
Düzce-Melen Suyu
Avrupa Yakası’nda

İstanbul’da konut
KİPTAŞ’tan alınır

Kışın sorunu değil,
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İstanbulBülteni

Su kayıpları
bitiyor
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B
Bundan birkaç yıl önce çıkan bir habere göre, dünya 
çapında faaliyet gösteren  birinin üst düzey 
yöneticilerinden biri, patronlar tarafından çağırılarak 
işten çıkarılır. Üst düzey yöneticinin işinden olması 
olağanüstü bir durum değilse bile, çıkarılma gerekçesi 
hayli ilginçtir. Çünkü bu yönetici; yılbaşında patron-
larına, iş ortaklarına sunduğu hedeflerin çok ötesine 
geçmiştir. Bir başka ifadeyle sunduğu rakamları tuttur-
makla kalmamış, onu aşarak şirketin kârlılık seviyesini 
çok üste çıkarmıştır. 
Söz konusu durum, birçoğumuzun aklına, “bunun nesi 
kötü?” sorusunu getirebilir. İlk etapta dikkatleri çek-
mese bile burada üzerinde durulması gereken önemli 
bir nokta vardır; “öngörüde bulunamama, mevcut ko-
şulları yetince objektif değerlendirememe”. 
Hedefe ulaşamamak kadar hedeften uzak düşmek de 
sakıncalı. Bu nedenle hedefi iyi belirlemeli, ona giden 
yolları son derece detaylı bir şekilde araştırmalı, ala-

nın uzmanlarına fikir beyan edebilecek imkânlar sağ-
lanmalı ve hedefe ulaşamamak kadar hedeften uzağa 
düşmekten de sakınılmalıdır. 
Ve hedeflediğiniz şeyler dünyanın gözbebeği olan bir 
kentle ilgiliyse eğer daha da dikkatli davranmanız ge-
rekir. Çünkü yatırımlarınızı insanı temel alarak insan 
için ve insanlar adına yaparsınız. Yanlış yapma ihtima-
linizi sıfırlamanız, sabrınızı çoğaltmanız, iyisini yapma 
kararlılığınızı göstermeniz şarttır. Göreve geldiğimiz 
günden beri hedeflerimizi belirleyip ona giden yollarda 
adım adım ilerliyoruz. Başta elinizde tutmuş olduğu-
nuz İstanbul Bülteni olmak üzere diğer görsel ve basılı 
araçlarımızla yapmış olduğumuz çalışmaları sizlerle 
paylaşıyoruz. Bu nedenledir ki, gün geliyor bütçe ra-
kamlarımızı, gün geliyor bir çalışmamızda ulaştığımız 
noktayı, gün geliyor toplumun farklı kesimlerine yöne-
lik hazırladığımız projeleri sizlerle paylaşıyoruz. Böylesi 
bir yöntemle çoğulcu, katılımcı ve sosyal belediyecilik 
anlayışını hayatın her noktasına taşıma gayreti içeri-
sindeyiz. 
Görevimiz, amacımız ve hedefimiz son derece somut; 
“Daha güzel bir İstanbul’da daha mutlu İstanbullular” 
görebilmek. Alışılagelmiş vaatlerle göz boyamanın çok 
kolay bir yöntem olduğunu, ancak gerçekte bunun 
hiçbir hükmünün bulunmadığını bilerek çalışıyoruz. 
Niyetimiz sorunlara rağmen vaatlerde bulunarak, bu 
kentte yaşayanların hayata pembe gözlükle bakmasını 
sağlamak olmadı hiçbir zaman. Amacımız, pembe göz-
lüklere ihtiyaç kalmaksızın İstanbul’u sorunsuz hâle 
getirebilmek; İstanbulluları hemen her an dünyanın en 
önemli kentlerinden birinde yaşadığını ve bu kente sa-
hip çıkmak gerektiğini hatırlamasını sağlamak. Ne va-
atlerimizle sanal bir dünya oluşturmayı düşünüyoruz 
ne de hedeflerimizi vaatlerimizin gerisinde bırakıyo-
ruz. Hedefimize ulaşmak için yaklaşık dört yıldır, 365 
gün 24 saat çalışıyoruz.

Saygılarımla...

Sevgili İstanbullular



02  İSTANBUL BÜLTENİ   İSTANBUL BÜLTENİ  03  İSTANBUL BÜLTENİ  0302  İSTANBUL BÜLTENİ

D o s y a
04 Su kayıpları bitiyor

08 Düzce-Melen Suyu Avrupa Yakası’nda

12 Her şey çocuklar için, her şey eğitim adına

14 İstanbul’da konut KİPTAŞ’tan alınır

20 Kışın sorunu değil, keyfi yaşandı

K e n t  H a b e r l e r i
24 Sağlık alanında dev adımlar…

26 Öğrenciler afet için eğitiliyor

27 Deprem için uluslararası işbirliği

28 Umut atölyesi, umut olmaya devam ediyor

29 Zülfiye Nine hem anahtarını 
 hem gönlünü verdi

30 İyi ki varsın Darülaceze!

32 Kanserle mücadeleye tam destek

34 Gençler kariyerleri için yol alıyor

36 Kursiyerler, bu kez 
 İstanbul’dan ilham alacak

37 Örnek alınacak bir baba

38 Hem taş fırın hem doğal

39 İGDAŞ’a bir ödül de MPM’den geldi

40 Bilinçli kadınlar sağlıklı
 geleceğin teminatıdır

42 İstanbul’da güzel işler yapılıyor

U l a ş ı m

46 Asfaltın “bilgi” merkezi…

47 Metrobüs İstanbul geneline yayılıyor

48 Onların bilgisi kazaları azaltacak

50 İSPARK’ta eğitim zamanı

51 Trafik artık cebinizde

U l u s l a r a r a s ı

52 Zengin kültürel miras, hem takdir 
 hem turist topluyor

54 Dostluk köprüsünü sağlamlaştıran ziyaret

55 Kültürümüzü çok iyi tanıyan bir büyükelçi

K ü l t ü r  S a n a t

56 Seyyar Kütüphane daha da zenginleşti

57 Yeni yılın ilk yeni oyunu

İÇİ
ND

EK
İLE

R
Ş

U
B

A
T

 ’
0

8

S ö y l e ş i  4 4
Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 
ilçesini iyi tanıyan bir 
başkan. Can, ilçe başkanlığı 
yaptığı dönemin belediye 
başkanlığına hazırlıklı 
olduğunu düşünüyor. 
Başkan, ilçesinin Anadolu 
Yakası’nın önde gelen 
merkezlerinden biri 
olacağına inanıyor. 

M u h t a r  5 8
Uzun süre İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde görev 
yapan, emekli olduktan 
sonra halka hizmeti 
devam ettiren Üsküdar 
Kirazlıtepe Mahallesi 
Muhtarı Nazmi Yamaç, 
farklı kademelerde olsa 
da 30 yıldır daha güzel bir 
İstanbul için çalışıyor. 

H a y a t ı n  İ ç i n d e n  3 2
Kanser çağımızın illeti ve 
bu illet her geçen gün 
daha çok kişiyi etkiliyor. 
Gazeteci Uğur Dündar 
ile İÜ Onkoloji Enstitüsü 
Başkanı Prof. Dr. Erkan 
Topuz’un canlı yayındaki 
talepleri üzerine harekete 
geçen Başkan Kadir 
Topbaş, şahsi olarak 50 
bin YTL bağışta bulundu.

D o ğ a l  T a t  3 8
Ekmeğe olan
talebin artması, bu 
alanda faaliyet gösteren 
sektörün büyüyüp 
gelişmesini sağlıyor. 
İstanbul Halk Ekmek, 
ekşi mayayla taş 
fırında ürettiği 
tamamen organik, 
tam buğdaylı ekmeği 
halka sundu.
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İSKİ, Suyun KorunmaSı ve halKa 
Kalİtelİ şeKİlde ulaşmaSı AMACıYLA 
YAPTığı çALıŞMALARı SÜRDÜRÜYOR. SUYUN 
KAYNAğıNDAN çıKıP MUSLUKLARDAN AKTığı 
ANA KADAR GEçİRDİğİ HER AŞAMANıN 
KONTROLÜNÜ YAPAN İSKİ, bu Süreçte 
meydana gelen Kayıp oranını 
da en aza İndİrgİyor. 
ŞEBEKE YENİLEME çALıŞMALARıYLA 
KAYıP vE KAçAK ORANı YÜZDE 60’LARDAN 
YÜZDE 27’YE DÜŞÜREN İSKİ’nİn hedefİ,
bu oranı yüzde 15’e çeKmeK.

Su kayıpları
bitiyor…
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Günümüzde, nüfusun önemli bir 
bölümü büyükşehirlerde yaşıyor, 
dolayısıyla insan hayatı için vazge-
çilmezlerden biri olan su, en fazla 
buralarda tüketiliyor. Ancak sürekli 
büyüyen nüfusuyla yapılaşmaya 
maruz kalan bu tarz şehirlerde su-
yun yönetimi, büyük önem arz edi-
yor. Suyun kaynağından musluğa 
ulaşana kadar tüm aşamalarında 
kaliteli, kesintisiz ve kaybolmadan 
ulaşmasını temin etmek ise, en az 
şehre su getirmek kadar önemli bir 
konu... İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi İSKİ, İstanbul’daki içmesuyu 
altyapı yatırımlarını söz konusu 
önemli unsuru da dikkate alarak 
gerçekleştiriyor.
İstanbul’da su dağıtım sisteminin iki 
önemli unsuru olan içmesuyu isale 

KENTİN HEMEN HER YERİNDEKİ 
     ŞEBEKELERİN YENİLENMESİ, SUYUN  
 KAYBOLMASıNıN ÖNÜNE GEçERKEN 
İStanbulluların temİz ve Kalİtelİ Su 
     KullanmaSına DA ARACıLıK EDİYOR.

bir yandan yeni su kaynaklarının oluşturulması 
için çaba sarf eden İstanbul büyükşehir 
belediyesi, diğer yandan da kayıpların önüne 
geçmek amacıyla çalışmalar yapıyor.

içmesuyu şebekesinin uzunluğu ise 
14 bin 750 kilometreye ulaşıyor.
Bilindiği gibi şehirlerde en büyük 
su kayıpları içmesuyu şebekesinde 
yaşanıyor ve su şebekelerindeki 
kayıp oranının Türkiye ortalaması 
yüzde 40’ın üzerinde bulunuyor. 
İstanbul’da yakın bir geçmişe ka-
dar içmesuyu şebekelerinde yüzde 
60’lara varan bir kayıp yaşanıyordu. 
Fakat ekonomik ömrünü tamamla-

mıyla içmesuyu hatlarında zaman 
zaman yapılan tahliye çalışmaları 
da bu oranın içinde bulunuyor. 
Bir yandan şehre sağlıklı su temini 
için çalışmalar yapan diğer yan-
dan da kazanılan suyun kaybıyla 
mücadele eden İSKİ’nin hedefi ise 
İstanbul’daki kayıp, kaçak oranını 
gelişmiş ülkelerdeki gibi yüzde 15 
seviyesine çekerek dünya standart-
larını yakalamak. n

mış asbestli ve sağlık açısından risk 
oluşturabilecek içmesuyu şebeke-
lerinin büyük bir kısmı düktilfont 
borularla yenilenerek şebekeler-
deki kayıp oranı Türkiye ortalama-
sının çok altına düşürüldü. Kentin 
merkezi sayılan, trafik ve nüfus 
yönünden yoğun olan bölgelerinin 
şebeke hatlarının tamamen değişti-
rilmesi kaybın önüne geçilmesinde 
büyük avantaj sağladı. 

Ancak İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesinin hizmet sınırlarının genişle-
mesiyle ilgili yasa yürürlüğe girdik-
ten sonra İSKİ’nin hizmet sahasında 
bulunan yerleşim bölgeleri de dâhil 
edildiğinde şebeke borusu yenilen-
me oranı yüzde 95’e geriliyor. 1994 
ila 2006 yılları arasında tamamla-
nan şebeke yenileme çalışmalarıyla 
kayıp ve kaçak oranı yüzde 60 se-
viyesinden, yüzde 27’e düşürülerek 

aynı zamanda, tüm İstanbul, sağlıklı 
bir altyapıya da kavuşturuldu.
İstanbul’un su şebekesinde meyda-
na gelen kayıp ve kaçak su oranı 
olarak belirlenen yüzde 27 oranına, 
usulsüz yöntemlerle kaçak olarak 
kullanılan sular da dâhil. Dolayı-
sıyla açıklanan kayıp, kaçak oranı 
sadece şebeke hatlarından kay-
naklanmıyor. Arızalar dolayısıyla 
oluşan kayıplar, kaçak su kullanı-

KENTİN MERKEZİ 
SAYıLAN, TRAfİK vE 

nüfuS yönünden 
yoğun olan 
bölgelerİn 

şebeKe hatlarının 
tamamen 

değİştİrİlmeSİ 
Kaybın önüne 
geçİlmeSİnde 

büyüK avantaj 
Sağladı. 

KENTİN MERKEZİ 
SAYıLAN, TRAfİK vE 

nüfuS yönünden 
yoğun olan 
bölgelerİn 

şebeKe hatlarının 
tamamen 

değİştİrİlmeSİ 
Kaybın önüne 
geçİlmeSİnde 

büyüK avantaj 
Sağladı. 

hatları ve içmesuyu şebekelerin-
de kullanılan malzemeler; basınca 
dayanıklı son sistem teknolojiyle 
üretilmiş suyun kirlenmeden ve 
kaybolmadan musluğa ulaşmasını 
temin edecek nitelikte. İstanbul’da, 
1250 kilometre uzunluğunda 400 
yüz milimetre ile 3 bin 600 milimet-
re çapları arasında çelik isale hatla-
rı da mevcut. 100 milimetre ile 350 
milimetre çapları arasında bulunan 
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Düzce-Melen Suyu
Avrupa Yakası’nda…

DÜZCE-MELEN çAYı’NDAN ÖMERLİ ARıTMA TESİSLERİ’NE
GETİRİLEN SUDAN AvRUPA YAKASı’NDA YAŞAYAN YAKLAŞıK

4 mİlyon İStanbullunun yararlanabİlmeSİnİ 
SAğLAYABİLMEK AMACıYLA OLUŞTURULAN

“boğaz geçİş hattı” PROjESİ BEŞ BUçUK AY
GİBİ KıSA SÜREDE TAMAMLANARAK HİZMETE AçıLDı.

hat aracılığıyla beşİKtaş, şİşlİ, fatİh, baKırKöy, emİnönü, 
zeytİnburnu ve beyoğlu İlçelerİne Su verİleceK.  

Devasa bir kent olan İstanbul’un 
en önemli ihtiyaçlarından biri de su. 
Geçtiğimiz yaz bütün Türkiye ile be-
raber İstanbul’da da önlemler almayı 
gerektirecek boyuttaki kuraklık, DSİ 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini 
harekete geçirmişti. Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 
2010 yılında bitirilmesi planlanan 
Düzce-Melen Suyu Projesi’nin kısa 

sürede tamamlanarak hizmete alın-
ması gönülleri ferahlatan en büyük 
unsurdu. Söz konusu çalışmanın en 
önemli aşamalarından biri olan “Bo-
ğaz Geçiş Hattı” da aynı hızla ta-
mamlandı. Beş buçuk ayda tamam-
lanan hat, 1 Şubat’ta Çevre ve Or-
man Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, AK Parti Genel Başkan Yar-

dımcısı Egemen Bağış, Vali Muam-
mer Güler, İSKİ Genel Müdürü Mev-
lüt Vural ile çok sayıda davetlinin 
katıldığı, Sarayburnu’nda yapılan 
bir törenle hizmete alındı. Başbakan 
Erdoğan, Avrupa Yakası’nda oturan 
4 milyon kişinin günlük su ihtiyacını 
karşılayacak 500 bin metreküpün 
aktarılacağı hattın açılış törenine bir 
kutlama mesajı yolladı.     

>>
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boğaz geçİş hattı İLE BİRLİKTE 
      ASYA’DAN AvRUPA’YA GÜNLÜK
  500 bİn metreKüp Su verİleceK. 

Sarayburnu ile Salacak arasına inşa 
edilen isale hattı, 5,5 ayda tamam-
landı ve 26 Milyon YTL’ye mal oldu. 
Düzce-Melen’den yaklaşık 105 kilo-
metrelik isale hattıyla Ömerli İçme-
suyu Arıtma Tesisleri’ne gelen su, 
Boğaz tabanına yerleştirilen 1870 
metre uzunluğundaki “Boğaz Geçiş 
hattı” ile Avrupa Yakası’na ulaşa-
cak. Ömerli Arıtma Tesisleri’nden 
Avrupa Yakası’ndaki Münzevi ve 
Bahçelievler Depoları’na gelen su 
Beşiktaş, Şişli, Fatih, Bakırköy, Emi-
nönü, Zeytinburnu ve Beyoğlu ilçe-
lerine verilebilecek.

Kullanamadığımız su bizim 
değildir!

Başbakan, törene gönderdiği teb-
rik mesajında suyun tüm insanlığın 
ab-ı hayatı, medeniyeti ve olmazsa 
olmazı olduğuna dikkat çekerek, 
suyun medeniyet haline dönüşebil-
mesi için milli servet olarak görülen 
akarsuların boşu boşuna denizlere 
akmaması gerektiğini söyledi. Er-
doğan, mesajında, “Tutamadığımız, 
kullanamadığımız su bizim değil-
dir. Türkiye’nin aydınlık yarınları 
için yürütülen Düzce-Melen Çayı’nı, 
Avrupa’ya taşıyacak olan ‘Boğaz 
Geçiş Hattı’ bu bağlamda önemli bir 
aşamadır. Hayırlı olmasını diliyo-
rum” dedi.
Törende konuşan Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel Eroğlu, Büyükşehir 
Belediyesi’nin İstanbul’a çok büyük 
hizmetler de bulunduğuna dikkat 
çekerek, bu kenti kongre ve kül-
tür merkezi haline getiren Başkan 
Topbaş’a hükümet olarak verdik-
leri desteğin sürdürüleceğini dile 
getirdi. Başbakan Recep Tayyip 

yüzde 60’ının Avrupa Yakası’nda 
harcandığını belirterek, “Boğaz ge-
çiş hattını 5,5 aylık bir çalışmayla 
denizin 50 metre altına 1870 uzun-
luğunda iki hat döşendi. Bu hatla 
Avrupa Yakası’na günde 500 bin 
metreküp su verilecek” dedi.
Konuşmaların ardından Düzce-Melen 
Çayı’ndan Ömerli Barajı’na getirilen 
suyu Avrupa Yakası’na taşımak için 
İstanbul Boğazı’na döşenen 1870 
metre uzunluğundaki “Boğaz Geçiş 
Hattı”nın açılışı Bakan Veysel Eroğ-
lu, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Egemen Bağış, 
Vali Muammer Güler ve İSKİ Genel 
Müdürü Mevlüt Vural tarafından bu-
tona basılarak gerçekleştirildi. n

Erdoğan’ın İstanbul’a Büyükşehir 
Belediye Başkanı olduğu dönem-
lerde gazetelerin “İstanbul’un 60 
günlük suyu kaldı. Tayyib’in işi 
Allah’a kaldı” şeklinde manşetler 
atıldığını hatırlatan Eroğlu, göreve 
geldiklerinde “Yıldırım Harekâtı” 
başlatarak suyla ilgili önemli yatı-
rımlar yapıldığını söyledi. Eroğlu, 
“Sayın Başbakan’ın açtığı tesislerle 
İstanbul’a şu ana kadar 733 milyon 
metreküp su geldi. İstanbul’un gün-
de ortalama 2 milyon metre küp su 
kullandığını düşünürsek bu raka-
mın ne kadar önemli olduğu ortaya 
çıkıyor” dedi. Sadece İstanbul için 
değil, tüm Türkiye’nin su sıkıntısı 
çekmemesi için çalıştıklarını ifade 
eden Eroğlu, 81 vilayet için eylem 
planı hazırladıklarını, birinci hede-
fin 2023, ikinci hedefin ise 2050 
olduğunu söyledi. Kısa vadeli dü-
şünmediklerini ve hedeflerinin çok 
büyük olduğunu anlatan Eroğlu, 
sorunların çoğunu çözdüklerini ve 

hiçbir yere su sıkıntısı yaşatmaya-
caklarını müjdeledi. Eroğlu, söz-
lerini şöyle sürdürdü; “Bolu’dan, 
Düzce dağlarından gelen suyun, 
denize doğru büyük bir hızla akar-
ken önünü kesiyoruz. Enerjisi tü-
kendiği için yükseltiyoruz. Ömerli 
Arıtma Tesisleri’nde temizliyoruz. 
Ömerli’den de Eyüp ve Bahçeli-
evler deposuna iletiyoruz. Su 189 
kilometre yoldan geliyor. Bu boru 
hattı aracılığıyla günde 500 bin 
metreküp su Asya’dan Avrupa’ya 
geçecek ve günde 4 milyon kişi-
nin su ihtiyacını karşılayacak. Haliç 
geçişi de yakında yapılacak. Birinci 
hat için 990 milyon YTL harcandı. 
Bu rakamın, 190 milyon YTL’si İSKİ 
tarafından karşılandı.”

Su sorunu çalışma ve 
duyarlılıkla aşılacak 

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş da “Boğaz Geçiş 
Hattı” çalışması kapsamında deni-

zin 50 metre altına iki hat döşen-
diğini belirterek, 1978’deki eski 
hattın yaklaşık 60 milyon YTL’ye 
tamamlandığını, bu hattın ise bir 
Türk firması tarafından yapılarak 
26 milyon YTL’ye mal edildiğini 
açıkladı.
ABD’den kiralanan uçakla bulut-
lar üzerinde bilimsel bir araştırma 
yaptıklarını ve hedeflerinin yağmur 
yağdırmak olmadığını ifade eden 
Başkan Kadir Topbaş, geçen sene 
yüzde 50 olan barajlardaki doluluk 
oranı yüzde 25 olduğuna dikkat 
çekerek, vatandaşlara tasarrufa 
devam etmeleri konusunda çağrıda 
bulundu. Kadir Topbaş, “İstanbul’da 
yağışa ihtiyaç var. İstanbulluların 
suyu tasarruflu kullanması ve bu-

gün açılışını yaptığımız gibi yeni ya-
tırımlarla su sıkıntısını aşacağımıza 
inanıyoruz” dedi.
Hattın yapımı sırasında meyda-
na gelen kazada hayatını kaybe-
den harita mühendisi Gülseren 
Yurttaş’ın adının bu hatta vermeyi 
düşündüklerini açıklayan Başkan 
Topbaş, “Bu çalışma sırasında bir 
şehit verdik. Kendisine rahmet ve 
mağfiret diliyorum. Bu hatta onunu 
ismini vermek istiyorum. Gülseren 
Yurttaş kardeşimizi unutmayaca-
ğız. Bu hattın mali bedelinin yanı 
sıra bir başka bedel de ödendiğini 
yansıtma amacıyla buraya bir pla-
ket koymayı düşünüyorum” dedi.
Törende konuşan İSKİ Genel Müdürü 
Mevlüt Vural ise, İstanbul’da suyun 
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Bugüne kadar yaptığı çalışmalarla 
eğitime ne derece önem verildiğini 
gözler önüne seren İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi; burslar, kapalı spor 
salonları, eğitim setleri ve okullara 
yaptığı teknik malzeme desteğiyle 
geleceğin bilgili, bilinçli bireylerinin 
yetişmesinde önemli bir rol oynu-
yor. Geleceğin çok da uzak olmadı-
ğının ve insana yapılan yatırımın en 
önemli yatırım olduğunun farkın-

dalığıyla hareket eden İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, okul yaptırma 
çalışmalarını da tüm hızıyla sürdü-
rüyor. Kent genelinde bugüne dek 
yapımı devam eden beş tanesi ha-
riç, 17 okul ile 700 derslik yaptıran 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz 
konusu projelerine bir yenisini ek-
ledi. Projesini İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
çizdiği Gaziosmanpaşa’da inşa edi-

len, 24 derslikli depreme dayanıklı 
prefabrik okul ek binası, 11 Şubat’ta 
yapılan törenle hizmete girdi. 
Karadeniz Mahallesi’nde inşa edi-
len ve ikili eğitimi tekli eğitime indi-
ren okulun açılış törenine İstanbul  
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın yanı sıra, Eğitimden So-
rumlu Vali Yardımcısı Hikmet Dinç, 
İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 

Erhan Erol ve Gaziosmanpaşa Kay-
makamı Ferhat Çağlar ile öğrenci-
ler ve veliler katıldı.

Yurdun her köşesine hizmet
Açılışta konuşan İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
son dört yılda İstanbul’a 16 milyar 
YTL’lik yatırım yaptıklarını ve bu ra-

kamın yıl sonunda 22 milyar YTL’ye 
ulaşacağını belirterek, “İstanbul’da 
bugüne kadar sadece eğitime 350 
milyon YTL yatırım yaptık. 700 
derslik, 17 okul yaptık. Beş tanesi-
nin de inşaatı devam ediyor. Daha 
önce Avcılar’da üç tane depreme 
dayanıklı okul yaptık. Bugün açılı-
şını yaptığımız okul dördüncü oldu. 
Şimdi Iğdır’da bir okulu bitirmek 
üzereyiz. Diyarbakır’da da bir okul 
yapıyoruz. Batman’da ise ihtiyaç 
duyulan Özürlüler Merkezi’ni inşa 
edeceğiz. Biz ekmeğimizi herkesle 
paylaşıyoruz. Geçmişte bunu böyle 
yapmadılar. Bu ülkeye, bu insanla-
ra hizmet etmek o kadar güzel bir 
duygu ki, biz hizmetin tadını aldık. 
Hizmet bizim sevdamız. Biz insanla-
rımızla aynı duyguları paylaşıyoruz. 
Yüreğimiz birlikte çarpıyor” dedi.
Şair Necip Fazıl Kısakürek’in “Dev 
eserler yapmak için karıncalar gibi 
çalışmak lazım” sözünü hatırlatan 
Başkan Kadir Topbaş, “İşte biz de 
karıncalar gibi çalışarak her alanda 
geçmişin eksiklerini telafi ediyoruz. 
Kurumsal taassup göstermeden ne-
rede bir problem varsa ele alıyoruz. 
İmece usulüyle çözüyoruz. Aileleri-
mize çocuklarına örnek olmak, on-
ları vatanına, milletine, bayrağına 
bağlı evlatlar olarak yetiştirmek; 
çocuklarımıza ise çok çalışmak dü-

şüyor” sözleriyle duygu ve düşün-
celerini dile getirdi.

İstanbul, Türkiye’ye örnek 
oluyor...

Törende konuşan Eğitimden So-
rumlu Vali Yardımcısı Hikmet Dinç 
de merkezi hükümetin bütçeden 
en büyük payı eğitime ayırdığı-
na, İl Özel İdaresi’nin de yatırımı 
eğitime yaptığına dikkat çekerek, 
İstanbul’da eğitme en büyük deste-
ği Büyükşehir Belediyesi’nin verdi-
ğini kaydetti. İl Milli Eğitim Müdürü 
Ata Özer ise, “İstanbul’da Büyük-
şehir Belediyemizin yaptığı okullar 
ve spor salonları, Anadolu’daki bir 
şehrin toplam okullarından çok 
daha fazla. Başkanımız Kadir Top-
baş, eğitime verdiği büyük hizmet-
lerle bütün Türkiye’ye örnek olu-
yor” dedi.
Törende konuşmaların ardından 
Başkan Kadir Topbaş, Vali Yar-
dımcısı Hikmet Dinç, İl Milli Eğitim 
Müdürü Ata Özer, Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Erhan Erol ve Kay-
makam Ferhat Çağlar öğrencilerle 
birlikte kurdele keserek okul ek bi-
nasının açılışını gerçekleştirdi. Oku-
lu gezen Başkan Kadir Topbaş, halk 
oyunları gösterileri sunan öğrenci-
lerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı 
çektirdi. n

her şey çocuklar için, 
her şey eğitim adına... 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GAZİOSMANPAŞA’NıN 
KARADENİZ MAHALLESİ’NE OKUL YAPTı. projeSİ 
İStanbul büyüKşehİr beledİye başKanı Kadİr topbaş 
tarafından çİzİlen OKUL DEPREME DAYANıKLı, 
24 DERSLİKTEN OLUŞUYOR. 

>>
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Zengin tarihsel geçmişi, doğal özel-
likleri ve coğrafi konumuyla dünya 
kentleri arasında önemli bir potansi-
yele sahip olan İstanbul, 1950’lerde 
başlayan ve aslında tüm dünyada 
görülen büyük şehirlere göç etme 
dalgasından olumsuz yönde etki-
lendi. 1970’lere geldiğimizde ise 
İstanbul’da devasa gecekondu semt-
leri kurulmuştu bile. Ancak, 1994’de 
“zararın neresinden dönülse kârdır” 
diyen yeni bir anlayış ortaya çıktı. 
Bu anlayış sayesinde hem dar gelirli 
olan vatandaşlar çok uygun fiyata ve 
kısa sürede ev sahibi oluyor hem de 
İstanbul’da planlı ve modern konut-
lara kavuşuyordu. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi, 1995’te kentin konut 
sorununa çözüm bulmak, niteliksiz 
ve plansız yapılaşmaları önlemek, 
modern ve güvenilir yaşam alanları 

üretmek amacıyla Kiptaş’ı kurdu. 13 
senede yaklaşık 40 bin konut üreten 
KİPTAŞ, konut yapmakla kalmayıp, 
bu konutların ihtiyacı olan yol, alt-
yapı hizmetleri, içme suyu, elektrik, 
telefon, doğalgaz hatları, sokak ay-
dınlatmaları, peyzaj uygulamaları, 
ağaçlandırma, çocuk oyun alanları, 
otoparklar, çarşılar, dini ve sağlık 
tesisleri, okul, kreş ve spor alanla-
rını da site sakinlerinin kullanımına 
sunuyor. Şehirciliğe yeni bir anlayış 
getiren KİPTAŞ’ın, geçmişte yaptı-
ğı işleri, bugün geldiği noktayı ve 
İstanbul’a kazandırdıklarını Genel 
Müdür İsmet Yıldırım’dan dinledik.

KİPTAŞ’taki çalışmalarınız 
hakkında bilgi verir misiniz? 
İnşaat mühendisiyim. 1999 yılında 
KİPTAŞ’ta çalışmam için teklif aldım. 

Kurumsal, büyük bir şirket olduğu 
için KİPTAŞ’ta iyi şeyler yapabilece-
ğimi düşündüm ve teklifi kabul et-
tim. İşe başladığımda KİPTAŞ’ın 13-
14 bin civarında konut projesi vardı. 
Kadir Topbaş’ın dönemine gelene 
kadar 19 bin civarında konut ürettik. 
Daha sonra büyük bir atağa kalktık 
ve bugüne kadar ilave 22 bin konut 
daha ürettik. Bunların yarısını teslim 
ettik, geri kalanını da bu sene içinde 
teslim etmeyi planlıyoruz. Silivri’den 
tutun Tuzla’ya kadar yeni konutlar 
yapacağız. Anadolu Yakası’nda daha 
çok Maltepe’de, Avrupa Yakası’nda 
ise Silivri, Hadımköy, Tepecik, Çatal-
ca ve İkiteli’de yoğunlaştık.

KİPTAŞ’şın geçmişiyle bugünü 
arasında fark var mı? Yeni 
gelişmeler sağlandı mı?

İstanbul’da konut
Kİptaş’tan
alınır… Kİptaş genel müdürü İSmet yıldırım, 

KALİTEYLE GÜvENİ BİRLEŞTİREREK SUNDUKLARı 
HİZMETİN, vATANDAŞTA MEMNUNİYET 
YARATTığıNı vE Kentİn çağdaş bİr görünüm 
KazanmaSında Kendİlerİnİn de payının 
bulunmaSından mutlu olduKlarını 
belİrtİyor. 

İnşaat işinin belediyeler tarafından 
hızlı ve kaliteli biçimde nasıl yapı-
labileceğinin araştırılması sonucu 
kurulan KİPTAŞ’ın faaliyetleri Recep 
Tayyip Erdoğan döneminde başladı.
Kurulduktan hemen sonra tünel ka-
lıp sistemiyle inşaatlara başlandı ve 
hızlı bir şekilde bitirildi. O günden 
bugüne çok büyük aşamalar kaydet-
tik. Şirketimiz, malzeme, işçilik ve 
çevre düzeni kalitesinde markalaştı; 
Türkiye’de, herkes tarafından beğe-
nilen, takdir edilen, güvenilir bir ku-
ruluş oldu. Sağlam, şehre ve şehir-
leşmeye yakışır konutlar üretiyor.

2005 yılında İMP’nin de 
kurulmasıyla çalışmalarınız yeni 
bir boyut kazandı...
Evet, çalışmalarımız daha planlı hâle 
geldi. Senelerdir İstanbul’un planı 

yapılamıyordu, Tayyip Erdoğan dö-
neminde planlar hazırlandı, ancak 
İMP bu konuda profesyonel bir bakış 
sergiledi. Kadir Topbaş’ın başkanlı-
ğında ise 10 bin metrekarelik alanda 
yüzlerce akademisyen, konunun uz-
manları ve teknik eleman kent için 
çalışmaya başladı. Hâl böyle olunca 
da konut alanları, sanayi bölgele-
ri ve kentsel dönüşüme uğrayacak 
yerler daha net biçimde ortaya çıktı. 
Eskiden hazine arazilerinden uygun 
birtakım yerleri konut alanına çevi-
riyorduk. KİPTAŞ’ın yaptığı her işte 
mutlaka plan olur, zemin etütleri, 
arazilerin uygunluğu, şehirleşme 
içindeki konumlarına bakıyorduk, 
ama İMP İstanbul için total bir plan 
yaptı ve bizim için de bir kıstas oldu. 
Artık konut yapacağımız yerde İMP 
ile birlikte hareket ediyoruz. İMP’nin 

İstanbul’a çok önemli katkıları ol-
muştur. Çevre düzeni planı ortaya 
çıktı ve kentsel dönüşüme dönük 
daha planlı çalışmalar yürüyor.

İstanbul’un gecekondulardan 
ve plansız yapılardan arınmış 
güzel bir şehir olması herkesin 
arzu ettiği bir şey. Sizce bu nasıl 
gerçekleşebilir?
Tek başına KİPTAŞ’ın yapacağı bir iş 
değil bu. TOKİ var, ama o da yeterli 
değil. Bunların dışında özel sektö-
rün de işin içinde olması gerek. Yeni 
yerler bulup, yeni siteler kurmak 
fikrinden önce kentsel dönüşümü 
ön planda tutmak, kötü yapılaşma-
yı yok edip yerine düzgün ve planlı 
olanları yapmak gerek. Aksi halde iş 
içinden çıkılmaz bir hâl alır ve İstan-
bul yaşanamaz bir yer olur. Ticari ve 
sosyal olmak üzere iki boyutu bulu-
nan kentsel dönüşümü gerçekleştir-
mek kolay değil. Dönüşümden mem-
nun oluyoruz, ancak belki biraz da 
fedakârlık gerekiyor. Mesela, bizim 
de konut yapmayı düşündüğümüz 
Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde 
kentsel dönüşüm düşünülüyor. An-
cak, 40 yıldır orada oturan, kendine 
bir hayat kuran vatandaş oradan ay-
rılmak istemiyor. 

Bu durumda nasıl bir uygulama 
gerçekleştiriyorsunuz? 
Yerinde dönüşüm yapmak gerek. 

Dar gelirliler de ev sahibi olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ’ın, Küçükçekmece Kayabaşı’nda 
yapacağı 75 ve 115 metrekarelik bin 140 sosyal konut, 55 bin ila 115 bin 
YTL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. İstanbul’da bir yıl oturma 
ve evi olmama şartıyla kampanyaya katılacak vatandaşlar, ayda 407 
YTL’den başlayan taksitlerle, 138 aya kadar vade seçenekleriyle konut 
sahibi olabilecek. Projede, 75 metrekarelik daireler 55 bin YTL’ye, 115 
metrekare normal daireler 115 bin YTL’ye ve yine 115 metrekare olan giriş 
kat daireler de 99 bin YTL’ye satışa sunuldu. 75 metrekarelik 16 daire ise 
fiziksel engellilerin kullanımı için özel olarak hazırlandı. Projede, ayrıca 
bir ilköğretim okulu, bir ticaret merkezi, bir cami, çocuk oyun alanları 
ve park yer aldı. Konutlarda İstanbul’daki sera gazı etkisini azaltmayı 
amaçlayan “bahçe çatı” sistemi uygulanacak. 18 ayda tamamlanacak 
projede, katılımcılara taşındıktan sonra ödeme seçeneği de mevcut.
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Fakat yeni bir kent planı yaptığı-
nızda, herkese eski şartlarda konut 
sağlamanız mümkün olmuyor. Di-
yelim ki, vatandaş 150 metrekare 
evde oturuyor, bu bina dönüşümün 
içe girdiğinde o evin sahibine aynı 
büyüklükte ev veremiyoruz. Ama 
vatandaş daha sağlam daha güzel 
bir eve, şehrimiz de estetik, son 
derece kaliteli binalara kavuşuyor. 
Dönüşümden önce çirkin ve güven-
siz bir bina dönüşümden sonra eski 
değerinin üç dört katına çıkabiliyor. 
Bu işler karşılıklı ikna yoluyla çözül-
meli, Zeytinburnu’nda bunun için 
çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi 
olarak on binlerce gecekondu yık-
tık, ama İstanbul için devede kulak 
sayılır. Tuzla’daki projemizle dönü-
şüme önem verdiğimizi gösteriyo-

konutlar üretmemiz güveni sağlayan 
en büyük unsur. Arkamızda çok gü-
venilir bir kurum, Büyükşehir Beledi-
yesi var. Yaptığımız projeler büyük 
rağbet görüyor. Hak sahiplerini ku-
rayla beliriliyoruz, bu vatandaşın bize 
nasıl baktığının bir göstergesi zaten. 
Konutları her şeyiyle kaliteli yapmaya 
özen gösteriyoruz, mesela 75 met-
rekarelik konutlarımıza bile gömme 
rezervuar, çelik kapı yapıyoruz.

Peki, hem hızlı, hem kaliteli, hem 
de ucuz konut yapmayı nasıl 
başarıyorsunuz? Kâr edebiliyor 
musunuz, yoksa Büyükşehir’den 
maddi destek mi alıyorsunuz?
Biz, kâr payını düşük tutuyoruz. Kâr 
oranının yüzde 15-25’lerde tutulma-
sı yeterli aslında. Kimseye yükümüz 
ve borcumuz yok. Büyükşehir’den 
maddi destek değilse bile, planlar 
ve bürokratik işlemler konusunda 
yardım alıyoruz elbette. Sosyal ko-
nutlarımızı bu şekilde yapıyoruz, 
lüks konutlarımızdan elde ettiğimiz 
kazancın bir kısmını yine okul, cami, 
park gibi sosyal alanların oluşturma-
sı için kullanıyoruz. 

Yurtdışında da çalışmalar 
yapıyorsunuz, gelecek için farklı 
projeleriniz var mı?
Yurtdışı deneyimi elde etmek ve 
Türk müteahhitlerine iş imkânı ya-
ratmak amacıyla, Şam’da bir proje 
başlattık. Bu proje tam olarak net-
leşmedi. İstanbul dışında Yalova’da 
konut üretmiş olmakla birlikte, şe-
hirdışında başka bir çalışma yapmayı 
düşünmüyoruz. Çünkü çok ciddi bir 
kuruluş olarak TOKİ tüm Türkiye’de 
hizmet veriyor. Biz İstanbul’u güzel-
leştirecek projeler yapmaya devam 
edeceğiz. Konut alanında, hızlı, ka-
liteli ve güvenli çalışmalar yapan, 
yüzde 90 sosyal konut üreten ve bu 
alanda neredeyse tek firmayız. Yine 
kentsel dönüşüm alanlarında sosyal 
konutlar üreteceğiz, tarihi dönüşüm-
de mutlaka bir payımız olacak. KİP-
TAŞ, Büyükşehir Belediyesinin deste-
ği, vatandaşın ilgisiyle çalışmalarına 
ara vermeden devam edecek. n

ruz. Burada ilçe belediye başkanla-
rına da büyük görev düşüyor. Seçim 
kaygısıyla değil de şehrin geleceğini 
düşünerek vatandaşlarla işbirliğine 
gitmeliler. Biz de her zaman destek 
olmaya hazırız.

Yeni uygulamaya başladığınız 
iki proje var, bahçe çatılı 
konutlar ve özürlüler için konut, 
bunlardan biraz bahseder 
misiniz?
Bahçe çatılı konutlar, Başkanımızın 
isteğiyle başlattığımız bir çalışma. 
Zeminde kullandığımız inşaat alanı-
nı yukarıda bahçe yaparak değerlen-
direceğiz. Böylece İstanbul’un sera 
etkisini bir miktar azaltmayı amaçlı-
yoruz. Projenin araştırmaları yapıldı 
ve ilk olarak Maltepe ve Kayabaşı 

konutlarında uygulamaya konuldu, 
diğer projelerde de uygulanacak. 
Biz yaptıkça özel sektörde de uygu-
lanabilir ve İstanbul geneline yayılır 
diye düşünüyoruz. Bilhassa yazla-
rı bahçeli bir teras çok güzel olur 
ve zamanla insaların tercih sebebi 
olabilir. Giriş katların özürlüler için 
ayrılması projesine de yeni başladık. 
Bu uygulamayı da Başkanımız istedi. 
Sosyal konutların tamamında uy-
guluyoruz, şu ana kadar 120 konut 
hazırladık, devamı gelecek.

Tarihi alanlarda da çalışmalar 
yapmaya başladınız. Bu sadece 
Süleymaniye ile mi sınırlı, yoksa 
başka projeleriniz de var mı?
Tarihi alanlar ve sur içi bizim için 
önemli. Bu da bir dönüşüm pro-

jesi sayılır. Süleymaniye ise bi-
zim için olmazsa olmaz bir proje, 
KİPTAŞ’ın bütün projelerini bir tarafa, 
Süleymaniye’yi bir tarafa koyuyoruz. 
Çünkü böyle büyük ve muhteşem 
bir abide, bin ya da iki bin yılda bir 
yapılabilir ancak. Onun etrafını da 
ona layık hâle getirmek lazım, yani 
iskâna açmak, onu yaşatmak ve eski 
güzel günlerine kavuşturmak lazım. 
Şimdilik en büyük hedefimiz bu pro-
jeyi bitirmek, bunu bitirmeden baş-
ka bir tarihi projeye girmeyi düşün-
müyoruz. 

KİPTAŞ’ın İstanbullular için 
anlamı nedir? Vatandaş size nasıl 
bakıyor?
Sağlam ve güvenilir bir inşaat şirketi-
yiz. Zamanında bitirmemiz ve kaliteli 

Şehrin tarihi ve doğal yapısını bozmadan, orman ve 
su havzalarını koruyarak, hızlı ve ucuz konutlar üreten 
Kiptaş’ın, her gelir grubuna hitap eden projelerini, 
bitirilenler, inşaatı devam edenler ve proje hazırlıkları devam 
eden konutlar olarak üç ana bölüme ayırabiliriz.

Bitirilen konut projeleri
Başakşehir 1. etap (3004 konut) 
Başakşehir 2. etap (2304 konut)
Başakşehir 4. etap 1. kısım(5692 daire + 358 villa)
Başakşehir 4. etap 2. kısım (2272 konut + 127 villa)
Başakşehir 5. etap 1. Kısım (3592 konut)
Başakşehir 5. etap 2. Kısım (1340 konut)
Kağıthane Başak Konutları (1274 konut)
Kağıthane Terasevler(128 terasev+155 daire)
Sarıyer Zekeriyaköy Konutları (196 konut)
Halkalı Çamlıkaltı Konutları (120 konut) 
Dolayoba Taşlıbayır Sosyal Konutları (256 konut)
Yakuplu Evleri (304 konut)
Esenyurt 1. etap Konutları (752 konut)
Mimar Sinan Evleri (712 sosyal konut)
Esenyurt 2. etap Konutları (672 sosyal konut)
Tuzla Evleri (1332 sosyal konut) 
Yeşil Vadi Konakları (617 lüks konut-kaynak geliştirme Projesi)
Kartal Mutlu Evler (104 konut)
Maltepe Altayçeşme Konutları (120 konut)
Pendik Aydos Evleri (1000 konut + 271 villa) 
Pendik Sarmaşıkevler (432 konut)
Pendik Şeyhli Hilalşehir Konutları (1276 konut)
Altunizade Hilal Konutları (169 konut)
Pendik Dolayoba Sosyal Konutları ( 842 konut)
İçerenköy Konutları (208 konut)
Üsküdar Ünalan Konutları (128 konut)

İnşaatı devam eden konut projeleri
Sefaköy Evleri (860 konut)
Esenyurt 3. etap Konutları (1320 konut)
Topkapı Merkez Evleri 1. etap (322 konut) 
Topkapı Merkez Evleri 2. etap (481 konut)
Hadımköy Konutları (1012 konut)
Silivri Konutları (1230 konut)
Arnavutköy Konutları (574 konut)
Esenyurt 4. etap Konutları (625 konut) 
Maltepe Konutları (878 konut)
İçerenköy Evleri (144 konut) 
Tuzla Mimar Sinan Konutları (1728 sosyal konut) 
Maltepe Dragos Konakları (128 lüks daire)
Yalova Konutları (192 konut)
Kayabaşı 1. etap (1140 konut)

Hazırlıkları devam eden projeleri
Maltepe Konutları ( 5000 konut )
Çatalca Konutları (1539 konut)
Başakşehir Metrokent (860 konut)
Bahçeşehir Projesi (3794 konut)
Tepecik Projesi (1400 konut)
Gaziosmanpaşa-Küçükköy Projesi (996 konut)
Süleymaniye Kentsel Dönüşüm Projesi (1000 bağımsız konut))
Esenyurt 5. etap Konutları (660 konut)
Hadımköy 2. etap Konutları (1500 adet konut)
Silivri 2. etap (1800 konut)
Tuzla 3. etap (250 konut)
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toplamda 43 bin 600 konut üreten 
KİPTAŞ’ın bu dönemin sonuna ka-
dar 50 bin konuta ulaşacağını ve 
asıl hedeflerinin dar gelirli insan-
ları konut sahibi yapmak olduğunu 
vurguladı. İstanbul’un sıkıntıları-
nı çözmek için kentsel dönüşüm 
projeleri başlattıklarını hatırlatan 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Kentsel dönüşüm projele-
rine yönelik bazı çevrelerde sanki 
bizler, insanlarımızı mağdur ediyor 
ve birilerini zengin etme mantığı 
güdüyormuşuz gibi değerlendir-
meler yapılıyor. Bizim asla böyle 
bir niyetimiz olamaz. İstanbul’u 
yaşanabilir bir kent ve içinde yaşa-
yanların hepsini ucuz konut sahibi 
yapmak istiyoruz. Kimseye ‘kalkın 
gidin buralardan, buraları yıkıp yeni 
binalar yapacağız ve zenginlere ve-
receğiz’ demeyiz. Herkes yerindelik 
ve eşdeğerlilik esasına göre konut 
sahibi olacak. İstanbul’da herkesi 
memnun edecek yeni yaşam alan-
ları oluşturacağız.” 
Hadımköy Konutları’nın çatıları-
nın İstanbul’daki sera gazı etkisini 
engellemek için “Bahçe Çatı” şek-
linde tasarlanan ve giriş katlarının 
engelli vatandaşlara göre düzen-
lendiğini hatırlatan Başkan Topbaş, 
giriş katlarındaki 40 daireyi kurasız, 
ilk gelen özürlü vatandaşlara vere-
ceklerini de müjdeledi. n

caret merkezi, cami ve diğer sosyal 
donatı alanları da yer alıyor. Sosyal 
proje kapsamında satışa sunulan 
75 metrekarelik daireler için bir yıl 
İstanbul’da oturma ve evi olmama 
şartı aranıyor. Konutların teslimine 
kadar 18 ay taksitsiz ödeme kolay-
lığının da sunulduğu projedeki 75 
metrekarelik evler 55 bin YTL’den, 
95 metrekarelik konutlar 80 bin 
YTL’den, 125 metrekarelik evler ise 
120 bin YTL’den satışa sunuluyor.

Kentsel dönüşüm 
projelerinde hak esas 
alınacak 

Törende bir konuşma yapan Baş-
kan Kadir Topbaş, şu ana kadar 

KİPTAŞ, tüm İstanbulluları ev sahi-
bi yapmaya kararlı. Kentin dört bir 
yanında ekonomik ve modern evler 
inşa eden kurum, son olarak Ha-
dımköy Konutları’nın ikinci etabının 
satışına başladı. Satış kampanyası, 
Saraçhane Belediye Sarayı’nda, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, KİPTAŞ Genel Müdü-
rü ve İsmet Yıldırım’ın katıldığı bir 
törenle başladı. KİPTAŞ’ın başarıyla 
gerçekleştirdiği sosyal konut pro-
jelerinden biri olan Hadımköy Ko-
nutları 2. Etabı’nda 2 bin 150 daire, 
397 YTL’den başlayan fiyatlarla sa-
tışa sunuldu. 75, 95 ve 125 metre-
karelik üç ayrı daire seçeneği olan 
kampanya, 120 aya kadar uzanan 
cazip ödeme seçenekleriyle, düşük 
gelirli İstanbullulara ev sahibi olma 
fırsatı sunuyor.
Altyapısı çözülmüş, çevre ve tabiatla 
uyumlu, zevkli bir yaşam alanı oluş-
turulan Hadımköy Konutları’nda, 
ilk olarak Maltepe Konutları’nda 
hayata geçirilen “Bahçe Çatı” uy-
gulamasının yanı sıra, okul, kreş, ti-

Kİptaş,
ev sahibi yapmaya 
devam ediyor…
KİPTAŞ’ıN “HADıMKÖY KONUTLARı 2. ETAP” PROjESİNİN SATıŞ 
KAMPANYASıNı BAŞLATAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANı KADİR TOPBAŞ, “vATANDAŞLARıMıZ, ayda 397 ytl’den 
başlayan taKSİtlerle KİRA ÖDER GİBİ KONUT SAHİBİ OLACAK vE 
Konut Kampanyalarımız 20 günde bİr devam edeceK. BÜTÜN 
İSTANBULLULARı KONUT SAHİBİ YAPACAğıZ” DEDİ.

>>
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KIŞ AYLARINDA YAŞANABİLECEK OLASI SIKINTILARIN
ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA BİR DİZİ ÖNLEM ALAN

İStanbul büyüKşehİr beledİyeSİ,
24 Saat İş başındaydı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ,
AFET KOORDİNASYON MERKEZİ’NE GİDEREK

ÇALIŞMALARI BİZZAT DENETLEDİ.

Kışın sorunu değil,
keyfi yaşandı...

Kent halkının kış mevsiminin so-
runlarını değil, güzelliklerini doya-
sıya yaşayabilmeleri amacıyla bir 
dizi önlem alan İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi, kar yağışının yaşan-
dığı günlerde çalışmalarını en üst 
düzeye çıkardı. İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Top-
baş, meteorolojiden gelen ikinci 
kar uyarısının ardından, 28 Ocak 
Pazar akşamı Afet Koordinasyon 
Merkezi’ne (AKOM) geçerek kar ve 
kötü hava koşullarıyla mücadeleyi 
buradan yönetti. İki gece boyunca 
AKOM’da sabahlayarak çalışmaları 
yönlendiren Başkan Topbaş, zorlu 
kış şartlarına karşı alınan önlemleri 
anlatırken karla mücadele için ciddi 
ve sistemli bir plan hazırladıklarını 
belirtti. Başkan Topbaş, “Geçen yıl-
larla kıyaslandığında çok daha fazla 
ekipmana sahibiz. Vazife yapacak 
arkadaşlarımız, kendi bölgelerinde 
kar yağışı ve buzlanma tehlikesi-
ne karşı araçlarıyla bekliyorlar ve 
anında müdahaleye hazırlar. Ça-
lışmalarımız sürüyor. Öte yandan, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ola-
rak Anadolu belediyelerine örnek 
olacak bir çalışmaya da imza attık. 
İstanbul’un 149 köyünde, trak-

törlere bağlı aparatlar yaptık. Kar 
yağışlarında, bu traktörler bizim 
adımıza köy yollarını açıyor; böy-
lece oralara araç ve personel gön-
dermeden hizmetimizi veriyoruz. 
Kar bizim için bir müjde, çünkü kar 
sağlıklı bir ortamın da habercisi. Ba-
raj havzalarımızın su tedariki ve ye-
şil alanlar için bu yağış çok önemli. 
İnşallah yağışlar devam eder” diye 
konuştu.

Araçlar da donanımlı, 
personel de...

Alınan tüm önlemlerin ardından 
Karla Mücadele Ekipleri, kar yağı-
şıyla birlikte harekete geçti. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi, hiçbir 
sorunun yaşanmaması amacıyla 
255 noktada, 3 bin 557 personel ve 
1038 araçla görev yaptı. Önceden 
belirlenen noktalardaki yerlerini 
alan araç ve personeller, olası bir 
sorunun önüne geçmek için hazır 
bekledi. Öncelikle trafiğin yoğun 
olduğu TEM ve E5 üzerindeki 11 
noktaya yerleşen ekipler hava şart-
larına göre yağış öncesi, yağış anı 
ve yağış sonra olmak üzere üç ayrı 
plan oluşturdu. Tüm araç sürücü-
leri eğitimden geçirildi. Bu arada 

>>
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YOL BAKıM vE ONARıM MÜDÜRLÜğÜ 
EKİPLERİ, KARLA MÜCADELEDE bu yıl 
İlK defa, Kar Kaplanı adını taşıyan 
araçları Kullandı. vATANDAŞLARıN KÖTÜ 
HAvA KOŞULLARıNDAN EN AZ DÜZEYDE 
ETKİLENMESİ İçİN YAPıLAN PLANLAMALARDA 
İSTANBUL DOKUZ BÖLGEYE AYRıLDı. 

ji gözlem sensörlerinin asfalttaki 
buzlanmayı üç saat önceden haber 
verdiğini söyledi. “Bilimsel bir çalış-
mayla buzlanmayı üç saat önceden 
tespit ederek müdahale ediyoruz. 
Üstelik daha az maliyetle…” diyen 
Başkan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Tuzlama çalışmalarının İstanbul’a 
ciddi bir maliyeti vardı. Bu sistemin 
bize maliyeti 1 milyon dolar. Tuz-
lama çalışmalarının günlük maliyeti 
ise 500 bin YTL. Böylece biz iki-üç 
günde bu sistemi amorti ediyoruz. 
İşçilik ve malzeme açısından da çok 
doğru bir adım. Karın yoğun olarak 
yağdığı tüm illere bu sistemi öneri-
yoruz. Bilgi ve deneyim paylaşımı-
na hazırız.” 
Sensörlerin bir kısmının ABD’den 
alındığını, bir kısmının da Türkiye’de 
imal edildiğini ifade eden Kadir 
Topbaş, “İstanbul’da kamyonlarla 

Etkili mücadele için erken uyarı sis-
temlerini hayata geçiren Büyükşe-
hir Belediyesi’nin bütün çalışmaları 
AKOM’dan koordine ediliyor. Hava 
yağış şiddetine göre, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
gerek personel ve gerekse araç tak-
viyesi alınıyor. Gerekli durumlarda 
Büyükşehir Belediyesi’ne hizmet 
veren müteahhit firmalardan da 
personel ve araç takviyesi yapılma-
sı planıyor. 

“Erken Uyarı Sistemi” ile 
buzlanmaya son!... 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
zorlu kış aylarında yaşanabilecek 

sıkıntıların önüne geçmek amacıy-
la aldığı tek tedbir bu değil elbette. 
Bu yıl ilk defa İstanbul’un en kritik 
25 noktasına Otomatik Yol Mete-
oroloji Gözlem Sensörleri kurarak 
buzlanmanın ve buzlanma nede-
niyle meydana gelebilecek trafik 
kazaların önüne geçen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, yaz ayla-
rındaki susuzluk tehlikesine karşı 
yürüttüğü etkili ve yoğun çalışma-
nın bir örneğini kış mevsiminde de 
gerçekleştirdi. Başkan Kadir Top-
baş, AKOM’da, konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada, kasım ayında 
hizmete alınan “Erken Uyarı Sis-
temi” ile otomatik yol meteorolo-

Başkan Kadir Topbaş’ın talimatıyla 
tüm belediye araçlarına kar lastiği 
takıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol 
Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekip-
leri de bu yıl ilk defa, yoğun kar 
yağışlarında kullanılmak üzere 
İsviçre’den altı adet “Kar Kaplanı” 
adını taşıyan araç satın aldı. Kar 
küreyen, süpüren, kurutan ve tuz 
serpen bu araçlar, sorunların önüne 
geçilmesinde ve giderilmesinde bü-
yük rol oynayacak donanıma sahip. 
Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, 
kış mevsiminin kaçınılmaz sonuçla-
rı arasında bulunan buzlanmayı ön-
lemek amacıyla tedarikli davrandı. 
Müdürlük, 160 bin ton tuz ve 2 bin 
100 ton buzlanmayı önleyici solüs-
yonu gerekli görüldüğü takdirde 
kullanılmak üzere depoladı. 

ve küreklerle tuzlama dönemini 
geride bıraktık. Bunun yerine şimdi 
daha doğru ve daha bilimsel bir ça-
lışmayla sadece buzlanma olacak 
alanlara müdahale ediyoruz. Bu 
çok doğru ve maliyeti daha düşük 
bir adım” diye konuştu.
Elektronik olarak hava ölçümü 
yapan sensörler uydu aracılığıyla 
verileri AKOM’a iletiyor ve bura-
da yapılacak değerlendirmeyle 
yolların o anki durumu belirleni-
yor. Ardından ekipler sensörlerden 
gelen bilgiler doğrultusunda yön-
lendirilerek buzlanmanın önüne 
geçilecek gerekli tuzlama ya da 
solüsyon çalışması yapılıyor. Buz-
lanmanın nerelerde ve ne zaman 
başlayacağının önceden bilinmesi 
yollara atılan kimyasalların doğru 
zamanda ve yeterli miktarda kul-
lanılmasını sağlanıyor. n 
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Sağlık alanında
dev adımlar…

SAğLıK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ MUHAMMET MİSİR’DEN 
KURUMUN çALıŞMALARıYLA İLGİLİ BİLGİ ALAN İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANı KADİR TOPBAŞ, HALKıN 
SAğLığıYLA YAKıNDAN İLGİLENİLDİğİNİ vE her İlçeye bİr 
dİyabet merKezİ KuraraK çALıŞMALARıNı fARKLı BİR 
BOYUTA TAŞıYACAKLARıNı SÖYLEDİ. 

Çocuklara, gençlere, kadınlara ve yaşlılara 
ücretsiz hizmet...

Çalışmaların TSE tarafından tescillendiğini vurgulayan 
Misir, İstanbul’da “özürlülere”, “kadınlara”, “çocuk-
lara”, gençlere” ve “yaşlılara” yönelik beş ana başlık 
altında ücretsiz hizmetler verdiklerini ifade etti. Özürlü 
vatandaşlar için 18 merkezde, 56 bin 765 vatandaşa ih-
tiyaçlarına göre eğitim, fizik tedavi rehabilitasyon, hid-
roterapi, sporla rehabilitasyon, istihdam, koordinasyon 
ve kütüphane hizmetleri sağladıklarını açıklayan Misir, 
2007 yılında 202 özürlü öğrenciye hizmet verdiklerine 
de dikkat çekti.
2007 Temmuz ayından itibaren 11 bin 397 özür-
lü ile 70 yaşın üstündeki vatandaşlara araç hizmeti 
sağladıklarını vurgulayan Misir, İstanbul’da bulunan 
Kadın ve Aile Sağlığı Koruma Merkezi’nde 696 bin 
828 bayana hizmet verdiklerini bu hizmetler arasında 
meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kemik erimesi 
tespitlerinin bulunduğunu söyledi. 235 bayana meme 
kanseri tanısı konulduğunu ve tedaviye yönlendirildi-
ğini belirten Misir, gençlere yönelik verilen hizmet-
lerde 670 gencin rehabilitasyon ve meslek edindirme 
merkezlerinde hizmet alarak topluma kazandırıldığını 
kaydetti.
Yaşlılara yönelik olarak Kağışdağı Darülaceze ile buraya 
bağlı birimlerinde hizmet verdiklerini, tesiste 700 yaşlı 
bulunduğunu, 2006’da başlattıkları yaşam evleri proje-
siyle yaşlıları sosyal ortamdan koparmadan ihtiyaçla-
rını karşıladıklarını anlatan Genel Müdür, dezavantajlı 
kesimlere evde sağlık hizmeti verildiğini, sosyal yardım 
projesi kapsamında da 633 bin 89 yardım kuponunu ih-
tiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi. n

Belediye şirketleri genel müdürleri ile periyodik ola-
rak yaptığı bilgilendirme toplantıları kapsamında Sağlık 
A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Misir’den bilgi alan İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, her 
ilçeye bir tane diyabet merkezi kuracaklarını müjdele-
yerek, vatandaşların burada ücretsiz ölçüm yaptırabile-
ceklerini vurguladı. Saraçhane Belediye Sarayı’nda çok 
sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleşen top-
lantıda, Sağlık A.Ş. Genel Müdürü Dr. Muhammet Misir 
sağlık alanında yürüttükleri çalışmaları anlattı. Toplan-
tıda Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Yıl-
maz Şener ile Sağlık Daire ve Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı Dr. Mehmet Yıldırım da yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık alanında yü-

rüttüğü çalışmaların yanı sıra güncel olan nikâhsız ya-
şama konusuna da değinen Başkan Kadir Topbaş, bele-
diye olarak resmi nikâh kampanyası başlatmaya karar 
verdiklerini açıkladı. Kendisinin Beyoğlu Belediye Baş-
kanlığı döneminde resmi nikâh kampanyaları yaptığını 
vurgulayan Kadir Topbaş, “Resmi nikâh kampanyamızı 
başlatarak bu sosyal yarayı da çözmüş olacağız” dedi. 
“Her şeyin başı sağlık, sağlıksız bir toplumun başarılı 
olması beklenemez. Bu açıdan Büyükşehir Belediyesi 
olarak İstanbul’da sağlık alanında çok ciddi adımlar at-
tık, her ilçeye bir tane diyabet merkezi kuracağız, va-
tandaşlarımız burada ücretsiz ölçüm yaptırabilecekler” 
diyen Başkan Topbaş, sözü Sağlık A.Ş. Genel Müdürü 
Muhammet Misir’e bıraktı.

başkan topbas: 
“her şeyin başı 

sağlık, sağlıksız bir 
toplumun başarılı 

olması beklenemez. 
bu açıdan büyükşehir 

belediyesi olarak 
İstanbul’da sağlık 

alanında çok ciddi 
adımlar attık, her 

ilçeye bir tane diyabet 
merkezi kuracağız, 

vatandaşlarımız 
burada ücretsiz ölçüm 

yaptırabilecekler.”
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>>

deprem için
uluslararası 

işbirliği…
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 

DEPREM KONUSUNDA YAPTığı 
çALıŞMALAR ARALıKSıZ DEvAM 

EDİYOR. ULUSLARARASı ALANDA 
İŞBİRLİğİNİN EN ÖNEMLİ ADıMLARıNDAN 

BİRİ OLAN “İStanbul afet rİSK 
göSterge SİStemİ projeSİ” ADLı 

çALıŞTAY, BU çALıŞMALAR ARASıNDA 
BULUNUYOR.

Depremle ilgili çalışmalarını ara-
lıksız sürdüren İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi, deprem ve depreme 
karşı alınacak önlemler konusun-
da uluslararası kuruluşlar ve aka-
demik çevrelerle de işbirliği yapı-
lıyor. Bu kapsamda, Depremler ve 
Büyükşehirler Ortak Girişimi (EMI) 
kuruluşu, Boğaziçi Üniversitesi 
ve Karlsruhe Teknik Üniversitesi 
ortaklığında “Disaster Manage-
ment Megacity Indicator Systems 
In Istanbul / İstanbul Afet Risk 
Gösterge Sistemi Projesi” adlı ça-
lıştay gerçekleştirildi. Büyükşehir 
Belediyesi Deprem Risk Yönetimi 
ve Kentsel İyileştirme Daire Baş-
kanlığı tarafından organize edilen, 
çok sayıda bilim adamı, mühendis, 
mimar ve şehir plancısının katıldı-
ğı çalışma, AKOM’da yapıldı.
Çalıştay, afet ve deprem tehlike-
si karşısında İstanbul’daki ilçeler 
arasında risk dağılımının nasıl ol-
duğunun hesaplanması ve sürekli 
olarak izlenmesi üzerine kuruldu. 
Toplantılar sonucu hedeflenen 
çalışmaların gerçekleştirilebilmesi 
için Büyükşehir Belediyesi bünye-

sinde oluşturulan ekipler, gerek 
belediyede gerekse diğer kurum ve 
kuruluşlarda depreme ve afetlere 
hazırlık anlamında yapılan çalışma-
ları izleyecek. Ekipler ayrıca, fiziki 
ve sosyal risk göstergelerini belir-
leyip 1999 depremlerinden sonraki 
gelişmeleri değerlendirerek şehrin 
farklı ilçelerindeki risklerin yöneti-
mi konusunda karar verici makam-
lara bilgi sağlayacak.
Çalıştay sırasında bir araya gelen 
akademik kuruluşlar arasında bil-
gi paylaşımı ve ortak çalışma yü-
rütülmesi konularında anlaşmaya 
varıldı. Bu amaçla Latin Amerika-
da Bogota, Filipinler’de Manila, 
İtalya’da Lombardi’deki uygulama-
lar dikkate alınarak afet risk gös-
tergesi katsayılarının ilçe bazında 
hesaplanmasına ilişkin; Karlsruhe 
ve Boğaziçi Üniversiteleri arasın-
da işbirliği yapılacak. JICA ve Dep-
rem Master Planları ile dünyadaki 
20’den fazla Büyükşehir’in yöneti-
cilerine örnek olan İstanbul, EMI 
ile başlattığı bu projeyle afet risk 
yönetimi konusunda önder ola-
cak. n

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYıŞıNıN BİR UNSURUNUN 
DA TOPLUMU EğİTMEK vE BİLİNCLENDİRMEK OLDUğUNA 
İNANAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İLKÖğRETİM 
KURUMLARıNDA OKUYAN ÖğRENCİLERE YÖNELİK “doğal 
afetlerden Korunma eğİtİmİ” vERİYOR. 

öğrenciler afet
için eğitiliyor…

Toplumu beklenmeyen, sonucu ön-
görülmeyen doğal afet ve olağanüs-
tü durumlara karşı bilinçlendirmeyi 
sosyal belediyecilik anlayışının bir 
parçası olarak değerlendiren İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi, yeni bir 
çalışmaya daha imza atıyor. Olası 
Marmara depremi ve depremin yol 
açabileceği sonuçlar konusunda 
gençleri bilinçlendirmeyi amaçla-
yan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kent genelindeki ilköğretim okulla-
rında “Doğal Afetlerden Korunma 
Eğitimleri” veriyor. İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon 
Merkezi (AKOM) ile işbirliği içe-

sinde yürüten İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, söz konusu çalışmada 
çocuklar aracılığıyla büyüklere de 
ulaşmayı hedefliyor. Afet Koordi-
nasyon Merkezi’nin Kağıthane’deki 
binasında, usta öğreticiler tarafın-
dan haftada iki gün verilen eğitim-
ler sırasında acil durum malzeme-
leri, okulda tehlike avı, okul afet 
planı için öneriler, temel korunma 
uygulamaları (tahliye, yangında 
tahliye, tahliye sonrası), yerinde 
sığınak, okulda deprem tatbikatı, 
(çök-kapan-tutun uygulaması) konu 
başlıklarında eğitimler veriliyor. Bu 
eğitimler kapsamında öğrencilerin 

okullarıyle AKOM arasındaki ulaşım 
ve öğle yemeği masrafları İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
karşılanıyor. 
2005-2006 Öğretim Yılında, 20 il-
köğretim okulunda 900 öğrenciye, 
2006-2007 Öğretim Yılında 30 il-
köğretim okulunda, 1350 öğrenciye 
eğitim verildi. 2007-2008 Öğretim 
Yılı’nda şu ana kadar 10 ilköğretim 
okulundan 450 öğrenci eğitim aldı, 
eğitimlerin sonunda toplam 34 il-
köğretim okulunda 1530 öğrenciye 
eğitim verilmesi planlandı. Eğitim-
ler, 2008 Mart ayına kadar devam 
edecek.n

>>
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zülfiye nine
hem anahtarını hem gönlünü verdi…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdü-
ren Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından yürütülen 
Evde Sağlık Hizmetleri projesi, her yıl on binlerce hastaya, 
evde tedavi hizmeti sunuyor. Sosyal güvencesi bulunma-
yan ve maddi durumu yetersiz hastaların, sağlık durumla-
rının gerektirdiği periyotlarda sağlık ekiplerince evlerinde 
tedavi edilmeleri esasına dayanan Evde Sağlık Hizmetleri 
projesiyle, 2004 yılından bu yana 398 bin İstanbulluya 
ulaşıldı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin Evde Sağlık Hizmetleri’nden 
yararlanan on binlerce İstanbulludan biri de 1908 do-
ğumlu Zülfiye Cebeci. Bir asırlık hayat hikâyesine sahip 
Zülfiye Nine yaşamını, Esenler Nenehatun Mahallesi’nde 
bir apartmanın bodrum katında 36 yaşındaki torunu Ha-
lit Cebeci ile birlikte sürdürüyor. 2007 yılının mart ayın-
da cilt kanseri hastalığına yakalanan Zülfiye Nine, Evde 
Sağlık Hizmetleri’yle de o günden sonra tanıştı. Kansere 
bağlı olarak vücudunun çeşitli yerlerinde çıkan yaraların 
dezenfeksiyonu için Alo 153’e başvuran Cebeci, Evde 
Sağlık Ekipleri tarafından her gün ziyaret ediliyor. Zülfiye 
Nine, torunu Halit bir fabrikada çalıştığı için günlerini yal-
nız geçiriyor. Güçlükle hareket eden yaşlı kadın, 2007’nin 

Mart ayından bu yana her gün bakımını yapan Evde Sağlık 
ekiplerine evinin anahtarını da teslim etti. 

Zülfiye Nine’nin kızı oldu…
“Demans / unutkanlık” hastalığı da bulunan Zülfiye Nine, 
her sabah günlük bakımlarını yapan Sağlık ve Hıfzıssıhha 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Evde Bakım hemşire-
si Seda Dikici’yi artık kızıyla karıştırıyor. Zülfiye Nine’nin 
aynı binada oturduğu kızının ismiyle seslendiği Seda Diki-
ci, hastanın yaralarının dezenfeksiyonunu Mart 2007’den 
itibaren günlük olarak yaptığını ifade ediyor. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürü Saime Batırel, 
günde ortalama 180 hastaya Evde Sağlık Hizmeti götür-
düklerini; Küçükçekmece, Kâğıthane ve İçerenköy olmak 
üzere üç merkezden yürütülen bu hizmetten 2004 yılın-
dan bu yana toplam 398 bin İstanbullunun yararlandığını 
söyledi. Hareket etmekte güçlük çeken ve yalnız yaşayan 
hastaların belli bir süre hizmeti aldıktan sonra oluşan 
güven duygusuyla, ev anahtarlarını sağlık ekiplerine ver-
diklerini belirten Saime Batırel, şu an için günlük hizmet 
verdikleri yedi hastanın, ev anahtarlarını Evde Sağlık Hiz-
metleri ekiplerine teslim ettiğini sözlerine ekledi. n

ESENLER’DE YAŞAMıNı SÜRDÜREN 100 yaşındaKİ
zülfİye cebecİ, EvİNİN ANAHTARıNı HER GÜN PERİYODİK 

BAKıMı İçİN KAPıSıNı çALAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
EvDE SAğLıK HİZMETLERİ GÖREvLİLERİNE TESLİM ETTİ. 

>>

>> İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü 
(İSÖM), bir çocuğa daha umut oldu. Özürlüler Müdürlüğü 
Protez Atölyesi’nde geçtiğimiz günlerde yapımı tamamla-
nan bacak protezini kullanan Duygu Çelik’in sevinci gö-
rülmeye değerdi. İki yıldır annesinin yardımıyla yaşama 
tutunmaya çalışan küçük çocuk, bundan sonra birçok işi-
ni kendi başına görebilecek. Annesi ve bir kardeşiyle bir-
likte yaşayan Çelik, ilköğretim ikinci sınıfta okuyor. Bacak 
protezi takılırken mutluluğu gözlerinden okunan Çelik, 
artık okula kendi başına gidebileceğini belirterek, “Ben 
okumak istiyorum. Annem beni bazen sırtında götürüyor, 
bazen de koluma giriyordu. Bu ikimizi de çok yoruyor-
du. Şimdi protez bacağıma alışacağım. Biraz daha zaman 
geçtikten sonra tek başıma okula gidebileceğim” dedi.
Özürlüler Müdürlüğü’ne başvurarak kızı için protez sağ-
layan anne Hilal Çelik ise şunları söyledi: “Eşimi kaybet-
tikten sonra annemin yanında kalmaya başladık. Duygu 
önceleri çok kötüydü. Okula başladıktan sonra biraz dü-
zeldi. Maddi durumumuz iyi olmadığı için bir türlü protez 
yaptıramadık. Okuldayken arkadaşlarının ona bakışların-
dan rahatsız oluyordu. Şimdi daha rahat gidebilecek. Bu 
cihazla çok kısa zamanda yürüyebilecek olması bizi çok 
mutlu ediyor.” 

Engellilerin hayali gerçek kılınıyor
Maddi durumu yetersiz olan ortopedik özürlülerin ortez-
protez ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Ortez ve Pro-
tez Ünitesi kurulduğu günden bu yana ihtiyaç duyanlara 
umut oluyor. Fakirlik kâğıdı, ikametgâh, sağlık kurulu ra-
poru ve kimlik fotokopisiyle Özürlüler Müdürlüğü’ne baş-
vuruda bulunan engellilerin, kurum doktorları tarafından 
muayeneleri yapılarak ortez-protez ölçüleri alınıyor. Alı-
nan ölçüler çerçevesinde en kısa sürede hazırlanan ortez-
protezler engelli vatandaşlara teslim ediliyor. 
Özürlüler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ortez-
Protez atölyesi ve diğer çalışmalar hakkında bilgi almak 
ve bu çalışmalardan yararlanmak isteyen vatandaşların, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 hattını arama-
ları yeterli. n

umut atölyesi umut
olmaya devam ediyor…

İKİ YıL ÖNCE GEçİRDİğİ TRAfİK KAZASıNDA HEM
BABASıNı HEM DE BİR BACAğıNı KAYBEDEN SEKİZ 
YAŞıNDAKİ duygu çelİK, İSöm’ün yaptığı protezle 
hayata teKrar tutunuyor. KÜçÜK KıZ, İKİ AY GİBİ KıSA 
SÜREDE TEK BAŞıNA YÜRÜYEBİLECEK. 

zülfiye nine cilt 
kanserine yakalandığı 
mart 2007’den bu 
yana evde Sağlık 
hizmetleri’nden 
yararlanıyor. 
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>> Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2003 
yılında yaptığı araştırmayla son de-
rece çarpıcı rakamları gözler önüne 
serdi. WHO’nun araştırması, o gün 
itibariyle Türkiye’de 6 milyon yaşlı-
nın bulunduğunu, bu sayının günün 
şartları korunduğu takdirde 2025 
yılında 9 milyona, 2050 yılında ise 
18 milyona çıkacağı belirtiyordu. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi, birçok 
alanda olduğu gibi yaşlılara yönelik 
projeleriyle de geleceğe ışık tutu-
yor. Türkiye’nin en büyük huzur ve 
bakımevi olan Kayışdağı Darülace-
ze Tesisleri’ni İstanbullulara sunan 
Büyükşehir Belediyesi, çağdaş ve 
şefkatli hizmet anlayışıyla herkese 
örnek teşkil ediyor. 
Fiziki yapısı ve kurumsal kapasite-
siyle en büyük huzur ve bakımevi 

olma unvanına sahip Kayışdağı Da-
rülaceze, 40 bin 500 metrekaresi 
kapalı, 110 bin 500 metrekaresi 
ise açık olmak üzere toplam 151 
bin metrekare alan üzerinde hiz-
met veriyor. Ocak 2008 itibariyle 
698 kişinin yaşamını sürdürdüğü 
bu kurumda, yaşlıların fiziki ve 
psikolojik durumuna uygun dokuz 
yaşam sitesi bulunuyor. Dünya ça-
pında örnek teşkil edecek şekilde 
planlanman Kayışdağı Darülaceze 
tesislerinde üç semavi dinin iba-
dethanesi yan yana duruyor. Sul-
tan II. Abdülhamit’in oluşturduğu 
Darülaceze nizamnamesine uygun 
olarak yaptırılan tesislerde İslam, 
Hıristiyanlık ve Musevilik dinlerinin 
ibadethaneleri, tüm kurum sakinle-
rinin kullanımına sunuluyor.

Darülaceze sakinleri boş 
durmuyor…

Kurumun ihtiyaçları, tesis içerisinde 
oluşturulan berber, terzihane, ma-
rangozhane, çamaşırhane, kesim-
hane ve demir kaynak atölyesi gibi 
birimlerde karşılanıyor. Kurum sa-
kinlerinin kendi yetenek ve istekleri 
doğrultusunda çalışıp üreterek ya-
şamlarının bu önemli çağını huzurlu 
geçirmelerini sağlayacak çalışmalar 
yapılıyor. Kayışdağı sakinleri, site 
içinde tahsis edilen arazide sebze ve 
meyve yetiştiriciliği yapabildikleri 
hobi bahçesiyle uğraşıyor, aldıkları 
eğitimlerle bahçıvanlık öğreniyor. 
Kayışdağı Darülaceze’de, sakinleri 
için düzenlenmiş olan birçok sosyal 
aktivite alanı da var. Tüm darüla-
ceze sakinlerine açık bulunan sos-

İyi ki varsın darülaceze!
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAŞLıLARA SAHİP çıKMAYı 
İHMAL ETMİYOR. Kayışdağı darülaceze ve yaşam evlerİ, 
YAŞLıLARıN TÜM BEDENSEL vE RUHSAL İHTİYAçLARıNı KARŞıLAMAK 
AMACıYLA GECE GÜNDÜZ HİZMET vERİYOR.   

yal aktivite alanları arasında spor 
salonu (aletli jimnastik, voleybol, 
basketbol, mini golf, tavla, okey ve 
kâğıt oyunları), kütüphane, internet 
cafe, sinema salonu, hobi bahçesi, 
kafeterya, hayvanat bahçesi, sanat 
evi bulunuyor. 
Darülacezelilerin yaşamsal ihti-
yaçlarının yanı sıra sosyal gerek-
sinimlerini karşılamayı amaçlayan 
Kayışdağı Darülaceze Müdürlüğü, 
kurum içi ve dışında organizasyon-
lar düzenleyerek yaşlıların sosyal 
hayatın içerisinde yer alabilmeleri-
ne aracılık ediyor. Kurum yetkilileri, 
sakinleri tarihi mekânlarda kahval-
tı ve piknik yapmaya götürmenin 
yanı sıra şehir dışına çıkararak yaşlı 
bedenlerin genç ruhlarına güzel 
günler yaşatıyor. Kurum içinde ise 
yaşam sitelerinin her birinde ayrı 
ayrı veya tüm kurum sakinlerinin 
katılımına açık olan organizasyon-
lar düzenleniyor. Her darülacezeli-
nin hayatında önemli izler bırakan 
doğum günü kutlamaları, önemli 
gün ve haftalarda düzenlenen eğ-
lence programlarının yanı sıra lise 
veya üniversite öğrencilerinin ku-
rum içerisinde organize ettiği mü-
zik dinletileri yapılıyor. 
Kurum içi etkinliklerine örnek teşkil 
eden Aşure Günü Kutlaması, Ka-
yışdağı Darülaceze Müdürlüğü’nde 
yaşamını sürdüren alzheimerli 131 
kurum sakinini birbirine kenetledi. 
Kendi tarifleriyle yaptıkları aşu-
reyi kazanlarda pişirerek kurum 
çalışanları ve diğer sakinlerle pay-
laşan alzheimerli Darülacezeliler, 
geçmişlerinden kalan bir sahnenin 
yeniden canlanmasının mutluluğu-
nu yaşadı. Geçmişlerine dair birçok 
şeyi unutan alzheimerli yaşlıların 
aşure geleneğini tekrar yaşamala-
rının amaçlandığı organizasyona 

Darülaceze Müdürlüğü yöneticileri 
de katıldı.

Bir yılda 20 bin
beyaz melek

Kayışdağı Darülaceze Müdürlüğü 
tesislerini 2007 yılında 20 bin İs-
tanbullu ziyaret etti. Bir önceki yıla 
göre yüzde 20 artış gösteren ziya-
retçi sayısı, yaşlı ve bakıma muhtaç 
kişilere yönelik toplumsal duyar-
lılığın arttığının göstergesi. En yo-
ğun günlerini Ramazan ve Kurban 
bayramlarında geçiren Kayışdağı 
Darülaceze sakinlerini bu yıl bay-
ramlarda toplam 7 bin kişi ziyaret 
etti. Bayramlarda günde ortalama 
bin kişinin ziyaret ettiği Darülaceze 
sakinlerine gelen misafirlerin bü-
yük bölümünü ise 18-35 yaş grubu 
gençler oluşturuyor.
Darülaceze sakini olabilmek için 
bazı koşullar var. İstanbullu olmak 
ve bu kentte en az beş yıl yaşamak 
ilk koşul. Kadınlarda 55, erkekler-
de 60 yaşında olmak ikinci unsur. 
Kanunen bakacak kimsesinin olma-
ması, bulaşıcı hastalığı ya da alkol, 
uyuşturucu bağımlılığı veya psiko-
lojik rahatsızlığının bulunmaması 
istenilen diğer koşullar arasında. n

Yaşam Evleri…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Darülaceze çatısı altında 
verdiği çok önemli hizmetlerin yanı sıra hayata geçirdiği 
Yaşam Evleri projesiyle de kendine yetebilen yaşlı 
bireylerin sosyal hayattan kopmamasına aracılık ediyor. 
Yaşam Evleri, Darülaceze’de kalma şartlarına sahip, 
erkeklerde 60, bayanlarda ise 55 yaşını aşmış bireylerin, 
sosyal hayatın içerisinde yer alarak İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi güvencesinde yaşamlarını sürdürebilmelerini 
sağlamak amacıyla hayata geçirilmiş önemli sosyal 
projelerden biri. 
Yaşam Evleri Projesi, Darülaceze’de kalma şartlarına sahip 
kişilerin istekleri doğrultusunda, Darülaceze yerine, sosyal 
yaşamın içerisinde yer alabilecekleri evlerde yaşamalarını, 
alışık oldukları mahalle yaşamına devam etmeleri 
amaçlanıyor. Yaşam Evleri’nde kalan kişi, düşkünlük 
belirtileri göstermeye başladığı takdirde Kayışdağı 
Darülaceze Tesisleri’nde yaşamını devam ettirebiliyor. 
Kira, temizlik, sağlık, beslenme başta olmak üzere her 
türlü ihtiyacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
karşılanan Yaşam Evleri’nin sayısı 2007’de 14 iken bu 
sayının 2008 yılında 50’ye çıkarılması hedefleniyor.  
 

Kayışdağı darülaceze müdürlüğü, 
    KURUM İçİ vE DıŞıNDA 
ORGANİZASYONLAR DÜZENLEYEREK   
      YAŞLıLARıN SoSyal hayatın İçerİSİnde  
   YER ALABİLMELERİNE ARACıLıK EDİYOR. 
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>> İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, “kanser ve bes-
lenme alışkanlıkları” konulu bir prog-
ramda, Batı’daki örnekleriyle yarışa-
cak bir kanser merkezinin oluşması 
için kendisinden canlı yayında yardım 
isteyen Gazeteci Uğur Dündar’a he-
men cevap verdi ve 50 bin YTL şahsi 
bağışta bulundu. 
Her şey usta gazeteci Uğur Dündar ile 
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitü-

sü Başkanı Prof. Dr. Erkan Topuz’un 
5 Aralık 2007 tarihinde katıldıkları, 
Kanal D’nin “Dobra Dobra” progra-
mında başladı. Türkiye’deki kanser 
gerçeğinin, gıdalar ve kötü beslen-
me alışkanlıklarının yarattığı risklerin 
tartışıldığı programda 2020 yılında, 
20 milyon kişinin kansere yakalan-
ma olasılığının olduğu vurgulandı. 
Programın bir bölümünde Prof. Dr. 
Erkan Topuz, başkanı olduğu Onko-

loji Enstitüsü’nde kanser tedavisinde 
kullanılan bazı cihazların artık hizmet 
veremez hâle geldiğini dile getirdi. 
İşte tam bu noktada Gazeteci Dündar 
önemli bir teklifle söze girdi. Dündar, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’a canlı yayında çağrıda 
bulunarak Batı’daki örnekleriyle yarı-
şacak bir kanser merkezinin oluşması 
için yardım istedi. Beklenen yanıt ge-
cikmedi. Canlı yayına telefonla bağ-

lanan Kadir Topbaş, kampanya nite-
liğindeki bu çağrıya 50 bin YTL şahsi 
bağışla katıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş, 75 yıllık maziye sa-
hip, ülkemizin en köklü kanser teda-
vi merkezi olan İstanbul Üniversitesi 
Onkoloji Enstitüsü’ndeki cihazların 
yenilenmesi için elinden geleni yap-
ma sözü verdi. 
İlerleyen günlerde Arena Genel 

Yönetmeni Uğur Dündar, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, İstanbul Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mesut Parlak ve Onko-
loji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Erkan 
Topuz’u, programına davet etti. Bu 
büyük buluşmayla, İstanbul Üniver-
sitesi Onkoloji Enstitüsü’nün miyadı 
dolmuş cihazlarını yenileyebilmek 
ve dünyanın sayılı kanser tedavi 
merkezlerinden birini yaratabilmek 

için gereken 10 milyon YTL’nin top-
lanması amaçlandı. Stüdyodaki çe-
kimler sırasında İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Sekretaryası’nın 
hazırladığı listeye göre bağışta bu-
lunacağı tahmin edilen işadamları-
na telefonla bağlanıldı ve bağışları 
kayda alındı. 2008 yılının bu en 
büyük sosyal sorumluluk projesine 
gelen bağışların ulaştığı son rakam 
Arena’da yayınlanacak. n 

Kanserle mücadeleye 
tam destek...

KANSER çAğıMıZıN İLLETİ vE BU İLLET HER GEçEN GÜN 
DAHA çOK KİŞİYİ ETKİLİYOR. GAZETECİ 

UğUR DÜNDAR İLE İÜ ONKOLOjİ ENSTİTÜSÜ BAŞKANı 
PROf. DR. ERKAN TOPUZ’UN CANLı YAYıNDAKİ 

TALEPLERİ ÜZERİNE HAREKETE GEçEN İStanbul 
büyüKşehİr beledİye başKanı Kadİr topbaş, şahSİ 

olaraK 50 bİn ytl bağışta bulundu.
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baren şahsen başvuru yapabilecek. Eğitime katılacak 
özel sektör yöneticilerinin 1970–90 yılları ve arasında 
doğmuş olmaları şartı aranacak. Bu zamana kadar 230 
genç yönetici yararlandığı Genç Yöneticiler Kariyer 
Günleri’nde, yönetim ve yönetici anlayışı, pazarlama 
teknikleri, problem çözme ve karar verme teknikleri, 
etkili iletişim, etkili planlama, analitik düşünce, ekip ça-
lışması, ithalat ve ihracatta izlenen süreç başta olmak 
üzere birçok konuda eğitim verilecek. n 

>>Gençlerin hem eğitimlerinde hem de eğitim sonraki 
hayatlarında yanlarında olan İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi, “Kariyer Günleri” adlı çalışmasıyla bu hedefini 
hayata geçiriyor. Üniversite öğrencilerinin doğru mes-
lek seçmelerini, meslek sahibi olanların ise geleceğe 
daha da sağlam adımlar atmalarını sağlayacak “Kariyer 
Günleri” bu sene mart ve nisan aylarında gerçekleştire-
cek. “Genç Kariyer Günleri” ve “Genç Yöneticiler Kari-
yer Günleri” adlarıyla iki ayrı bölümden oluşan eğitim-
ler kapsamında kişisel gelişim, beceri ve donanımların 
artırılması, kariyer planlaması, bireyin kendini tanıması 
gibi konulara ağırlık verilecek. Derslere katılımın zorun-
lu tutulduğu “Kariyer Günleri”ne İstanbul Aydın Üni-
versitesi destek veriyor. Kursu başarıyla tamamlayanlar 
ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
ve Aydın Üniversitesi Rektörü tarafından onaylanan 
sertifikalar verilecek.  
Bu yıl altıncısı düzenlenen Genç Kariyer Günleri, 1 ila 
22 Mart tarihlerinde, cumartesi günü gerçekleştirilecek. 
275 öğrencinin katılacağı etkinlik Aksaray İSKİ Konfe-
rans Salonu’nda yapılacak. Ücretsiz olan bu eğitimleri-
nin kayıtları Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde (Eski Fatih 
Evlendirme Dairesi-Saraçhane) 22 Şubat’ta başlayacak. 
Faaliyete katılmak isteyen üniversite öğrencileri şahsen 
başvuruda bulunabilecekler. Eğitimlerde gençlere, baş-
ta Türkçe’yi iyi kullanma, etkili sunuş, özgeçmiş hazır-
lama teknikleri, iş başvurusu yapanların dikkat etmesi 
gereken hususlar başta olmak üzere birçok konuda bilgi 
aktarılacak.  

Genç yöneticilere de yol gösteriliyor
Projenin diğer ayağı olan Genç Yöneticiler Kariyer 
Günleri ise 29 Mart’ta başlayıp 12 Nisan’a kadar her 
cumartesi günü devam edecek. Aksaray İSKİ Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilecek ve 275 genç yöneticinin 
alınacağı eğitimden faydalanmak isteyenler Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü’ne 27 Şubat 2008 tarihinden iti-

gençler kariyerleri
için yol alıyor

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENçLİK vE SPOR 
MÜDÜRLÜğÜ’NÜN YÜRÜTTÜğÜ PROjELER ARASıNDA 
BULUNAN, ÜNİvERSİTE ÖğRENCİLERİYLE GENç YÖNETİCİLERİ 
KAPSAYAN “Karİyer günlerİ”, teKrar başlıyor. SÖZ 
KONUSU PROGRAM, MART vE NİSAN GERçEKLEŞTİRİLECEK.

BU YıL altıncıSı DÜZENLENEN 
“genç Karİyer günlerİ” İLE BU 
YıL İKİncİSİ GERçEKLEŞTİRİLECEK 
OLAN “genç yönetİcİler Karİyer 
günlerİ”nden YÜZLERCE ÖğRENCİ 
vE YÖNETİCİ YARARLANACAK.  
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Bir şirkette güvenlik görevlisi 
olarak çalışan, beş ve altı yaşla-
rında iki kız çocuk babası olan 37 
yaşındaki Fahri Civelek, İSMEK’in 
kursiyerlerinden biri aynı zamanda. 
Ancak onu diğer kursiyerlerden ayı-
ran bir özelliği var. Çünkü o “Anne-
Çocuk Eğitimi ve Yardımcı Annelik 
Kursu”nun tek erkek ‘öğrencisi’. 
Fahri Civelek’i bu aşamaya getiren 
süreç eşinden boşandığını anda 
başladı. İki çocuğunun velayetini 
üstlenen Civelek, İSMEK’in bilgi-
sayar kurslarına katılarak kendini 
daha da geliştirmek istedi. Ancak 
kursa devam ederken, çocuklarının 
bakımı konusunda yardımı olacağı-
nı düşünerek “Anne-Çocuk Eğitimi 
ve Yardımcı Annelik Kursu”na yazıl-
dı. Kursun tek erkek öğrencisi olan 
Civelek, kısa sürede sınıfa uyum 
sağladı. Öyle ki, kadın kursiyerler 
eşlerini kursa gelmeleri konusunda 
ikna edebilmek için Fahri Civelek’i 
örnek göstermeye başladı. “Ço-
cuklar hakkında bilmediğim ne çok 

şey varmış. Tüm babalara bu tür bir 
programa katılmalarını öneriyo-
rum” diyerek duygularını dile geti-
ren Fahri Civelek, artık çocuklarıyla 
daha kolay iletişim kurduğunun ve 
daha nitelikli zaman geçirdikleri-
nin altını çizdi. Babalık ve annelik 
görevinin çok ağır olduğunu ifade 
eden Civelek, konuşmasının de-
vamında şunları söyledi: “Çocukla 
ilgilenmek deyince babaların ilk ak-
lına gelen onları parka götürmek, 
oyuncak ya da giysi gibi ihtiyaçları-
nı karşılamak geliyor. Oysa çocuk-
ebeveyn ilişkisinin en önemli kısmı, 
çocuğun ruhsal gelişimine katkıda 
bulunmakmış. Zihinleri temiz boş 
bir sayfa gibi olan çocuklara ör-
nek olmak gerekir. Mesela onlara 
sigaranın zararları anlatılıp yan-
larında sigara içilmemesi, okuma 
alışkanlığı kazanmaları için onlara 
kitap alınması ve sohbet ederken 
sorularını sıkılmadan, kızmadan, 
sabırla cevaplanması gerektiğini 
öğrendim.” n

fahrİ cİveleK, çOCUKLARıNA DAHA 
İYİ BAKABİLMEK AMACıYLA “yardımcı 
annelİK KurSu”nun teK erKeK 
KurSİyerİ oldu. CİvELEK, “İYİ BİR 
BABA vE EBEvEYN OLABİLMEK İçİN” BU 
KURSA BAŞLADığıNı SÖYLEDİ.

örnek alınacak bir baba

>>

>> İSMEK, kursiyerlerinin bilgi ve bece-
rilerini geliştirerek yeni bakış açıları 
kazanmalarını sağlamak, başarıları-
nı ödüllendirmek ve el sanatlarına 
olan ilgiyi geliştirmek amacıyla her 
yıl çeşitli dallarda yarışmalar dü-
zenliyor. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli 
konularda çalışmalar gerçekleşti-
rilen İSMEK, branş yarışmalarının 
önümüzdeki üç yıl boyunca “2010 
Avrupa Kültür Başkenti İstanbul” 
başlığı altında yapılmasını amaçla-
nıyor. İstanbul için 2010 yılı Avrupa 
Kültür Başkenti süreci tarihi bir fır-
sat olarak kabul eden İSMEK, üç yıl 

Kursiyerler, bu kez 
İstanbul’dan
ilham alacak
İSmeK,“2010 AvRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ 
İSTANBUL” ETKİNLİKLERİ KAPSAMıNDA
10 branşta, yarışma düzenlİyor. 
YARıŞMADA her branşın bİrİncİlerİne
2 bİn ytl, İKİncİlerİne 1500 ytl, 
üçüncülerİne İSe 1000 ytl
PARA ÖDÜLÜ vERİLECEK.

İstanbul’daki bahçeler (Yıldız, Emirgan, Gülhane)
Camiler, çeşmeler ve çarşılar (Kapalı Çarşı vb.) 
Dikili taşlar (Çemberlitaş, Kıztaşı vb.); 
Darüşşifa (hastaneler, tebhirhane…); 
Eskimeyen zanaatlar ve meslekler (Bakırcılık vb.)
Hamamlar, hendekler, hisarlar, giyim ve kuşam, 
köşkler, konaklar ve yalılar, kasırlar (su kemerleri, su 
terazileri, sebil ve maksem yapılar)
Kuleler (Galata Kulesi, Kız Kulesi), 
Kiliseler ve külliyeler, kentleşme (gökdelenler vb.) 
Medreseler, müzeler, Mevlevihaneler ve tekkeler, 
mezarlıklar (Kaya Mezarlıkları vb.)
Mağaralar (mozaikler, höyükler vb.)

Oyunlarımız (birdirbir, topuz vb.) 
Saraylar, surlar ve sarnıçlar (Yerebatan Sarnıcı,
Şerefiye Sarnıcı)
Sofralar, türbeler ve tarihi taşlar (sadaka taşları, 
menzil taşları, ayak taşları vb.)
Taşınabilir Kültür Varlıkları (el sanatları)
Taşınmaz Kültür Varlıkları (mimarı yapılar)
Köprüler (Galata, Haliç, Boğaz vb.), 
Yerleşim yerleri (Üsküdar, Boğaz, Haliç vb.)
Kullanılan taşıma araçları (tramvay, vapur, tren)
Kışlalar ve askeri mekânlar (Selimiye, Kuleli vb.) 
Düğünlerimiz, adet, örf, 
gelenek ve görenekler... 

Kültürel zenginlik eserlere yansıyacak!

İSMEK tarafından, yarışmacılara yardımcı olmak amacıyla uygulanabilecek konulara verilen 
örnekler ise şöyle: 

boyunca düzenleyeceği yarışmalar-
la bu sürece katkıda bulunmayı he-
defliyor. Bu kapsamda düzenlenen 
yarışmalarında başarılı olan eserle-
rin, 2010 yılında yapılacak görkem-
li bir sergiyle sanatseverlerle buluş-
turulması da planlanıyor.
Yarışmacılar bir branşta sadece bir 
ürünle başvuruda bulunabilecek. 
Yarışma şartlarına göre ürünlerin 
üzerinde katılımcıyı belli eden isim 
ve imza başta olmak üzere hiçbir 
işaretin bulunmaması gerekiyor. 
Ürünler, yarışma kurulu tarafından 
verilen numaralarla tanımlanacak 
ve sadece ilan edilmiş tekniklerde 
hazırlananlar yarışmaya katılabi-
lecek. Ayrıca ilk üçe giren ürünler 
yarışmacıya iade edilmeyecek ve 
İSMEK bünyesinde değerlendirile-
cek. Katılan ürünlerin daha önce 
herhangi bir yarışmada derece 
almamış olması da dikkat edile-
cek unsurlar arasında. Yarışma-
ya katılacak ürünler; 14 Nisan ila 
21 Nisan 2008 tarihleri arasında, 
Anadolu Yakası’nda Üsküdar Kurs 
Merkezi’ne (0216 310 12 08), Av-
rupa Yakası’nda İSMEK Sanat Evi’ne 
(0212 534 08 30) teslim edilecek. 
Yarışmaya gönderilen bütün ürün-
ler organizasyon güvencesi altında 
ve 500 YTL’lik sigorta kapsamında 
olacak. n

0–6 yaş çocukların eğitimi çok önemli... 

İSMEK Anne Çocuk Eğitimi Usta Öğreticisi Birsen Tahirler 
Albayrak ise 0-6 yaş çocukların gelişiminin gittikçe önem 
kazandığını ve bu yaş çocukların eğitiminin çok önemli 
olduğunun toplumca daha iyi anlaşılmaya başlandığı 
söyleyerek, çalışan annelerin de artmasıyla bakıcıya 
olan ihtiyacın her geçen gün biraz daha fazlalaştığını 
ifade etti. İSMEK’te verilen eğitimle insanların güvenini 
kazanabilecek temel niteliklere sahip donanımlı eğitici 
annelerin yetiştirilmesini hedeflediklerini dile getiren 
Albayrak, “Bununla birlikte kendi çocuğunu en iyi şekilde 
yetiştirebilme isteği olan annelerin, anne ve baba 
adaylarının, babaların hatta ninelerin de olduğu geniş bir 
öğrenci kitlesine ulaşıldı” dedi. 
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Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), yaptığı araştırma-
larla her yıl alanının en iyilerini belirliyor. Yılın işçisi-
ni, işverenini, işadamını ve iş kadınlarını seçen kurum 
2006’ya ait değerlendirmesini tamamladı. Dört dalın 
en iyileri  ödüllerini almak üzere MPM’nin Ankara’daki 
Konferans Salonu’nda buluştu. Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Zafer Çağlayan’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odala-
rı Birliği, Türk-İş ve TİSK yöneticileri ve milletvekillerinin 
yanı sıra kalabalık bir izleyici grubu katıldı.
MPM, çalıştıkları iş yerlerinde kuruluşlarına ve ülke eko-
nomisine yeni teknolojiler, emek, zaman, para tasarrufu 
gibi katkılar sağlayan altı işçiyi “Yılın İşçisi”; bu işçilere 
gerekli çalışma ve araştırma olanaklarını sağlayan ku-
ruluş yöneticilerini de “Yılın İşvereni” olarak belirliyor. 
Milli Prodüktivite Merkezi tarafından 1988 yılından bu 
yana verilen ve iş yerinde verimliliği artırmaya yönelik 
çabaların değerlendirildiği “Yılın İşçisi” ve “Yılın İşve-

reni” ödüllerine bu yıl İGDAŞ layık bulundu. Ödülü Sa-
nayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ile Türk-İş Başka-
nı Mustafa Kumlu’nun elinden alan İGDAŞ çalışanları, 
bunun bir ekip başarısı olduğuna dikkat çekerek ödülü 
tüm İGDAŞ personeli adına aldıklarını söylediler.
İGDAŞ’ın dereceye girerek ödül almasını sağlayan uygu-
lamayla, işletmecilik alanındaki faaliyetlerinde kullan-
dığı şebeke elemanlarının yeniden gözden geçirilmesi 
sonucu bağlantı noktaları ve ürün çeşitliliği azaltılarak 
sistemin daha ekonomik ve verimli olması sağlandı. 
Böylece işletme ve tedarik maliyetleri azaltıldı, zaman-
dan tasarrufun yanı sıra uygulama kolaylığı sağlandı. 
Aynı zamanda yeni yapılan düzenlemeyle daha önce 
ithal olan pek çok şebeke elemanı yerlileştirilerek, yer-
li üretimin teşviki ve maliyetlerde ciddi düşüş getiren 
rekabet ortamı oluşturuldu. Bu çalışmalar neticesinde 
İGDAŞ nezdinde ülke ekonomisi için 9 milyon YTL bir 
tasarruf sağlandı. n

İGDAŞ’ıN çALıŞMALARı çEŞİTLİ KURUM vE 
KURULUŞLARCA DA TAKDİR EDİLİYOR. İGDAŞ, SON 
OLARAK MPM’NİN vERDİğİ “yılın İşçİSİ” vE “yılın 
İşverenİ” ÖDÜLLERİNİ KAZANDı.

İgdaş’a bir ödül de 
mpm’den geldi

>>

>>

Sağlıklı yaşam için Ağustos 2005’de, Organik Tarım 
Projesi kapsamında organik ekmek yapmaya başla-
yan İstanbul Halk Ekmek, son olarak da çölyak ve 
fenilketonuri hastalarının beslenme sorununu büyük 
oranda çözecek “Glütensiz karışımı”yla ürün port-
föyünü genişletiyor. Sofralarımızın vazgeçilmezle-
rinden olan ekmeğin kaliteli, ekonomik ve sağlıklı 
biçimde kent halkına ulaşmasını amaçlayan İHA, 
Türkiye’de ilk kez entegre taş tabanlı bir sistem ku-
rarak, organik ekmek üretti. Taş fırında, el değmeden 
üretilen ekmekler yeni tadı ve kendine has aromasıy-
la çok beğenilecek gibi görünüyor.  
Günümüzde ekmeğin sadece beslenmek için değil, 
tedaviye yardımcı olarak da tüketildiğini belirten İHE 
Genel Müdürü Salih Bekaroğlu, “Yapılan araştırma-
lara göre sadece İstanbul’da günde 2 milyon ekmek 
israf ediliyor. Bugünkü ekonomik şartlar içinde bu ra-
kam korkunç bir tabloyu oluşturmaktadır. ‘İstanbul’a 
organik ekmek, Anadolu’ya kalkınma’ başlığıyla oluş-
turduğumuz ‘Organik Tarım Projesi’nin markalı ürünü 
saf ekmek, büyük marketler ve İHE satış noktaları 
aracılığıyla İstanbul’un her yerine ulaşıyor. Öncü ve 
örnek olmak için başlatılan bu projeyle beraber sek-
törden büyük ve güçlü firmaların da katılıma ortak 
olmalarını teşvik ettik. Taş fırınlı organik ekmeğimize 
talebin fazlalaştığını görüyoruz. Pazarlama zincirimi-
ze organik unu da ekledik” dedi. 
Büyük şehirlere göçü durdurmak ve geri göçü teşvik 
etmek üzere hazırlanan; sosyal, ekonomik ve çev-
resel etkileriyle de bir dönüşüm ve kalkınma projesi 
haline gelen “Organik Tarım Projesi”, bütün hızıyla 

devam ediyor. Halen yürütülen projeyle doğudaki 10 
ilde bugüne kadar toplam 21 bin ton organik buğday 
alımı gerçekleştirilerek çiftçilere katma değer sağ-
landı. Proje sayesinde ekonomik olarak rahatlayan 
çiftçilerin yanı sıra; büyük şehirlere ekonomik sebep-
lerden dolayı göçen edenlerin geri dönmesinde fırsat 
oluşturuldu. Bu çerçevede birçok aile İstanbul’dan 
memleketlerine göç etti. Organik ekmeğin ham-
maddesi olan buğdayı elde etmek için Organik Ta-
rım Projesi başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Anadolu’daki organik tarıma elverişli alanlarda kalıcı 
bir çalışma olarak düşünüyor. Hayata geçirilen Söz-
leşmeli Organik Tarım Projesi için belirlenen iller, 
şimdilik Artvin, Ağrı, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Erzin-
can, Ardahan, Kars, Muş ve Sivas ile sınırlı.
Sağlıklı yaşam, temiz ve yaşanabilir bir dünya, bugün 
yalnızca solunan hava ve içilen suyun temiz olma-
sıyla tanımlanmıyor. Toplumsal yaşamın, diğer tüm 
canlıların varlığıyla birlikte sürdürülebilmesini sağla-
mak, insan sağlığını korumak ve gelecek kuşaklara 
yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefleniyor. Bunun 
yolu ise ekolojik yaşam felsefesini uygulamak ve 
yaygınlaştırmaktan geçiyor.  
Sağlıklı bir hayatı yaşama adına çalışmalarını sergile-
yen 100’ün üzerinde kurum ve kuruluşa ev sahipliği 
yapan “Ekoloji İstanbul 2008 Fuarı”nda, İHE de taş 
fırınlı organik ekmeğini tanıttı ve tüm ziyaretçilerden 
tam not aldı. Fuarda yer alan İHE standında ayrıca İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’deki organik 
tarımın geleceğine ve gelişmesine verdiği destek ile bu 
alanda yaptığı projeler ziyaretçilere anlatıldı. n

hem taş fırın
hem doğal…
EKMEğE OLAN TALEBİN ARTMASı, BU ALANDA fAALİYET GÖSTEREN 
SEKTÖRÜN BÜYÜYÜP GELİŞMESİNİ SAğLıYOR. İStanbul halK 
eKmeK, eKşİ mayayla taş fırında ürettİğİ tamamen organİK, 
tam buğdaylı eKmeğİ halKa Sundu.

>>



yaşanması için bireylerin üzerine 
düşen görevleri yerine getirme-
sinin şart olduğuna inanan Kadın 
Koordinasyon Merkezi, seminerler 
dizisinin ilkini bu konuya ayırdı. Ba-
kırköy Cem Karaca Kültür Merkezi 
ile Altunizade Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen dünyayı ve Türkiye’yi 
tehdit eden “Küresel Isınma ve 
Küresel İklim Değişimi, Enerji ve 
Su Tasarrufu” konulu seminerde, 
TEMA Vakfı Eğitim Bölümü Başkanı 
Celal Ergün konuşmacı olarak yer 
aldı. Programın ilk bölümünde Kü-
resel Isınma ve Küresel İklim Değişi-
mi konusunda bilgi verilirken, ikinci 
bölümünde Enerji ve Su Tasarrufu 
konuları ele alındı.

“Aile İçi Şiddet”
masaya yatırıldı…

Şiddet; sokakta, okulda, komşuda 
ve hatta ailede, insanın olduğu, 
insanın yaşadığı her mekânda... 
Ya şiddetin sonuçları? Şiddet in-
sanı nasıl etkiler, şiddetin herhan-
gi bir çeşidinin olduğu bir ailede, 
özellikle de çocuklar, bundan na-
sıl etkilenir? Kadın Koordinasyon 

>> Kadınlar... Yani toplumun yarısı. 
Hayatın onlarsız geçmesi tahayyül 
bile edilemez. Olaylar ve sorunlar 
karşısında bilinçlenmeleri sağlıklı 
bir geleceğin tek teminatı adeta. 
Bugüne kadar yürüttüğü faaliyetler-
le kadınların hayatında çok önemli 
bir yer edinen Kadın Koordinasyon 
Merkezi, düzenlediği eğitim semi-
nerleriyle onların bilinçlenmesinde 
de rol oynuyor. 
Hayatın her alanında karşılanabile-
cek sorunların ortak bilinç ve ortak 
sorumlulukla aşılacağını düşünen 
Kadın Koordinasyon Merkezi, eği-
tim seminerlerinde genelde toplu-
mun özelde ise kadınların sorunla-
rına ağırlık veriyor. Son aylarda dü-
zenlenen “Küresel Isınma” ve “Aile 
İçi Şiddet” seminerleri de Merkezin 
ele aldığı konuların ne kadar geniş 
çerçeve olduğunu gösteriyor. 
“Küresel İklim Değişikliği”, son yıl-
ların en çok tartışılan konularından 
biri. Basın yayın organları, konuyla 
ilgili haberler yayınlıyor. Felaket 
senaryolarına kulak kabartmak 
yerine, bir an önce tehlikenin far-
kına varılıp sorunun asgari düzeyde 

bilinçli kadınlar,
sağlıklı geleceğin
teminatıdır...

KADıN KOORDİNASYON MERKEZİ, 

Kadınların bİlİnçlenmeSİne yönelİK 

BİR DİZİ çALıŞMA YÜRÜTÜYOR. EğİTİM 

SEMİNERLERİ DE BU çALıŞMALAR 

ARASıNDA BULUNUYOR. 

Merkezi, söz konusu soruların 
yanıtını almak amacıyla “Aile İçi 
Şiddetin Psikolojik Yansımaları” 
konulu bir seminer gerçekleştir-
di. Sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında düzenlenen seminer, 
27 Aralık 2007’de Bakırköy Cem 
Karaca Kültür Merkezi’nde, 2 Ocak 
2008’de Ümraniye Belediyesi Kül-
tür Merkezi’nde yapıldı. Seminer-
lere kadınların ilgisi yoğundu.
Özellikle son dönemlerde daha 
fazla görünür hale gelen “Aile İçi 
Şiddet” konusu, gerek yürütülen 
kampanyalar gerekse konunun çe-
şitli alanlarda tartışılması nedeniyle 
gündemi meşgul ediyor. Kadın ve 
dolayısıyla aile konusunda gerekli 
özeni gösteren ve sorunların çözü-
mü için faaliyetlerde bulunan Kadın 
Koordinasyon Merkezi, “Aile İçi Şid-
det” konusunda düzenlediği semi-
nerle, katılımcıları bilinçlendirmeyi 
amaçlıyor. Prof. Dr. Arif Verimli’nin 
katıldığı seminerin ilk bölümünde 
iletişim ve iletişim kurulurken yapı-
lan yanlışlar anlatılırken, ikinci bö-
lümde aile içi şiddetin nedenleri ve 
sorunun çözümü işlendi. n
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İstanbul’da 
güzel işler 
yapılıyor...

İSTAç HAKKıNDA BİLGİ ALAN 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANı KADİR TOPBAŞ, 
“ŞİRKETLERİMİZ geçmİş yıllarla 
KıyaSlanmayacaK ölçüde büyüK 
İşler yapıyor vE PROjELER 
ÜRETİYOR. BAŞARıLı çALıŞMALAR 
YAPAN İSTAç DA TERTEMİZ, 
YAŞANABİLİR BİR İSTANBUL İçİN 
çALıŞıYOR” DEDİ.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Top-
baş, belediye şirketleri genel müdürleri ile periyodik 
olarak yaptığı bilgilendirme toplantıları kapsamında 
İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlen-
dirme Sanayi ve Ticaret AŞ (İSTAÇ) Genel Müdürü Os-
man Akgül’den şirketin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. 
Saraçhane’deki Gençlik ve Spor Müdürlüğü Brifing 
Salonu’nda düzenlenen toplantıda Çevre Koruma ve 
Geliştirme Daire Başkanı İbrahim Demir ile İştirakler 
Daire Başkanı Yılmaz Şener de hazır bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin geçmiş 
yıllarla mukayese edilemeyecek boyutta büyük ya-
tırımlar ve hizmetler yaptığını belirten Başkan Kadir 
Topbaş, “İstanbul artık bir sanayi kenti olmaktan kur-
tularak finans, kongre, moda, turizm, spor, kültür ve 
tarih kenti olma yolunda ilerliyor. Bu tür bilgilendirme 
toplantılarını, İstanbul’da yapılan çalışmaların vatan-
daşlarımız tarafından daha iyi bilinmesi ve özelleştir-
meyi ya da halka açmayı düşündüğümüz şirketleri-
mizin daha çok değer kazanması amacıyla yapıyoruz. 
Birer özel sektör temsilcisi gibi çalışan şirketlerimizin 
her biri, iş hacmi ve bütçeleri açısından küçümsen-
meyecek boyutta güçlü firmalar” dedi.

Çöpler geridönüşüyor… 
Dünyadaki büyük şehirlerin en büyük sorunlarından 
birinin de katı atık yönetimi olduğuna dikkat çeken 
Kadir Topbaş, başarılı hizmetler yürüten İSTAÇ’ın, 
İstanbul’un günde 14 bin tonluk çöpünü toplayarak 
tekrar ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yü-
rüttüğünü söyledi. İstanbul’da geçmişte vahşi depola-
ma nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıları Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde 
kurduğu İSTAÇ firmasıyla geride bıraktıklarını anla-
tan Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İSTAÇ, 
daha düzenli ve daha bilimsel katı atık yönetimi ya-
pan bir şirketimiz. Bu nedenle İSTAÇ’ı bir çevre şirketi 
olarak görmek de mümkün. Büyük çöp sorunları or-

taya çıkan metropollerde yöneticilerin bu sorunu en 
doğru şekilde çözme sorumluluğu var. Metropollerin 
çevre yönetimindeki başarısı gezegenimizin kurtul-
masına vesiledir. İstanbul’da bu hassasiyeti taşıyarak 
çevre adına çok büyük yatırımlar yapıyoruz ve geç-
mişle mukayese ettiğimizde çok iyi bir noktadayız. 
Ama yeterli değil, daha fazlasını yapmak için çalışıyo-
ruz. Daha çok katı atık yönetimi için kurulan İSTAÇ, 
çalışma alanlarını oldukça genişletti. İstanbul çevre-
siyle ve havasıyla da Avrupa Kültür Başkenti’dir.”
Toplantıda bir sunum gerçekleştiren İSTAÇ Genel 
Müdürü Osman Akgül de çevre problemlerini bü-
tünsel bir bakış açısıyla ele alarak gelişmiş teknoloji 
ve donanımlı personelle ekonomik çözümler üreten 
lider bir kuruluş olma yolunda ilerlediklerini söyle-
di. Günde 14 bin ton çöp toplayan, 5 milyon metre-
kare alanı temizleyen, 5 milyon metreküp çöp suyu 
arıtan, 15 bin kamyon hafriyat malzemesi toplayan, 
yılda 1 milyon ton sera gazı azaltan İSTAÇ’ın başarı-
lı çalışmalarıyla İstanbul’u 2023 yılında Avrupa’nın 
en temiz şehri yapmak istediklerini söyleyen Os-
man Akgül, İSO belgelerine sahip şirketin çevre ve 
atık yönetiminde Türkiye’nin lider kuruluşu olduğu-
na dikkat çekti.
İklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı mücade-
leye dünya çapında projeler üreterek destek verdik-
lerini vurgulayan Akgül, 2 bin kişilik bir ekip ve 376 
araçlık dev bir filoyla 365 gün, 24 saat İstanbul’a hiz-
met verdiklerini kaydetti. İSTAÇ’ın her gün İstanbul 
genelinde 5 milyon metrekare ana arter ve meydanı 
temizlediğini, 38 bin yatak kapasiteli 230 sağlık kuru-
luşundan yılda 14 bin ton tıbbi atık toplayarak imha 
ettiğini, son 1.5 yılda 8 bin 100 gemiden 225 bin met-
reküp petrol ve türevi atık toplayarak 30 milyon met-
reküp yakıt üreterek ekonomiye kazandırdığını ifade 
eden Akgül, kıyı ve plajları temizlediklerini, dere ağzı 
tarama ve ıslah çalışmaları kapsamında 200 bin met-
reküp çamur ve dip atığı çıkardığını dile getirdi. n

başkan Kadir topbaş, “bu tür bilgilendirme toplantılarını, 
İstanbul’da yapılan çalışmaların vatandaşlarımız 
tarafından daha iyi bilinmesi ve özelleştirmeyi ya da halka 
açmayı düşündüğümüz şirketlerimizin daha çok değer 
kazanması amacıyla yapıyoruz.” dedi.
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Bize biraz kendinizden 
ve belediye başkanı olma 
sürecinden bahseder misiniz? 
1953, Balıkesir doğumluyum. 1961’den 
beri Ümraniye’de oturuyorum. Öğ-
retmenlik yaptığım yıllarda, ODTÜ 
Kamu Yönetimi Bölümü’nde de öğ-
renim gördüm. Ardından ticarete 
atıldım ve hep siyasetin içinde ol-
dum. Ümraniye’de ilçe başkanlığı 

yaptım ve 1989 yılında belediye 
başkan adayı oldum. O dönemde 
çok iyi oy alarak ikinciliği elde et-
tim. 2004’deki yerel seçimlerde, 
Ümraniye Belediye Başkanı olarak 
göreve başladım. Bu tarz görevler 
sadece istemekle olmaz; üst kade-
medeki yöneticilerin size güven-
mesi, halkın da sizi kabul etmesi 
gerekir. Sağolsunlar her iki taraftan 

de destek aldım. Belediye başkanlı-
ğı görevi, devletin ve kamunun en 
zor kademelerden biridir. Çünkü 
halk bizi hep yanında görmek ister. 
Makamınızda otururken, “Başka-
nım sizi hiç dışarıda göremiyoruz”, 
dışarıda dolaşırsınız “Hiç yerinizde 
durmuyorsunuz” derler. Belediye 
başkanıysanız aynı anda her yerde 
olmalısınız. 

Göreve geldiğinizde ilçenizin en 
önemli problemi neydi?  
İlçemizdeki sokakların yüzde 15’inden 
fazlasının yolu topraktı. 200 sokak ya-
pacağız diye başladık, 460 tane soka-
ğı asfaltlamışız. Daha sonra, önceden 
halka verdiğimiz üç sözümüz vardı, 
onların üzerine yoğunlaştık. Bunlar-
dan birincisi Ümraniye’nin imaj soru-
nu çözmekti. Biliyorsunuz Ümraniye 
hak etmediği halde kamuoyunda, 
Ümraniye sapığı, varoşları, terör olay-
larına bulaşmış bir mahallesi ile ilgili 
haberlerle anılıyordu. Önce bu ima-
jı değiştirdik. İkincisi, Ümraniye’nin 
önemli bazı bölgelerinin, özellikle 
Tepeüstü’nün potansiyelini değer-
lendirmek ve şehrin bütününde fiziki 
yapıyı güzelleştirmek üzere çalışma-
lar başlattık. Üçüncüsü,  Ümraniye’yi 
turizmden pay alan ilçe haline getire-
ceğiz demiştik. Tabii bunu için buraya 
beş yıldızlı otelleri getirmek gerekiyor-
du. Yakın zamanda dört-beş tane beş 
yıldızlı oteli olan bir ilçe olacağız. 

Sosyal ve kültürel tesislerin 
yapımına da ağırlık verdiniz...
Ümraniye’de halen yapılmakta 
olan Büyükşehir Belediyemizin 
başladığı Atakent Kültür Merkezi 
ve Av Köşkü vardı, onları bitirmek 
Başkanımıza nasip oldu. Onun 
haricinde sekiz tane de biz ilave 
ettik. Ayrıca İSMEK’in yaptığı ça-
lışmalar, bizim meslek edindirme 
kurslarımız ve sanatsal faaliyetler 
sayesinde Türkiye’de marka haline 

gelmiş üç yarışmayı; resim, hikâye 
ve şiir yarışmalarını hayata geçir-
dik. Bununla birlikte “80 sonrası 
Türk hikâyeciliğinin dünü, bugü-
nü” isimli, 18 üniversiteden 30’un 
üzerinde profesörün katıldığı, sekiz 
aylık bir çalışmanın ürünü olan bir 
sempozyum düzenledik. Dolayısıyla 
Ümraniye’nin imaj sorununu çöz-
meye yönelik çalışmalara bu şekil-
de öncelik verdik. Eğitimi de çok 
önemsedik, ilçemizdeki her okula 
elimiz değdi. 23 tane de bilgi evi 
yaptık. İki yeni okulumuz oldu, bi-
rini Büyükşehir Belediyesi, diğerini 
biz yaptık. Üniversite öğrencileri-
mize burs veriyoruz. Ayrıca sağlık 
hizmetlerine de destek olmaya de-
vam ediyoruz. Bu amaçla 20 polik-
linik, bir bebek yoğun bakım ünitesi 
kurduk. Üç tane sağlık ocağı ve üç 
tane de semt polikliniği yaptık.  

En önemli bulduğunuz proje 
hangisi?  
900 bin civarında nüfusa sahip 
böyle büyük bir ilçede açın, açığın, 
fakirin gönlünü kazanmak benim 
için önce geliyor. Bu sene değil, 
seneye park yapalım diyebilirsi-
niz, ama bir insan açsa ona biraz 
bekle diyemezsiniz. Bu kapsamda 
bir sosyal yardımlaşma sandığımız 
var, bunu bir müdürlük haline de 
getirdik. Dört seneden beri ihtiyaç 
sahiplerine çok ciddi katkı sağladı. 
Bunun dışında, Halil İbrahim Sofrası 
adlı bir aşevi kurduk. Yaşlı, özürlü 

ve hastalarımızın evlerine kadar 
giderek her gün iki öğün yemek 
servisi yapıyoruz. Gıda alamayacak 
durumdakilere kuru gıda yardımı 
yapıyoruz. Bu çerçevede yaptığımız 
yardımlar, 14 milyon YTL’yi geçti. 
Özürlülere yönelik çalışmaları çok 
önemsiyor, ihtiyaçlarını  karşıla-
maya çalışıyoruz. Bunun ekonomik 
imkânlarla da alakâsı yok, özürlü 
bir çocuğu bir ömür boyu sırtında 
taşımak hiç kolay değil. Dolayısıyla 
bu anlayış doğrultusunda ilçe bele-
diyelerinde bir ilk olarak özürlerin 
rahat dolaşabilmesi için iki tane 
tam teşekküllü özürlü servis aracı 
aldık. İhtiyacı olan bütün özürlü-
lerimize tekerlekli sandalye, hasta 
bezi veriyoruz. Öğrencilerimize de 
sağlık taramasından geçiriyoruz.  

Ümraniye’nin İstanbul içindeki 
konumu nedir?
Ümraniye, Anadolu Yakası’nın ana 
ulaşım damarları üzerinde bulunan, 
deprem açısında sağlam zeminli bir 
ilçe. Dolayısıyla hem Anadolu’dan 
hem de İstanbul’un elit tabakasın-
dan göç alıyor. Yakın gelecekte 
Anadolu Yakası’nın en önde gelen 
merkezlerinden biri olacak.

Hobileriniz var mı?
Şiir okumayı seviyorum, fırsat bul-
dukça sanat müziği dinliyorum, ara 
sıra yazarım, kalemim iyidir. Aslın-
da genel olarak, kültür ve sanatla 
ilgiliyim diyebilirim. n

>>

aynı anda her yerde 
olan başkan

ümranİye beledİye başKanı haSan can, YÖNETTİğİ 
İLçEYİ çOK İYİ TANıYAN BİR BAŞKAN. CAN, İLçE BAŞKANLığı 
YAPTığı DÖNEMİN BELEDİYE BAŞKANLığıNA HAZıRLıK vE 
ANTRENMAN OLDUğUNU DÜŞÜNÜYOR. 

HASAN CAN, YAKıN GELECEKTE ÜMRANİYE’NİN 
   anadolu yaKaSı’nın önde gelen 
merKezlerİnden BİRİ OLACAğıNA İNANıYOR. 



>>

metrobüs
İstanbul geneline yayılıyor

AvCıLAR-TOPKAPı 
HATTıNDA 

İSTANBULLULARıN 
BEğENİSİNİ KAZANAN 

METROBÜS PROjESİ, 
MECİDİYEKÖY, bağdat 

caddeSİ ve bağcılar gİbİ 
trafİğİn yoğun olduğu 

GÜZERGâHLARDA DA 
DEvREYE GİRECEK.

Kentteki trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşıma-
cılığın en güzel örneklerinden birini oluşturmak ama-
cıyla hizmete alınan metrobüsler, her geçen gün daha 
fazla kişi tarafından kullanılıyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, halen Avcılar-Topkapı 
arasında çalışan metrobüs hattının Mecidiyeköy ve 
Beylikdüzü’ne kadar uzatılacağını, ayrıca Edirnekapı-
Vezneciler, Bağdat Caddesi-Kadıköy, Beşiktaş-4.Levent, 
Aksaray-Bağcılar (Milliyet Gazetesi Önü) arasında da 
metrobüs sistemi uygulanacağını açıkladı. İstanbullula-
rın metrobüs projesinden çok memnun olduklarını vur-
gulayan Başkan Kadir Topbaş, “Toplu ulaşımı raylı sis-
teme kaydırırken, metrobüsle kısa vadeli çözüm getiri-
yoruz” dedi. Konuşmasının devamında Avcılar-Topkapı 
arasındaki metrobüsün tahmin edilenin üstünde rağbet 
gördüğünü, şu anda günde 200 bin yolcu taşındığını 
ve hedefin 400 bin yolcu olduğunu kaydeden Topbaş, 

metrobüs hatlarında araçların ring yaparak hızlı, kaliteli 
ve konforlu bir ulaşım sağladığına da dikkat çekti.

“Deniz Taksi”den sonra “Hava Taksi” de yolda…
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Hollanda’dan 
her biri 1 milyon 200 bin Euro’ya alınacak 26 metre bo-
yundaki, 220 yolcu kapasiteli metrobüslerin iki tanesinin 
en kısa zamanda hizmete alınacağını, haziran ayı sonuna 
kadar da 50 metrobüsün tamamının devreye alınacağını 
ifade etti. İstanbul’a yeni ulaşım araçları kazandırdık-
larını hatırlatan Başkan Kadir Topbaş, metrobüs ve de-
niz taksi ile birlikte “hava taksi” projesini de devreye 
sokacaklarını açıkladı. Kadir Topbaş, helikopterlerle 
yapılacak hava taksi uygulamasıyla ilgili çalışmaların 
sürdüğünü, Büyükşehir Belediyesi’nin denetiminde özel 
sektör tarafından verilecek hizmette belediye olarak 
yer hizmeti de vereceklerini açıkladı. n

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NİN ASfALT 
SEKTÖRÜNDEKİ LİDER 
ŞİRKETİ İSfALT, DÜNYADA 
ASfALTLA İLGİLİ 
ÜRETİLEN NİTELİKLİ 
bİlgİ donanımıyla bİr 
“Know-how” merKezİ 
OLMA YOLUNDA BÜYÜK 
BİR ADıM ATTı.

asfaltın “bilgi”
merkezi… 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt sektörün-
deki lider şirketi İSFALT, birikimini üretim yapan per-
soneline ve sahada çalışan taşeronların elemanlarına 
aktararak kentin daha kaliteli asfalt yollara kavuşma-
sını sağlıyor. Bilginin paylaşılmasının önemini ve de-
ğerini bilen şirket, diğer taraftan da talep eden kurum 
ve kuruluşlara uygulamalı eğitim veriyor. Bu alandaki 
çalışmalarını Teksas ve İllinois üniversitelerinin işbirli-
ğiyle yürüten İSFALT, Isparta, Kütahya, Rize, Kayseri-
Melikgazi ve Küçükçekmece gibi yurdun dört bir yanın-
daki belediyelere eğitim veriyor. Düzenlenen eğitimle-
re, üniversitelerin ulaşım ana bilim dalları, Büyükşehir 

Belediyeleri, TÜBİTAK, Karayolları, Asfalt Müteahhitleri 
Derneği (ASMÜD) ve sektörde müteahhit olarak hizmet 
veren büyük firmalar katılıyor. 
Son olarak Malatya Belediyesi Yol Müdürlüğü’ndeki gö-
revliler için düzenlenen eğitime 20 kişi katıldı. İSFALT 
yetkilileri, “Yol Malzemeleri ve Asfalt Betonu” başlı-
ğını taşıyan eğitim kapsamında katılımcılara öncelikle 
asfaltla ilgili temel bilgiler, püf noktaları ve kurumun 
üretim ve uygulamada kullandığı teknikleri aktardı. 
Ardından anlatılan konular hakkında katılımcılara uy-
gulamalı örnekler gösterildi. Program sonunda iştirak 
edenlere katılım belgeleri verildi. n

>>
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Ülkemizde meydana gelen her 
10 trafik kazasından dokuzu, 
insanların yaptığı hatalar nede-
niyle meydana geliyor. Bu oranı 
asgariye indirmenin en önemli 
yollarından birinin trafik duyar-
lılığına sahip nesiller yetiştirmek 
olduğu bilinciyle hareket eden 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

2004 yılından bugüne önemli 
bir çalışma yürütüyor. 8-14 yaş 
grubunu kapsayan bu projede 
kurulan trafik eğitim parklarında 
teorik ve pratik eğitim veriliyor. 
Söz konusu çalışmanın en önem-
li ayağını Trafik Eğitim Parkları 
oluşturuyor. Teorik eğitimlerin 
verildiği sınıfların yanı sıra yatay-

düşey trafik işaretleri, sinyalizas-
yon sistemleri, bisiklet yolları, 
yaya geçitleri, hemzemin geçit, 
yaya kaldırımları, trafik eğitim 
pisti, akülü araçlar ve simülatör 
laboratuarı gibi trafikle ilgili her 
türlü unsurun bulunduğu Trafik 
Eğitim Parkları, çocukların eğle-
nerek öğrenmesine ve bilgilerini 

sınamalarına aracılık ediyor. 
6 bin 500 metrekarelik Topka-
pı Trafik Eğitim Parkı, bu amaç-
la hizmet veren en büyük alan 
olma unvanına sahip. Ardından 
Florya Trafik Eğitim Parkı geliyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Maltepe Trafik Eğitim Parkı’nı da 
kısa süre sonra hizmete açmayı 

planlıyor. Yürütülen çalışmalar 
neticesinde 2011 yılına kadar 
trafik eğitim parkı sayısının Av-
rupa Yakası’nda dört, Anadolu 
Yakası’nda da üç olmak üzere 
toplam yediye çıkarılması hedef-
leniyor.
Trafik Eğitim Parkları ve Trafik 
Eğitimi Otobüsleri aracılığıyla 

2004 yılından bu yana yaklaşık 
558 bin öğrenciye eğitim verildi, 
verilmeye devam ediliyor. Bü-
yükşehir Belediyesi Trafik Müdür-
lüğü İstanbul’da bulunan 1357 
civarındaki okulun tamamına 
ulaşmayı hedeflerken, öğrenciler 
de aldıkları eğitimden oldukça 
memnun. n

onların bilgisi 
kazaları 
azaltacak!
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRAfİK 
MÜDÜRLÜğÜ KOORDİNASYONUNDA, İSTANBUL 
EMNİYET MÜDÜRLÜğÜ vE İL MİLLİ EğİTİM 
MÜDÜRLÜğÜ İŞBİRLİğİYLE YÜRÜTÜLEN TRAfİK 
EğİTİMİ çALıŞMALARı, yüzbİnlerce çocuğun 
bu Konuda bİlİnçlenmeSİnİ ve uzun vadede 
trafİK Kazalarının oranının aSgarİye 
düşmeSİnİ amaçlıyor. 
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Selim Eviz (13): Buraya ilk defa geliyorum. Çok güzel bir 
yer. Trafik kurallarını bilmeyenler burada öğrenebilirler. 
Konferans salonunda bilmediğim tarafik işaretlerini de 
öğrendim. Bazılarını okuldaki derslerde öğrenmiştim. 
Büyüyünce iyi bir sürücü olacağım.

Berivan Günbey (14): Biz ilk defa geliyoruz.
Çok güzel ve eğlenceli bir yer burası, her şeyi 
düşünmüşler. Yollar, trafik ışıkları, özürlüler işin 
işaret taşları bile var. Ama eğitimler biraz daha uzun sürse 
daha iyi olur.

Nuri Adalı (13): Burası trafik kurallarını öğrenmek için iyi 
bir yer. Aklımızda kalması için polis ağabeyler ve ablalar 
açıklayarak anlatıyorlar. Simülatörü ve akülü arabaları 
kullanıyoruz. İleride araba kullanırken yardımcı olacağını 
düşünüyorum.

Bahar Bakar (13): Sadece çocukların değil, yetişkinlerin 
de çabuk öğrenebileceği zevkli, güzel bir yer. Aldığımız 
eğitimler hem şu an hem de gelecekte çok faydalı olacak. 
Böyle bir park olduğu için çok memnunuz, ama burada bir 
saat kalabiliyoruz. Daha uzun kalmak isterdim.

Keşke daha uzun sürse!
Topkapı Tarafik Eğitim Parkında eğitim alan 29 Mayıs İlköğretim Okulu 7B sınıfı 
öğrencileri trafik eğitimi sırasında hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini ifade 
ederken büyüklerine de sesleniyorlar, “Acaba daha uzun süremez mi?”

>>



İSparK’ta eğitim
zamanı…

Kalİtelİ ve güler yüzlü hİzmet 
anlayışıyla KENTTE YAŞAYANLARıN 
OTOPARK SORUNUNU çÖZMEYİ 
AMAçLAYAN İSPARK, BU HİZMETİ 
vERECEK OLAN PERSONELİN EğİTİMİNE 
DE AYNı BİR ÖNEM vERİYOR. 

TRAfİK SORUNUNU çÖZMEK İçİN TEKNOLOjİNİN SUNDUğU 
AvANTAjLARDAN DA YARARLANAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ, “cep trafİK” UYGULAMASıNı DEvREYE ALDı. 
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İSPARK farkını ortaya koyuyor…

Kurulduğu günden beri başarılı projelere imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İSPARK 
A.Ş., mevcut otoparkları modernleştirmek amacıyla hummalı bir çalışma başlattı. İSPARK devralmadan önce 
bakımsız ve mezbele görünümünde olan Çeliktepe Katlı Otoparkı, yapılan boya çalışması ve yenilenin bariyer 
sistemiyle bambaşka bir görünüme kavuştu.
65 araç kapasiteli Çeliktepe Katlı Otoparkı’nı revize ederek yeniden hizmete alan İSPARK, otoparkın girişindeki 
duvarlara yapılan görsel çalışmayla 2010 Avrupa Külür Başkenti seçilen İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusuna 
vurgu yaptı. Vatandaşlara bir saat ücretsiz hizmet verilen otoparkta, bir ila beş saat arası 3 YTL, gün boyu ise 6 
YTL ücret alınıyor.
Mevcut otoparkları dünya standartlarında çağdaş kimliklerine kavuşturmayı hedefleyen İSPARK, aralarında 
Balmumcu Katlı Otoparkı, Zeyinburnu Katlı Otoparkı’nın da bulunduğu birçok otoparkı modernize ederek 
İstanbulluların hizmetine açmıştı.

Araçlarını park etmek isteyenle-
rin kâbusu haline gelen otopark 
mafyasını tamamen devre dışı bıra-
karak örnek bir çalışma gerçekleş-
tirmek hedefiyle hareket eden İS-
PARK, çalışmalarını “Güvenle Park, 
Güler Yüzle Hizmet” sloganıyla 
devam ediyor. Amacına ulaşmak 
için eğitimin çok önemli olduğunun 
farkındalığıyla hareket eden şirket, 
çağdaş hizmeti verecek personelini 
yetiştirmek amacıyla bir dizi çalış-
malar gerçekleştiriyor. Şirket son 
olarak da nitelikli otopark hizmeti 
verebilmek için çalışanlara yönelik 
kapsamlı eğitim seminerlerini Üm-
raniye Haldun Alagaş Otoparkı Eği-
tim Salonu’nda gerçekleştirdi. İle-

tişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ’ın 
halkla ilişkiler ve iletişim konuların-
da eğitim verdiği seminerde, sanat-
çı Fatih Mühürdar, personelin saha-
da karşılaştığı problemler ve çözüm 
yollarını tiyatral bir gösteriyle per-
sonele aktardı. Kitle iletişim uzma-
nı Oğuz Gülay da Türk toplumunun 
iletişim yapısı, kişiler arası iletişim 
ve kurumlarda iletişim süreci konu-
larında eğitim verdi.
İSPARK Genel Müdürü Kadir Gur-
betci, eğitimin bir tekrar olduğunu 
ve personel eğitiminin periyodik 
olarak süreceğini belirterek, “İstan-
bullulara kaliteli hizmet verebilmek 
için eğitim sürecini çok önemsiyo-
ruz. Bu nedenle hizmet içi eğitim ve 
iletişim seminerleri önümüzdeki yıl-
larda da etkin bir şekilde sürecektir. 
Amacımız İstanbullulara hak ettiği 
otopark hizmetini verebilmektir” 
dedi.
İSPARK bünyesinde çalışan 1300 
personel, konularında uzman kişile-
rin sunumlarını 50’şer kişilik gruplar 
halinde dinledi. İSPARK personeline 
her yıl iki dönemde; halkla ilişkiler, 
kurumsal kimlik, İstanbulluya hiz-
met vermenin önemi ve davranış 
biçimleri konusunda kapsamlı bir 
eğitim veriliyor. n

>>

Trafiğin sorun olmaktan çıktığın-
da, kentin güzelliklerinin daha net 
biçimde görüleceğini bilen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, teknolojinin 
sunduğu olanaklardan da yararla-
narak yeni bir uygulama başlattı. 
Söz konusu uygulama kapsamında, 
kentteki trafik durumu cep telefon-
larından takip edilebilecek.  
Sistemi kamuoyuna tanıtmak üzere 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Merter ek hizmet binasında bir ba-
sın toplantı düzenlendi. Toplantıya 
İstanbul Büyükşehir Başkanı Kadir 
Topbaş, Turkcell Genel Müdür Yar-
dımcısı Ekrem Yener, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Bilgi Teknoloji-
leri Daire Başkanı Hakkı Tok ve çok 
sayıda davetli katıldı. Uygulamanın 
tanıtımında konuşan Başkan Ka-
dir Topbaş, İstanbul’un en önemli 
sorunlarından biri olan trafiği çöz-
meye çalıştıklarını belirterek bü-
yük şirketlerin kendileriyle birlikte 
çalışmalarından duyduğu memnu-

niyeti dile getirdi ve bu uygulama-
daki katkılarından dolayı Turkcell’e 
teşekkür etti.
“İBB Cep Trafik” çalışmasını, altı 
ay önce kullanıma hazır hale getir-
diklerini ve bu uyguladan ilk olarak 
Turkcell abonelerinin faydalanabi-
leceğini belirten Başkan, “Bu uygu-
lamadan şu an için sadece Turkcell 
kullanıcıları yararlanabilecek. Diğer 
GSM şirketleri arzu ederlerse bu 
uygulamayı kendi kullanıcıları için 
hizmet olarak verebilirler. Uygula-
mayı cep telefonuna yükleyen kul-
lanıcı 175 kameraya ait görüntüyü 
canlı olarak izleyebilecek. İstediği 
kamera görüntüsünü izlemesi an 
meselesi. Kullanıcılar özel tasar-
lanmış harita üzerinden 250 adet 
değişik bölgeye yerleştirilmiş özel 
sensörlerle İstanbul trafik yoğunlu-
ğunu canlı olarak görebilecek. Böy-
lece araç sahipleri trafiğe çıkmadan 
önce gideceği güzergâhı kontrol 
ederek trafiğe çıkacak” dedi. İleri 

bir tarihte hizmete açılacak yeni 
bir uygulamanın müjdesini de ve-
ren Kadir Topbaş, “Gördüğünüz 
her şeyi Türk mühendisleri yapıyor. 
Kendi sunucularımızdan yayın ya-
pıyoruz. Dışa bağımlılığımız ve bu 
uygulamalar için hiçbir ek masrafı-
mız yok. Tamamen belediyemizde 
çalışan arkadaşların ürünü bunlar. 
Göreve geldiğimiz günden beri İs-
tanbul için çalışıyoruz. Daha yeni 
neler yapabiliriz diye çalışmalarımız 
devam ediyor. Yeni çalışmalardan 
biri de ‘Trafik Radyosu’ uygulaması. 
Bu sistemle İstanbul trafiğini aralık-
larla trafikte seyreden sürücülere 
anons ederek trafiği biraz daha ra-
hatlatmış olacağız” dedi.
Turkcell kullanıcıları, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin sunduğu 
bu hizmetten mart ayından itiba-
ren, aylık 5 YTL ödeyerek faydala-
nabilecek. Abone olanlar, ilk üç ay 
boyunca herhangi bir ücret öde-
meyecek. n

trafik artık cebinizde



cilik aldık. Başarılı geçen Hollanda 
Fuarı’nın ardından, İstanbul’u bu 
yıl Madrid, Milano, Moskova ve 
Berlin’de de temsil edeceğiz” dedi.
Fuarda Hollandalılar ile diğer ya-
bancı vatandaşların İstanbul ve 
Türkiye stantlarına çok yoğun ilgi 
gösterdiğini vurgulayan Ersöz, Hol-
landalıların kültür, sanat ve tarih 
turizmine çok önem verdiklerini ve 
bu nedenle İstanbul’u çok merak 
ettiklerini gözlemlediğini söyledi. 
İlk defa AB üyesi olmayan bir şehrin 
Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi-
nin merak ve şaşkınlıkla karşılan-
dığını da belirten Ersöz, “Başkan 

Kadir Topbaş göreve geldiğinde 
2.5 milyon turist alan İstanbul, bu 
sene 6.5 milyon turisti ağırlıyor. 
İstanbul’un, 2010’da hedefi olan 10 
milyon turisti aşacağına inanıyoruz. 
Bu nedenle 2010 hedefimizi 12 mil-
yon olarak yükselttik” dedi.
Utrecht Turizm Fuarı’nda, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin standına 
yoğun bir ilgi olduğunu belirten Tü-
lin Ersöz, sanatlarını icra eden Ebru 
Sanatçısı Mehmet Eray Atay ve Hat 
Sanatçısı Mukadder Mustafa Erol’un 
fuara katılanlar tarafından beğeniy-
le izlendiğini ve sanatçıların ebru 
ile hat eserlerini almak isteyenlerin 

kuyruk oluşturduğunu dile getirdi. 
Fuarda yapılan 2 bin hat, 200 ebru 
eserinin katılımcılara ücretsiz ola-
rak dağıtıldığına dikkat çeken Er-
söz, “İstanbul gizemiyle yabancıları 
çok etkiliyor. Fuarda şehrimizi gör-
sel olarak anlatmaya önem verdik 
ve şehrin mimarisini, sanat etkinlik-
lerini, spor imkânlarını, sağlık turiz-
mini, alışveriş merkezlerini tanıtan 
binlerce broşür, şapka dağıttık. Ta-
rihi sanatlarımız olan hat ve ebruya 
ise ayrı bir ilgi vardı. Hat sanatıyla 
isimlerinin yazılması ve lale figürlü 
ebrular Hollandalıları çok etkiledi” 
dedi. n

>> Bu topraklar üzerinde yeşeren kül-
türel mirasın tanıtılması amacıyla 
hem ülke sınırları içinde hem de 
dışındaki çeşitli organizasyonlar-
da yerini alan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, 8-13 Ocak 2008 tarihle-
rinde Hollanda’nın Utrecht şehrin-
de düzenlenen turizm fuarındaydı. 
Türk kültürünün ve İstanbul’un eşsiz 
mirasının yanı sıra geleneksel sana-
tımızın en güzel örneklerinin sergi-
lendiği Büyükşehir Belediyesi stan-
dına ilgi büyüktü. “Keşfedilmemişi 
Keşfedin”, “Dünya Çapında Dans ve 
Damak Tadı”, “Vahşi Yaşam”, “Lüks 
Turizm”, “Dalış” ve “Festivaller ve 

Etkinlikler” temaları üzerine kurulan 
fuar, dünyanın farklı ülke ve şehirle-
rinden yüzlerce katılımcıyı ağırladı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi he-
yeti, fuara T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul 
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş-
birliğinde katıldı. Fuarda 20 met-
rekarelik stand kuran Büyükşehir 
Belediyesi’ni İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
danışmanı Tülin Ersöz, Meclis Üye-
si Levent Şişman ve Turizm Müdür 
Yardımcısı Recai Çalışkan temsil 
etti. Fuarın ilk gününde bir basın 
toplantısı düzenlenerek İstanbul 

tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Tanıtım Müşaviri Özgül Özkan 
Yavuz’un İstanbul hakkında bilgi-
lendirici bir sunum gerçekleştirdiği 
toplantının ana teması İstanbul’un 
2010 yılı turizm hedefleriydi. Top-
lantıyı Türkiye ve Hollanda’dan 30 
kadar gazeteci izledi.

2010 hedefi 10 milyondan
12 milyona yükseldi…

Gazetecilerin soruları üzerine tu-
rizm fuarında İstanbul’u başarıyla 
temsil ettiklerini belirten Danış-
man Tülin Ersöz, “2006’da katıldı-
ğımız sekiz fuarın dördünde birin-

zengin kültürel miras, hem 
takdir hem turist topluyor

DÜNYANıN çEŞİTLİ ÜLKELERİNDE DÜZENLENEN 
ETKİNLİKLERE KATıLARAK SAHİP OLUNAN KÜLTÜREL 
DEğERLERİ PAYLAŞMAYı, TURİZM AçıSıNDAN KENTİ CAZİBE 
MERKEZLERİNDEN BİRİ HâLİNE GETİRMEYİ AMAçLAYAN 
İStanbul büyüKşehİr beledİyeSİ, utrecht turİzm 
fuarı’nda yer aldı. 
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Medeniyetlerin ortak mirasını taşıyan 
İstanbul, her zaman dünya devletlerinin 
ilgisini üzerine çekmiştir. Özellikle Türk Musevi 
Cemaati’nin büyük çoğunluğu İstanbul’da 

yaşıyor. Bu, İsrail ile İstanbul arasında daha 
sıkı bir bağın oluşmasına vesile oluyor. 
Kendisi de İstanbul doğumlu olan İsrail 
Büyükelçisi Gabby Levy, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaretinde “ Türkiye 
ve İstanbul’un Musevilerin gözünde ayrı bir 
yeri var” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Merter yerleşkesinde 
4 Ocak’ta gerçekleşen görüşmede konuşan 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Büyükelçi Levy’ye ziyaretinden dolayı 
teşekkür ederek görevinde başarılar diledi. 
Kadir Topbaş, “Evrensel boyutta hizmet 
vermek ve tüm dünya insanlarına destek 
vermek için yaptığımız çalışmalarla örnek 
olmaya, bilgi ve deneyim paylaşımında 
bulunmaya çalışıyoruz” dedi. İsrail 
Büyükelçisi Gabby Levy de “Dünyanın birçok 
şehrini gezdim. Avusturya’da büyükelçiyken 
dünyanın en güzel şehrinin Sidney olduğunu 
zannediyordum. Ancak İstanbul’a gelince 
bu fikrim değişti. Sizi mutlu etmek için 

demiyorum, gerçekten dünyanın en güzel 
şehri İstanbul” dedi. 
Görüşmede Başkan Topbaş’ın kendisine 
İstanbul’da yapılan çalışmaların bir 
bölümünden bahsettiğini belirten Levy, 
İsrail’in teknoloji bakımından gelişmiş bir 
ülke olduğunu, ancak İstanbul’da da teknoloji 
bakımından çok güzel projelere imza 
atıldığını gördüğünü kaydetti.
Levy, “Sayın Başkan, bir Musevi vatandaşı 
olarak Türkiye’yi ve İstanbul’u çok seviyorum. 
Museviler bin yıl öncesinden Türkiye’ye ve 
İstanbul’a gelmişlerdi. Hepsinin güzel birçok 
anısı var. İsrail kurulduktan sonra İstanbul’dan 
gelenler her zaman burayı hayırla yad 
ettiler, hep güzel yanlarından bahsettiler. 
Ama farklı ülkelerden gelenler geldikleri 
yerlerden bu kadar güzel bahsetmiyorlardı. 
Bu nedenle Musevilerin gözünde Türkiye’nin 
ve İstanbul’un ayrı bir yeri var. Sayın Başkan, 
sizi de bu vesileyle İsrail’e davet ediyorum” 
şeklinde konuştu. n

İsviçre ile Türkiye arasındaki ilişkiler her geçen gün biraz 
daha gelişiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş’ı Saraçhane Belediye Sarayı’nda ziyaret eden 
İsviçre Büyükelçisi Walter Gyger ile İstanbul Başkonsolosi 
Ernst Balzli de bu ilişkinin önemini bir kez daha dile getirdi. 
Büyükelçi Gyger ve Başkonsolos Balzli görüşme sırasında 
İsviçre Federasyonu Başkanı (İsviçre Cumhurbaşkanı) Pas-
cal Couchepin’in 9-10 Kasım tarihlerinde İstanbul’u ziyaret 
edeceğini belirtti. Söz konusu ziyaretin çok önemli oldu-
ğunu, ekim ayında İstanbul’da İsviçre Konfederasyonu ile 
Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 80’inci yılı kutla-
ma programının gerçekleştirileceğini vurgulayan Başkan 
Topbaş, bu çerçevede bir sempozyum düzenleneceğini ve 

Büyükelçi Gyger’in bu programın davetiyesini getirdiğini 
kaydetti. “İsviçre ile Türkiye arasında, uzun yıllara dayanan 
güzel ilişkiler var” diyen Başkan, Büyükelçi Walter Gyger’in 
eşinin Türk olduğunu hatırlattı ve Gyger’i “bir Türk dama-
dı” diye nitelendirdi. Gyger de tebessüm ederek, Türkçe 
“Yani enişte” karşılığını verdi. Türk asıllı Birsen Gyger ile 
evli olan Büyükelçi Walter Gyger, “Ben yaklaşık 40 yıldır 
Türk misafirperverliğini yaşıyorum. İstanbullu olan eşim, 
bu misafirperverliği her gün bana gösteriyor” dedi. n

Kültürümüzü çok iyi
tanıyan bir büyükelçi

İsrail Büyükelçisi Başkan’ı ziyaret etti…

İSvİçRE BÜYÜKELçİSİ 
walter gyger vE İSvİçRE 
İSTANBUL BAŞKONSOLOSU 
ernSt balzlİ, İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANı Kadİr topbaş’ı 
MAKAMıNDA ZİYARET ETTİ.  

>>

>> Utrecht Turizm Fuarı’na katılarak İstanbul’un uluslarara-
sı arenada tanıtılmasına aracılık eden Büyükşehir Beledi-
yesi heyeti, kentin yerel yöneticilerine nezaket ziyaretin-
de bulundu. Utrecht’in ünlü Dom Kulesi’nde gerçekleşen 
ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni, Meclis Üyesi 
Levent Şişman ve Turizm Müdür Yardımcısı Recai Çalışkan 
temsil ederken, Utrecht Turizm Müdürü Gaby Lafeber ve 
Danışman Rhode Bouter da görüşmede yer aldı.
Utrecht Belediyesi’nin Turizmden Sorumlu Belediye Baş-
kan Yardımcısı Marka Spit, Türkçe yaptığı konuşmasına 
bir süre Türkçe eğitimi aldığını beliterek başladı. Utrecht’i 
tanıtan ve ziyaretin gerçekleştiği Dom Kulesi’nin şehrin 
simgesi olduğunu belirten Marka Spit, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi heyetini Utrecht’te ağırlamaktan büyük mutlu-
luk duyduklarını dile getirdi.
Daha sonra Turizm Müdürü Gaby Lafeber ve Danışman 
Rhode Bouter Utrecht şehrini tanıtan bir sunum yaptı. Su-

numda 300 bin nüfuslu Utrecht şehrinin İstanbul’a oranla 
çok küçük olmasına rağmen, eğitim merkezi ve dini kimli-
ğiyle yılda 7 milyon turist aldığı vurgulandı. 1200 yıllık bir 
tarihi olan şehirde 13 bin Türk yaşadığı da kaydedildi.
Ziyarette konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 
Üyesi Levent Şişman, Başkan Kadir Topbaş’ın selamını ile-
terek, Utrecht’in mimarisinin ve insanlarının kendisini cez-
bettiğini söyledi. Levent Şişman, Utrecht Belediyesi’nde 
görev yapanları İstanbul’a davet etti. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Turizm Müdürlüğü hakkında bilgi veren Müdür 
Yardımcısı Recai Çalışkan ise, 2006 yılında kurulan mü-
dürlüğün dünyanın çeşitli şehirlerinde fuarlara katılarak 
İstanbul’u tanıttığını söyledi. İstanbul’un inanç, kültür ve 
kongre turizmi açısından önemli bir şehir olduğuna dikkat 
çeken Çalışkan, yeni kurulan Turizm Müdürlüğü’nün Ut-
recht Belediyesi ile bu alanda bilgi ve deneyim paylaşımın-
da bulunmak istediğini de sözlerine ekledi. n

dostluk köprüsünü
sağlamlaştıran ziyaret

HOLLANDA’NıN UTRECHT ŞEHRİNDE YAPıLAN TURİZM 
fUARı’NA GİDEREK bİr Stant açan İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ HEYETİ, UTRECHT BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET 
EDEREK TURİZMDEN SORUMLU BELEDİYE BAŞKAN 
YARDıMCıSı İLE GÖRÜŞTÜ. 
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Şehir Tiyatroları, 2007-2008 sezonunda yeni oyunlar 
sunmayı sürdürüyor. Bu oyunlar arasında bulunan Or-
han Asena’nın yazıp Nedret Denizhan’ın yönettiği “Ya 
Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe”, ilk gösterisini 16 Ocak’ta, 
Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Se-
yircinin büyük beğenisini kazanan oyunun konusu, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü padişahlarından 
Kanuni Sultan Süleyman’ın en güçlü dönemini anlatı-
yor. Hürrem Sultan’ın taht için kendi oğullarını ön plana 
çıkarmak istemesi ve bu uğurda sergilediği entrikalarla 

Kanuni’nin diğer eşinden olan Şehzade Mustafa’yı or-
tadan kaldırmak istemesinin anlatıldığı oyun, sarayda-
ki iktidar mücadelelerine ilginç bir yaklaşım sunuyor. 
Asena’nın “Taht ve Baht” adlı dörtlemesinin üçüncü 
eserinden yola çıkılarak hazırlanan “Ya Devlet Başa Ya 
Kuzgun Leşe”de başlıca rolleri Kemal Kocatürk, Selçuk 
Soğukçay, Ersin Sanver, Tarık Şerbetçioğlu, Hakan Gü-
ner, Mazlum Kiper, Dinçer Çekmez, Berrin Koper, Senan 
Kara paylaşıyor. Oyun, 18-29 Şubat tarihlerinde Ümra-
niye sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak. n

ŞEHİR TİYATROLARı, TİYATROSEvERLERİ 
MEMNUN KıLACAK OYUNLARı BİR BİRİ 
ARDıNA SAHNELİYOR. PERDE SON OLARAK 
DA OSMANLı İMPARATORLUğU’NUN EN 
ÖNEMLİ PADİŞAHLARıNDAN KANUNİ SULTAN 
SÜLEYMAN’ıN EN GÜçLÜ DÖNEMİNİ GÖZLER 
ÖNÜNE SEREN “ya devlet başa ya 
Kuzgun leşe” OYUNU İçİN AçıLıYOR.  

yeni yılın ilk yeni 
oyunu...

>>

>> İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent halkını kitapla 
buluşturmak, okuma alışkanlığının önündeki engel-
leri kaldırmak amacıyla birçok projeyi hayata geçir-
di. Bizzat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın öncülüğünde oluşturulan Seyyar Kitap Proje-
si de söz konusu çalışmalar arasında bulunuyor. Bugü-
ne kadar 500 bin kitap ve 60 CD’nin okurla buluştuğu 
ve İstanbul’u “Açıkhava Kütüphanesi”ne dönüştürmeyi 
amaçlayan bu projede kitap sayısı her geçen gün artı-
yor. Son olarak “Ben İstanbul’um”, “Çocuğuma Nasıl 
Yardımcı Olabilirim?” ve “Deyimlerle İstanbul” adlarını 
taşıyan üç kitap okurlarıyla buluşuyor.  
Projeyi yürüten Kültür A.Ş., yayınladığı tüm kitapların 
kentle ilişkilendirilmesine ve kentin daha çok kişi tara-
fından tanınmasına aracılık etmesine önem gösteriyor. 

“Deyimlerle İstanbul” da buna verilebilecek en güzel 
örneklerden biri. İçinde İstanbul geçen deyimlerin, söz 
kalıplarının olduğu kitap, kentin kültürel birikimini öğ-
renmek isteyen okurların ilgisini çekecek nitelikte. 
“Çocuğuma Nasıl Yardımcı Olabilirim?” adıyla müsem-
ma bir kitap aslında. Ebeveylerin çocuklarını ve çocuk-
larının dünyasını anlamaya yardımcı olması beklenen 
bu çalışmada pratik bilgilerin yanı sıra testler de bulu-
nuyor. 
Yeni yayınlanan üç kitabın sonuncusu “Ben İstanbul’um” 
ise İstanbul aşkıyla kendisini ifade eden kalemlerin tanık-
lığıyla ilerliyor. Kitap, özbeöz İstanbullu olan, farklı dinden 
ve kültürden İstanbulluların anlatımıyla, sıcak, duygusal 
ve alabildiğine İstanbul aşkının dile geldiği farklı bir anlatı-
yı Seyyar Kitap okurlarıyla buluşturuyor. n

Seyyar Kütüphane
daha da zenginleşti

KÜLTÜR A.Ş.’NİN 2006 YıLıNDA BAŞLATTığı, İSTANBUL’U 
“AçıK HAvA KÜTÜPHANESİ”NE DÖNÜŞTÜREN “Seyyar 
Kİtap projeSİ”, KÜTÜPHANESİNE KATTığı Üç YENİ KİTAPLA 
YOLUNA DEvAM EDİYOR.
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>> Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Trabzon’un Maçka ilçesinde doğ-
muşum. 1966’da İstanbul’a geldim. 
1978’den 2000’e kadar İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nde çalış-
tım. 2004 yılında muhtar seçildim. 
Çamlıca sırtlarında olduğumuz için 
eşsiz bir manzaramız var. Mahalle 
sakihlerinin çoğunluğu Karadenizli, 
hemen hepsi de göçle gelmiş.  
 
Mahalleli, İstanbul’un en güzel 
yerlerinden birinde yaşadığının 
farkında mı?
Sözünü ettiğiniz anlayışın oluşma-
ması en büyük eksiğimiz aslında. 
Eğitim seviyesinin düşük olması 
sebebiyle insanlarımız, bu tabi-
at güzelliği ve konumun getirdiği 
avantajları yeterince yaşamıyor, 
yaşatmıyor. Gün geçtikçe bilinçle-
nilse bile halkımız çevre konusun-
da fazla duyarlı değil. Gönlümüz, 
mahallelinin hem kendi çevresinin 
hem de İstanbul’da yaşayan diğer 
insanların tadına varamadığı bu eş-
siz konumun değerini daha iyi bilsi-
ni ister elbette.  

Mahallenin görünümünü 
değiştirecek projeler var mı?
Bu çalışmalarda son aşamaya gel-
miş bulunuyoruz. Mahallemizin 
imar planları yapıldı. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından onaylanacak. 
Tam bir kentsel dönüşümden söz 
etmek mümkün değil. Mevcut imar 
planına göre var olan yapılarda iyi-
leştirme yapılacak. Yol ve yeşil alan 

için ayrılan yerlerdeki binalar yıkı-
lacak. Bu çalışmalar sonucu güzel 
bir yapıyı oluşturmak mümkün. 

Göreve geldiğiniz günden bu 
yana neler yaptınız?
Mahallenin eski sakini olmam ve 
belediyede çalışmanın verdiği tec-
rübeyle muhtar olduktan sonra 
sorunlara el attım. En büyük sorun 
olan ulaşımı çözdüm. Ring sefer ya-
pan İETT otobüsü sayısı üçten altıya 
çıktı. Manzarasının benzeri olma-
yan parkımızı yeniden düzenledik, 
bakımsız görüntüsünden kurtar-
dık. İmar durumu sebebiyle kültür 
merkezi yaptıramadık, fakat “Bilgi 
Evi” açtık. Öğrenciler ve mahalle 
sakinleri zengin kütüphanemizden 
faydalanıyor. Altyapı hizmetlerini 
tamamlayıp ilköğretim okulumu-
zun tadilat işlerini gerçekleştirdik.  

Bir sonraki dönem için yapmayı 
planladığınız işler neler?
İmar planımız onaylanır onaylan-
maz ilk iş olarak kültür merkezini 
yaptırmak için harekete geçeceğiz. 
Daha sonra da eksikliğini duyduğu-
muz lisenin yapılması için çalışaca-
ğız. Yetersiz olan yeşil alan miktarı-
nı artırmayı da planlıyoruz. 

Büyükşehir Belediyesi’nden 
istekleriniz var mı?
Spor kulübümüz olmasına rağmen 
antrenman yapabilecek bir sahamız 
yok. İmar planımızın kısa zamanda 
onaylanmasını bekliyoruz. Başkanı-
mız Kadir Topbaş’ın İstanbul gene-
linde okullara yaptırdığı spor salan-
larından bir tane de ilköğretim oku-
lumuza yaptırmasını rica ediyoruz. 
Bir de mahallenin aydınlatmasıyla 
ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. n

hizmete adanan
bir ömür... UZUN SÜRE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ BÜNYESİNDE GÖREv YAPAN, 
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA HALKA 
HİZMETİ DEvAM ETTİREN üSKüdar 
Kİrazlıtepe mahalleSİ muhtarı 
nazmİ yamaç, fARKLı KADEMELERDE 
OLSA DA 30 YıLDıR DAHA GÜZEL BİR 
İSTANBUL İçİN çALıŞıYOR. 

28.01.2008
Sayın Yalçın BAYER,
Hürriyet Gazetesi

27 Ocak 2008 tarihli Hürriyet Gazetesi’ndeki köşenizde “Tekin:AKP 
İstanbul’u talan etti” başlığıyla yer verdiğiniz  CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel 
Tekin’in açıklamaları gerçekleri yansıtmamaktadır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki  Melen Projesi DSİ ile beraber ortak yürütülen 
bir çalışmadır. İSKİ, bu projeye Sayın TEKİN’in açıklamalarında belirttiği gibi 
990 milyon YTL değil 190 milyon YTL finansal destek vermiştir. 
Küresel ısınma nedeniyle dünya üzerindeki su kaynaklarında büyük miktar-
da azalma yaşanmaktadır. Bu nedenle su gibi hayati önem taşıyan bir doğal 
kaynakta tasarruf yapılması yönünde uyarılarda bulunulması toplumsal so-
rumluluk gereğidir.
Sayın Tekin’in açıklamalarında kullandığı diğer rakamların ise  eksik bilgi-
lendirmeden kaynaklandığını düşünüyoruz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi  2004-2007 yıllarında toplam 13 milyar 813 
milyon ytl  bütçe  kullanmıştır. Bu bütçenin ortalama yüzde 60’ı olan 8 mil-
yar 327 milyon ytlsi ise yatırıma ayrılmıştır.Yine 2004-2007’de ulaşım için  
4 milyar 400 milyon  385 bin ytl  harcanmıştır.
Ayrıca 2004 yılından beri İstanbul’a kazandırdığımız raylı sistem hattı Sayın 
TEKİN’in iddia ettiği gibi 11 km değil 22 km.’dir. 
2004 Yılında 44 kilometre olan raylı sistem hattı Sayın Kadir TOPBAŞ döne-
minde yüzde 50 oranında artarak 66 kilometreye çıkmıştır.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamamıza köşenizde 
yer vermenizi bekler, iyi çalışmalar dileriz…

Saygılarımızla
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

BASIN DANIŞMANLIĞI

AÇIKLAMA 01.02.2008

Dün (31 Ocak 2008) Zeytinburnu (Davutpaşa)’nda meydana 

gelen patlama üzerine bu tür işyerlerinin ruhsatlandırma süreci 

ve denetlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki hususların kamuoyuna 

açıklanması gereği doğmuştur. 

Patlayıcı maddeler, şiddetli bir kimyasal reaksiyonla parçalanarak, 

ani yüksek sıcaklıkla birlikte büyük hacimlerde gaz haline 

dönüşebilen maddelerden olan; dumansız av barutu, kara av 

barutu, taş barutu, dinamitler ve emülsiyon patlayıcılar, ateşleme 

fitilleri, dinamit kapsülleri, her türlü av kapsülleri, piroteknik 

mamüller (maytap, el maytabı, havai fişek, şenlik, işaret, aydınlatma 

fişekleri, vs.) gibi maddelerdir. 

Bu maddelerin üretilmesi, ithali, taşınması, saklanması, 

depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi ve denetlenmesi;

29.09.1987 tarih 19589 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tekel 

Dışı bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin 

Üretimi İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, 

Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına 

İlişkin Tüzüğe” tabidir. 

Buna göre, bu tür işyeri açmak isteyenler, adı geçen tüzüğün 

4. maddesine göre İçişleri Bakanlığı’ndan “Ön İzin” almak 

zorundadırlar. 

Daha sonra, “Kuruluş İzni” için ise yine aynı tüzüğün 5. maddesinde 

sıralan ve 15 kalemden oluşan belgeleri, İçişleri Bakanlığı’na (Valilik 

Makamına) ibraz etmek zorundadırlar. 

Büyükşehir Belediyelerinden alınacak “Gayri Sıhhi Müessese Belgesi” 

ise bu 15 kalem belgeden sadece 1 tanesidir. 

Aynı tüzüğün 6. maddesine göre, patlayıcı madde üretmek ve 

işlemek üzere işyeri kurmak isteyenler, “Kuruluş İzin Belgesi” 

almak için bir dilekçe ile İçişleri Bakanlığı’na başvurmak zorundadır. 

Başvuru dilekçesine, “Ön İzin Belgesi” ile 5. maddede sayılan 

belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Tüzüğün 7. maddesinde “İşletme İzni” için gerekli olan prosedür 

öngörülmüş ve bu maddeye göre 6 adet belgenin İçişleri 

Bakanlığı’na, Valilikler kanalıyla ulaştırılmasına müteakip, İçişleri 

Bakanlığınca “İşletme İzin Belgesi” verilir. 

Sadece Belediyelerden alınan belge ile bu tür işletmelerin üretim 

ve satışa dönük faaliyetlerde bulunması mümkün değildir. Ancak 

ilgili tüzüğün belirlediği tüm belgeler ibraz edildikten sonra İçişleri 

Bakanlığı’ndan alınacak izin ile işletme açılabilir. Bu tür işyerlerinin 

denetimi de yine Bakanlıkça yapılır.

Patlamanın meydana geldiği söz konusu işyeri, 25.01.2008 tarihinde, 

“plastik madde üretimi” adı altında ruhsat almak için Zeytinburnu 

Belediyesi’ne müracaatta bulunmuş, ancak ruhsat işlemleri henüz 

sonuçlandırılamadan olay meydana gelmiştir. İşyerinin, Belediyeye 

beyan ettiği üretim faaliyetinin haricinde patlayıcı madde üretimi de 

yaptığı ve bu üretimi, resmi mercilere bildirmeden tamamen kaçak 

olarak sürdürdüğü, patlamaya da üretim için depolanan patlayıcı 

maddelerin neden olduğu tahmin edilmektedir. 

Ayrıca, 2005 yılında Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulan 

(Büyükçekmece Bld. Bşk. Hasan Akgün tarafından) önerge ile ilgili 

de basında bir takım bilgiler yer almaktadır. Söz konusu önerge ile 

istenen hususlar, önerge tarihinden 6 ay önce ilçe ve ilk kademe 

belediyelerine bildirilerek, gerekli hatırlatma ve uyarılar yapılmıştır. 

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğünce de 

gerekli denetimler yapılmakta ve ruhsatsız olanlar faaliyetten men 

edilmektedir.  

Başkan Kadir Topbaş’ın talimatıyla, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin ilgili birimlerince, ilçe ve ilk kademe belediyelerine, 

olumsuz koşullarda ve merdiven altlarında ruhsatsız olarak üretim 

ya da satış yapan, depo olarak kullanılan bu tür işyerlerinin, 

sürekli olarak denetlenmesi hususunda gerekli hatırlatmalar da 

yapılmaktadır. 

Diğer yandan, dün yaşadığımız elim olaydan sonra İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın vatandaşlara yaptığı 

çağrı üzerine Belediyemize ihbarlar gelmeye başlamıştır. İlgili 

birimler, ihbarları değerlendirerek incelemelere başlamıştır.

Vatandaşlarımız bu tür ihbarlarını 153 Beyaz Masa’ya yapabilir.    

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

“31 Ocak 2008 tarihinde Davutpaşa’da meydana gelen patlama üzerine patlayıcı
madde üreten işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimi ile ilgili kamuoyuna açıklama metnidir”
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 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 Murat Kaspar 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.

 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, “Sporcubir neslin temellerini atıyoruz”u doğru yanıtlayan ilk dört okurumuz;

Yusuf Kökden, Ender Işıkkent, Gülşen Esen ve Cumhur Öz, Miniaturk’te keyifli bir gezinti ile yemek kazandılar. 

İHALE GÜNDEMİ

İstanbulBülteni

İHALE TARİHİ/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE İÇERİĞİ

8/02/2008 Saat: 10:00 Yapı İşleri Müdürlüğü Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü Alan Yönetim Başkanlığı

  Binasının Data, Network, Ups Ve Kuvvetli Akım Sistemlerinin Alımı İşi (Yeterlik )

18/02/2008 Saat: 10:10 Yapı İşleri Müdürlüğü Fatih Spor Kompleksine 1 Adet 410 Kva Jenaratör Temini İşi ( Teklif )

18/02/2008 Saat: 10:20 Turizm Müdürlüğü 21-24 Şubat 2008 Tarihleri Arasında İtalya’nın Milano Kentinde Düzenlenecek

  Olan “bıt Milano Turizm Fuarı” İle İlgili Hizmet Alımı İşi ( Yeterlik )

18/02/2008 Saat: 10:30 Turizm Müdürlüğü 5-9 Mart 2008 Tarihleri Arasında Almanya’nın Berlin Kentinde Düzenlenecek Olan 

  “ıtb Berlin Turizm Fuarı” İle İlgili Hizmet Alımı İşi. ( Yeterlik )

19/02/2008 Saat: 10:30 Mezarlıklar Müdürlüğü Beyoğlu Bölge Mezarlıklarında Bakım Onarım Ve Çevre Düzenleme İşi

19/02/2008 Saat: 11:00 Mezarlıklar Müdürlüğü Anadolu 1. Ve 2. Bölge Mezarlıklarında Bakım Onarım Ve Çevre Düzenleme İşi

19/02/2008 Saat: 14:00 Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü Beyoğlu Hamuşan Hazire Alanı Rölöve, Restorasyon Ve Peyzaj Projesi ( Yeterlik )

19/02/2008 Saat: 14:15 Kütüphane Ve Müzeler Müdürlüğü  Ulusal Karikatür Yarışması - Üç Ayrı Toplumsal Ve Kültürel Konuda Gerçekleştirilecektir. 

  Kitap , Müzeler Ve Eski Eserler, Ahilik Kültürü - Esnaf Ve Sanatkar Konularında (Yeterlik)

19/02/2008 Saat: 14:30 Mesken Müdürlüğü Anadolu Yakası Genelindeki Muhtelif Sosyal Konutların Bakım 

  Ve Onarım Hizmeti İşi ( Yeterlik )

20/02/2008 Saat: 10:00 Yapı İşleri Müdürlüğü Deprem Ve Zemin İnceleme Müdürlüğü Hizmet Binası Klima Sistemlerinin,

  Gençlik Ve Spor Müdürlüğü Kamera Güvenlik Sistemlerinin Alımı İşi ( Yeterlik )

20/02/2008 Saat: 10:10 Yapı İşleri Müdürlüğü Aşiyan Müzesi Rölöve, Restorasyon 

  Ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması İşi (Yeterlik )

20/02/2008 Saat: 10:20 Yapı İşleri Müdürlüğü Maslak Başkanlık Prefabrik Hizmet Binası Temini İşi ( Yeterlik )

25/02/2008 Saat: 10:00 Mezarlıklar Müdürlüğü Mezarlık Bilgi Sistemi Oluşturulması İşi

25/02/2008 Saat: 10:30 Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü 3 Kalem Mutfak Makinası Alımı ( Teklif )

6/02/2008 Saat: 10:00 Eğitim Müdürlüğü 2008 Yılı Hizmetiçi Eğitimi Ve Seminerleri Organizasyonu Hizmet Alımı İşi

26/02/2008 Saat: 14:00 Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Altınşehir Meydanı Kavşak Düzenlemesi Tem Kuzey 

  Güney Yanyolları Alt Ve Üst Geçit Düzenleme Ortak Altyapı İnşaatı

28/02/2008 Saat: 10:00 Mezarlıklar Müdürlüğü İstanbul 1. Ve 2. Bölge Mezarlıklarında Bakım Onarım Ve Çevre Düzenleme İşi

04/03/2008 Saat: 10:00 Gençlik Ve Spor Müdürlüğü  Uçurtma Festivali Organizasyonu Hizmet Alım İşi

04/03/2008 Saat: 14:00 Mesken Müdürlüğü Kartal İlçesi, Uğur Mumcu Mahallesi ‘’240edıııc Pafta, 2940 Ada, 5 Parsel’’ Üzerinde 

  74 Adet Konut + 8 Dükkan + Ada İçi Altyapı + Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi

10/03/2008 Saat: 14:00 Trafik Müdürlüğü İstanbul Geneli Anaarter Yollar Üzerinde Çift Kompenantlı 

  Boya İle Yatay Trafik İşaretlemelerin Yapımı




