlarıyla köprü trafiğin-
den ayda 288 bin araç ve 2 milyon 
170 bin yolcu çekiyoruz. Pendik-
Yalova hattında iki yeni feribot hiz-
mete giriyor. ‘Vapurunu Sen Seç’ 
kampanyasıyla seçilen beş yeni 
vapurdan ilki olan ‘Fatih’ Boğaz’ın 
serin sularıyla buluştu. İstanbul’da 
‘Deniz Taksi’ dönemi başladı. Altı 
taksiyle 27 iskelede 24 saat hizmet 
veriyoruz. Öte yandan, İstanbul tra-
fiğinde hareket halinde olan gün-
lük 118 bin kamyon ve tırı Ro-Ro 
taşımacılığıyla trafikten çekeceğiz. 
Ambarlı-Bandırma Hattı’nda çalış-
maya başlayacak iki adet Ro-Ro ge-
misiyle günde 1700 kamyon ve tırı 
taşıyacağız.” 
Başkan Topbaş, toplantıda taksi 
plakalarını verme yetkisinin Bü-
yükşehir Belediyesi’ne geçeceği 
yönündeki iddiaların gerçeği yan-
sıtmadığını belirterek, esnafın bu 
konuda söylenenleri dikkate alma-
ması gerektiğini ifade etti.n

>>
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ŞEHİRLERİN SULTANı UNVANıNA 
SAHİP İSTANBUL, ULUSLARARASı 
ALANDA SES GETİREcEK ÇOK ÖNEMLİ 
BİR ETKİNLİğE DAHA İMzA ATıYOR. 
“BEŞİNcİ DÜNYA SU FORUMU”NA EV 
SAHİPLİğİ YAPAcAK OLAN İSTANBUL, 
BU VESİLEYLE KONGRE VE KÜLTÜR 
MERKEzİ OLMA HEDEFİNE BİR ADıM 
DAHA YAKLAŞAcAK.

dünya susuz
kalmasın diye...

Su, insanlığın yaşam kaynağı 
ve günümüzün en büyük sıkıntı-
sı... Zira bilim insanları, doğanın 
hoyratça kullanılması nedeniyle 
ortaya çıkan küresel iklim deği-
şikliğinin insanın yaşamsal kay-
nağını yavaş yavaş tüketeceğine 
ve gelecekte büyük tehlikelerin 
doğabileceğine dikkat çeker 
oldu. Önlem alınması gerekiyor, 
hem de hemen. Bu konuyu dik-
kate alanlar, bir başka ifadeyle 
insanlığın sadece bugünü değil, 
geleceğini de düşünenler son 
beş yıldır farklı ülkelerde bir dizi 
toplantılar düzenliyorlar. “Dün-
ya Su Forumu” adıyla bilinen 
toplantının bu yılki adresi İstan-
bul, dolayısıyla Türkiye…   
2010 Avrupa Kültür Başkenti un-
vanının yanı sıra “su başkenti” 
olma yolunda da hızla ilerleyen 
İstanbul, Fas, Hollanda, Japonya 
ve Meksika’nın ardından “5’inci 
Dünya Su Forumu”na ev sahip-
liği yapmaya hazırlanıyor. 16-
22 Mart tarihinde “Farklılıkların 
Suda Yakınlaşması” konseptiyle 
yapılacak uluslararası bu orga-
nizasyon Devlet Su İşleri, Dışiş-
leri Bakanlığı, Çevre ve Orman 

Bakanlığı, Dünya Su Konseyi, 
İstanbul Büyükşehir Belediye-
si, İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi’nin katkılarıyla gerçek-
leşecek. Tüm etkinliklerin Süt-
lüce Kongre ve Kültür Merkezi 
ile Feshane’de yapılacağı “5’inci 
Dünya Su Forumu”nun Genel 
Sekreterliği’ni Ordinaryüs Prof. 
Dr. Oktay Tabasaran yürütecek.
Su konusunu dünyanın gündemi-

ne taşımayı, suyla ilgili her türlü 
tartışmanın odağında olma-
yı, kamuoyunda belli bir bilinç 
oluşturmayı, su kaynaklarının 
güvenliğini ve korunmasını sağ-
lamayı amaçlayan “5’inci Dünya 
Su Formu”, ayrıca sürdürülebilir 
kalkınma esasında suyun yöneti-
minin sağlanmasını, her alandaki 
farklılıkları suda yakınlaştırmayı, 
topluluklar arasında teknik ve 

politik bir köprüyü oluşturma-
yı da hedefliyor. Böylesi önem 
taşıyan bir etkinliğin, kongre 
ve kültür şehri İstanbul’un ve 
Türkiye’nin tanıtımında önemli 
bir rol oynamasının da kaçınıl-
maz olduğu düşünülüyor. İçeriği 
suyla ilgili tüm aktörlerin katı-
lımı sağlayacak şekilde gelişti-
rilen “Dünya Su Forumu”nda, 
yerel yönetimler, hükümetler, iş 

dünyası, akademik çevreler, sivil 
toplum örgütleri, yerli halklar, 
çiftçiler, işçiler ve sendikalar, 
kadınlar, gençler ve çocuklar bir 
araya gelecek. En az 15 devlet 
başkanının, 130 bakanın, bin-
lerce medya temsilcisinin ve ko-
nuyla ilgili onlarca uzmanın bu 
etkinliğe katılması bekleniyor.
“5’inci Dünya Su Forumu”nun, 
klasik forumlar gibi bir dizi 
toplantıyla sınırlı bir etkinlik 
olmaması amacıyla da çeşitli 
çalışmalar yapılıyor. Dünya Su 
Sergisi ve Fuarı, Uluslararası Su 
ve Film Etkinlikleri, Küresel Su 
Eğitim Köyü, Öğrenme Merkezi, 
Gençlik Dünya Su Forumu, Ço-
cuk Forumu, Vatandaşın Su Evi 
ve Bilgi Pınarları bu amaçla dü-
zenlenecek faaliyetler arasında 
bulunuyor.
Altı tema, 23 konu, 109 otu-
rumdan oluşacak “5’inci Dünya 
Su Forumu”nda su meselelerini 
masaya yatıracak temalar şun-
lar: “Küresel değişimler ve Risk 
Yönetimi”, “İnsani Kalkınma ve 
Binyıl Kalkınma Hedefleri”, in-
sani ve çevresel ihtiyaçlar dik-
kate alınarak “Su Kaynaklarının 
Korunması ve Yönetimi”, “İdare 
ve Yönetim”, “Finans”, “Eğitim, 
Bilgi ve Kapasite Geliştirme”.  
İlk kez en üst düzeyde katılımın 
sağlanacağı, devlet başkanla-
rının buluşacağı “5’inci Dünya 
Su Forumu”nda, su alanında 
katkıda bulunanlar ödüllendi-
rilecek. İlk kez T.C.Başbakanlık 
Su Ödülü’nün yanı sıra Kyoto 
Büyük Dünya Su Ödülü, Kral II 
Hassan Büyük Dünya Su Ödülü, 
Compromiso Mexico Su Ödülü 
etkinliğe katılan ülkeler arasında 
dağıtılacak. Hazırlık ve Forum 
haftasında çevre duyarlılığını 
her alanda ortaya koyan Yeşil 
Forum İnisiyatifi ile bir ilke imza 
atılacak. Siyasi Süreç başlığında 
bir araya gelen yerel yöneticiler 
İstanbul Su Mutabakatı’nı imza-
layacak. n

>>
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DÜzENLEDİğİ EğİTİM 
ÇALıŞMALARı, TOPLUMU 
BİLİNÇLENDİRMEYİ 
AMAÇLAYAN EğİTSEL 
YAYıNLAR VE AFET 
BİLİNcİNİ OLUŞTURMAYı 
HEDEFLEYEN “İtFaİye 
Gönüllülerİ projeSİ” 
İLE GÜNDEME GELEN 
İTFAİYE EğİTİM MERKEzİ, 
DÜNYA ÇAPıNDA BİR 
“OKUL” OLMA YOLUNDA 
İLERLİYOR.

eğitimin merkezi: 
İbİtem 

Türkiye’nin ilk itfaiye eğitim mer-
kezi olarak kurulduğu 1988 yılın-
dan bu yana, toplumu yangın ve 
afetler konusunda bilinçlendirmek 
üzere faaliyet gösteren İtfaiye Eği-
tim Merkezi (İBİTEM), bu alanda 
gösterdiği başarı çalışmalarla göz 
dolduruyor. İstanbul İtfaiyesi ça-
tısı altında görev yapanların yanı 
sıra yurtiçinde ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde hizmet veren itfa-
iye personeline yönelik profesyonel 
eğitimler düzenleyen Merkez, ge-
len talepler doğrultusunda sanayi 
kuruluşları ve özel sektör çalışanla-
rıyla ilköğretim okulu öğrencilerini 
yangın, güvenlik, kurtarma ve ilk-
yardım konularında bilgilendiriyor. 
İtfaiye Eğitim Merkezi, çalışma kap-
samını daha da genişletmek, bil-
gisini daha çok kişiyle paylaşmak 
üzere yangın ve doğal afetler konu-

sunu içeren eğitici ve bilinçlendiri-
ci yayınlara da imza atıyor. Eğitim 
konusunda Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın desteğiyle 
dev adımlar atan İBİTEM, son beş 
yılda toplam 41 bin 759 kişiyi yan-
gın, afet ve acil yardım konularında 
bilgilendirdi. “Yangın ve afetlerle 
mücadelede başarının yolu eğitim-

den geçer” ilkesiyle hareket eden 
Merkez, hizmet kapsamını itfaiye 
personel eğitimi ve halk eğitimi 
olmak üzere iki ana başlık altında 
topluyor. Alt başlıklarda ise “temel 
itfaiye er eğitimi”, “görev yapan 
personele yönelik hizmet içi eği-
tim”, “il ve ilçelerin itfaiye teşkilat-
larının personeline yönelik eğitim”, 

“kamu kurumlarının, sanayi ve tica-
ret kuruluşlarının yangınla mücade-
lede görevlendirilen personellerine 
yönelik özel yangın güvenlik eğiti-
mi”, “öğrencilere yönelik yangın, 
kurtarma eğitim ve tatbikatları”, 
“halka yönelik yangın ve afetlerle 
mücadele konusunda bilinçlendir-
me eğitimleri” ve “gönüllü itfaiye-
cilik ve itfaiye gönüllüleri eğitimi” 
bulunuyor.

İstanbullular olası 
felaketlere hazırlanıyor

İtfaiye Eğitim Merkezi’nin son dö-
nemde başlattığı eğitim atağının 
odağında halkı bilgilendirmek bulu-
nuyor. Deprem kuşağında yer alan 
bu kentte olası bir deprem felaketi 
karşısında bireylerin bilinçli bir şe-
kilde hareket etmesi amacıyla ger-
çekleştirilen çalışmalarda her türlü 
iletişim kanalı ile materyal kullanı-
lıyor. 16 farklı konuda hazırlanan 
eğitim kitapları, broşürler, el ilanla-
rı ile yine 16 farklı konuyu içeren 
interaktif eğitim CD’si, Merkez’in 
eğitiminden geçenlere dağıtılıyor. 
Tüm bunlarla birlikte 2007 yılında 
başlatılan “İtfaiye Gönüllüleri Pro-
jesi” ile çok sayıda İstanbullunun 
adeta bir itfaiye eriymiş gibi bilgiyle 
donatılması sağlanıyor. 
“İtfaiye Gönüllüleri Projesi”nde gö-
nüllülere yangın, yangın güvenlik 
önlemleri, temel afet bilinci, tra-
fik kazaları, ilkyardım ve deprem 
konusunda 30 saatlik teorik ve 
uygulamalı kurs veriliyor. Projenin 
en önemli ayağı ise 5-12 yaş grubu 
çocukların eğitimi oluşturuyor. Söz 
konusu aktiviteye büyük bir heves 
ve heyecanla katılan küçük itfaiye-
cilere afet ve yangın durumlarında 
doğru hareket etmeleri öğretiliyor. 
Proje kapsamında eğitim alan ço-
cuklar, İtfaiye Çocuk Kulübü’nün 
birer üyesi olarak kabul ediliyor. 
İtfaiye Gönüllüleri Projesi’nden izci 
kulüpleri, dernekler ve ilköğretim 
okulları yararlanıyor. İlginin her ge-
çen gün büyüdüğü proje kapsamın-
da iki yılda 3 bin 215 İstanbullu bu 
konuda bilgi sahibi oldu. n

>>

halk bu projeden memnun

İsmail Tepel Lojistik firması çalışanı: 
Burada almış olduğum eğitimi 
evde ailemle ve arkadaşlarımla 
paylaşacağım. Bildiklerimi ve 
uygulamalı tatbikatta gördüklerimi 
anlatacağım. Onlar da bu bilgilere 
sahip olmalılar.

Şahin Bergutay Çetin  Tekstil çalışanı: 
Yangına müdahale edebilmemiz 
açısından gerekli ve yeterli bilgiler 
verildi. Bilgimizi yangın tatbikatıyla 
pekiştirmiş olduk. Eğitici, öğretici 
ve yanlış bildiklerimizi düzelten iyi 
bir eğitimdi. Emeği geçen herkese 
teşekkürler.

Atike Gökkaya  Yunus Emre İlkoöğretim 
Okulu 5. sınıf öğrencisi: 
İtfaiye çok önemlidir. Onunla 
karşılaşmayı ya da  siren seslerini 
duymayı hiç istemeyiz aslında. Çünkü 
siren sesleri bize biraz korku, biraz 
da acı verir. Kendinizi yangının içinde 
kalan biri olarak düşünün, itfaiyecinin 
bizi kurtarmasını ve eşyalarınızın 
yangından zarar görmesini 
engellemesini o kadar isteriz ki, 
karşılığı yoktur bunun… Ben bir itfaiye 
gönüllüsü olarak diyorum ki; çocuklar 
ve büyükler olarak bilinçlenmeliyiz. 
Öncelikli olarak yangın çıkmaması 
için elimizden geleni yapmalıyız. 
Sonra itfaiyenin numarasının 110 
olduğunu unutmamalıyız.

Fikret Sağlam PTT çalışanı:
Bir itfaiye gönüllüsü bu projeyi 
takdirle karşılıyor, destekliyor ve 
çevremi bilinçlendirmeye çalışıyorum. 
İtfaiye gönüllüsü olmak zor değil, 
bir müracaat etmeniz yeterli. Çünkü 
müracaat ettiğinizde göreceğiniz 
güler yüz ve ilgiden sonra artık siz de 
gönüllü olacaksınız. Anneler babalar, 
eğitimciler, dernekler, vakıflar 
çocukları eğlendirerek eğitmek için 

buraya getirmeli. Özellikle çocuklara 
yapılan yatırımın geleceği garantiye 
almak olduğunu; “Bir yıl sonrasını 
düşünen tohum eksin, on yıl sonrasını 
düşünen fidan diksin, yüz yıl sonrasını 
düşünen çocuk yetiştirsin” sözünden 
de anlıyoruz.

Ramazan Yasir Sağlam  Ziya Gökalp 
İlköğretim Okulu, 3. Sınıf öğrencisi: 
İtfaiyeci ağabeyler size ne kadar 
teşekkür etsem azdır. Bana itfaiyenin 
ne olduğunu, itfaiye araçlarının ne 
işe yaradığını ve yangın anında ne 
yapmam gerektiğini öğrettiniz. 
Ateşle oynamanın ne kadar tehlikeli 
olduğunu, itfaiye telefonunu boş 
yere meşgul etmenin başkalarını 
tehlikeye atmak olduğunu bana 
öğrettiniz. İtfaiyenin sadece yangın 
söndürmediğini, can kurtarma, 
trafik kazaları, sel baskınları, deprem 
ve doğal afetlerde hayvanları 
kurtarmada önemli çalışmalar 
yaptığını öğrettiniz. Her şeyden 
önce yangın çıkmadan önce önlem 
almanın önemli olduğunu öğrendim. 
Her şey için çok teşekkür ederim.

Ethem Karakaya Esnaf: 
Ben itfaiye gönüllüsü olmadan önce 
bu eğitimin bu kadar önemli olduğunu 
tahmin edemezdim. Burada yangınla 
karşılaştığımızda ne yapmamız 
gerektiğini öğrendik. Ailece itfaiye 
gönüllüsü olduk. Kızım yedi, oğlum 
11 yaşında ve her ikisi de itfaiye 
gönüllüsü. Üç yaşında bir kızım daha 
var, o da gönüllü adayı. Çocukların 
itfaiyeden öğrenecekleri çok şey 
var. Atalarımız ne demiş, “Çocukları 
kendi zamanınıza göre değil, onların 
yaşayacakları zaman göre yetiştirin”. 
Son olarak şunu söylemek istiyorum, 
her insanın bu eğitimi alması gerekiyor 
bence. Kocasinan İtfaiye Eğitim 
Okulu’na çok teşekkür ediyorum. 

“İtfaiye Gönüllüleri Projesi”ne katılanlar, bu çalışmanın kendilerine çok şey 
kazandırdığı konusunda hemfikir. Görüşüne başvurduğumuz gönüllüler, 
hem edindikleri bilgileri yakın çevreleriyle paylaşacaklarını, dolayısıyla da 
daha fazla kişinin bilinçlenmesine aracılık edeceklerini söylüyorlar hem de 
herkesin itfaiye gönüllüsü olması gerektiğinin altını önemle çiziyorlar. 
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Büyükşehir Belediyesi, çevrenin 
korunmasına yönelik projelerini bir-
biri ardına tamamlayarak hizmete 
alıyor. “Atık Yönetim Otomasyon 
Sistemi” adı verilen proje de bun-
lardan biri. Bu proje, kentte bir gün 
içerisinde ortaya çıkan 14 bin ton 
evsel atığı nakleden, ana arterlerin 
süpürülmesini ya da yıkanmasını 
sağlayan araçların faaliyetleri inter-
net sitesinden izlenmesine aracılık 
ediyor. Atık Yönetim Kontrol Mer-
kezi tarafından yönetilecek “Atık 
Yönetimi Otomasyon Sistemi” ile 
Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik 
araçları ve sisteme bağlı 7 bin 500 
hafriyat kamyonunu, GPRS bağlan-
tılı araç kiti sayesinde uydu görün-
tüsüyle kontrol altında tutulacak. 
Sistemle, iş süreçlerinin verimi ve 
hizmet kalitesini yükseltilmesi de 
mümkün olacak.

İSTAÇ ve İSBAK’ın Turkcell işbirli-
ğiyle gerçekleştirdikleri sistemin 
tanıtım töreni, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
İSTAÇ Genel Müdürlüğü’nde ger-
çekleştirildi. Törende İSKİ Genel Mü-
dürü Mevlüt Vural, Çevre Koruma 
ve Geliştirme Daire Başkanı İbrahim 
Demir, Bilgi Teknolojileri Daire Baş-
kanı Hakkı Tok, İSTAÇ Genel Müdürü 
Osman Akgül, İSBAK Genel Müdürü 
Kasım Kutlu ve Turkcell Genel Mü-
dür Yardımcısı Ekrem Yener ile çok 
sayıda basın mensubu yer aldı.
Toplantıda sistemin ve merkezin 
tanıtımını yapan Başkan, bir şehrin 
gelişmişliğinin en önemli gösterge-
lerinden birisinin temizlik olduğunu 
belirterek, şehri temiz tutmada her-
kese görev düştüğünü belirtti. Baş-
kan, “Yerel yönetimlerin en önemli 
sorumluluk alanlarından birini çevre 

oluşturuyor. Biz bu alanda da öncü 
ve örnek bir belediyeyiz. Tanıtımını 
gerçekleştirdiğimiz Atık Yönetimi 
Otomasyon Projesi’nin Türkiye’de 
bir ilk olması bunun kanıtıdır” dedi 
ve ekledi: “İnşaat, hafriyat, evsel, 
tıbbi, sanayi atıklarının hepsi bu 
kapsamın içine girmektedir. Proje 
çerçevesinde, atıkların üretildiği 
noktadan bertaraf edileceği nihai 
tesise iletilinceye kadar taşıma sü-
recinin anlık takip, denetim ve yö-
netimi imkânı sağlanıyor. Atıkların 
toplanması ve taşınması süreci artık 
el yordamıyla değil, uydudan izleni-
yor. Atık taşıma işleminde kullanı-
lan araçlara takılan GPS sayesinde 
uydudan alınan bilgilerle konum ve 
hız tespiti yapılıyor. Araçların ta-
kibinin yanı sıra damper kaldırma, 
yük alma, süpürme ve benzeri bil-
gileri de alarak, atık lojistiğinin yö-

netimi ve denetlenmesi sağlanıyor. 
Çevre Kontrol Merkezimizde atık 
taşıyan araçların İstanbul il sınırları 
içinde takibi, denetimi ve raporlan-
ması mümkün. Dolayısıyla her türlü 
ihlal bu sitem sayesinde tespit edi-
lip raporlanıyor, olaylar incelene-
rek kaçak dökümler tespit ediliyor 
ve önleniyor. Ayrıca çalışanlarımı-
zın performans kriterleri ölçülüyor. 
‘Alo Çevre Çağrı Merkezi’miz de ih-
bar, talep ve şikâyetleri değerlendi-
ren Çevre Kontrol Merkezi, AKOM 
ve Trafik Kontrol Merkezi ile koor-
dineli olarak çalışıyor.”
Bu sistem sayesinde atık yöneti-
minin çok daha etkin çalışacağını 
vurgulayan Başkan Topbaş, göreve 
geldikleri ilk yıllarda, bir İstanbul-
lu olarak en çok rahatsız oldukları 
konulardan birinin de harfiyatla-
rın gelişigüzel dökülmesi olduğu 
söyledi. Ekibini bu konuyla ilgili 
çalışmak üzere görevlendirdiğini 
vurgulayan Başkan, “Daha önce 
ihbarlar üzerine ceza yazıyorduk, 
elimizde delil olmadığı için cezalar 
mahkemelerden dönüyordu. Artık 
kamyon damperini kaldırdığı anda 
görebileceğiz. Araçları önce uya-
rıyor, gerektiğinde ceza kesiyoruz. 
Molozları, kaçak inşaat atıklarını 
gelişigüzel yerlere döküp kaçma 
devri bitti. Diğer taraftan çevreye 
zarar veren tehlikeli atık maddeler 
kaynağından götürüleceği noktaya 
kadar uyduyla takip edilir aşamaya 
geldi. İstanbul’da bu tür iş yapan ve 
hafriyat döken kamyonlar bizden 
ruhsat almak zorunda. Bu sisteme 
dâhil olmayanlar bizim gezici ekip-
lerimiz tarafından takip edilip daha 
büyük cezalara tabi tutulacaklar. 
Hız ve rota ihlallerinin denetlen-
mesine bağlı olarak trafik kaza ris-
ki azalacak, ayrıca yakıt ve zaman 
tasarrufu sağlanacak. Kamyonların 
hangi zaman dilimi içerisinde tra-
fiğe çıkmaları gerektiğini de Trafik 
Yönetim Merkezimiz belirleyecek. 
Sistemler birbirine entegre olduğu 
için çöp ve hafriyat kamyonları tra-
fiğin yoğun olduğu saatlerde trafik-
te olmayacaklar” dedi.n

Suyun öneminin bir kez daha kanıtlandığı 
günümüz koşullarında, Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü de yeşil alanlar, parklar ve ağaçların 
sulanmasında yeni yöntemler geliştirerek 
tasarrufa gidiyor. 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son 
yıllarda kurak geçen yaz ayları 
sebebiyle baş gösteren susuzluk 
sorununa karşı, yeni teknolojiler 
kullanarak önlem almaya devam 
ediyor. Ağırlıklı olarak şebeke 
suyundan faydalanan sahil parkları, 
büyük kavşak ve meydanlardaki 
yeşil alanlarda sondaj çalışmaları 
başlatan ve kuyu suyu kullanımına 
geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 
sulaması şebeke suyuyla yapılan 
park ve yeşil alanlarda ise akıllı su 
yönetim sistemi oluşturarak normal 
sulama yöntemlerine göre yüzde 35 
oranında tasarruf sağlıyor.
Yeşil alanların sulanmasında 
kullanılan otomatik ve akıllı 
su yönetim sistemlerine veri 
oluşturulması amacıyla yeni bir 
program daha uygulamaya alan 
Müdürlük, İstanbul’un sekiz ayrı 
noktasına yerleştirdiği elektrotlar 
aracılığıyla topraktaki su ve nem 
miktarını takip edebiliyor. Toprağın 

ihtiyacına göre yapılan sulamayla, 
gereksiz su kullanımının önüne 
geçilerek yüzde 40’ın üzerinde bir 
tasarruf elde ediliyor. Bu programın 
Büyükşehir Belediyesi’nin internet 
sitesi üzerinden de erişilebilmesi için 
çalışmalar yürütülüyor. Bu sayede 
İstanbul’daki tüm ilçe belediyeleri, 
topraklardaki nem ve su miktarını 
görerek suyu maksimum verimlilikle 
kullanılabilecek.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 
ağaç sulamalarında ise malçlama 
yöntemini tercih ediyor. Malçlama, 
toprak sıcaklığında 3–5 °c’lik 
artış yaparak bitkilerin kuvvetli 
büyümesini sağlayan ve suyun 
buharlaşmasını önleyerek yazın 
toprağı serin ve nemli tutan 
bir doğal bir yöntem. Toprak 
yüzeyinden fazla buharlaşmayı 
önlediğinden sulama miktarını da 
azaltıloyor. Uygulanan yöntemler, 
toprağı daha verimli hale getirip 
zenginleştirmeye de yarıyor.

Bugüne kadar düzenlediği 
kampanyalarla abonelik bedelini 
taksitle ödeme imkânı sağlayan 
İGDAŞ, müşterilerine yepyeni 
bir kolaylık sunuyor. Uygulama 
için bankalarla yapılan anlaşma 
neticesinde, İGDAŞ aboneleri 
isterlerse faturalarını kredi 
kartlarını kullanarak taksitle 
ödeyebilecekler. İGDAŞ, 
uygulama sayesinde küresel 

kriz ve doğalgaz fiyatındaki 
değişiklikler nedeniyle meydana 
gelen; “borçtan dolayı gaz kesme” 
vakalarını da ortadan kaldırmayı 
hedefliyor. 1 Ocak 2009 itibariyle 
başlayan uygulama ile aboneler 
doğalgaz faturalarını World, 
Axess, Bonus ve Advantage kredi 
kartlarıyla altı taksite kadar, diğer 
kredi kartlarıyla ise taksitsiz tek 
seferde ödeyebiliyor.  

İGdaş abonelerine, 
bir kolaylık daha! 

Susuzluğa karşı 
yeni önlemler… 

büyükşehİr beledİyeSİ’nİn çevre kİrlİlİğİnİ önlemek 
amacıyla Gelİştİrdİğİ “atık yönetİm otomaSyon projeSİ” 
SAYESİNDE, İSTANBUL’DAKİ EVSEL ATıKLARı TAŞıYAN VE SÜPÜRME 
YAPAN ARAÇLAR İLE HAFRİYAT KAMYONLARı UYDUDAN TAKİP 
EDİLEBİLEcEK.

atıklar
gelişigüzel

atılmayacak!
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SOSYAL HİzMETLER MÜDÜRLÜğÜ BÜNYESİNDE, 4,5 YıL ÖNcE 
KURULAN kadın koordİnaSyon merkezİ, Son üç yılda 2 mİlyon 
31 bİn 567 ALıŞVERİŞ KUPONU DAğıTARAK DAR GELİRLİLERİN 
YAŞAMıNDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNADı. 

İSTANBULLULARA ÜcRETSİz OLARAK İNTERNET HİzMETİ VERMEK 
AMAcıYLA KURULAN BELNET, ŞUBE SAYıSıNı HER GEÇEN GÜN 
ARTıRıYOR. belnet, yenİ açılan 16 şubeSİyle çok daha Fazla 
kİşİnİn bİlGİ evlerİnİ zİyaret etmeSİne aracılık edİyor. 

milyonlarca kişiye 
yardım eli uzatıldı!

belnet ile internet
her yede…

Yoksul ve dar gelirli ailelere yar-
dım etmek amacıyla kurulan ve ku-
rulduğu günden itibaren çalışmala-
rına hız kesmeden devam eden Ka-
dın Koordinasyon Merkezi, kısa ta-
rihçesine tezat milyonlarca kişiye el 
uzattı. Bundan yaklaşık 4,5 yıl önce 
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün 
çatısı altında faaliyet göstermeye 
başlayan Merkez, geride bıraktığı-
mız üç yıl içinde 2 milyon 31 bin 
567 kişiye alışveriş kuponu dağıttı. 
Sosyal belediyecilik anlayışının 
yansıması olan “alışveriş kuponu” 
dağıtma faaliyeti, ülkemizde ilk 
kez Kadın Koordinasyon Merkezi 
tarafından yürütülen bir uygulama. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 1,5 yıl 

süren altyapı çalışmasının ardından 
gündeme alınan alışveriş kuponu 
sistemiyle, yardımlar tamamen 
elektronik ortamda gerçekleştiri-
liyor. İhtiyaç sahibinin, alışverişini 
kolay yapabilmesi için her semtte 
şubesi bulunan alışveriş merkezle-
riyle anlaşma yapılıyor. 
Alışveriş kuponlarının gerçek ihti-
yaç sahipleri tarafından değerlendi-
rilebilmesini sağlamak, herhangi bir 
rant oluşumunu önlemek ve başka 
kişilerce kullanılmasının önüne ge-
çebilmek için merkezin bilgi ban-
kasıyla alışveriş merkezi arasında 
online bir sistem kuruldu ve onay 
sistemi getirildi. Yardım sürecinde, 
tamamen elektronik ortamda ve 

objektif kriterlere göre çalışan Ka-
dın Koordinasyon Merkezi, “doğru-
dan müracaat, muhtarlar, ilçe bele-
diyeleri” gibi kanallardan kendisine 
ulaşan ihtiyaç sahiplerini öncelikle 
kayıt altına alıyor. İkinci aşama ola-
rak uzman kişilerden oluşan gezici 
ekipler tarafından ihtiyaç sahipleri-
nin talepleri yerinde gözlemleniyor. 
Tüm bu süreç içinde Merkez tara-
fından uzmanlara hazırlattırılan ve 
“yardımların doğru yere ve gerçek 
ihtiyaç sahibine ulaşmasını hedef-
leyen kriterlere” göre tespit yapı-
lıyor. İhtiyaç sahiplerinden ayrıca, 
mahalleyi en iyi bilen kamu görevli-
si olarak muhtardan Form-5 belgesi 
alması isteniyor.n

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü’nün başlattığı BELNET projesi, kısa zaman-
da tüm İstanbul’a yayıldı. 7’den 70’e bütün vatandaş-
lara temiz ve ücretsiz internet hizmetini ulaştıran BEL-
NET İnternet ve Bilgi Erişim Merkezi’nin 70 şubesi ve 
86 bin üyesi bulunuyor. Kaliteli hizmet ağını günden 
güne genişleten BELNET’in, Aralık ayından bu yana 16 
yeni şubesi daha açıldı. BELNET’in Avrupa Yakası’ndaki 
yeni şubeleri Bağcılar-Yıldıztepe, Esenler-Turgutreis, 
Kemerburgaz, Sarıyer-Cumhuriyet Mahallesi, Arnavut-
köy Semt Konağı, Bahçelievler-Çobançeşme Mahallesi, 
Bağcılar Semt Konağı ve Ortaköy Kültür Merkezi’nde 
hizmet veriyor. Anadolu Yakası’nda ise Sultanbeyli-
Hamidiye, Tuzla-Mimarsinan, Sancaktepe-Yenidoğan, 
Sarıgazi, Merkez Mahallesi, Kemal Türkler Mahallesi, 
Emek Mahallesi, Maltepe Zümrütevler ve Çekmeköy-
Ümraniye’de internet kullanıcılarıyla buluşuyor.   
Modern teknolojinin sunduğu bütün imkânların sunul-
duğu, sıcak ve konforlu mekânlarda hizmet veren BEL-
NET şubeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve size en 
yakın BELNET şubesini öğrenebilmek için, 0 212 455 
16 63 numaralı telefonu arayabilir ya da www.belnet.
com.tr adresine başvurabilirisiniz. n>>

>>

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Avrupa Birliği’ne 
üye ülkelerin temsilcileriyle 
çeşitli temaslarda bulunmak 
üzere gittiği Brüksel’de, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından geçen yıl hizmete 
açılan “İstanbul Merkezi Brüksel” 
bürosunu ziyaret etti. İstanbul 
Merkezi’ne, 21 Ocak’ta eşi 
Emine Erdoğan ile birlikte gelen 
Başbakan Erdoğan’ı, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
karşıladı. ziyarete Dışişleri Bakanı 

Ali Babacan, Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış 
ve Devlet Bakanı Sait Yazıcıoğlu 
katıldı.
Merkez’in içinde bulunan ve 
kısa bir süre önce hizmete 
açılan Sanat Galerisi’ni de 
gezen Başbakan Erdoğan, 
ziyaretçilerin mekânla ilgili 
duygu ve düşüncelerini yazdığı 
deftere; “İstanbul Merkezi, bu 
tür sergilerle sadece İstanbul’un 
değil, ülkemizin tanıtımında da 
önemli bir işlev görecek. Değerli 

Başkanımız Kadir Topbaş Bey’e 
ve emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum” diye yazdı.
İstanbul Merkezi, Brüksel Bürosu 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir 
süre sohbet eden Başbakan 
Erdoğan, Merkez’in İstanbul’un 
son yıllarda gösterdiği 
gelişmenin bir sonucu olarak 
kurulduğunu, AB ile ilişkiler 
açısından büyük önem taşıdığını 
belirtti. Başbakan “Bu Merkez’in 
çalışmalarıyla AB ilişkileri paralel 
bir şekilde yürüyecektir” dedi.

başbakan brüksel’deki merkezi beğendi!
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KAYıŞDAğı DARÜLAcEzE MÜDÜRLÜğÜ’NÜN, 
FİzİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYONA TABİ 
TUTTUğU HASTALARıN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ 
YÜRÜME YETİLERİNİ TEKRAR KAzANDı.             
52 darülacezelİ, tabİrİ caİz İSe hayata bİr 
kez daha adım attı. 

darülaceze 
ayağa kalktı!

Büyükşehir Belediyesi, felçli ya 
da çeşitli nedenlerden dolayı yürü-
yemeyen bakıma muhtaç Kayışdağı 
Darülaceze sakinlerinin, yaşama 
yeniden tutunabilmeleri amacıyla 
bütün imkânlarını seferber ediyor. 
Bu kapsamda, Fizik Tedavi ve Re-
habilitasyon Ünitesi’nin gerçekleş-
tirdiği çalışmalarla 52 Darülacezeli 
yeniden yürümeye başladı. Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler Daire Başkan-
lığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Ünitesi, 2005 yılından bu yana ger-
çekleştirdiği tedavi yöntemleriyle 
çok sayıda Darülaceze sakininin 
fonksiyonel kapasitelerini artırarak 
yeniden yürümelerini sağladı. 2008 

yılında çeşitli nedenlerle Fizik Te-
davi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 
tedavi gören yaşlı değerlendirme ra-
porlarına göre, bu alanda beklene-
nin üzerinde bir başarı elde edildi ve 
dolayısıyla hedefe ulaşıldı. Kayışdağı 
Darülaceze’de yürüyemez durumda-
ki yaşlılar, artık walker ya da tripod 
desteğiyle yürüyerek kendi işlerini 
kendileri yapabilir hale geldiler. Da-
rülaceze Müdürlüğü Kayışdağı tesis-
leri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde bir uzman hekim, yedi 
fizyoterapist ve dört yardımcı perso-
nel bulunuyor ve bu personel günde 
ortalama 45 Darülaceze sakininin 
tedavisi için hizmet veriliyor. n

>>

ASDF Fuarcılık tarafından 
düzenlenen Ekoloji-İstanbul 
2009, 8’inci Organik Ürünler ve 
Çevre Fuarı, çevre dostlarını 15-
18 Ocak tarihlerinde bir araya 
getirdi. Alanının en önemli 
organizasyonlarından biri olan 
Fuar, 100’ün üzerinde kurum ve 
kuruluşun buluşmasına aracılık 
etti. Hem profesyoneller hem de 
doğasevenlerin ilgisini toplayan 
Organik Ürünler ve Çevre Fuarı’nda, 
dünyada her geçen gün büyüyen 
organik ürün pazarı da görücüye 
çıkmış oldu.
Doğaya saygı duyan, çevrenin 
korunup gözetilmesini sağlayan 
projeler üreten kişi, kurum ve 

kuruluşların katılımıyla gerçekleşen 
Fuar’a katılan Halk Ekmek, 
Anadolu’da dört yıldır sürdürdüğü 
Organik Tarım Projesi’yle büyük 
övgü aldı. Ekşi hamur mayasıyla 
hazırlanan “organik tam buğday 
ekmeği”, Ekoloji ’09 Fuarı’ndaki 
ziyaretçiler tarafından tam not aldı. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da zengin 
etkinliklerin yer aldığı Fuar’da, film 
gösterimleri ve müzik dinletileri 
yapıldı, doğa sergileri açıldı. 
Türkiye’nin dört bir yanından 
getirilerek ilk kez yan yana 
sergilenen ürünlerin bulunduğu 
“Ekolojik Dükkân” ise ziyaretçilerin 
hem damağına hitap etti hem de 
alışveriş yapmasını sağladı. 

Son zamanlarda, camilerde meydana 
gelen bazı olayları engellemeyi; 
hırsızlık ve yangın gibi istenmeyen 
durumlara derhal müdahale etmeyi 
amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, söz 
konusu mekânlara ileri teknoloji ürünü 
güvenlik kameraları yerleştiriyor. 
İlk etapta 50 camide çalıştırılacak 
kameralar 365 gün, 24 saat boyunca 
kayıtta yapacak ve tarihi camilerin 
gelecek nesillere aktarılacak. SİT 
alanlarının merkezi bir sistemden 
kontrol edilmesini ve gerektiğinde 
müdahalede bulunulmasını sağlayacak 
olan kameralar öncelikle Tarihi 
Yarımada ve Beyoğlu çevresindeki 
camilerde konuşlandırılıyor. 

İstanbul’un kültürel ve tarihi yapılarının 
yoğun olarak bulunduğu Tarihi 
Yarımada ve Beyoğlu bölgesindeki 
23 noktaya kurulan 50 adet kamera 
çevre güvenliği sağlayıp izinsiz 
yapılaşmaları engellenecek.
Büyükşehir Belediyesi Koruma 
Uygulama ve Denetim Müdürlüğü 
(KUDEB) tarafından, cami 
minarelerine yerleştirilecek hareketli 
ve uzun mesafeden görüntü elde 
edebilen kameralar sayesinde 
tüm adli olaylar çok daha rahat 
aydınlatılabilecek. zira, KUDEB 
bünyesinde oluşturulan takip merkezi, 
hareketli kameralarla tespit edilen 
vakaları anında polise iletecek. 

İhe, ekolojik Fuar’ın gözdesi oldu

tarihi camiler kamerayla denetleniyor

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DONDURUcU SOğUKLARıN YAŞANDığı 
ARALıK AYıNıN SON GÜNLERİNDE, Sokakta yaşayan 44 evSİzİ 
donmaktan kurtardı VE BARıNMA NOKTALARıNDA AğıRLADı.

evsizler
donmaktan kurtarıldı...

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, en 
fazla sokakta yaşayanları etkiliyor kuşkusuz. Büyükşe-
hir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkan-
lığı, her sene olduğu gibi bu yıl da olası donma vaka-
larına karşı önlem alarak İstanbul’da yaşayan evsizleri 
sıcak bir çatı altında topladı. 153 numaralı hattı arayan 
vatandaşlardan gelen ihbar telefonlarıyla harekete ge-
çen Emniyet Müdürlüğü, Zabıta ekipleri ve ilçe beledi-
yeleri, olay mahaline giderek gerekli incelemelerde bu-
lundu. Sağlık sorunu olanları ambulanslarla hastaneye 
kaldıran yetkililer, diğer vatandaşları en yakın toplama 
merkezine götürdü. Burada tekrar sağlık taramasından 
geçirilen kişiler arasında sağlık problemi olduğu sapta-
nanlar en yakın hastaneye sevk edildi; diğerleri ise Bü-
yükşehir Belediyesi’nin barınma merkezine götürüldü 
ve kendilerine yeni kıyafetler verildi. n

>>

>>

Tarihi camilerde meydana gelen yangın ve hırsızlık gibi olayların önüne 
geçmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, yerleştirdiği güvenlik kameralarıyla 
buraları 24 saat koruma altına aldı.
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İSÖM, İŞ-KUR VE FİzİKSEL ENGELLİLER VAKFı İŞBİRLİğİYLE 
DÜzENLENEN “beyaz kelebekler” projeSİ kapSamında 23 
zİhİnSel enGellİ daha İş Sahİbİ oldu. ENGELLİLERİ İŞE ALAN 
FİRMALARA PLAKETLERİ DÜzENLENEN TÖRENLE VERİLDİ.

AğAÇ VE PEYzAj AŞ, DÜNYAcA ÜNLÜ meİlland Güllerİ’nİ 
KAPODOKYA’DA DÜzENLEDİğİ DEV BİR ORGANİzASYONLA TÜRKİYE 
GENELİNDEKİ TÜM BELEDİYELERE TANıTTı. 

beyaz kelebekler, kendi 
kanatlarıyla uçuyor

meilland Gülleri, 
türkiye’ye tanıtıldıÖzürlülerin toplumla içiçe olabilme-

lerini ve üretime katılmalarını amaç-
layan İSÖM, bir süre önce Fiziksel 
Engelliler Vakfı ve Türkiye İş Kurumu 
(İŞ-KUR) ile işbirliğine giderek zihinsel 
engellilerin istihdam edilmesini sağ-
layacak “Beyaz Kelebekler” projesi-
ni başlattı. Proje etkisini gösterdi ve 
23 zihinsel özürlü çeşitli firmalarda 
işe başladı. Özürlüleri işe alan firma-
lara plaketleri Saraçhane Belediye 
Sarayı’nda düzenlenen bir törenle 
verildi. Törene Büyükşehir Belediye 
Meclisi 1. Başkan Vekili Ahmet Sela-
met, Vali Yardımcısı Mustafa Altıntaş, 
Fiziksel Engelliler Vakfı Genel Müdürü 
Ali Şahin, İŞ-KUR İstanbul İl Müdürü 
Muammer Coşkun, firmaların temsil-
cileri, engelliler ve onların aileleri ka-
tıldı. Törende konuşan Selamet, en-
gellilerin bağımsız yaşadığı ve sosyal 
hayata entegre olduğu bir toplumun, 
tüm bireylerini kuşatabilen güçlü bir 

toplum olabileceğini söyledi ve ek-
ledi: “Engellilerin çeşitli sektörlerde 
istihdam edilmesi, içlerindeki potan-
siyeli topluma taşımalarını sağlıyor; 
böylece ailelerinin üzerindeki baskıyı 
hafifletiyoruz. Bilgisayardan ağaç iş-
lerine, seramik galoş üretimine kadar 
çeşitli alanlarda eğitim verdik ve 450 
engellinin istihdamını gerçekleştir-
dik. Fiziksel Engelliler Vakfı ve İŞ-KUR 
işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz bu 
projede ise şimdilik 23 öğrencimize 
istihdam sağladık. İstihdam edilen 
öğrencilerimiz, engellilerin azmettik-
lerinde neler yapabileceklerinin en 
güzel göstergesidir.”
İŞ-KUR İstanbul İl Müdürü Muammer 
Coşkun ise zihinsel engellilerin top-
lam engelli kayıtları arasında yüzde 
4’ü teşkil ettiğini belirterek, “Kuru-
luşumuza 2008 yılında 280 bin iş 
müracaatı oldu, bunların yüzde 2,5’u 
engelli. Ama işe yerleştirme oranına 

bakarsanız yüzde 23’e denk geliyor. 
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ile 
beraber sekiz proje yaptık ve 329 bin 
TL’lik kaynak aktardık. Projelerimiz 
hızla devam edecek” dedi. 
Fiziksel Engelliler Vakfı Genel Müdü-
rü Ali Şahin de engellilerin toplum ta-
rafından bugüne kadar hep “aciz” ve 
“yardıma muhtaç” olarak algılandığı-
nı ifade ederek, bu algıyı değiştirmek 
ve engellilerin toplumda hak ettikleri 
yeri almalarını sağlamak için çalış-
tıklarını söyledi. Engellilerin içinde 
üretme potansiyeli olduğunu, onlara 
güvenilmesi ve fırsatlar sunulması 
halinde kendilerini gösterdiklerini 
vurgulayan Ali Şahin, “Beyaz Kelebe-
lekler” projesini çok önemsediklerini 
kaydetti. Engelliler arasında iş bulma 
ihtimali en düşük kesimin zihinsel en-
gelliler olduğunun altını çizen Şahin, 
zihinsel engellilere güvenerek onları 
işe alan firmalara teşekkür etti. n

Meilland Gülleri’nin Türkiye’deki tek yetkili üreticisi, 
satıcısı ve distribütörü İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ’nin 
ev sahipliğiyle Kapadokya’da tanıtım organizasyonu 
düzenlendi. Yerel yöneticilerin ve ilgili müdürlüklerin 
davet edildiği etkinliğe, 180 kişi katıldı. Meillard Gülle-
ri, fazla bakım istemeyen, kolay yayılan, bol çiçek açan, 
yılın sekiz ayı çiçekli kalabilen, kuraklığa, egzoz gazına, 
toza ve -35 0C ile +50 0C sıcaklığa dayanıklı, verimsiz 
topraklarda zorlanmadan gelişebilen bu çiçek. 
Yetiştirilmesi bu derece kolay olan bir çiçeğin Türkiye’nin 
her yerine taşınması amacıyla düzenlenen organizasyon-
da bir konuşma yapan Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü 
Eyyüp Karahan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işti-
rak şirketlerinden biri olarak, kente estetik ve değer ka-
tan çalışmaların yanı sıra Meilland Gülü gibi çok özel bir 
gülün, tüm ülkemizin park ve bahçelerinde kullanılması-

nı ve bu güzelliklerin Türkiye’ye yayılmasını amaçlıyoruz. 
Türkiye’nin en büyük fidanlığı ve peyzaj şirketi olarak 
başta İstanbul olmak üzere ülkemize yeni yeşil alanlar 
kazandırılması ve bitki standartlarının dünya standart-
larına yükseltilmesi için çalışıyor; nitelikli bitkiler temin 
edip, peyzaj uygulamaları yapıyoruz. Ülke genelinde 117 
belediyemizde uygulama yaptık ve Meilland Gülleri’ni 
kullandık. Diğer belediyelerimize yaptığımız uygulama-
larla da bu çalışmalarımızı tüm Türkiye’ye yayacağız. 
Distribitörlüğünü üstlendiğimiz Meilland Gülleri’ni siz-
lere tanıtmak istedik. Yaptığımız bütün uygulamalarda, 
Meilland Gülleri’nden çok yüksek başarı elde ettik ve 
sizlerinde bu başarılı çalışmalara ortak olmanızı istiyo-
ruz” dedi. İl ve ilçe belediyeleri tarafından yoğun ilgi 
gösterilen organizasyonun son bölümünde katılımcılar 
Kapadokya’nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. n

>>

>>
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2004 yerel seçimlerinde aday oldum ve seçildim. Ben 
muhtar olmadan önce PTT binamızdaki bilgisayarlar-
dan tahsilat yapılmıyordu. Mahalleli bu konuyla ilgili 
sıkıntılar çekiyordu. Göreve geldiğim ilk günlerden 
itibaren bu konuya yöneldim. Şimdi hem elektrik ve 
telefon faturaları hem de maaş ödemeleri yapılabilir 
hale geldi. Bir de mahallemizde sağlık ocağı yoktu, bu-
nun için girişimlerde bulundum ve kısa zamanda sağlık 
ocağımıza kavuştuk.

Büyükşehir Belediyesi’nden neler bekliyorsunuz?
Mahallemizde bir metro istasyonu var. İstasyon 
Kocatepe’de olmasına rağmen adı Kartepe olarak 
geçiyor. Öncelikle bu istasyonda isim değişikliğine 
gidilmesini ve hatta yürüyen merdivenler yapılarak 
modernleştirilmesini rica ediyoruz. Metro kavşağı da 
bizim için sorun olan konulardan biri. Trafik yoğunlu-
ğu nedeniyle orada sık sık kazalar oluyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin yapacağı bir altgeçit, yaşanan kazala-
rın, dolayısıyla can ve mal kayıplarının önlenmesinde 
önemli bir rol oynayacaktır. Ulaşım konusunda bir 
talebimiz daha olacak. Mevcut olan İETT otobüslerine 
Taksim ve Eminönü hatlarının da eklenmesi, bu ma-
hallede oturanların ulaşımın sorununa bir rahatık ge-
tirecektir. Son olarak yakınımızdaki hal nedeniyle ya-
şadığımız sivrisinek sorununun bir an önce çözülmesi 
gerektiğini düşünüyorum. n

Kocatepe Mahallesi’ni kısaca tanıtmak isteseniz, 
neler söylersiniz? 
Kocatepe, 1982 yılında Kartaltepe’den ayrılarak ma-
halle unvanı kazandı. Bayrampaşa ilçe sınırları içinde 
yer alan bu mahalle, yaklaşık 20 bin nüfusuyla her yö-
reden insanın yaşadığı bir yer. Burası Türkiye mozaiği 
gibidir. Ve son derece hareketlidir.

Son yıllarda, mahallenize yakın çevrede yaşanan 
gelişmeler, faaliyete geçen yeni mekânlar sözünü 
ettiğiniz hareketlilikte önemli bir rol oynuyor olsa 
gerek...
Elbette. Kocatepe Mahallesi sınırları içinde kalan yaş 
meyve sebze ve kuru gıda hali (Mega Center), kısa 
bir süre önce faaliyete geçen IKEA ve Forum İstan-
bul, yaşanan hareketliliğin ana nedeni. Sıraladığım bu 
mekânlar sebebiyle, gündüz nüfusumuz normale oran-
la katbekat artıyor. Sirkülasyonun bu derece yoğun ol-
ması beraberinde birtakım sorunlar da getirmiyor de-
ğil. Örneğin, Otogar ve Parkada’nın mahallemize çok 
yakın olması nedeniyle özellikle asayiş olaylarında bir 
artışın olduğu söylenebilir. 

Kocatepe’ye ne zamandır muhtarlık 
yapıyorsunuz? Ve göreve geldikten sonra 
gerçekleştirdiğiniz en önemli iş nedir size göre?
Kocatepe Mahallesi’nde yaşayanların teveccühü ile 

o, adresi 
kocatepe’de 
olmayanların 
da muhtarı!

ÇEVRESİNE KURULU ALıŞVERİŞ MERKEzLERİ, OTOGAR VE MEYVE 
SEBzE HALİ NEDENİYLE İNSAN SİRKÜLASYONUNUN HAYLİ YOğUN 
OLDUğU bayrampaşa’nın kocatepe mahalleSİ’nde hemen 
her şey muhtar ahmet Gül’e emanet. GÜL, HARAKETLİ BİR 
MAHALLEYİ YÖNETMENİN SON DEREcE GÜzEL, ANcAK BİR O 
KADAR DA zOR OLDUğUNU SÖYLÜYOR.
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başkan kadİr topbaş, ABD BÜYÜKELÇİSİ jEFFREY İLE AYNı 
ÜLKENİN İStanbul başkonSoloSu Wİener’ı makamında kabul 
ettİ. BÜYÜKELÇİ jEFFREY, GÖRÜŞMENİN ARDıNDAN BASıNıN 
KARŞıSıNA ÇıKTı VE TÜRKÇE BİR AÇıKLAMA YAPTı. 

abd büyükelçisi, 
başkan’ı ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin göreve yeni başlayan 
Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey ile İstanbul Başkon-
solosu Sharon Wiener, Saraçhane Belediye Sarayı’nda 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a 
nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından ga-
zetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Kadir Topbaş, 
ABD’nin yeni Büyükelçisi James Jeffrey’nin Türkiye’de 
değişik dönemlerde görev yapmış ve Türkçe konuşa-
bilen deneyimli bir diplomat olduğunu belirtti. Başkan 
Topbaş, “Sayın Büyükelçi Türkiye’ye atandıktan sonra 

kendisinden ‘ABD’nin güçlü eli’ olarak bahsedildi. Ken-
disine ve İstanbul Başkonsolosu’na bu nazik ziyaretle-
rinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarı-
lar diliyorum” dedi. ABD Büyükelçisi Jeffrey de Türkçe 
yaptığı konuşmasında “ABD Konsolosluğu’na ve Ameri-
kan vatandaşlarına yardımlarından dolayı Başkan’a te-
şekkür ediyorum” diyerek duygularını özetledi.  Başkan 
Topbaş, açıklamanın ardından misafirlerine İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nu gezdirerek ça-
lışmaları hakkında bilgi verdi.n

>>

>>
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Bir yanda 31,5 kilometre uzunlu-
ğundaki Boğaz, öte yandan 7,3 kilo-
metrelik Haliç ile Marmara’nın sun-
duğu geniş olanaklar… İstanbul’daki 
trafik sorununun çözümünde deniz 
taşımacılığının önemli bir rol oyna-
yacağı gerçeğiyle yola çıkan İDO, 
geride bıraktığımız yıl içinde aktif 
büyüklüğünü yüzde 36 oranında ar-
tırarak 647 milyon TL’ye yükseltti. 
2008’de İstanbulluları başta deniz 
taksi olmak üzere birçok yeni hiz-
metle tanıştıran İDO, 2009 yılına da 
yine çok iddialı girdi.
Son üç yıl içinde aktif büyüklüğünü 
yüzde 60 artıran şirket, 2008 yılını 
15 milyon TL kârlılık, 425 milyon 
TL özkaynak yapısı, 100 milyon 
yolcuyla tamamladı. İDO 2009 yılı 
net satış hedefiniyse 481 milyon TL 
olarak belirledi.
Şirketin 2008 yılındaki performan-
sını değerlendiren Genel Müdürü 
Ahmet Paksoy, 82 lokasyona 102 
gemiyle yılda yaklaşık 100 milyon 
yolcu ve 6,5 milyona yakın araç 
taşıyan İDO’nun “Dünyanın En Bü-
yük Yolcu Taşımacılık Şirketi” ola-
rak global bir marka ve örnek bir 
oyuncu olduğunu vurguladı. 2008 

yılında yolculara birçok yenilik 
yaşattıklarını; filolarını genişlet-
tiklerini, yeni hatlar açarak hizmet 
kalitesini bir üst seviyeye çıkardık-
larını, uzun süren çalışmalarının 
sonuçlarını almaya başladıklarını 
vurgulayan Paksoy, Ulusal Kalite 
Ödülleri’nin “İşletmeler” kategori-
sinde “2008 Kalite Ödülü”ne layık 
görülmenin kendilerine mutluluk 
verdiğini söyledi. 
2009 yılında da kaliteli, yeni-
likçi ve modern hizmetler sun-
manın yanı sıra Türk Denizcilik 
Sektörü’nü uluslararası alanda 
başarıyla temsil eden öncü kurum 
olmayı sürdüreceklerini belirten 
Paksoy, konuşmasının devamında 
şunları söyledi: “2008 yılında net 
hizmet satış gelirlerimizi bir önceki 
yıla göre yüzde18 oranında artır-
dık. Yakıt fiyatlarında bir önceki 
döneme göre yüzde 40’lara varan 
fiyat artışına ve dövizdeki yükseli-
şe rağmen optimum maliyet politi-
kalarımız ve sıkı bütçe çalışmaları-
mız sayesinde geçen yılı, hedefle-
diğimiz gibi 15 milyon TL kârlılıkla 
kapatarak Türkiye’nin en büyük 
şirketleri arasındaki yerimizi aldık. 

2008 yılını yaklaşık 425 milyon TL 
gibi güçlü bir özkaynak yapısıyla 
tamamlayarak 2009 hedeflerimi-
zi yükselttik. Türkiye ve dünyada 
deniz işletmeciliğinin önde gelen 
markası olarak, 2009 yılı için 481 
milyon TL net satış hedefi koyduk. 
Şirketimizin 2007 yılında 480 mil-

yon TL olan aktif büyüklüğünü, 
647 milyon TL’ye yükselterek, bir 
önceki yıla göre 169 milyon TL 
ve yüzde 36 artış gerçekleştirdik. 
2005 yılsonunda, 404 milyon TL 
olan aktif büyüklük göz önüne 
alındığında üç yıl içerisinde yüz-
de 60 büyüme sağladık. Toplam 

yabancı kaynağımız 2008 yılında 
223 milyon TL, finansal kaldıraç 
oranımız ise yüzde 34’tür.” 
2009 yılında sunacakları hizmetler-
le yolcuların memnuniyetini artıra-
caklarını, İstanbul ile Marmara’nın 
önemli iki noktası arasında Ro-Ro 
taşımacılığı projesi başlatmayı he-

deflediklerini, turistik değeri yüksek 
Haliç Motorları projesini hayata ge-
çirmeyi istediklerini söyleyen Pak-
soy, Üsküdar-Haliç-Eyüp hattında 
sefer yapacak bu motorlarda Türk 
mühendislerinin çalıştığını ve proje 
için 10 milyon Euro’luk bir bütçe 
ayırdıklarını sözlerine ekledi. 

İSTANBUL’DA, YOLcU VE YÜK TRAFİğİNİN 
ÇAğDAŞ KOŞULLARDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ 
SAğLAMAK, KENTİÇİ ULAŞıMıNıN BİR KıSMıNı 
DENİz YOLUNA AKTARARAK TRAFİğİ 
RAHATLATMAK AMAcıYLA HİzMET VEREN
İdo, aktİF büyüklüğünü yüzde 36 
oranında artırıp 647 mİlyon tl’ye çıkardı.

İdo, 2008’de 
yüzde 36 
büyüdü

>>

Alanında dünyanın en önemli 
şirketlerinden biri olan İDO, özellikle 
geçen yıl ulusal ve uluslararası arenada 
adından sıkça söz ettirdi. İşte İDO’nun 
geçen yılki seyir defterinden notlar: 

• Dünyanın en fazla yolcu taşıyan 
şirketi İDO, 2008’de 100 milyon 
yolcu ve 6 milyon 700 bine yakın 
araç taşıdı. 

• Son üç yılda 350 milyon TL’lik yeni 
gemi yatırımı gerçekleştiren şirket, 
filosuna kattığı araçlar ve açtığı 
hatlarla yolcu potansiyelini artırdı. 
2008 yaz döneminde 27 milyon 
yolcu ve 2 milyon 100 bin araç 
taşıyan İDO, geçen yılki rekorunu 
kırarak yolcu sayısında yüzde 
yüzde 1,6, araç sayısında ise yüzde 
12 artış sağladı.

• 2008’in “En hızlı Balık”ı seçildi.
• 2008 Ulusal Kalite Başarı Ödülü 

sahibi oldu.
• Türkiye’nin En Büyük Şirketleri 

sıralamasında 181’incilik kazandı. 
Aynı yarışmanın İstanbul 
kategorisindeyse 109’uncu en 
büyük şirketi oldu.

• İDO Genel Müdürü Ahmet 
Paksoy, ınterferry Başkanı seçildi. 
Bu vesileyle, İstanbul’un, 14-16 
Ekim’de gerçekleşecek ınterferry 
2009 Konferansı’na ev sahipliği 
yapmasına aracılık etti. 

• İstanbulları Deniz Taksi’lerle 
tanıştırdı. İlk aşamada altı araçla 
27 noktadan hizmet veren taksiler, 
İstanbul trafiğine alternatif çözüm 
yarattı. Deniz Taksiler, hizmete 
alındıkları ilk on gün içerisinde 7 bin 
528 kişi tarafından çağrıldı. 

İdo’nun 
2008 seyir defteri... 
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Ürettiği farklı projelerle kentin trafik sorununa hem 
kısa hem de uzun vadede çözüm bulmayı amaçlayan 
Büyükşehir Belediyesi, her türlü iletişim kanalını kulla-
narak kent halkını bilgilendirmeye kararlı görünüyor. 
Bugüne kadar trafik yoğunluğunu öğrenmek isteyen 
İstanbullulara internet sitesi üzerinden hizmet veren 
Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Kablo TV ve Digiturk 
kullanıcılara yönelik “Trafik Kanalı”nı yayınlamaya 
başladı. 
Şehrin 270 noktasına yerleştirilen kameralardan elde 
edilen görüntülerin canlı olarak yayınlandığı “Trafik 
Kanalı”nda, trafiğin durumu dışında hava ve yol du-
rumu ile bilgilendirici notlar da yayınlanacak. Projenin 
ileri safhalarında İSKİ, İGDAŞ, BEDAŞ, AYEDAŞ ve Yol 
Bakım Müdürlükleri’nden alınan elektrik, su ve doğal-

gaz kesintiyle ilgili bilgiler ve çalışma yapılan yolların 
durumları kanaldan anında izleyicilere aktarılacak.
270 kameranın yanı sıra 278 adet radarlı trafik ölçüm 
dedektörüyle kent trafiğini anbean izleyen Trafik Kont-
rol Merkezi, yaşanan aksaklıklara da anında müdahale 
edebilecek.
Trafik Kontrol Merkezi’nden isteyen radyo ve tv ka-
nallarına trafik bilgi ve görüntüleri de aktarılarak va-
tandaşların her an trafik hakkında bilgi sahibi olma-
ları sağlanıyor. Ayrıca bu verilerle oluşturulan trafik 
yoğunluk haritası, seyahat süresi ve tüm görüntüler 
www.tkm.ibb.gov.tr internet adresinden takip edile-
biliyor. İsteyen herkes 444 4 154 numaralı çağrı mer-
kezini arayarak yol durumuyla ilgili yedi gün 24 saat 
ücretsiz olarak bilgi alabiliyor. n

Avcılar-Zincirlikuyu metrobüs hattı, hızlı, rahat ve 
konforlu ulaşım konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin 
dev yatırımlarından biri hiç kuşkusuz. 2,5 saatlik yo-
lun 38 dakika gibi kısa sürede katedilmesini sağlayan 
bu hat, dolaylı yoldan İstanbul trafiğini de rahatlatıyor. 
Nasıl mı? Özel araç sahiplerinin araçlarını belli bir yerde 
park ederek metrobüsle yolculuk yapmayı tercih etme-
siyle elbette.  
İETT Genel Müdürü Mehmet Öztürk, kamuoyunu bu 
konuyla ilgili bilgilendirmek üzere bir basın toplantısı 
düzenledi. Mehmet Öztürk, 205 araçla kesintisiz hizmet 
verilen Avcılar-Zincirlikuyu Metrobüs Hattı’nda her gün 
545 bin yolcu taşıdıklarını belirterek, vatandaşlardan 
çok yoğun talep gören metrobüs sisteminin özel araç-
ları da “park” ettirdiğini söyledi. Avcılar-Zincirlikuyu 

arasındaki metrobüs sisteminin aylık 7,2 milyon TL ci-
roya ulaştığını vurgulayan Genel Müdür Öztürk, “Yap-
tırdığımız anketlerde yolcularımızın yüzde 21’inin özel 
araçlarını bırakarak metrobüsü tercih ettiğini tespit et-
tik. Sistem Anadolu Yakası’na geçtiğinde özel araçlarını 
bırakanların oranı yüzde 44’e ulaşacak. Yani metrobüs 
sayesinde köprü trafiğini de önemli ölçüde rahatlaya-
cak” dedi.
Halk arasında metrobüs olarak bilinen Phileas marka 
araçların Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Hattı’nın açılışıyla  
birlikte sefere başlayacağını kaydeden Öztürk, söz ko-
nusu araçların Ayazağa’daki İETT garajında, Ulaştırma 
Bakanlığı yetkililerinin denetiminde 28 günlük test sü-
rüşü yaparak sefer için gereken onay belgesini aldığını 
da belirtti. n

ŞEHRİN ÇEŞİTLİ NOKTALARıNA YERLEŞTİRİLEN KAMERALARDAN 
ELDE ETTİğİ GÖRÜNTÜYÜ İNTERNET SİTESİNDEN YAYıNLAYAN 
büyükşehİr beledİyeSİ, şİmdİ de kablo tv ve dİGİturk’ten 
yayın yapan “traFİk tv” İle İStanbulluların hİzmetİnde. 

büyükşehİr beledİyeSİ’nİn ulaşım alanındakİ dev hİzmetİ 
metrobüS, özel araç kullanıcılarının da yaşamını 
kolaylaştırdı. ÖzEL ARAÇ SAHİPLERİNİN YAKLAŞıK DÖRTTE 
BİRİ, ARAÇLARıNı UYGUN NOKTALARA PARK EDİP ULAŞıMLARıNı 
METROBÜS İLE YAPMAYı TERcİH EDİYOR.  

İstanbul trafiği
cepten sonra 
televizyonda

metrobüs, özel araçları 
“park” ettirdi! 

>> >>
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Trafik sorununun çözmek üzere 
alternatif projeler üreten Büyükşe-
hir Belediyesi, teknolojinin sundu-
ğu avantajlardan da faydalanarak 
bir süre önce vatandaşa “İBB Cep 
Trafik” projesini sunmuş ve böyle-
ce İstanbulluların, bu konuda ko-
lay ve hızlı biçimde bilgilenmesini 
sağlamıştı. Söz konusu projeyi bir 
üst noktaya çıkartmak isteyen Bilgi 
İşlem Dairesi, yoğun çalışmaların 
ardından yeni bir sistem geliştirdi: 
“mobil İETT”. Yeni sistemin kulla-
nıcıları, gidecekleri güzergâh ve hat 
bilgilerine rahatlıkla ulaşacaklar. 
Böylece duraklarda uzun süre bek-
lemeyip zamandan tasarruf edebi-
lecekler. Bilgi İşlem Daire Başkanlı-
ğı, web üzerinden yürüttüğü hat ve 

güzergâh bilgilerini mobil ve harita 
İETT ile geliştirerek erişimi hızlan-
dırdı. Daha önce wap yoluyla yürü-
tülen hizmetler, yolculardan gelen 
görüş ve öneriler dikkate alınarak 
yeniden şekillendirildi. Yeni uygu-
lamayla daha hızlı ve güvenli hale 
getirilen web adreslerine görme 
özürlüler için sesli ikaz sistemi de 
eklendi. Yolcular, GPRS veya inter-
net destekli cep telefonuyla bulun-
duğu herhangi bir noktadan, hat ve 
güzergâh sorgulaması yapabilecek-
leri gibi  araçların ara duraklardan 
tahmini geçiş saatlerini öğrenebi-
lecek. Kullanıcılar açtıkları her bir 
sayfa için 1 kuruş ödeyecek. 
Sistemi kamuoyuna tanıtan Bilgi 
İşlem Daire Başkanı Dr. Ahmet Ba-

ğış, “Yolcular, her türlü duyuruyla 
hat ve güzergâh bilgilerine bilgi-
sayar olmadan GPRS destekli cep 
telefonuyla da ulaşabilecek. Cep 
telefonundan mobil.iett.gov.tr ad-
resini tıklayan yolcunun karşısına 
önce açılış sayfası çıkacak. Orada 
bulunan ikonlardan ‘Hat’ başlığını 
taşıyanı seçerse saati ve detayları 
görecek. Eğer ‘Durak’ başlığını tık-
larsa seçtiği duraktan geçen hatları, 
otobüsünün tahminen kaçta, hangi 
durakta olacağını öğrenebilecek. 
Yolcu, tercihini ‘Bizden’ başlığından 
yana kullandığında ise İETT ile ilgili 
duyurulara, hava durumu ve döviz 
kuru bilgilerine ulaşabildiği gibi gö-
rüş ve önerilerini de iletebilecek” 
dedi. n

Kurulduğu günden itibaren yaptığı projeleri bir bir ha-
yata geçiren, kentin trafik probleminin çözümünde aktif 
ve etkili biçimde rol üstlenen İSPARK, şimdi de Anadolu 
Yakası’nın önemli merkezlerinden Kadıköy’de bin araç 
kapasiteli otoparkı hizmete aldı. Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait 20 bin metrekarelik alanı bu amaç doğrultusunda kul-
lanan İSPARK, otoparka bisiklet, motosiklet, engelli park 
alanları ve helikopter pisti de yaptırdı. Kadıköy İDO ve 
motor iskelelerinin hemen yanında bulunan otopark, 
toplu taşıma araçlarının yakınında bulunması nedeniy-
le sürücülere kolaylık sağlıyor. Dünya standartlarına 
uygun olarak yapılan otopark, kent merkezindeki tra-

fiğin akışına katkı sağladığı gibi sürücüleri deniz ulaşı-
mını kullanmaya teşvik ediyor. Sürücüler, gidecekleri 
güzergâhlara deniz ulaşım araçlarıyla geçtikleri için 
bin araç trafikten çekiliyor. İstanbulluların kısa sürede 
benimseyip yoğun ilgi gösterdiği otopark sayesinde 
Kadıköy trafiğinde de bir rahatlama yaşanıyor. İSPARK 
Genel Müdürü Kadir Gurbetci, Kadıköy Açık Otoparkı 
ile bölgede yaşanan otopark sıkıntısının azalacağını ve 
konumu itibariyle deniz ulaşımına katkı sağlayacağını 
belirtti. Otoparkın içinde 22 engelli, 20 bisiklet ve 20 
motosiklet park alanı bulunuyor. İstanbullulara hizmet 
veren otoparkın günlük ücreti ise sadece 5 TL .n

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, VATANDAŞıN 
TRAFİK YOğUNLUğUYLA İLGİLİ BİLGİYİ cEP 
TELEFONLARı ARAcıLığıYLA RAHATLıKLA 
ÖğRENEBİLDİğİ “İbb cep traFİk” 
projeSİnİn ardından, “mobİl İett”yİ 
hayata Geçİrdİ.

YÜRÜTTÜğÜ ÇALıŞMALARLA YENİ VE 
MODERN OTOPARK HİzMETLERİ VEREN; 
BÖYLEcE İSTANBUL’DAKİ TRAFİK 
SORUNUNUN ÇÖzÜMÜNDE AKTİF ROL 
OYNAYAN İSpark, kadıköy’de bİn araç 
kapaSİtelİ bİr otoparkı hİzmete açtı. 

>>

>>

İett artık cepte!

İSpark’tan 
kadıköy’e bin araçlık 
otopark!
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türklerin türklerin türklerin 
medeniyet medeniyet medeniyet 
yolculuğuyolculuğuyolculuğu

yolu İstanbul’dan 
geçen seyyah ve yazar 

kadınlar...

İLK KEz 2008 FRANKFURT KİTAP FUARı’NDA 
YAzıN DÜNYASıNıN BEğENİSİNE SUNULAN 
“türk kİtap medenİyetİ”, bu topraklar 
üzerİnde yaşayan kİtapSeverlerle de 
buluşturuluyor. KÜLTÜR A.Ş.’NİN PRESTİj 
KİTAPLARı ARASıNDA BULUNAN BU ÇALıŞMA, 
KİTAP KURTLARıNıN HAYLİ İLGİSİ ÇEKEcEğE 
BENzİYOR.    

kadın eSerlerİ kütüphaneSİ ve bİlGİ merkezİ vakFı, 2009 
yılı ajandaSının konSeptİnİ Seyyah yazarlara ayırdı. YOLU 
İSTANBUL’DAN GEÇEN KADıNLARıN DUYGU VE DÜŞÜNcELERİNDEN 

ALıNTıLARıN BULUNDUğU AjANDA, SADEcE KADıNLARıN DEğİL, HER 
YAŞTAN ERKEğİN DE İLGİSİNİ ÇEKEBİLEcEK NİTELİKTE. 

Büyükşehir Belediyesi’nin çatısı altında bulunan Kül-
tür A.Ş., “Prestij Kitaplar” olarak adlandırdığı serisini 
her geçen gün yeni bir kitapla daha da zengin kılıyor. 
Bu başlık altında bugüne kadar birçok kitaba imza 
atan Kültür A.Ş., bu kez de Türklerin kitapla olan iliş-
kisini gözler önüne seren bir çalışmayı geniş kitlelerin 
beğenisine sunuyor: “Türk Kitap Medeniyeti”. İlk kez 
Türkiye’nin “Onur Konuğu” olduğu 2008 Frankfurt 
Kitap Fuarı’nda sergilenen bu çalışmada, Türkler’in 
geçmişten günümüz kitapla olan iliştkisinin yanı sıra 
kitap kültürü ve sanatını inceleniyor. Alanında uzman 
araştırmacıların yazılarıyla birlikte sanatçılarla yapılan 

söyleşilere de yer verilen kitabın, bugüne dek alışıla-
gelmiş yargıları değiştirmesi, başka bir ifadeyle ezber 
bozması bekleniyor.     
Kitapta yer alan bilgiler arasında Türkler’in ve Çinliler’in, 
sekizinci yüzyılda baskı tekniğini kullanarak kitap ço-
ğalması da var, minyatürün Uygur Türkleri tarafından 
kitap süsleme sanatı olarak görülmesi de. Ya da Orta 
Asya kökenli olduğu bilinen Ebru’nun kitap ciltlerinin 
oluşturulmasında işlevsel bir rol oynaması da... 
Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanan 
“Türk Kitap Medeniyeti”nin zengin içeriği ve farklı bakış 
açısıyla birçok kitapseverin gönlünü çeleceği kesin.n 

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve 
Bilgi Merkezi Vakfı, bilimsel araştır-
malarının yanı sıra her yıl çıkardığı 
ajandalarla da dikkatleri üzerlerine 
toplamayı başarıyor. Büyükşehir 
Belediyesi Kütüphane ve Müzeler 
Müdürlüğü bünyesinde faaliyetle-
rini yürüten Kadın Eserleri Kütüp-
hanesi ve Bilgi Merkezi, artık gele-
nekselleştirdiği ajanda yayınlama 
faaliyetiyle, Türkiye’de kadını konu 
alan, kadınla ilgili çalışmaları sis-
tematik biçimde geniş kesimlerle 
paylaşmayı amaçlıyor. 
İçinde “kadın” tanımlaması geç-
miş olmasına rağmen her yaştan 
İstanbullunun ilgisini çekebilecek 

niteliğe ve içeriğe sahip ajandalara 
bir yenisi eklendi. 2009 yılının kon-
septini “Yol ve Kadın” olarak belir-
leyen Kadın Eserleri Kütüphanesi ve 
Bilgi Merkezi Vakfı, ortaya herkesin 
masasında ya da çantasında tutmak 
isteyeceği bir ajanda çıkardı. 
Yolu bir dönem İstanbul’a düşmüş, 
kentin büyülü havasını soluma şansı 
elde etmiş seyyah kadın yazarların 
duygu ve düşüncelerinden alıntılar 
yapılarak oluşturulan ajandada kim-
ler yok ki... Sayfaları çevirdiğinizde 
kâh bir zamanlar Selimiye Kışlası’na 
gelerek hemşirelik mesleğinin temel 
ilkelerini uygulamalı olarak gözler 
önüne seren Florence Nightingale 

ile karşılaşıyorsunuz, kâh edebiyatı-
mızın önemli kalemlerinden Halide 
Edip Adıvar’la. Kâh Lady Mary Mon-
tague ya da Şükûfe Nihal’in kentle il-
gili duygusal tanımlamalarını okuma 
şansı elde ediyorsunuz kâh polisiye 
romanın dünyaca ünlü yazarıAgatha 
Christie’nin nevi şahsına münhasır 
değerlendirmelerine rastlıyorsunuz. 
Sadece onlar mı? Değil elbette. Julia 
Pardoe, Lady Hester Lucy Stanhope 
ve bir çok kadına daha rastlayabile-
ceğiniz bu ajandanın sizin masanız-
da da durmasını istiyorsanız Ajanda 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi 
Merkezi Vakfı’nın Fener’deki binası-
na uğrayabilirsiniz. n

>>

>>
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İHALE GÜNDEMİ

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi  Genel Sekreter Yardımcısı Muammer Erol Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Faruk Yanardağ Haber Koordinatörü Perihan Altunsoy 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bahadır Celepoğlu Yayın Kurulu Fatih Bayraktar, Perihan Altunsoy Adres İstanbul Büyükşehir Belediyesi/Saraçhane Tel: (0212) 455 14 50  istanbulbulten@ibb.gov.tr
 YAPIM İstanbul Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinatörlüğü • Editör Defne Aladağ Sanat Yönetmeni Aret Bedikyan Grafik Uygulama Levent Çeliksan Fotoğraf Editörü Belkiye Danakıran 
Baskı-Cilt Zaman Gazetesi Baskı Tesisleri Tel: (0212) 454 1 454  Lojistik Destek Yıldırım Taşdemir  İstanbul İhale ve Duyuru Bülteni, yerel süreli bir yayındır.

İstanbulBülteni

İHALE TARİHİ/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE İÇERİĞİ

20/11/2008 10:00 Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü Akaryakıt Madeniyağ Ve Gaz Alımı İşi

24/11/2008 10:00 Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 2009 Yılı Gözleme Ve Mantı Alımı

24/11/2008 10:30 Satınalma Müdürlüğü 2009 Yılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

25/11/2008 10:00 Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 2009 Yılı 304 Hatlık Personel Taşıma Hizmet Alımı İşi

25/11/2008 10:30  Yapı İşleri Müdürlüğü Beylerbeyi Deniz Eğitim Ve Öğretim Komutanlığı Teshin Merkezi İnşaatı

27/11/2008 10:00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 2009 Yılı Muhtelif Gıda Alımı

27/11/2008 10:30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 2009 Yılı Muhtelif İçecek

27/11/2008 11:00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 2009 Yılı Su Ve Maden Suyu Alımı

27/11/2008 11:30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 2009 Yılı Süt Ve Süt Ürünleri Alımı İşi

28/11/2008 10:00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 2009 Yılı Et Ve Et Ürünleri Alımı

28/11/2008 10:30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 2009 Yılı Balık Grubu Alımı

28/11/2008 11:00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 2009 Yılı Unlu Mamuller Alımı

28/11/2008 11:30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 2009 Yılı Dondurulmuş Gıda Alımı

01/12/2008 10:00  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 2009 Yılı Piliç Ve Hindi Alımı

01/12/2008 10:30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 2009 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi

02/12/2008 10:00  Yapı İşleri Müdürlüğü Kurşun Kaplama Malzeme Temini

15/12/2008 10:00 Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü 950 Personel İle Malzemeli Temizlik Ve İlaçlama Hizmet Alımı
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 Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine gönderen ilk dört kişiye,

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

Geçen sayının anahtar sözcüğü, “Yeniden doğuşun ad›d›r Cumhuriyet.”i doğru yanıtlayan ilk dört okurumuz;

Şafak DEMİR, Sevim TIN, Dilek ÇINAR, Erhan KAHRAMAN Miniaturk’te keyifli bir gezinti ile yemek kazandılar. 

DÜZELTME: Temmuz 2008 sayımızda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş imzalı yazıda yer alan “ Göreve geldiğimiz günden bu yılsonuna kadar tam                  

22 milyon YTL’lik yatırım yapmış olacağız. Dile kolay, tam 22 milyon YTL” cümlesindeki rakam, 22 milyar YTL olacaktır. Aynı sayının 28’inci sayfasında yer alan “Tepebaşı’nın 

görüntüsü değişecek...” başlıklı haberde yer alan, “Buna göre 200 milyar dolarlık dev bir yatırımla, toplam 14 bin metrekarelik alanda kültür merkezi inşa edilecek” 

cümlesindeki rakam ise 200 milyon dolardır. Düzeltir, tüm okurlarımızdan özür dileriz.   




