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İlçe ilçe, adım adım
İstanbul

Bayrampaşa’ya
256 milyon’luk yatırım

Altın kadar değerli:
kuyumcukent

Avcılar - Söğütlüçeşme
metrobüsle sadece 

63 dakika!
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İ
İletişimin doğru biçimde kurulması için gerekli yöntemleri 
araştırarak bu konuda teoriler üretenler, hayatın her alanı-
na dair açılımlar yaparken yerel yönetimleri de gündeme 
getirip kurumsalla kamusal, toplumsalla bireysel arasında-
ki ilişkiye ait ipuçları sunuyorlar. Bu kişilerin, söz konusu 
alanlarda yürütülen çalışmalarla ilgili kimsenin zihninde 
soru işaretleri oluşmaması, dolayısıyla spekülasyonlara 
meyil verilmemesi amacıyla formüle ederek kısalttığı sihir-
li bir kelime var: AŞK. İnsanlık tarihi kadar eski bir duyguyu 
tanımlamak üzere kullanılan bu kelime, yüzyıllar boyu in-
sanoğluna hep büyülü gelmiştir zaten, ama burada kaste-
dilen dünyevi hisler değil elbette. İletişimcilerin üzerinde 
durduğu “Açıklık”, “Şeffaflık” ve “Katılımcılık” kavramla-
rına ait ilk harflerin buluşmasıyla ortaya çıkan AŞK. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, geride bıraktığımız 
beş yıl içerisinde “açıklığın”, “şeffaflığın”, “katılımcılığın”, 
kısacası AŞK’ın yerel yönetimler bazında nasıl uygulanabi-
leceğine dair en somut örnekleri verdik. 
Açıktık... İstanbulluların tüm ihtiyaçlarını belirlerken de, bu 

ihtiyaçları gidermek için çalışmalar gerçekleştirirken de açık 
ve nettik. Siz İstanbulluların yaşamını kolaylaştıracak karar-
ları bir bir alırken, neyi neden yaptığımızı ve gerçekleştirdik-
lerimizin bugünün yanı sıra gelecekte nasıl sonuçlara hizmet 
edeceğini anlattık. Yerel, bölgesel ve genel durumu göz ardı 
ederek kapalı kapılar ardında kararlar alan ve bu kararları 
“rağmen” uygulayan bir yönetim anlayışındansa, yaptığı her 
yatırımı ve her hizmeti İstanbul’un marka olabilmesi adına 
gerçekleştiren, bu işleri dünyayla yarışabilen bir kent oluşu-
rabilmek adına yapan ve daha da önemlisi insanı temel alan 
bir yerel yönetim anlayışı benimsedik. 
Şeffaftık... Alışılageldik bir yönetim anlayışıyla hareket 
etmediğimiz için bazı kişilerce eleştirilecek kadar şef-
faftık. Gerek ilçe ilçe, gerekse kent genelinde verdiğimiz 
hizmeti, yatırımlarımızı, projelerimizi siz İstanbullularla 
paylaştık. Anbean katettiğimiz mesafeyi anlattık. Ta-
mamlayarak hizmetinize sunduğumuz, yapımına devam 
ettiğimiz ya da gerçekleştirmek üzere programladığımız 
ne varsa size aktardık. Üstelik her yatırım ve hizmetin ne 
kadara mal olduğunu ya da ne kadara tamamlanacağının 
rakamsal değerlerini de belirterek... İstedik ki, bugün için-
de yaşadığımız kentin bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra nereye 
geleceğini siz de görün. İstedik ki, bütçemizi nerelerde 
değerlendirdiğimizi siz de bilin. 
Katılımcılığa önem verdik... İçinde İstanbul sevdası taşı-
yan, niyeti kentin değerlerini yükseltmek olan herkesle 
yan yana durduk. İstanbul’u sahiplenen, “burası benim 
yaşadığım kent ve bu kente benim de bir şeyler yapmam 
gerekir” diyenlerle birlikte yol aldık. Neredeyse bir ülke-
ninkine denk nüfusa sahip İstanbul’un bileşenleri oldu-
ğunu ve bunlardan birinin eksikliğinin onulmaz kayıplar 
doğuracağını biliyorduk. Bu kent, geçmişten günümüze 
birçok rengi, birçok sesi bir arada yeşertti ve çoğalttı. Biz 
de yerel yöneticiler olarak her bir sesin kendini duyurma-
sına, her rengin kendini yansıtmasına özen gösterdik. Bu 
renklerin, bu seslerin her birinin tek tek ve hepsinin toplu 
olarak İstanbul’u anlatacağına inanıyorduk, inanıyoruz.
Evet... Göreve geldiğimiz günden bu yana İstanbul adına 
ve İstanbul için hizmet ürettik. Açıklık, şeffaflık ve katı-
lımcılık kavramları çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz her 
yatırımda, her hizmette sizlerin emeği, sizlerin katkısı, 
sizlerin hoşgörüsü ve sizlerin öngörüsü var. Yeni dönemde 
de hep birlikte yeni işlere imza atacağız. Aklımızda AŞK’ın 
kapsadığı kavramlar, gönlümüzde İstanbul sevdasıyla...

Saygılarımla...

Sevgili İstanbullular
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K u y u m c u k e n t  4 2
Kuyumcukent’teki mülk 
sahiplerine tapularını 
dağıtma törenine katılan 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, marka haline gelen 
İstanbul’un kuyumculuk 
konusunda da söz sahibi 
olabileceğini, hatta 
bu alanda dünyayla 
yarışabileceğini söyledi. 

M u h t a r  5 2
Düğmeciler Mahallesi 
Muhtarı Kazım Sarı, 30 yılı 
aşkın süre eğitimcilik yapan 
bir isim. Sarı, parkların ve 
yeşil alanların mahallelinin 
sosyalleşmesinde ve 
dayanışmasında büyük rol 
oynadığını bildiğinden olsa 
gerek Düğmeciler’e bir 
park yapılmasının önemine 
dikkat çekiyor. 

A d ı  b â k i  k a l a c a k !  4 7
Türk tiyatrosuna adını 
altın harflerle yazdıran, 
“Devlet Sanatçısı” unvanlı  
Gazanfer Özcan’ın 
yaşamını yitirmesi tüm 
sanatseverleri üzüntüye 
boğdu. Özcan’ın ailesine 
taziye ziyaretinde bulunan 
Başkan Topbaş, sanatçının 
gönüllerdeki yerini her daim 
koruyacağını söyledi. 

T u r i z m  m e r k e z i  5 0
İstanbul, 2010 Kültür 
Başkenti olma yolunda 
ilerlerken, tanıtım faaliyetleri 
de devam ediyor. Madrid’de 
düzenlenen FITUR Turizm 
Fuarı’na katılan Büyükşehir 
Belediyesi, açtığı stantla 
şehrin tarihi ve kültürel 
değerlerini bir kez daha 
dünya üzerinde iş yapan 
turizmcilere gösterdi. 
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İstanbul’un iki yakası 
metrobüsle birleşti...
yaPtığı çalışmalarla istanBulluları BirçoK ilKle 

Buluşturan, Kısa süreDe Dev yatırımlara imza 
atan, yaşamın her alanınDa hizmet üreten ve 

ürettiği hizmetleri Bir üst Boyuta taşımaK aDına 
Programlamalar yaPan BüyüKşehir BeleDiyesi, 
Bir rüyanın Daha gerçeğe Dönüşmesini sağlaDı. 

BaşBakan Erdoğan vE Başkan topBaş’ın da 
katılımıyla düzEnlEnEn törEnlE hİzmEtE GİrEn 
“zİnCİrlİkuyu-SöğütlüçEşmE mEtroBüS hattı”, 

İStanBul’un ulaşımında yEnİ Bİr dönEmİ Başlattı.
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İstanbulluların bir hayali daha ger-
çeğe dönüştü. Kentin bir yakasın-
dan diğerine geçişi hızlı, konforlu ve 
ekonomik hale getiren Zincirlikuyu-
Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı, kısa 
sürede tamamlanarak hizmete 
alındı. Daha önce de Avcılar ila 
Zincirlikuyu arasının 38 dakika gibi 
az bir zamanda katedilmesini sağ-
layan metrobüs hattını İstanbullu-
ların hizmetine sunan Büyükşehir 
Belediyesi, kentin ulaşım sorununa 
çözüm üretmekteki kararlılığını bir 
kez daha kanıtlamış oldu. 
Yeni hatla birlikte 41 kilometre-
ye ulaşan metrobüs hattı, İstanbul 
trafğinde önemli bir oyuncu olarak 
değerlendiriliyor. Zira Avcılar ila 
Zincirlikuyu arasını 63 dakikaya in-
diren bu hat, Avcılar ile Zincirlikuyu 
arasının 38 dakikada katedilmesini 
sağlıyor. Mevcut 300 araca 10 yeni 
aracın daha eklenmesiyle filosunu 
genişleten metrobüsler, saatte 60 
kilometre hızla gitme ve 230 yol-
cu taşıma özelliğine sahipler. Üç 
otobüsün yaptığı işlevi tek başına 
gerçekleştiren metrobüsler çevre 
dostu olmalarıyla ve ekonomiye 
katkılarıyla da dikkat çekiciler. 
Metrobüsün hizmete alım törenin-
de bir konuşma yapan Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adı-
na tarihi günlerden birine daha şa-
hitlik ettiklerini, Anadolu ve Avru-
pa yakasının metrobüsle birleştiğini 
söyledi. Avcılar-Topkapı metrobüs 
hattının kullanımının 2007’de baş-
ladığını, sonra Topkapı-Zincirlikuyu 
arasında hizmet vermeye devam 
ettiğini, bugün ise Zincirlikuyu-
Söğütlüçeşme hattının açıldığını 
anlatan Başbakan Erdoğan, hatla 
günde 1 milyon yolcunun hızlı ve 
konforlu bir şekilde taşınmasının 
hedeflendiği vurduladıktan son-
ra Avcılar-Beylikdüzü, Kadıköy-
Bostancı ve Harem-Kozyatağı ara-
sında da metrobüs hattı yapılacağını 
müjdeledi. Başbakan, konuşmasına 
şu sözlerle devam etti: “Günde 600 
aracın trafiğe çıktığı bir şehirde, so-
runların ne denli büyük olduğunu 
tasavvur edersiniz. Biz İstanbul’u; 

İstanbul’un bu noktadaki sıkıntı-
larını iyi biliriz. İstanbul’da ilkleri 
gerçekleştiriyoruz. Dünyaya örnek 
olacak projelere imza atıyoruz. 
2004-2008 döneminde ulaşıma 

ayrılan 12 milyar TL ile İstanbul’un 
çehresini değiştirmeye başladı. Son 
beş yılda bu kente 189 köprülü 
kavşak yapıldığını düşünürseniz 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 

HATTIN HİzMETE ALIM TÖRENİNDE BİR 
KONUşMA YApAN BaşBakan Erdoğan, 
İSTANBUL ADINA TARİHİ GÜNLERDEN BİRİNE 
DAHA şAHİTLİK ETTİKLERİNİ, anadolu 
vE avrupa yakaSının mEtroBüSlE 
BİrlEştİğİnİ SöylEdİ.

>>
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Ankara ile İstanbul arasındaki hız-
lı tren projesinin de çok önemli 
olduğunu dile getiren Başbakan 
Erdoğan, Ankara ile Eskişehir eta-
bını çok yakında açacaklarını, pro-
jenin İstanbul’a kadar uzanmasıyla 
Ankara-İstanbul arasının 2 saat 15 
dakika olacağını kaydetti. Ankara 
ile Konya arası hızlı tren çalışması-
nın devam ettiğini belirten Başba-
kan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
demir yollarla ördük der. İşte biz 
şimdi onu yapıyoruz” dedi.

İstanbul’un geleceği 
tasarlanıyor!

Törende konuşan Başkan Kadir 
Topbaş, geçmişte doğru bir plan-
lama yapılmadığı için İstanbul’da 
ulaşım başta olmak üzere birçok 
sorunlar yaşandığını, kendilerinin 
de bu sorunları çözmek için gece 
gündüz çalıştığını söyledi. Planlı 
ve geleceği tasarlanmış bir şehir 
oluşturmak için 1/100.000’lik Çev-
re Düzeni Planı’nı bitirerek Bele-
diye Meclisi’nden onay aldıklarını 
kaydeden Kadir Topbaş, “Çevre 
Düzeni Planı’nın hazırlanmasıyla 
İstanbul’un geleceğini garanti altına 

Boğaz’ın 82 metre derinliğinden 
11 tüp birleştirildi. Yani Üsküdar ile 
Sirkeci birleştirildi. Ama inanıyorum 
ki, İstanbullu vatandaşlarımın belki 
de ciddi bir kısmı, ‘Biz bu denizin 
altından hakikaten raylı sistemle mi 
geçeceğiz?’ diyor. Evet, 2013 yılın-
da geçeceğiz. Bu proje, 149 yıl önce 
Sultan Abdülhamid Han’ın hayaliydi. 
Bu hayali biz gerçekleştirdik.”

ulaşıma verdiği önemi zaten görür-
sünüz. Yine bu ay içinde Büyükşehir 
Belediyemizin yaptığı iki ayrı tünel 
yolun açılışını gerçekleştireceğiz. 
İstanbul’da otoparklar konusunda 
da ciddi adımlar atılıyor. Toplu ta-
şımada, deniz taşımacılığında, raylı 
sistemde tarihi ölçekte projeler ta-
mamlanıyor. Biz, muasır medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkmak için ge-

reken ne varsa bunları yapacağız. 
Biz hizmetle siyaset yapıyoruz. Far-
kımız bu.”

Abdülhamid’in hayali 
gerçekleşti

13,5 kilometre uzunluğunda-
ki Marmaray Projesi’yle Asya ile 
Avrupa’nın birbirine bağlandığını, 
böylece Pekin ile Londra’nın da 

birbirine bağlandığını söyleyen Er-
doğan, “Bizim sınırlarımızın ulaştığı 
yere başkalarının hayalleri bile ula-
şamaz. İstanbul için Cumhuriyet’in 
100’üncü yılında, 2023’de çok id-
dialı hedeflerimiz var. İstanbul’un 
hangi semtinde, hangi mahallesin-
de olursa olsun her bir İstanbullu 
kardeşim, azami 10 dakika içinde 
metrobüse veya bir raylı sistem is-

tasyonuna ulaşma imkânını yakala-
yacak” dedi.
Son beş yılda İstanbul’da karayo-
lu taşımacılığında günde 5 milyon 
600 bin kişilik artış sağlandığını kay-
deden Erdoğan, 2004 yılında raylı 
sistemle taşınan yolcu sayısı 532 
bin kişiyken şimdi bunun 1 milyonu 
aştığını söyledi. Erdoğan, konuş-
masını şöyle sürdürdü: “Şu anda 

zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı, yolculuk süresini 25 dakikaya 
indirecek. 11,2 kilometrelik hatta, Boğaziçi Köprüsü geçişinde normal trafik 
içinde seyredecek metrobüs, köprüyü de ortalama yedi dakikada geçecek. 
Metrobüs, zincirlikuyu’dan köprü girişine geldiğinde normal trafiğe katılırken, 
Anadolu Yakası’ndaki köprü çıkışında yeni inşa edilen alt tünelden geçerek 
yolun ortasındaki özel yola girecek. 
zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Hattı’nda, zincirlikuyu, Boğaziçi Köprüsü, 
Burhaniye Mahallesi, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır, Hasanpaşa, 
Söğütlüçeşme istasyonları yer alıyor. Söğütlüçeşme’den Gebze banliyö 
hattına aktarma yapabilme imkânı mevcut. Metrobüs hattının ilk iki etabı 276 
milyon Dolar’a mal olmuştu. 90 milyon Dolar olan bu hatla birlikte Avcılar ile 
Sögütlüçeşme arası metrobüs hattının toplam maliyeti 366 milyon Dolar’a 
ulaştı.
Saatte tek yönde 15 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip metrobüslerde dört 
ayrı güvenlik kamerası bulunuyor. Araçların tüm tekerlekleri, yengeç hareketi 
gibi yan olarak yanaşbilme imkânı tanıyacak şekilde tasarlandı. Bu özellik, 
araçların duraklara sıfır olarak yanaşmasını ve engelli vatandaşların araçları 
sorunsuz şekilde kullanmasını sağlıyor. Metrobüsler, pahalı altyapı yatırımına 
gerek duyulmadığı için raylı sistemler ve metroya oranla ciddi bir alternatif 
oluşturuyor. 
 

ulaşımda yeni bir dönem başladı
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alan arazi kullanım kararları ortaya 
çıktı. Şehrimizin çehresi bundan 
böyle çok farklı olacak” dedi.
Göreve geldiklerinden bu yana 25 
milyar lira yatırım yaptıklarını ve 
bunun 12 milyarını ulaşıma ayır-
dıklarını hatırlatan Başkan Topbaş, 
“Raylı sistemden deniz ulaşımına, 
kara ulaşımından kavşak yapımına, 
tünellere kadar İstanbul’da çok cid-
di ulaşım yatırımlar yapıldı” dedi ve 
ekledi: “Dönemimizde 189 yol ve 
kavşak çalışması bitirdik, 302 kilo-
metre yol yaptık. İDO, denize yaptı-
ğımız yatırımlar sonucunda geçtiği-
miz yıl 102 milyon kişi, 6,7 milyon 
araç taşıdı. Göreve geldiğimizde 
minibüsler dâhil günlük toplu taşım 
kullanımı 6 milyon 200 bin iken, şu 
anda 12 milyon 480 binleri buldu. 
Raylı sistemlerde 28 kilometre bi-
tirerek 73 kilometreye ulaştık. Şu 
anda 54,5 metro inşaatı da devam 
ediyor. Bundan sonda her altı ayda 
bir metro istasyonu devreye gire-
cek. Bu yıl ayrıca dört farklı hatta 
82 kilometre metro inşaatının iha-
lesi yapacağız.”
Metrobüs hattının çalışmaları sıra-
sında trafiğin akışına zarar vermeden 
hızlı ve konforlu ulaşım sağladıkla-
rını anlatan Topbaş, “Söz verdiğimiz 
zamanda Söğütlüçeşme’ye ulaştık. 
Böylece Asya ve Avrupa yakalarını, 
Avcılar’dan Söğütlüçeşme’ye kadar 
bağladık. 150 günde bitirdiğimiz 
bu aksla günde 750 bin kişi taşı-
yacağız. Hedefimiz 1 milyon kişiyi 
iki kıta arasında taşımak. Bu aksın 
devreye girmesiyle İstanbullular 
günde 42 bin 100 iş günü kazanmış 
olacak” dedi. 
Törende konuşmaların ardından, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından, yaptığı çevre dostu ça-
lışmalar nedeniyle Başkan Kadir 
Topbaş’a “Çevre Beratı” verildi. 
Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Met-
robüs Hattı”nın açılışın ardından, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ve beraberindekiler, metrobüse bi-
nerek, açılışı yapılan Avcılar Murat 
Külük Devlet Hastanesi’ni ziyaret 
ettiler.

BU HATTA GÜNDE 750 BİN KİşİNİN 
TAşINAcAğININ ALTINI çİzEN Başkan 
topBaş, İkİ kıta araSında 1 mİlyon kİşİ 
taşımayı hEdEflEdİklErİnİ BElİrttİ.
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yeditepe, tünellerine 
kavuşuyor İStanBul İçİn Büyük önEm taşıyan 

“yEdİ tEpE, yEdİ tünEl” projESİndE adım 
adım Sona yaklaşılıyor. Kağıthane-
PiyalePaşa tüneli’ni hizmete sunan, 
Bomonti-DolmaBançe tüneli’ni De 
Kısa süreDe tamamlamayı Planlayan 
BüyüKşehir BeleDiyesi, KavşaK ve yol 
çalışmalarına Da hız KesmeDen Devam 
eDiyor. 
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Başkan Kadir Topbaş’ın 12 Mart’ta 
açılışını yapacağı “41 Kavşak ve 
Yol” ile Büyükşehir Belediyesi’nin 
beş yılda İstanbul’a kazandırdığı 
toplam kavşak ve yol sayısı 195’e 
ulaştı. Başkan Kadir Topbaş’ın açı-
lışını gerçekleştireceği kavşak ve 

yollarla İstanbul’un ulaşım damar-
ları biraz daha rahatlayacak. Açılışı 
yapılacak 41 yatırım içinde 28 yol 
ve 13 kavşak bulunuyor. Yeni hiz-
mete girecek olan kavşak ve yollar 
411 milyon 112 bin TL’ye mal oldu. 
Bulunduğu bölge ve hinterlandın-

daki trafik akışını büyük ölçüde 
rahatlatacak son yatırımlarla kent 
genelinde inşa edilen kavşak ve yol 
sayısı 195’e ulaştı. İstanbul’un ta-
rihinde görülmemiş boyuta ulaşan 
kavşak ve yol yatırımlarının toplam 
uzunluğu 350 kilometreye ulaştı. n

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Başkan Kadir Topbaş’ın talimatıyla 
planları arasına aldığı, kısa sürede 
yapımına başladığı “Yedi Tepe, Yedi 
Tünel” projesinde nihayete ulaşılı-
yor. Trafik yoğunluğunu önemli öl-
çüde azaltacak bu proje sayesinde, 
İstanbul’un “çözülemez” denilen 
ulaşım sorununda önemli bir adım 
daha atılmış olacak. 
Projenin ilk ayağı olan Kağıthane-
Piyalepaşa Tüneli, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir 
törenle 14 Mart’ta hizmete alına-
cak. Gerek güvenlik, gerekse kon-
for açısından Türkiye’nin en ileri, 
Avrupa’nın ise sayılı tünellerinden 
biri olan Kağıthane-Piyalepaşa Tü-
neli, tabiri caiz ise İstanbul’un ula-
şımına can katacak. 1625 metre 
uzunluğa, 12 metre genişliğe sahip 
tünel, iki tüpten oluşuyor. 3,5 met-
re genişliğindeki her tüp tek yön 
gidişli olmakla birlikte 2 metrelik 
emniyet şeridini de barındırıyor. 
1625 metrelik çift tünelin her 250 
metresinde acil çıkış tünelleri bulu-
nuyor. Bir afet durumunda sığınak 
olarak da kullanılacak tünelin içine 
seyyar hastaneler kurmak da müm-
kün. Son teknolojiyle kısa sürede 
inşa edilen tünelde acil durumlar 
için telefon kulübeleri ve yangın is-
tasyonları da mevcut.
Trafiğin yoğun olduğu sabah ve ak-
şam saatlerinde, yaklaşık 50 daki-
kada katedilen yolun hayli  kısa sü-
rede alınmasını sağlayan Kağıthane-
Piyalepaşa Tüneli, zaman açısından 
olduğu kadar ekonomik açıdan da 
katkı sağlayan bir proje. Yeraltın-
da sessiz sedasız, gece gündüz de-
meden üç vardiya sistemiyle inşa 
edilen tünel, elektromekanik sis-
temlerde çok ileri teknoloji kulla-
nılarak insan sağlığına duyarlı hale 
getirildi. 
“7 Tepe 7 Tünel” projesinin ikinci 
adımı olan Bomonti-Dolmabahçe 
tüneli ise çok yakında bitirilecek. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
hayata geçirdiği proje kapsamında 
toplamda 143 kilometre tünel yol 
yapmayı hedefliyor. 

Tarihe not düşüldü: 
“195 kavşak ve yol”

Yaptığı tünellerle İstanbul’daki tra-
fik sorununun çözümüne yönelik 
önemli bir adım daha atan Büyük-
şehir Belediyesi,  yol ve kavşak ça-
lışmalarını da ihmal etmiyor. 2004 

yılında 116 kavşak ve yol hedefiyle 
yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, 
Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 
kavşak ve yol yatırımlarını kat kat 
artırarak çalışmalarına devam edi-
yor. Çok kısa süre içinde kendi koy-
duğu hedefleri daha da ileri taşıyan 

• Metris Kavşağı-Atatürk caddesi 
Arası Yol Ve Altyapı Tesisleri / 
Arnavutköy

• Boğazköy Ve Bolluca-İhsaniye 
Yolu Genişletme Ve Ortak 
Altyapı yapımı / Arnavutköy

• Gaziosmanpaşa Haraççı-
Karlıbayır Yol Genişletme Ve 
Ortak Altyapısı / Arnavutköy

• Bağcılar Mia Bölgesi Yol Ve 
Ortak Alt Yapısı / Bağcılar

• Havaalanı Yolu / Bakırköy
• 4. Levent çilekli Tem Bağlantı 

Köprüsü / Beşiktaş
• 4. Levent Büyükdere cd. Sanayi 

Kavşağı Yan Yol Genişletmesi / 
Beşiktaş

• Yakuplu Osmanlı Köprüsü ve 
Bağlantı Yolları / Beylikdüzü

• Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet 
cad. Düzenlemesi / Beylikdüzü

• Beylikdüzü İhlas Köprüsü / 
Beylikdüzü

• Yakuplu Kumcular Yolu/ 
Beylikdüzü

• D-100 Karayolu Mimar Sinan 
Köprüsü / Büyükçekmece

• M.Kemal Bulvarı Yolu / 
Büyükçekmece

• Esenler - Üçyüzlü - Tem Arası 
Yol / Esenler

• Mersedes Yolu Bahçeşehir 
Bağlantı Yolu / Başakşehir

• Doğan Araslı - Esenyurt Yolu 2. 
Kısım / Esenyurt

• Metris Kavşağı-Tekstilkent 
Kavşağı Arası Tem Kuzey Yan 
Yolu / Gaziosmanpaşa

• Esenler Atışalanı Altgeçit 
Köprülü Kavşağı / Esenler 

• Edirnekapı-Metris Arası Yol 
Düzenleme Ve Altyapı Tesisleri / 
Gaziosmanpaşa

• Eski Edirne Asfaltı Mahmutbey 
Altgeçidi / Sultangazi

• Sultangazi Habibler Kavşağı / 
Sultangazi

• Metris Köprüsü-Sultançiftliği 
Arası Yol Düzenleme ve Ortak 
Altyapısı / Sultangazi 

• çağlayan-Okmeydanı Kavşakları 
Arası E-5 Yanyolları / Kağıthane 

• Kartal-cevizli-Yakacık Bağlantı 
Yolu / Kartal 

• Küçükçekmece Gümrük Önü 
Kavşağı / Küçükçekmece 

• Maltepe Bağdat cd. Köprülü 
Kavşağı / Maltepe 

• Maltepe Büyükyalı E-5 Sahil 
Bağlantı Yolu / Maltepe 

• Maltepe Başıbüyük Kavşağı / 
Maltepe 

• Başıbüyük Kavşağı - Fındıklı 
Kavşağı Arası Yol / Maltepe 

• Kurtköy - Toki Kavşağı / pendik 
• Kartal Tem Yanyol Soğanlık 

Altgeçidi / Kartal 
• pendik 15. Ve 16. caddeleri yol 

ve Ortak Altyapısı / pendik 
• Eski Silivri caddesi Ortak 

Altyapısı / Silivri 
• Silivri 202. cadde Düzenlemesi 

Ve Ortak Altyapısı / Silivri 
• Sarıgazi Demokrasi,Sümer ve 

Uysal cad. Yol Düz. Ve Ortak 
Altyapısı / Sancaktepe 

• Alemdağ Fatih Sultanmehmet 
cad Altyapı ve çevre 
Düzenlemesi / çekmeköy 

• Ataşehir Batı Kavşağı / 
Ümraniye 

• şile Yolu Genişletmesi / 
Ümraniye 

• Sultanbeyli Fatih Bulvarı Meydan 
Düzenlemesi / Sultanbeyli 

• Sultanbeyli Fatih Bulvarı Araç 
Altgeçidi / Sultanbeyli 

• Beylikdüzü 19 Mayıs cad. 
Düzenlemesi / Beylikdüzü

açılışı yapılacak kavşak ve yollar 
>>
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Esenyurt’a 
dev yatırım
esenyurt’a son Beş yıl içinDe 
1 mİlyar 57 mİlyon tl’lİk 
yatırım yaPan BüyüKşehir 
BeleDiyesi, Bu ilçeye yöneliK 
hizmet zincirinin son halKasınDa 
Bulunan işleri, Düzenlenen 
Bir törenle faaliyete geçirDi. 
BaşKan KaDir toPBaş’ın 
Katılımıyla gerçeKleştirilen 
törenDe, ilçenin BirçoK sorunu 
giDerilmiş olDu.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ken-
tin her köşesine götürdüğü hizmet-
leri toplu açılış törenleriyle hizmete 
almaya devam ediyor. Büyükşehir 
Belediyesi, Esenyurt’a beş yılda 1 
milyar 57 milyon TL’lik yatırım yap-
tı. Esenyurt’a yeni yapılan kavşak, 
yol, okul, su, atık su ve doğalgaz te-
sislerinin toplu açılışı ile KİPTAŞ’ın 
yaptığı 768 konutun anahtar tes-
limi, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
düzenlenen törenle gerçekleştiril-
di. Cumhuriyet Meydanı’nda, 28 
Şubat’ta yapılan törene, Başkan 
Topbaş ve Esenyurt Belediye Baş-
kanı Nemci Kadıoğlu’nun yanı sıra 
Milletvekili Ünal Kaçır, birçok ilçe 
ve belde belediye başkanı ile çok 
sayıda vatandaş katıldı. 
Kalabalık bir grup eşliğinde ger-
çekleşen açılış törenine, beş yıl-
da Esenyurt’a yapılan yatırım ve 
hizmetlerin anlatıldığı sinevizyon 
gösterimiyle başlandı. Daha sonra 
kürsüye gelen Başkan Kadir Top-
baş, Anadolu’daki bir ile beş yılda 
yapılan hizmetler kadar büyük hiz-
metleri İstanbul’un her ilçesinde 
düzenledikleri toplu törenlerle bir 
seferde açtıklarını belirterek, şe-
hirlerin medeniyetlerin kurulduğu, 
insanların mutlu olarak yaşadığı 
mekânlar olması gerektiğini söyle-
di. İstanbul’un son 50 yılda denge-
siz büyüdüğünü ve planlı bir şehir 
olamadığını anlatan Başkan Kadir 
Topbaş, konuşmasında şunları söy-
ledi: “İstanbul’un her noktası yeni-
den yeşerip kendisine geliyor. Baş-
bakanımızın belediye başkanı ol-
duğu günden beri, bu şehirde, yeni 
bir yerel yönetim anlayışı ortaya 
çıktı. Çünkü ‘insanı yücelt ki, devlet 
yücelsin’ anlayışıyla hizmet ediyo-
ruz. İnsanlarımız kentte yaşamanın 
mutluluğuna ermeye başladılar. 
Esenyurt’ta daha önce yaşanan sı-
kıntıları, yol iz olmadığı dönemleri 
çok iyi biliyoruz. Büyükşehir Bele-
diyesi olarak göreve geldiğimizden 
bugüne kadar İstanbul’a 25 milyar 
TL yatırım yaptık. Sadece ilçe ve 
beldelerine yapmış olduğumuz ya-

>>



18  İSTANBUL BÜLTENİ - DOSYA DOSYA - İSTANBUL BÜLTENİ  19

tırımlar toplamı 20 milyar TL. Ula-
şıma 12 milyar TL harcayarak eri-
şim noktasında önemli mesafeler 
katettik. İSKİ de beş yılda 5 milyar 
TL’lik su, atık su ve çevre yatırımları 
yaptı. Bu dönem sadece Esenyurt’a 
1 milyar 57 milyon TL’lik dev yatı-
rım ve hizmetler getirdik. Esenyurt 
Belediyesi de daha önce bir belde 
belediyesi olmasına rağmen buraya 
600 milyon TL’lik çok önemli yatı-
rımlar yaptı.”

Metro, Esenyurt ve 
Bahçeşehir’e kadar 
uzanacak…

Ulaşım, çevre, imar adına atılacak 
bütün adımları planladıklarını ve 
bir bir hayata geçirdiklerini; su, atık 
su, altyapı, doğalgaz, dere ıslahla-
rı, çevre yatırımları ve park-bahçe 
yatırımlarıyla İstanbul’a sınıf atlat-
tıklarını ve çok farklı bir boyuta ta-
şıdıklarını vurgulayan Başkan Top-
baş, yaptıkları yatırımların temel 
atma törenini ve tek tek açılışını 
yapamadıklarını, iş yapmaktan an-
cak böyle toplu açılışlar yapmaya 
fırsat bulduklarını kaydetti. Avcılar-
Zincirlikuyu arasında her gün 500 
bin kişiyi evine ve işine taşıyan 
metrobüsün Başbakan Erdoğan’ın 
katılacağı bir törenle Asya’ya geçe-
rek Söğütlüçeşme’ye uzanacağını 
hatırlatan Topbaş, “Esenyurt’ta do-
ğalgazı kullanıyorsunuz, su prob-
leminiz yok. Derelerinizden pislik 
akmıyor, güzel konutlar yapılıyor. 
Sağlık hizmetleri kesintisiz devre-
ye giriyor. Bu yıl ihalesini yapmayı 
planladığımız Kabataş-Beşiktaş-
Çağlayan-Alibeyköy-Tekstilkent-
Mahmutbey Hattı, Bahçeşehir ve 
Esenyurt üzerinden Silivri’ye kadar 
uzanacak. Esenyurtlular olarak 
metroyla İstanbul’un her noktası-
na ulaşabileceksiniz. Bunu hayal 
edebilir miydiniz? Öte yandan, 
bugün KİPTAŞ’ın burada başlattığı 
projenin 4. etabı kapsamında 768 
konutu da sahiplerine teslim edi-
yoruz. Göreve geldiğimiz günden 
beri 30 bin aileyi ev sahibi yapmayı 
hedefledik ve önemli bir bölümünü 

>>

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dışında Esenyurt Belediyesi de kendi öz 
kaynaklarını kullanarak ilçeye bir dizi yatırım yaptı. Toplam maliyeti 423 
milyon 632 TL olan yatırımlar şu şekilde sıralanabilir: 

• Esenyurt Devlet Hastanesi.
• Gaziler şehir Stadyumu.
• şehitler parkı (120 Dönüm). 
• İnönü Kültür Merkezi.
• Yenikent Kültür Merkezi.
• Saadetdere Kültür Merkezi.
• şehitler parkı Sosyal Tesisleri. 
• Nurten Öztürk Sağlık Ocağı. 
• Yaya üstgeçit ve kafeterya. 
• 40 adet örnek sokak.
• 383 adet parke sokak. 
• Semt parkları (35 Adet). 
• 587 adet trafo yapılarak elektrik 

hatlarının yer altına alınması. 
• Mahir Gürlek İlköğretim Okulu. 
• Esenkent Atatürk parkı.
• Havana parkı Sosyal Tesisleri. 
• Osmanlı parkı (30 Dönüm). 
• İnönü parkı (25 Dönüm). 
• Fatih parkı (3 Dönüm)
• Köprü yapımı.

• şelaleler ve fıskiyeli süs havuzları 
(dokuz adet).

• 35 adet cadde düzenlemesi ve 
30 adet cadde aydınlatması. 

• Emniyet Müdürlüğü Hizmet 
Binası yapımı.

• Fahri İlkel İlköğretim Okulu 
yapımı. 

• Kıraç prefabrik konutlar. 
• Örnek Mahallesi 120 adet sokak 

aydınlatma. 
• Esenyurt Genelinde 1.500.000 

m2 asfalt. 
• 100 adet trafo boyama. 
• 40 adet konut. 
• Toplam 94 bin 900 metre atık 

su imalatı. 
• 62 bin 220 metre yağmur suyu 

imalatı. 
• 4 bin 389 adet ızgara yapım ve 

onarım.

kendi kaynaklarıyla büyük işler başardılar...
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bitirdik. Çalışmalarımız bu konuda 
da hızla devam ediyor. İnsanımızın 
olduğu her yere medeniyet gelmeli. 
İnşallah beş yıl sonra Esenyurt’ta ve 
İstanbul’da başka hedeflerden bah-
sedeceğiz” dedi.
Esenyurt Belediye Başkanı Nem-
ci Kadıoğlu da Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Esenyurt’ta üç köp-
rülü kavşak yaptığını, kendilerinin 
de üç köprü yaptığını belirterek, 
“Beş yıldır Esenyurt’ta sizinle çalı-

şıyorum. Beraber gülüp beraber ağ-
lıyoruz. Esenyurt’a 77 yılda 19 okul 
yapıldı, beş yılda 23 okul, iki hasta-
ne, 16 sağlık ocağı, 34 dönüm park 
yaptık. Öyle parklar oluşturuldu ki, 
saatlerce gezilebiliyor. Şimdi sırada 
650 araçlık otopark ve Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki trafiğin yeraltına 
alınması var” dedi. Törende konuş-
maların ardından KİPTAŞ Esenyurt 
Başak Konutları 4. Etabı’nın anah-
tar teslimi yapıldı. n

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son beş yıl içerisinde 
Esenyurt’a tam olarak 1 milyar 56 milyon 783 bin 114 
Lira 30 Kuruş’luk yatırım yaptı. 28 şubat’ta açılışı 
yapılan ve Esenyurt’un çehresini değiştiren yatırımlar 
için 111 milyon 873 bin 589 TL harcandı. İşte Büyükşehir 
Belediyesi’nin törenle Esenyurtluların kullanımına 
sunduğu yeni hizmetler: 
• KİpTAş Esenyurt Başak Konutları 4. Etap anahtar 

teslimi (768 konut).
• Ambarlı, Bahçeşehir Kavşakları arası, Başak 

Konutları 2. Etap çevre imar yollarıyla 2. ve 3. Etap 
çevre aydınlatmalarının yapımı.

• 54 bin metre atık su hattı.
• 17 bin 319 metre içme suyu hattı.
• D-100 Kuzey Yan Yol, Esenyurt D-100 Bağlantı 

Yolu, Esenyurt Köprülü Kavşağı, TEM Bağlantı 
Yolu, cumhuriyet caddesi, Kıraç Belediyesi 
asfaltlama çalışmaları.

hizmete yeni alınanların yanı sıra beş yıl içinde 
yapımı tamamlanmış, yapımına halen devam ve 
programlanan işler ise şunlar: 
Biten Yatırım ve Hizmetler:
• KİpTAş Esenyurt 1. 2. Etap Başak Konutları’nda 

toplam 1444 adet konut bitirildi.
• Esenyurt 3. Etap (Sosyal Konut projesi 1320 konut) 

konutları tamamlandı.
• Esenyurt’ta doğalgaz kullanımı yüzde 100’e ulaştı. 

Toplam 410 bin 89 metre doğalgaz hattı döşendi.
• Altı yeni kavşak, üstgeçit ve yol yapıldı. 

(Doğanaraslı Mezarlık Kavşağı, Fatih Sanayi 
Kavşağı, Atatürk Bulvarı yol genişletme çalışması, 
Kıraç Yaya Üstgeçidi, Haramidere-Talatpaşa-
Namıkkemal Kavşağı, ALKOp).

• 25 bin 350 metre  atık su kanalı yapıldı.
• Haramidere Bağlar dere ıslahı yapıldı.
• 93 bin 271 metre içme suyu hattı döşendi.
• Kıraç İSMEK’e ek olarak iki yeni İSMEK açıldı. 

Merkezlerde toplam 10 bin 587 kursiyere eğitim 

verildi (İncirtepe Mahallesi, Güzelyurt Haramidere).
• KİpTAş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orhangazi 

İlköğretim Okulu (31 Derslikli) hizmete alındı.
• Üç okula kapalı spor salonu yapıldı (Esenyurt 

İlköğretim Okulu, Esenyurt Lisesi, Kıraç İlköğretim 
Okulu).

• Esenyurt ve Kıraç İlköğretim Okulları ile Esenyurt 
Lisesi’ne yazıcı, tarayıcı, projeksiyon, perde, 
bilgisayar ve ses sitemi verildi.

• Esenyurt Kültür Merkezi Bilgi Erişim Merkezi ve 
Kıraç Bilgi Erişim Merkezi açıldı. Üye sayısı 5 bin 
754 kişi olan merkezlerde 46 bilgisayarla hizmet 
veriliyor.

• İlçe genelinde kavşak kenarı yeşil alanların bakım 
onarımı yapıldı.

• Esenyurt’a Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’ni açıldı. 
Farklı branşlarda 17 bin 940 kadına 84 bin 421 
sağlık taraması hizmeti verildi.

• Kıraç Belediyesi yaya alanı düzenleme çalışmaları 
yapıldı

• Esenyurt Köprülü Kavşağı, Tem Bağlantı Yolu 
korkuluk çalışmaları yapıldı.

Devam Eden Yatırım ve Hizmetler:
• Esenyurt ilçesine de hizmet verecek Ambarlı Atık 

Su Arıtma Tesisi inşaatı. 
• Kıraç Eğitim ve Uygulama Merkezi inşaatı.
• Saadetdere İlköğretim Okulu inşaatı (50 derslikli).
• Kıraç İtfaiye Binaları inşaatı.
• Haramidere Mezarlık Dere Islahı inşaatı. 

Planlanan Yatırım ve Hizmetler:
• Büyükçekmece-Esenyurt (25 kilometre) Raylı 

Sistem Hattı, Esenyurt-Avcılar (10,5 kilometre) 
Raylı Sistem Hattı ve Esenyurt-Bağcılar (12 
kilometre) Raylı Sistem Hattı’nın etüt planlaması 
yapıldı.

• Esenyurt’a 2 bin 600 adet toplu konut 
programlandı.

Esenyurt’un çehresini değiştiren yatırımlar...
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BayramPaşa’ya Beş yılDa ilçe BeleDiyesiyle BirliKte
256 MİLYON TL’LİK hizmet götüren BüyüKşehir BeleDiyesi, son 

olaraK yaKlaşıK 23 MİLYON TL’LİK yatırımı halKa sunDu. açılış 
törenine Katılan BaşKan KaDir toPBaş, istanBul sevDasıyla 

ProJe ürettiKlerini ve güçlerini milletten alDıKlarını 
söyleDi. 

- İSTANBUL BÜLTENİ  

İstanbul
sevdasıyla hizmete,

hız kesmeden devam!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ve Bayrampaşa Belediyesi’nin iş-
birliğiyle ilçeye kazandırılan işler 
bir bir hizmete alınıyor. Son beş yıl 
içerisinde sadece bu ilçeye 256 mil-
yon TL’lik yatırım yapan Büyükşehir 
Belediyesi, 27 Şubat’ta düzenlenen 
bir törenle 23 milyon TL’lik yatı-
rımı daha hizmete aldı. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ile Bayrampaşa Belediye 
Başkanı Hüseyin Bürge’nin ev sa-
hipliği yaptığı törene Devlet Bakanı 
ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Abdulkadir Aksu, Kosova İçişleri 
Bakanı Zenun Pajaziti ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Toplu açılışı yapı-
lan yatırımlar arasında Edirnekapı-

Sultançiftliği Tramvayı başta olmak 
üzere, itfaiye binası ve üç yeni okul, 
spor kompleksi, yeşil alanlarıyla pek 
çok cadde ve kavşak da yer alıyor.
Bayrampaşa Cezaevi önünde dü-
zenlenen törendeki konuşmasında 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ve Başkan Kadir Topbaş ikilisinin 

İstanbul’a çok şey kattığını vurgu-
layan Bağış, “Güzel hizmetlerinden 
dolayı Başkanımız Kadir Topbaş’a 
teşekkür ediyorum. O gerçek bir 
İstanbul beyefendisi. Kendisi, 
İstanbul’un tarihinde görülmemiş 
altyapı projelerini gerçekleştirdi. 
Sadece metrobüs, her gün 500 
binden fazla kişiyi son derece em-
niyetli ve hızlı bir şekilde evine, 
işine ulaştırıyor. Yine Başkanımız 
Topbaş, deniz ulaşımında yeni çı-
ğırlar açtı. Melen’den getirdiği 
suyla İstanbul’un 20-30 yıllık su 
sorunu ortadan kalktı. Bir İstanbul-
lu olarak onun hizmetlerinden çok 
memnunum. Sizlerin de memnun 
olduğunuzu düşünüyorum” dedi. 
İstanbul’un Avrupa Kültür Başken-

ti olmasında Başkan Topbaş’ın çok 
büyük emeği bulunduğunu vur-
gulayan Bağış, Hüseyin Bürge’nin 
Belediye Başkanlığı yaptığı 15 yılda 
Bayrampaşa’nın nereden nereye 
geldiğini de herkesin gördüğünü de 
sözlerine ekledi.
Başkan Kadir Topbaş da gece gün-

düz demeden İstanbul’a hizmet sev-
dalarını aktardıklarını belirterek, beş 
yılda 25 milyar TL yatırım yaptıkları-
nı, ulaşıma 12 milyar TL ayırarak çok 
önemli projeleri hayata geçirdik-
lerini söyledi. Hizmetleri halkla ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla kol kola 
girerek gerçekleştirdiklerini vurgu-
layan Başkan Topbaş, konuşmasın-
da şunları söyledi: “Bizim sevda-
mız, yarınlarımızı hazırlayıp Türkiye 
Cumhuriyeti’nin gücünün hissedil-
mesini sağlamak. Bugün sadece İSKİ 
5 milyar TL yatırım yaptı. İstanbul’un 
ilçe ve beldelerine 20 milyar TL yatı-
rım yaptık. Altyapıdan ulaşıma, sağ-
lıktan sosyal tesislere ve spora kadar 
kentin her türlü sorununu çözümün-
de biz varız. Göreve geldiğimizde 
plansız olan şehri bugünlere taşı-
dık. Doğalgazı Çatalca’ya, Silivri’ye, 
Beykoz’a, Şile’ye ve Adalar’a kadar 
taşıdık. Hanımların kuyu suyuyla 
çamaşır yıkadığı köylere kadar içi-
lebilir kalitede su götürdük. Toplu 
ulaşımda attığımız adımlar küçüm-
senmeyecek kadar çok. Göreve 
geldiğimiz 2004 yılı başında, günlük 
toplu taşım kullanım oranı 6 milyon 
200 bindi. Şimdi her gün 12 milyon 
kişi toplu taşımayı kullanarak evine, 
işine, gezmesine gidiyor. Kültür mer-
kezlerinin ve tiyatroların sayılarını 
artırdık. Şehir Tiyatroları’nın koltuk 
sayısını iki katına çıkardık. İşimiz bizi 
zaten anlatıyor. Metrobüste, metro-
da, deniz takside, evinizdeki temiz 
suda bizi görüyorsunuz.”
Bütün yol, kavşak ve altyapı çalış-
maları sırasında toplam 500 kilo-
metre fiberoptik kablo döşeyerek 
internet, iletişim gibi hizmetlerin 
daha kaliteli alınmasına zemin ha-
zırladıklarını ifade eden Başkan 
Topbaş, kent için yapılan çalışmaları 
şu sözlerle özetledi: “İstanbul’da gö-
reve başladıktan bugüne kadar 189 
kavşak ve yol düzenlemesi bitirdik. 
302 kilometre yol yaptık. 17 milyon 
metrekare park ilave ettik bu şehre. 
Göreve geldiğimizde 44 kilomet-
re olan raylı sistemi dönemimizde 
73 kilometreye çıkardık. 54,5 kilo-
metrelik metro inşaatımız da hızla 

>>

2004 yılından bugüne kadar Bayrampaşa’ya tam 
olarak 192 milyon 387 bin 854 TL’lik hizmet götüren 
Büyükşehir Belediyesi, törenle açılışı yapılan işler 
için ayrıca 22 milyon 916 bin 518 Lira harcadı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu harcama 
karşılığında 10 bin metre atık su hattı döşedi, ilçe 
genelindeki cadde ve sokakların, yaya alanlarının 
ve Maltepe Topkapı caddesi’nin düzenlenmesini 
sağladı, Abdi İpekçi Numunebağı caddesi’nin 

aydınlatılmasını gerçekleştirdi, birçok cadde ve 
sokağı asfaltladı. Yine Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Bayrampaşa Spor Kompleksi 
ile Altıntepesi Kat Otoparkı ve Yeşil Alan Düzenleme 
inşatlarına devam ediyor. Gelecek dönemde 
Yenidoğan Mahallesi Demirkapı caddesi üzerinde 
zeminaltı otopark inşaatı yapmayı planlayan 
Büyükşehir Belediyesi’nin, ilçede bugüne kadar 
tamamladığı işler şunlar: 

• Edirnekapı-Sultançiftliği 
Tramvayı tamamlandı.

• Üç kavşak, üstgeçit ve yol 
(Metris Kavşağı, Bayrampaşa 
Kadife Kavşağı ve Bağlantı 
Yolları, Bayrampaşa Yaya 
Üstgeçidi) yapıldı.

• İlçedeki doğalgaz kullanımı 
yüzde 100’e ulaştı ve 
Bayrampaşa’ya toplam 5 bin 
578 metre doğalgaz hattı 
döşendi. 

• cevatpaşa, Bayrampaşa 
Merkez İSMEK’lerde toplam 10 
bin 582 kursiyere eğitim verildi.

• 27 okula yazıcı, tarayıcı, 
projeksiyon, bilgisayar ve ses 
sistemi alındı.

• Bir okula fen laboratuvarı, 
bir okula fizik laboratuvarı ve 
bir okula kimya laboratuvarı 
yapıldı.

• Bayrampaşa Spor Kompleksi 
Bilgi Erişim Merkezi açıldı. Üye 
sayısı 1235 kişi olan merkezde 
18 bilgisayarla hizmet veriliyor.

• 2 bin 211 adedi yangın olmak 

üzere 3 bin 44 itfaiye olaya 
müdahale etti.

• Dört yeni itfaiye aracı alındı.
• Bayrampaşa İtfaiye Binası 

yapıldı.
• Bayrampaşa Kültür 

Merkezi’nde 24 çocuk oyunu, 
24 konser gerçekleştirildi.

• parklara; çocuk oyun grubu, 
fitness aletleri ve kent 
mobilyaları yerleştirildi.

• Kavşak, yol, park, bahçe, yeşil 
alanların bakım ve onarımı 
yapıldı.

• Bayrampaşa Mezarlığı’nın 
bitkilendirme ve 
rehabilitasyonu yapıldı.

• Mehmet Akif parkı ile Yahya 
Kemal parkı yapıldı.

• Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi 
ile Görüntüleme Merkezi açıldı. 
Farklı branşlarda 19 bin 900 
kadına, 124 bin 468 sağlık 
tarama hizmeti verildi.

• 74 bin 99 adet evde sağlık 
hizmeti verildi.

• Bayrampaşa Özürlüler 

Merkezi’ni açıldı. Merkezde 
154 zihinsel özürlü öğrenciye 
hizmet verildi.

• Özürlülere ücretsiz servis 
hizmeti verildi, veriliyor. 

• İlçe genelindeki ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara yardım eli uzatıldı.

• Toplam 7940 eğitim seti 
dağıtıldı.

• Bayrampaşa Spor 
Kompleksi’nde, basketbol, 
voleybol, tenis, Uzakdoğu 
sporları ve masa tenisi 
branşlarında toplam 1 milyon 
134 bin 415 bin kişiye hizmet 
verildi.

• Vatandaşlara tesislerde 
ücretsiz spor hizmeti veriliyor.

• Dört okula kapalı spor salonu 
yapıldı (Osmangazi İlköğretim 
Okulu, Mobil İlköğretim Okulu, 
cevatpaşa İlköğretim Okulu, 
İnönü Işın İkinci Endüstri 
Meslek Lisesi).

• Bayrampaşa Stadı’na sentetik 
çim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin imzasını taşıyan işler
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sürüyor. Bunun 27 kilometresini bu 
yılsonunda açacağız. 82 kilometre-
lik metro hattını da ihale aşaması-
na getirdik. Göreve başladığımızda 
İstanbul’da raylı sistemi günde 402 
bin kişi kullanıyordu, şu an 1 milyon 
300 bin kişi kullanıyor. Yatırımları-
mızın tamamlanmasıyla 2012’de 7 
milyon kişi her gün raylı sistem kul-
lanacak. Hedefler büyük. Öte yan-
dan, beş yılda İstanbul’a 17 özürlü-
ler merkezi kazandırdık. Özürlülere 
ve yaşlılara evde bakım hizmetleri-
miz, kadın aile sağlığı merkezlerinde 
ücretsiz verilen sağlık hizmetlerimiz 
aralıksız devam ediyor. Şu ana kadar 
671 bin kadın, bu merkezlerimizden 
hizmet aldı. İSMEK’te bu yıl 230 bin 
kişi eğitim görüyor. İşgal edilen sa-
hilleri tekrar halkımızla buluşturduk. 
İstanbul’un denizleri halkımız tara-
fından kullanılır hale geldi ve sekiz 
halk plajı açtık. Günde 15 bin ton 
çöpün toplandığı bu şehrin, New 
York’tan daha temiz olduğu söyle-
niyor. Her yerde halkımızın yanın-
dayız. Çünkü ‘insanı yücelt ki devlet 

yücelsin’ anlayışıyla hizmet ediyo-
ruz. Bu şehre ve bu ülkeye hizmet 
sevdamız var. Gücümüzü de millet-
ten alıyoruz” dedi.

Tutukevinden 
kültür merkezine... 

“Çağlayan’daki en kıymetli arazimi-
zi Adalet Bakanlığı’na adliye sarayı 
olarak verirken kültür ve sanat mer-
kezi yapmak amacıyla Bayrampaşa 
Cezaevi ve Sultanahmet Adliyesi’ni 
istedik. Önümüzdeki dönemde bu-
rayı, yeşil alanları olan kültür mer-
kezi haline getirmeyi hedefliyoruz” 
diyen Kadir Topbaş, cezaevi arazisi-
nin bir kısmının Bayrampaşa Devlet 
Hastanesi’ne verileceğini, cezaevi 
yanındaki TEM yolunun üstünün 
kapatılarak yol üzerinin de yeşil 
alan olacağını kaydetti. Topbaş, 
“İstanbul’da tüm yaşam alanları-
nın meydanlara ihtiyacı var. Batı, 
meydanlara demokrasi alanları 
diyor. Bayrampaşa’da da meydan-
lara ihtiyaç var. Burada özellikle 
TEM yoluyla ayrılan Altıntepsi Ma-

hallesi ile Muratpaşa ve İsmetpaşa 
mahallelerinin arasındaki ilişkiyi 
kurmak adına 200 metrelik yolun 
üstünü kapatacağız, yeşil alan ya-
pacağız. Yürüyerek karşıya geçe-
ceksiniz ve burada oturup dinlene-
bileceksiniz. Bu bölge için önemli 
bir yaşam alanı olacak” dedi. Baş-
kan Kadir Topbaş, önümüzdeki 
yıl bitirecekleri Bayrampaşa Spor 
Kompleksi’ne, Bayrampaşalı olan 
ve NBA’de oynayan Milli Basket-
bolcu Hidayet Türkoğlu’nun adının 
verilmesi için Belediye Meclisi’ne 
teklif götüreceklerini de belirterek, 
“Bu kadar güzel bir insanın isminin 
Bayrampaşa’da yaşamasını arzu 
ederiz. Eminim meclisimiz bu teklifi 
kabul edecek” dedi.
Törende bir konuşma yapan Ko-
sova İçişleri Bakanı Zenun Pajaziti, 
İstanbul’da bir parka Kosava’nın sa-
vaş kahramanı Adem Yeşari’nin is-
minin verilmesi için kendilerinin bu 
törene davet edilmesinin bağımsız 
devlet olduktan sonra aldıkları en 
önemli davet olduğunu vurgulaya-
rak, “Kosova’nın bağımsızlık ve öz-
gürlük mücadelesine gösterebilecek 
daha büyük bir saygı yoktu” dedi.
Bayrampaşa Belediye Başkanı 
Hüseyin Bürge ise, Bayrampaşa 
Cezaevi’nde yaşanan çatışmaların 
bölge halkının psikolojisini yıllar-
ca olumsuz bir şekilde etkilediğini 
belirterek, ilk balyozu vurmalarının 
ardından cezaevinin tarihe karışa-
cak olmasını memnuniyetle karşı-
ladıklarını söyledi. Bürge, “Realist 
politikacılar olarak Bayrampaşa 
Cezaevi’nin yıkılacağı sözünü ver-
dik ve bu sözü tuttuk” diyerek duy-
gu ve düşüncelerini aktardı.
Törende konuşmaların ardından 
kurdele kesilerek İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin ve Bayrampa-
şa Belediyesi’nin yaptığı yatırım-
ların toplu açılışı gerçekleştirildi. 
Daha sonra kapatılan Bayrampaşa 
Cezaevi’nin dış duvarına ilk balyo-
zu Abdülkadir Aksu ve Başkan Top-
baş ve Hüseyin Bürge vurarak yıkım 
işlemini başlattı. Yıkıma kepçelerle 
devam edildi. n

İlçesinin İstanbul’a yaraşır bir hal alabilmesi için bir dizi yatırım hamlesinde 
bulunan Bayrampaşa Belediyesi’nin, 61 milyar 35 bin 865 TL’ye mal olan 
hizmetleri şunlar: 

• Tuna caddesi Sosyal Tesisi 
Binası Ve Bilim Merkezi.

• Orta Mahallesi kreş inşaatı 
(Bayram Yuva-2).

• Kocatepe Mahallesi zeminaltı 
otoparkı. 

• Afet Merkezi-Kurban Satış ve 
Kesim Yeri- Sabit pazar ve yeşil 
alan düzenleme işi. 

• Bayrampaşa Spor Evi.
• Bayrampaşa Belediye Stadı ve 

Sosyal Tesisi. 
• Bedaş-İSKİ-İGDAş vezneleri. 
• Sabri Akpınar parkı Spor 

Tesisleri. 
• Dört adet park yapımı (şehit 

Adem Yaşari parkı, şehit zafer 
Gürcan Işık parkı, Konçoğlu 
parkı, Dökümcüler parkı).

• Diğer park ve refüjler. 

• çam Sokak özellikli yol 
düzenleme işi. 

• Yedi adet özellikli yol 
düzenlemesi (19. Sokak, Bağlar 
caddesi, çınar - Ersan Sokak, 
Kosova caddesi, Ordu caddesi 
-Okul - Mektep Sokak, İstiklal 
caddesi). 

• Gençlik Sitesi (www.on5yirmi5.
com).

• çağrı Merkezi.
• Akıllı Kent Otomasyon Sistemi 

(AKOS).
• İstihdam çalışması.
• Balkan Kültür Merkezi çalışma 

Ofisi.
• Taksi durakları modernizasyonu.
• çıkmaz sokak salışmaları
• çevik Kuvvet Restorasyon 

projesi

Bayrampaşa Belediyesi’nin çalışmaları
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BÜYÜKşEHİR BELEDİYESİ, DÜNYANIN EN 
MODERN 12 YENİ SİVİL SAVUNMA ARAcINI 
HİzMETE ALDI. 4,5 mİlyon tl’yE mal olan 
araçları kamuoyuna tanıtan Başkan 
topBaş, “TÜRKİYE’DEKİ TÜM BELEDİYELER 
ARASINDA ISO–9001 KALİTE SAHİBİ TEK SİVİL 
SAVUNMA EKİBİNE SAHİBİz” DEDİ. 

En modern sivil 
savunma araçları 
İstanbul’da… 

>> İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
dünyanın en modern 12 yeni sivil 
savunma aracını hizmete alarak 
olası bir depreme karşı ekipmanını 
güçlendirdi. Sivil savunma ekip-
lerinin kullanacağı yeni araçların 
hizmete alınma töreni İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katılımıyla Dolmabahçe 
Meydanı’nda gerçekleştirildi. Tö-
rende bazı milletvekilleri, Büyük-
şehir Bürokratları ve çok sayıda 
vatandaş da yer aldı.

Törende davetlilelere hitap eden 
Başkan Kadir Topbaş, yaklaşık 4,5 
milyon TL’ye mal olan 12 yeni sivil 
savunma aracıyla daha da güçlenen 
sivil savunma ekiplerinin İstanbullu-
ların daha güvenli ve huzurlu yaşa-
masının teminatı olacağını belirtti. 
“Dünyadan etkilenen değil, dünya-
yı etkileyen” bir İstanbul için gece 
gündüz, hız kesmeden çalıştıklarını 
belirten Başkan, “Ulaşımdan kültür 
sanata, çevreden konuta yaptığı-
mız tüm hizmetleri bu vizyona göre 
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yapılandırıyoruz. Fakat dünyayı et-
kileyen bir kent olmak için sadece 
altyapı sorunlarını çözmek yeterli 
değil. Aynı zamanda afetlere hızla 
müdahale edilen güvenli bir kent 
de olmak gerekiyor. Çünkü dünya 
kentleri, büyük beyinleri, bilişim, 
finans gibi kompleks sektörlerin 
temsilcilerini barındıran, yaşam 
standartları yüksek kentlerdir” 
dedi. 
Acil müdahale sistemi olmayan, 
afetlere karşı korumasız kentlere 
stratejik sektörleri ya da kalifiye 
elemanları çekmenin son derece 
zor olacağını, bu nedenle de afet 
ve depremle mücadeleye ayrı bir 
önem verdiklerini belirten Başkan, 
konuşmasının devamında şunları 
söyledi: “İstanbul, yoğun bir hare-
ketliliğe sahip, 12,6 milyonluk bir 
kent. Bu kadar büyük bir kentte 
ister istemez birçok kazayla, yan-
gınla karşılaşıyoruz. Yaz aylarında 
12, kış aylarında 15 dakikada bir 

yangın, kaza, kurtarma gibi olay-
lara müdahale ediyoruz. Asılsız 
ihbarlarla birlikte günde 2 bin ara-
maya cevap veriyoruz. İşte bütün 
bu yoğunlukla baş edebilmek, vakit 
kaybetmeden mücadele edebilmek 
için AKOM’dan sivil savunmaya, 
ilgili tüm ekiplerimizi güçlendiriyo-
ruz. Tarihî birikimi, kentimizi, dün-
ya kentleri arasında öne çıkarıyor. 
Fakat aynı zamanda dar sokakla-
rıyla, ahşap binalarıyla acil müda-
hale açısından bazı özel şartlar da 
doğuruyor. Bu sebeple ekiplerimi-
zi güçlendirirken İstanbul’un özel 
şartlarını dikkate alıyoruz. İtfaiye-
mize aldığımız dar sokak araçları ve 
Koca Yusuflar gibi… Sivil savunma 
ekibimizi de kentin bu özel şartları-
na göre güçlendiriyoruz.”

Olağanüstü durumlarda 
kesintisiz iletişim...

Hizmete alınan ve 600 metre uzak-
lığa kadar fotoğraf çekme özelliği 

bulunan komuta kontrol aracında 
bilgileri depolayabilen merkezi sis-
tem bilgisayar var. Araçla ilgili bilgi 
veren Başkan Topbaş, “Bunlara ek 
olarak araçta iki tam donanımlı ko-
muta bilgisayarı ve çekilen görün-
tülerin izlenebildiği bir LCD ekran 
da mevcut. Hava durumunu göste-
ren seyyar meteoroloji istasyonu ve 
kesintisiz elektrik sağlayan güç kay-
nağının yanı sıra araçta yazıcı, faks, 
tarayıcı ve iki uydu telefonu da yer 
almakta. Kesintisiz internet ve ileti-
şim sağlayabilen ve Türkiye’nin hiç-
bir yerinde olmayan 4x4 bu aracın 
bize maliyeti yaklaşık 624 bin TL. 
Öte yandan, burada tanıtımını yap-
tığımız kurtarma araçlarında ise 80 
farklı malzeme var. Bunlar afet ya 
da zincirleme kaza, tren kazası gibi 
büyük kazalarda kullanılabilecek 
son teknolojili cihazlar. Gelişmiş 
ülkelerde sivil savunma ekiplerinde 

hangi malzemeler kullanılıyorsa, 
aynılarından bizim araçlarımızda 
da var. Bir başka deyişle bu alanda 
da büyük düşünüyoruz ve gelişmiş 
ülkelerle yarışıyoruz. Bu malzeme-
ler personel tarafından, olay anın-
da, rahatlıkla taşınacak boyut ve 
ağırlıkta. İstanbul’a kazandırdığımız 
beş kurtarma aracının bize toplam 
maliyeti yaklaşık 3 milyon 615 bin 
TL oldu. Kurtarma vincimiz ise 5 
ton kaldırma kapasiteli ve hidrolik 
pompalı arka kafaya sahip. Mali-
yeti, 156 bin TL. Deniz kazalarına 
müdahale etmek için aldığımız beş 
kurtarma botunun ise toplam mali-
yeti yaklaşık 40 bin TL” dedi.

ISO–9001 Kalite Belgeli 
tek sivil savunma!

Olası afet ve depremlere hazırlık 
konusunda son derece titiz çalış-
malar yürüttüklerinin altını çizen 

Başkan, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi arama kurtarma birliğinin ISO–
9001 kalite belgesine sahip olduğu-
na da dikkat çekti. Başkan Topbaş, 
“Türkiye’deki tüm arama kurtarma 
ekipleri arasında ISO–9001 kalite 
belgesi sadece bizde var. Bu ekip, 
sizlerin güven ve huzuru için top-
lam 113 personeli, dört K–9 köpe-
ği, 23 aracıyla, günde üç vardiya 
halinde sürekli nöbette” dedi. Afet 
ve depremle mücadelenin sadece 
sivil savunma ekiplerinin güçlen-
dirilmesinden ibaret olmadığının 
altını çizen Topbaş, konuşmasını şu 
sözlerle tamamladı: “Biz, insanları 
enkaz altından kurtarmayı değil, 
enkaz altında kalmamalarını amaç-
lıyoruz. Bu amaçla son beş yılda bu 
alana 1 milyar 19 milyon yatırım 
yaptık. İtfaiye binaları güçlendirdik, 
köprülerdeki çalışmalar sürüyor. 
Acil müdahale planı hazırladık. Acil 

müdahale ve erken uyarı sistemi-
ni AKOM’a bağladık. Böylece afet 
sonrası beş dakikada hasarlı böl-
geler belirlenecek. Deprem Master 
Planı hazırladık. Deprem ve afet 
verilerini 1/100 binlik Çevre Düzeni 
Planı’na işledik. Depremde 10 risk-
li ilçe belirledik. Zeytinburnu’nda 
bina tarama çalışmalarını bitirdik 
ve Sümer Mahallesi’nde deprem 
dönüşümü başlattık. Fatih, Küçük-
çekmece, Bayrampaşa, Güngören 
ve Bahçelievler’de toplam 155 bin 
binada tarama çalışmaları tamam-
landı. İGDAŞ yatırımlarını, deprem 
gerçeğini dikkate alarak hayata ge-
çirdik. Lojistik Merkezi, afet zama-
nında günde 250 bin kişiye yemek 
çıkaracak kapasitede. Afet anından 
kesintisiz haberleşme için yaklaşık 
200 kilometre fiber optik ağ dö-
şedik. Sayısı dokuz olan deprem 
izleme ve kayıt istasyonunu 18’e 
çıkardık. Yine İstanbul’un iki yaka-
sında birer afet deposu oluşturduk. 
Bunlara ek olarak 75 bin kişiye yan-
gın, kurtarma ve ilkyardım eğitim-
leri verdik. 6 bin metrekarelik do-
ğal afetler eğitim parkının temelini 
bu yıl atıyoruz. Bu ebatta bir tesis 
Türkiye’de ilk olacak. Bu parkta 
200 kişilik planeteryum (keşif kub-
besi), ilk yardım deneyim bölümü, 
deprem sarsıntı odası, duman de-
neyim odası, yangın söndürme de-
neyim bölümü, üç boyutlu görüntü 
(sıvılaşma, tsunami v.b simülasyon-
ları) bölümü olacak. Sizlerin can ve 
mal güvenli bizler için çok önemli. 
Bu sebeple deprem ve afet konula-
rında bundan sonra da hız kesme-
den yatırım yapmayı sürdüreceğiz. 
Bugün hizmete aldığımız araçların 
bu konuda ekiplerimizi daha da 
güçlendireceği bir gerçek. Fakat 
yine de bu araçları hiç kullanmak 
zorunda kalmamayı dilerim.” 
Törende konuşmaların ardından Baş-
kan Topbaş ve beraberindekiler, kur-
dele keserek araçları hizmete aldı. 
Ardından da iki K–9 köpeğinin yaptı-
ğı gösteri ilgiyle izlendi. Başkan, daha 
sonra basın mensuplarına hizmete 
alınan araçları tek tek tanıttı. n 

BAşKAN TOpBAş, TÖRENDE YApTIğI KONUşMADA, 
“Bİz, İNSANLARIN ENKAz ALTINDA KALMAMALARI İçİN 
çALIşIYORUz. Bu amaçla Son BEş yılda Bu alana  
1 mİlyar 19 mİlyon yatırım yaptık” dEdİ. 
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29 mart yErEl SEçİmlErİ
nEdEnİylE İStanBul’un hEr
İlçESİnİ, hEr CaddESİnİ, hEr 

mahallESİnİ dolaşan VE 
BURALARDA YAşAYANLARLA BİR 
ARAYA GELEN BAşKAN TOpBAş, 
BEş YIL İçERİSİNDE YApILANLARI 
ÖzETLEDİ. BAşKAN, HER GİTTİğİ 

YERDE YApILANLARIN GÖz ÖNÜNDE 
BULUNDURULARAK OY KULLANILMASI 

RİcASINDA BULUNDU.
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Sancaktepe’yi ziyaret eden Başkan Top-
baş, önce AK Partili kadınlarla, ardından 
da iki ayrı fabrikada işçilerle buluştu. 
Sancaktepe’ye kadar uzanacak metronun 
temelini bu yıl atacaklarını müjdeleyen 
Topbaş, “Dönemimizde toplam 136 ki-
lometre metro hattı tamamlayacağız. 
İcraatlarımıza başkalarının hayalleri bile 
yetişemez” dedi. AK Parti Sancaktepe Be-
lediye Başkanı Adayı İsmail Erdem ile bir-
likte Kadın Kolları Teşkilatı’nın organize 
ettiği kahvaltılı toplantıya katılan Başkan, 
yaptığı konuşmada, “Biz işimizle ortada-
yız. Ekibimizle 365 gün 24 saat, tatil bile 
yapmadan çalıştık ve geride bıraktığımız 
beş yılda İstanbul’a her alanda 25 milyar 
TL yatırım yaptık. Raylı sistemlerimizle 
şu anda 1 milyon 200 bin kişiyi taşıyo-
ruz. Göreve geldiğimizde bu rakam 420 
bindi. 2012 yılında, günde 7 milyon kişiyi 
metroyla taşıyacağız. Bu kapsamda San-
caktepe de artık metroya kavuşuyor. İha-
le aşamasına getirdiğimiz, 1 milyar 250 
milyon Dolar’lık yatırım olan Üsküdar-

Ümraniye-Tepeüstü-Çekmeköy Metro 
Hattı’nın inşaatı bu yıl içinde başlayacak. 
Bu hatla sizler Üsküdar’a oradan da Mar-
maray bağlantısıyla Tarihi Yarımada’ya, 
Taksim’e, Maslak’a ve Olimpiyat Stadı’na 
kadar hızlı ve konforlu şekilde gidebile-
ceksiniz” dedi. Daha sonra Sancaktepeli 
işadamlarıyla bir araya gelen, ardından 
da Viko ve Örsan fabrikalarını gezerek 
işçilerle sohbet edip birlikte yemek yiyen 
Başkan, “Hangi görev ve sektörde olur-
sak olalım, hepimiz ülkemizin daha farklı 
noktalara gelmesi için üzerimize düşen 

görevi en iyi şekilde yapmak zorundayız. 
Çalışanlar olarak sizlerin işinize fabrika 
sahibi gibi hassasiyet gösterdiğinize inanı-
yorum. Böyle olduğu takdirde hem sizler 
emeğinizin karşılığını alırsınız hem de Türk 
ekonomisi gelişir. Japonya’da, Amerika’da 
ve Almanya’da aynı sektörde çalışanlarla 
rekabet halindesiniz. Ürününüzü ne ka-
dar kaliteli yaparsanız Türkiye’nin dünya 
pazarındaki pastası da o kadar büyür. Biz-
ler de nerede insan varsa oraya en kaliteli 
hizmeti en kısa zamanda götürmek için 
çalışıyoruz” dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Adayı Oğuz 
Satıcı ile birlikte ilçenin cadde ve sokak-
larını dolaşan Başkan Kadir Topbaş, esnaf 
ve vatandaşlarla sohbet etti; karanfil da-
ğıttı. Sağanak yağmura rağmen İstanbul 
ve Ebuzziya Caddeleri boyunca gezisini 
sürdüren Başkan Topbaş’a vatandaşlar-
dan büyük destek vardı. Oğuz Satıcı ile 
birlikte daha sonra Bakırköy İşadamları 
Derneği’ni ziyaret eden Kadir Topbaş, 
1985 yılından beri Bakırköy’de yaşadığını 
ve 1996 seçimlerinde Bakırköy Belediye 
Başkanı adayı olduğunu belirterek, “6 
Haziran 1996’da seçim oldu. ‘O günden 
bugüne ne değişti? Bakırköy hak ettiği 
hizmeti aldı mı?’ diye bakıyorum. Ma-
alesef Bakırköy’de bizim yaptığımız sa-
hiller dışında sosyal donatı alanları yok. 
Memnunsanız devam etsin. Bakırköy’de 
yaşayan biri olarak ben memnun deği-
lim” dedi. Konuşmasında Bakırköy’e ya-
pılacak iki ayrı metro projesini de anlatan 
Başkan, 8,5 kilometrelik Bakırköy-Kirazlı-
Bağcılar Metro Hattı’nın ihalesini bu yıl 
yapacaklarını ve bu güzergâh üzerinden 
Mahmutbey-İkitelli ve Olimpiyat Stadı’na 
erişim sağlanacağını söyledi. Diğer hattın 

ise Bakırköy’den Beylikdüzü’ne uzanan 
18 istasyonlu 25 kilometrelik bir metro 
hattı olduğunu anlatan Kadir Topbaş, bu 
hatların Beşiktaş’tan başlayarak bir yay 
çizip Çağlayan-Mecidiyeköy-Alibeyköy-
Tekstilkent ve İkitelli’ye uzanan metro 
hattıyla entegre hale geleceğini kaydetti.
Temalı hale getirdikleri Florya’daki Ak-
varyum Projesi ile önümüzdeki dönem 
başlayacakları Botanik Bahçesi’nin öne-
mine dikkat çeken Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Florya’daki akvaryum 
dünyanın bir numarası olacak. Florya’da 
ayrıca İstanbul Üniversitesi’yle işbirliğiyle 
Botanik Bahçesi yapacağız. Avrupa’nın 
en büyük botanik bahçesine sahip ola-
cağız. Dünyayla yarışan bir kent İstanbul. 
Bakırköy’de bunca şeyin dışında çok daha 
fazla işler yapabilirdik. Ancak bunun için 
bizimle uyum içersinde çalışacak bir be-
lediye başkanı gerekiyor. Bu nedenle, 
bugün AK Parti Bakırköy Belediye Başkan 
adayımız Oğuz Satıcı ile birlikte aranızda-
yız. Kendisi mümtaz bir işadamı ve dünya-
yı çok iyi tanıyan bir insan. Oğuz Satıcı’yı 
seçerseniz Bakırköy kazanır. Bu kadar net 
söylüyorum.”

AK Parti İlçe Teşkilatı ile birlikte Kartal’a giden Başkan Kadir Topbaş, 
önce Seçim Koordinasyon Merkezi’ni açtı, daha sonra Kartal Cemevi’ni 
ziyaret etti. Cemevi Başkanı Aziz Aslan ve Yönetim Kurulu Üyeleri’yle 
bir araya gelen Başkan Topbaş, daha sonra alevi vatandaşlarla sohbet 
etti ve sıkıntılarını dinledi. Cemevi ile ilgili imar sorununun kısa süre-
de çözülmesi için daha önce çalışma başlattıklarını hatırlatan Başkan 
Topbaş, “Asla seçime endeksli iş yapmıyoruz. Hizmetlerimiz başkanlı-
ğımız süresince bütün İstanbul’u kapsadı” dedi. Kendi arabaları ve din 
görevlileriyle gömü işlemini yapmak isteyen Aziz Aslan’ı yanıtlayan 
Başkan, “Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağım. Gerekirse Belediye 
Meclisimiz konuyla ilgili bir karar alır ve bu işi bir kesinliğe kavuşturu-
ruz. Böyle bir sıkıntınız kalmaz” dedi. Ziyaretin ardından basın men-
suplarıyla bir araya gelen Başkan, bir gazetecinin “Son dönemlerde 
yapılan alevi açılımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu karşı-
sında, “Vatandaş hizmet istiyor. İnsanlar nasıl mutlu olmak istiyorsa 
onlara o mutluluğu vermek zorundayız. Yoksa herkesi bir kalıba soka-
mayız; demokrasiye uymaz bu ve hakkımız yok zaten. Ülkenin barışı 
adına çok önemli bir konu bu... Birileri bunu kullanmaya çalıştı. Onlara 
artık bu fırsatı vermeyeceğiz” sözleriyle yanıtladı.

İlçe gezileri sırasında Büyükçekmece’ye giden Başkan Top-
baş, AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayı İlker Gürbüz ve AK 
Parti İlçe Teşkilatı’yla birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. İlçe-
nin birçok caddesinde dolaşarak esnafa “hayırlı işler” dile-
yen, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan’a 
büyük ilgi gösterildi. Halka karanfilin yanı sıra ilçeye yapılan 
yatırımları anlatan bir kitapçık dağıtan Başkan Kadir Topbaş, 
“Sizin yanınızdayız”, “Hizmetlerinizin devamını diliyoruz” 
gibi tezahüratlarla karşılandı. AK Parti olarak 29 Mart Yerel 
Seçimleri’nde hem Büyükşehir’de hem de Büyükçekmece’de 
halkın oyuna talip olduklarını ve yaptıklarının yapacaklarının 
teminatı olduğunu belirten Kadir Topbaş, “Büyükçekmece’ye, 
Silivri’ye metro, hayal bile edilemezdi… Önümüzdeki dö-
nem bunu birlikte yaşayacağız. Beş yılda bu şehre kattıkla-
rımızı hep birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. Önümüzdeki yerel 
seçimlerde sizler sandığa giderken siyasi partilerin evveline 
bakacaksınız, hangi partiden ne gördünüz iyi tartarak ona 
göre karar vereceksiniz. Bizim alnımız açık, hizmetlerimiz 
bizi yeterince anlatıyor” dedi.

Başkan 
Sancaktepe’de 
emekçilerle buluştu 

Başkan Topbaş,
Bakırköylülerle bir araya geldi 

Kartal’da sıcak karşılama Büyükçekmeceliler Başkan’ın yanında!
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Büyükçekmece’den sonra Bahçelievler’e giden Başkan Topbaş, 
tezahüratlar ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Seçim Koordi-
nasyon Merkezi’ni açan Başkan, Tavukçu Deresi’nin ıslahının 
tamamlandığını, artık sel baskınları ve acı olayların yaşanmaya-
cağını belirterek, “Yerel seçimlerde mühür yeniden sizde. Tüm 
partiler kendi fikirlerini, yaptıklarını ve yapacaklarını arz ede-
cekler. Sizler de bu partileri ve adayları geçmişlerine, güveni-
lirliklerine bakarak değerlendireceksiniz. Bahçelievler Belediye 
Başkanımız, vermiş olduğunuz emaneti bugüne kadar başarıyla 
taşıdı; şimdi yine başkanlığa talip. Bazı siyasi parti adayları çıkıp 
hayal satıyorlar. Ancak eminim manüplasyonların tesiri altında 
kalmayacaksınız. Her şey göz önünde, bu şehrin sorunlarını biz 
çözdük” dedi.
Halkla sohbet eden ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Kadir 
Topbaş, birlikte fotoğraf çektirme tekliflerini geri çevirmeyince 
yoğunluklar yaşandı. Başkan Topbaş’ın yanına yaklaşan yaşlı bir 
vatandaşın, “Başkanım, Evren Mahallesi’nde oturuyorum. Oraya 
zamanında giremiyorduk, şu an Paris gibi orası, çok güzel oldu, 
elinize sağlık” demesi, çevre sakinlerinin alkışlarıyla karşılandı. 
Topbaş, balkonlardan el sallayarak tezahüratta bulunan vatan-
daşlara da karanfiller attı. Yolda ayakkabılarına cila çektiren 
Topbaş, “Bakın hiç çamur yok. Onun için ayakkabılarıma yalnız 
kadife attırıyorum” dedi ve boyacıya 50 TL verdi.

İlçe ziyaretlerine Çekmeköy ile devam eden Başkan Topbaş, 
tekstil işçileriyle yemek yerken “İstanbul, zarif insanların yaşa-
dığı bir kent ve başkanlık da zarafet ister. Milletimiz, kendisiyle 
aynı duyguları paylaşmayanlara, seçimde gerekli cevabı bir kez 
daha verecektir” dedi.
AK Parti Çekmeköy Belediye Başkanı Adayı Ahmet Poyraz ve 
partililerle birlikte Seçim Koordinasyon Merkezi’ni açan Başkan 
Kadir Topbaş, olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların 
büyük ilgisiyle karşılandı. İlçe halkı ve esnafıyla sohbet eden Ka-
dir Topbaş, “İstanbul sizinle gurur duyuyor” tezahüratları arasın-
da seçim otobüsünden vatandaşları selamladı ve karanfil dağıttı. 
Başkan Topbaş, konuşmasının ardından Çekmeköy’deki Oba 
Tekstil Fabrikası’na gezerek işçilerle yemek yedi. Burada emek-
çilere hitap eden Kadir Topbaş, işçilere Türk ekonomisine yaptık-
ları katkılardan dolayı teşekkür etti. Başkan Kadir Topbaş, beş yıl 
içersinde İstanbul’da ve Çekmeköy’de çok şeyin değiştiğini hatır-
latarak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Beş yıl sonra burada bir daha 
konuşmak nasip olursa farklı bir Çekmeköy’ü gururla konuşaca-
ğız. Çekmeköy Belediye Başkan adayımızla birlikte el ele tutuşup 
sağlık, spor, kültür-sanatta bu ilçeyi ayağa kaldıracağız.”

Başkanı Kadir Topbaş, gezilerine 
Çekmeköy’ün ardından Tuzla’da devam 
etti. Tuzla Belediye Başkanı Mehmet De-
mirci ve AK Parti Tuzla Belediye Başkan 
Adayı Şadi Yazıcı’nın eşlik ettiği gezi bo-
yunca, AK Parti Seçim İrtibat Büroları’nı 
gezerek partililere görüşen Başkan, va-
tandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Tuzla 
Deri Sanayicileri Derneği’ni de ziyaret 
eden Başkan Topbaş, İdris Güllüce Kültür 
Merkezi’ni dolduran vatandaşlara yönelik 
konuşmasında İstanbul’a başarıyla hizmet 
etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti 
ve ekledi: “Tüm halkımız 29 Mart günü 
sandığa gittiğinde siyasi partilerinin du-
ruşlarına, güvenilirliklerine, geçmişlerine, 
omurgalı siyaset yapıp yapmadıklarına ve 
ülkeye neler katıp katmadıklarına baka-
rak oylarını verecek. Bu milletin ölçüsü 
kuyumcunun terazisinden daha hassastır. 
Milletine güvenmeyen, ‘bizim oyumuzla 
dağdaki çobanın oyu aynı mı’ diyenlere 

dersini vermenin zamanı geldi.”
Merkezi yönetimle uyum içinde 
İstanbul’un her köşesine çok önemli 
hizmetler götürdüklerini anlatan Baş-
kan Topbaş, geride bıraktıkları beş yılda 
İstanbul’a kattıkları eserlerin onuruyla 
ikinci döneme hazır olduklarını ifade etti. 
Başkan, “İstanbul’da yapılan yatırımlar ve 
hizmetler, Tuzla’daki yatırım ve çalışma-
larımız hayale sığmayacak kadar çok. Beş 
yıl öce ‘şunları yapacağız’ desek, bu ka-
dar yatırımın olacağına kimse inanmazdı. 
Tuzla’ya da her alanda toplam 620 milyon 
TL yatırım yaptık. İlçe belediyesinin bunu 
kendi kaynaklarıyla onlarca yılda yapma-
sı mümkün değildi. İstanbul’da yaşanlar, 
medeniyetin bütün nimetlerinden istifade 
etsin diye çalışıyoruz. Bu kapsamda met-
royu Tuzla’ya kadar getirmeyi planladık. 
Bütün samimiyetimle söylüyorum ki; AK 
Parti bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin ge-
lişmesi için çok büyük bir şanstır” dedi.

Sultangazi’ye giden ve AK Parti Belediye 
Başkan Adayı Cahit Altunay ile ilçenin 
cadde ve sokaklarını gezen Başkan Kadir 
Topbaş, diğer ilçelerdeki gibi yoğun ilgi ve 
“İstanbul seninle gurur duyuyor” tezahü-
ratıyla karşılandı. Vatandaşların ilgisine 
karanfil dağıtarak karşılık veren Topbaş, 
beraberindekilerle önce Sultangazi’deki 
Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılı-
şını gerçekleştirdi, ardından da AK Parti 
Sultangazi Kadın Kolları’nın düzenlediği 
toplantıya katıldı. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim 
çalışmaları boyunca 60 ayrı vilayeti geze-
ceğini belirten Başkan Kadir Topbaş, “Ben 
de 29 Mart’a kadar İstanbul’un her köşe-
sini karış karış gezeceğim. İstanbul’u ve 
Sultangazi’yi çok farklı noktalara taşımak 
için Cahit Altunay kardeşimizle birlikte 
sevginin ve fedakârlığın sembolü olan ka-
dın kollarımızın kapı kapı gezerek vatan-
daşlara hizmetlerimizi anlatacağına olan 

inancım tam. Kapı kapı dolaşacaksınız. 
İşinizin, evinizin çocuğunuzun olduğunu 
biliyorum, ancak her seçim döneminde 
olduğu gibi gerekli fedakârlığı göstere-
ceksiniz. Fedakârlığınız asla unutulmaz. 
Türkiye’nin geleceğini hazırlama sorum-
luluğunu üzerinde taşıyan bir partinin 
mensubu olarak bunun gururunu hep 
birlikte yaşıyoruz. Hizmetlerimizde büyük 
emeği ve alın teri olan kadın kollarımıza 
özellikle teşekkür ediyorum. Biz de sizden 
aldığımız destekle ‘kimsesizlerin kimi’ ol-
maya özen gösteriyoruz” dedi.
Konuşmasında Sultangazililere bir müjde 
veren Kadir Topbaş, “Burada dünyanın 
en büyük hayvanat bahçesini yapıyoruz. 
Topkapı’da yaptığımız Panorama 153 
Müzesi, nasıl dünyada bir numara ise, 
burada yapacağımız hayvanat bahçesi 
de dünyada bir numara olacak. Herkes 
konuşacak ve turistler özellikle buraya 
görmeye gelecekler” dedi.

Bahçelievler, Paris gibi oldu! Çekmeköy, 
coşku doluydu

Tuzlalılar geleceğe umutla bakıyor!Sultangazi’de sevgi seli
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Ümraniye’de eğitimciler, öğrenciler ve 
özürlülerle buluşan Başkan Topbaş, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime 
ve özürlülere yönelik hizmetlerinin de 
beş yıla sığmayacak kadar çok olduğu-
nu vurguladı. İlçe gezileri kapsamında 
vatandaşlarla buluşmaya devam eden İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, eğitimcilerle akşam yemeği yedi, 
ardından Haldun Alagaş Spor Salonu’nda 
engelli vatandaşlarla bir araya geldi ve 
Ümraniye Karslılar Derneği’ni ziyaret etti.
Ümraniye Belediyesi Nikâh Sarayı’nda 
eğitimcilere, “Kutsal bir görev yapıyor ve 
geleceğimizi hazırlıyorsunuz. Geleceği-
miz sizin ellerinizde” diyen Başkan Kadir 
Topbaş, dünyanın her alanda bir rekabet 
içinde olduğunu belirterek, şunları söyle-
di: “Öyle bir rekabet içerisindeyiz ki, sa-
niyesi, dakikası boş geçirildiğinde telafisi 
mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşa-
biliriz. Şu anda Ümraniye’deki bir genci-
miz, dünyanın her hangi bir köşesindeki 

başka bir çocukla rekabet halinde yetişi-
yor. Çocuklarımızı buna göre hazırlamaz, 
donanımlı hale getirmezsek, yetişkin hale 
geldiğinde bu rekabette başarısız olabilir. 
Ülkemizin kazancı adına da sonuç çok 
farklı olur.” Bir ülkenin gücünün artık ye-
tişmiş insan gücüyle ölçüldüğünü, ne ka-
dar çok başarılı genç yetiştirilirse ülkemizi 
geleceğe o denli iyi hazırlayabileceğimizi 
ifade eden Başkan Topbaş, konuşmasının 
devamında “Büyükşehir Belediyesi ola-

rak eğitime çok ciddi destek veriyoruz. 
Dönemimizde 696 derslik yaptık. Baş-
bakanımız, Diyarbakır’da bitirdiğimiz 32 
derslikli bir liseyi açacak. Patnos’da 24 
derslik bir okul yaptık. Başka vilayetlere 
de destek veriyoruz. Oradakiler de bizim 
evlatlarımız. Okullara yaptırdığımız 120 
kapalı spor salonundan öğrencilerimizin 
yanı sara ailelerimiz de faydalanabiliyor. 
Ayrıca dar gelirli vatandaşlarımızın da 
eğitimlerine destek veriyoruz” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı ve AK Parti Beyoğlu Bele-
diye Başkanı Adayı Ahmet M. Demircan ile birlikte 
baba ocağı Kasımpaşa’ya gelen Başkan Kadir Topbaş, 
vatandaşlardan ve esnaftan çok büyük destek gördü. 
Kasımpaşa’nın cadde ve sokaklarını adım adım gezerek 
esnafı ziyaret eden Kadir Topbaş, çocuğundan yaşlısına 
binlerce vatandaşa da karanfil dağıttı. Girdiği kahveha-
nelerde ve Kasımpaşalılar Derneği’nde de sevgiyle kar-
şılanan Kadir Topbaş, gezisi sırasında babasının 1937 
yılında Kasımpaşa’da açtığı ilk Saray Muhallebicisi’ni 
basın mensuplarına gösterdi ve halen unlu mamuller 
üreten dükkânın içine girerek hatıralarını tazeledi.
Kasımpaşa’da AK Parti Beyoğlu Seçim Koordinasyon 
Merkezi’nin açılışını yapan Başkan, yaptığı konuşmada, 
“Kasımpaşa’nın güzel insanları, sizlerle uzun yılları ge-
ride bıraktık. Bu seçimin İstanbul’a hayırlı olmasını dili-
yorum. Burada açılışını yaptığımız AK Parti Beyoğlu İlçe 
Koordinasyon Merkezi, halkımızla temas kurarak çalış-
malar hakkında bilgilendirecek. Demokrasinin işlerliğini 
sağlamak adına bu mekânlara ciddi ihtiyaç var. Burada 
görev yapanlara ve Parti Teşkilatı’nın çeşitli kademele-
rinde çalışan arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

İstanbul’u bir uçtan diğer uca gezen Kadir Topbaş, Maltepelilerle 
buluştu. Maltepe’ye dönemlerinde 1 milyar 78 milyon TL yatırım 
yaptıklarını belirten Başkan Topbaş, “29 Mart’ta sandığa gittiği-
nizde inanıyorum ki geçmişi bir düşüneceksiniz. Bu şehirde nasıl 
bir yaşam vardı ve şimdi nasıl medeni bir noktaya geldik... Bunu 
göz önünde bulunduracaksınız” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, gezi sırasında Mal-
tepe Kültür Merkezi’nde Maltepeli kadınlarla buluştu. Toplantı-
da konuşan Başkan, beş yılda kente yapılanları görmeyenlerin 
Maltepe’ye yapılan yatırımları görmelerinin yeterli olduğunu be-
lirtti ve ekledi: “İçimizde beş yılda İstanbul’da neler yaptığımızı 
göremeyenler var. Dönemimizde sadece Maltepe’ye 1 milyar 78 
milyon TL yatırım yaptık. Maltepe de yaptırdığımız yedi kavşağı 
görsünler. Bu sahiller işgal edilmişti. Temizledik, düzenledik ve 
tertemiz hale getirdik. Şehrin her noktası bir bir mükemmel hale 
geliyor. 29 Mart’ta sandığa gittiğinizde inanıyorum ki geçmişi 
düşüneceksiniz. Bu şehirde nasıl bir yaşam vardı ve şimdi nasıl 
medeni bir noktaya geldik.” Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, daha sonra Maltepe Cemevi’ni ziyaret etti. Cemevi Baş-
kanı Mehmet Türkel ve vatandaşlarla sohbet eden Kadir Topbaş, 
bölgede yapılan yeni cemeviyle ilgili de bilgi aldı. 

Adalar’da yaşayan vatandaşlarla buluşan Başkan Topbaş, 
“Adalar’a denizin altından doğalgaz getirdik. Altyapıyı yüzde 
90 oranında tamamladık. Şimdi de teleferik getirerek turizmi 
canlandıracağız, esnafımızın yüzünü güldüreceğiz” dedi.
Kadir Topbaş, Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve 
Kınalıada’da AK Parti Seçim İrtibat Büroları’nı açtı; vatan-
daşlarla sohbet edip karanfil dağıttı. Büyükada’daki açılışta 
konuşan Başkan, göreve geldiğinden bu yana İstanbul’a 25 
milyar TL yatırım yaptıklarını belirterek, “Adalar’a denizin al-
tından doğalgaz getirdik. Bunun için kendi kaynaklarımızdan 
6 milyon TL harcadık. Adalar’ın artık her noktasında doğalgaz 
var. Altyapıyı da yüzde 80-90 oranında tamamladık. Yıllarca 
Adalılar asbest borudan, kanserojen malzemeden su kullandı. 
Şimdi pırıl pırıl tertemiz su içiliyor. Sahiller kirlenmiş, deniz gi-
rilemez hale gelmişti. Çok büyük çevre yatırımlarıyla ve dere 
ıslahlarıyla sahilleri kurtardık” dedi.
Adalar’a teleferik hattı kuracaklarını da müjdeleyen Başkan, 
“Adalara teleferik getireceğiz. Hava şartları ne olursa olsun, 
bu nostaljiyi, bu turizmi burada canlandıracağız. Esnafımızın 
yüzü gülecek. Daha çok işimiz var. Halkımız hizmet edeni 
unutmaz” dedi.
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Ümraniye’de çocuklar 
için büyük yatırım

Adalar’a doğalgazdan sonra teleferik geliyor… Maltepe’ye 1 milyar TL yatırım

Baba ocağında
büyük destek
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dünya kadınlar Günü’nü, CEmal rEşİt rEy’dE Bİr 
araya GElEn kadınlarla BİrlİktE kutlayan Başkan 
topBaş, “İSTANBUL DÜNYA KADIN ÖRGÜTLERİ MERKEzİ 
OLSUN İSTİYORUz. BUNDAN SONRAKİ ADIMLARIMIzI, BU 
HEDEF DOğRULTUSUNDA ATAcAğIz” DEDİ.

her şey kadınlar, her şey 
daha iyi bir gelecek için!

İSMEK tarafından 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) 
düzenlenen kutlama programı İs-
tanbul Milletvekili Edibe Sözen ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katılımıyla gerçekleştiril-
di. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği 
programa Müşerref Akay, Sibel Tur-
nagöl, Umut Akyürek ve Mustafa 
Sağyaşar da katıldı. İSMEK kursiyer-

lerince yapılar resim sergisinin açı-
lışıyla başlayan programda konuşan 
Edibe Sözen, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü ve Mevlid Kandili’ni kutla-
dı ve “Bir kadın olarak İstanbul’da 
yaşamak, tüm renklere hayran ol-
mak, tüm renkleri ahenkli şekilde 
birlikte tutmak ve misyon olarak 
taşımak anlamına geliyor. Kurul-
duğu günden bu yana İSMEK’ten 
yararlanan 600 binin üzerindeki 

kadın, gerçekten müthiş eserler or-
taya çıkarmışlar” dedi.
Başkan Kadir Topbaş da Mevlid 
Kandili’ni ve 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutlayarak başladığı ko-
nuşmasında, bundan sonraki çalış-
malarının İstanbul’un dünya kadın 
örgütleri merkezi olması yönünde 
olacağını söyledi. “Bugün 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü ve Peygam-
ber Efendimizin doğum günü. İki 

güzelliği birlikte yaşıyoruz” diyen 
Başkan, konuşmasını şu sözlerle 
sürdürdü: “Bu güzelliklerin sürek-
liliğini, insanların mutlu olmasını 
diliyorum. Özellikle gelişmiş mo-
dern toplumlarda kadın daha aktif 
ve hayatın içinde. Biz de kadınla-
rımızı sosyal hayata katabilmek 
için İSMEK’leri büyütüp çoğaltı-
yoruz. Bugüne kadar 630 bin kişi 
İSMEK’ten hizmet aldı, meslek sa-
hibi oldu. İSMEK büyük bir aile, bir 
halk üniversitesi olarak dünyada 
rekorlar kitabına girecek. Bu kurs-
ları daha da yaygınlaştırmayı amaç-
lıyoruz. İSMEK ekonomik kalkınma 
açsından da önemli bir rol oynaya-
cak. Hepimizin arzusu; dinsel, et-
nik ve cinsiyet ayrım yapmaksızın 
bireysel olarak insanların kendisini 
ifade etmesi. İSMEK’in okuma yaz-
ma kurslarında da çok önemli me-
safeler aldık, ancak yeterli değil.”
Programda konuşmaların ardından, 
kanser hastalığının tedavi sürecin-

de İSMEK ile tanışan, bu sayede ha-
yata tutunarak hastalığı yenen Filiz 
Çizmecioğlu; ulusal ve uluslararası 
arenada dereceler alan ve geçirdiği 
trafik kazasıyla spora veda etmek 
zorunda kalan, ancak İSMEK spor 
merkezleriyle tanıştıktan sonra 
spora yeniden başlayan Türkiye’nin 

ilk kadın tenisçisi Handan Ilıkkan 
gibi başarıya ulaşmış altı İSMEK 
kursiyerine, Başkan Kadir Topbaş 
tarafından plaketler verildi. Sö-
zen ve Başkan Topbaş daha sonra 
programa katılan sanatçılara İSMEK 
kursiyerlerince yapılan çeşitli hedi-
yeler sundular.n

>>

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, kadını ailesiyle birlikte güçlendirmek 
ve kadınların yaşamaktan mutlu olacağı güzel bir İstanbul oluşturmak için 
yürüttüğü çalışmalardan bazıları şöyle:

• 32 yeni Kadın ve Aile Sağlığı 
Merkezi ile beş Görüntüleme 
Merkezi açıldı. 

• 632 bin kadına sağlık taraması 
yapıldı.

• 28 spor tesisinde kadınlara 
ücretsiz spor yapma imkânı 
sunuldu.

• Kadınların eğitimi için 146 yeni 
İSMEK kursu açıldı. Yüzde 80’i 
kadın olan 630 bin İstanbulluya 
meslek eğitimi verildi. Kadınlar 
meslek ve iş sahibi oldu.

• Kaldırımlarında, sokaklarında, 
parklarında ve geçitlerinde 
kadınların güvenle 
yürüyebileceği bir İstanbul için 
harekete geçildi. 

• Kadın Koordinasyon Merkezi 
aracılığıyla ihtiyaç sahibi 170 
bin aileye destek verildi.

• Huzurlu bir kent için 
beklentileri belirlemeyi 
hedefleyen “Tomogrofi 
İstanbul” araştırması Tuzla’dan 
başlatıldı.

• Kadınlarla buluşup sorunları 
tartışıldı. “Kadın Dostu 
Kent İstanbul Eylem planı” 
hazırlandı.

• Dünya Kadın Örgütleri’ni 
İstanbul’da toplayarak dünya 
kadınlarının tüm sorunlarına 
çözüm merkezi olma hedefine 
doğru yürünüyor.   

kadın dostu projeler zinciri
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kuyumCukEnt’tE mülk SahİplErİnE tapu 
dağıtma törEnİnE katılan Başkan kadİr 
topBaş, MARKA HALİNE GELEN İSTANBUL’UN, 
KUYUMcULUK KONUSUNDA DA SÖz SAHİBİ 
OLABİLEcEğİNİ, HATTA BU ALANDA DÜNYAYLA 
REKABET EDEBİLEcEğİNİ SÖYLEDİ. 

Bu kentin
tapusu altın
kadar değerli! 

Kuyumcukent’te hak sahipleri-
nin kat mülkiyet tapuları, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş’ın katılımıyla düzen-
lenen törenle sahiplerine verildi. 
2 Şubat’ta yapılan törene Başkan 
Topbaş’ın yanı sıra Fatih Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, Bahçeliev-
ler Belediye Başkanı Osman Deve-
lioğlu, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş 
ve Kuyumcukent Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Ercan Özgür’ün de 
aralarında bulunduğu çok sayıda 
davetli katıldı.
Başkan Topbaş, törende yaptığı 
konuşmada halen yılda 250 ton 
altın işleme kapasitesine sahip 
Kuyumcukent’in yakın zamanda 
750 ton yıllık işleme kapasitesiyle 
dünyanın önde gelen altın işleme 
merkezlerinden biri olacağını söy-
ledi ve ekledi: “İstanbul, marka 
olan bir şehir. Kuyumculuk veya 
kıymetli taşlarla ilgili konu günde-
me geldiğinde, İstanbul akla gel-
meli. İşte bu nedenle Kuymcukent 
hedefleri büyük tutarak dünyayla 
rekabet edecek bir hale gelecek. 
O noktaya geldiğinde de dünyada 
altın ve kıymetli taşlar dendiğinde 
akla ilk olarak İstanbul gelecek. Bu 

konuda bize düşen neyse bunu yap-
maya hazırız. Odalarımız da buna 
katkıda bulunmak için ellerinden 
geleni yapıyor.”
İhale aşamasına getirdikleri 25 ki-
lometrelik Bakırköy-Beylikdüzü 
Metro Hattı’nın Kuyumcukent’ten 
de geçeceğini vurgulayan, 1 milyar 
250 milyon Dolar’a mal olacak hat-
tın ihalesini bu yıl içinde yapacağı-
nı kaydeden Başkan Kadir Topbaş, 
Kuyumcukent’e giriş için yapılan 
köprülü kavşağını Kuyumcukent 
ile birlikte inşa ettiklerini hatırlattı. 
Başkan, Havalimanı-Yeşiköy Ser-
best Bölgesi-Kültür Üniversitesi-
TİM-Kuyumcukent ve Çobançeşme 
arasında ring yapacak bir monoray 
projesi hazırladıklarını da açıkladı. 
Bu projeyi hattın geçeceği yerler-
deki kurumların desteğiyle hayata 
geçireceklerini ve projenin bölgeye 
büyük canlılık kazandıracağını anla-
tan Başkan Topbaş, “Kimsenin hayal 
edemeyeceği bu projeyle Atatürk 
Havalimanı’ndan çıkan biri hiçbir 
yerde oyalanmadan Kuyumcukent, 
Yeşiköy Serbest Bölgesi ve TİM’e so-
runsuz gidebilecek. Bu projelerimiz 
ilerde Kuyumcukent’in hangi nokta-
ya geleceğine işaret ediyor. Bakınız 

göreve geldiğimizde İstanbul’a ge-
len turist sayısının 2 milyon 700 bin-
di. Bu rakam şu anda yıllık 8 milyona 
yaklaştı. Ancak turizmin gelişmesi 
için otel-yatak kapasitesi şart. İstan-
bul genelinde toplam 25 bin yatak 
kapasiteli otel yapılması için inşaat 
çalışmaları devam ediyor” dedi.

Kapalıçarşı tehlikeye 
atılmayacak!

Kuyumcuların Eminönü’nde boşalt-
tıkları yerleri değerlendirmek için 
planlama ve proje çalışmalarının 
devam ettiğini dile getiren Topbaş, 
Kapalıçarşı’nın yapı statiğine zarar 
verecek müdahaleler yapıldığını ve 

mülkiyet problemi nedeniyle bir 
şey yapamadıklarını hatırlatarak, 
şöyle konuştu; “Dünyanın ilk ve 
en önemli pazarlarından bir tanesi 
olan Kapalıçarşı, bu tür müdahale-
ler sonucunda gelecek yüzyıllara 
taşınamayabilir. Bir mimar olarak 
söylüyorum ki, oranın yapı statiği-

ne zarar verecek birtakım müdaha-
leler yapılmış. Bu nedenle belediye 
başkanlarımız ve 2010 Ajansımızla 
birlikte oraya gereken hassasiyeti 
göstereceğiz. İstiyoruz ki, turistle-
rin en önemli uğrak yerlerinden biri 
olan bu tarihi yapı bütün güzellikle-
riyle yaşasın.” n

>>
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ÖzÜRLÜLERE SOSYAL YAşAMIN HER ALANINDA 
DESTEK VEREN İSöm, duyma EnGEllİlErE 
İşİtmE Cİhazı dağıttı. 

İSöm, onların 
taleplerine ses 
verdi!

Özürlülerin temel ihtiyaçlarını gi-
derebilmek amacıyla bugüne kadar 
birçok proje üreten İSÖM, çalışma-
larına bir yenisini ekledi. Kurum, 
Şubat ayında işitme engellilerin 
yaşamında önemli bir rol oynayan 
“işitme cihazı” yardımı yaptı. Mad-
di imkânsızlıklar sebebiyle çocuğu-
na bir türlü cihaz alamayan aileler 
İSÖM’e başvurarak bu ihtiyaçlarını 
karşıladılar. Çeşitli yaşlardaki işit-
me engelli beş kişi, bir türlü ala-
madıkları işitme cihazlarına İSÖM 
desteğiyle kavuştular.
İşitme cihazlarının dağıtımında, se-
vinçleri gözlerinden okunan çocuk-
lar ve aileleri, duygulu anların ya-
şanmasına neden oldu. Beş yaşın-
daki Hamit Sarıtop da işitme cihazı 

alan özürlülerden biriydi. Geçirdiği 
havale nedeniyle duyma yeteneğini 
büyük ölçüde yitiren Hamit Sarıtop, 
İSÖM’ün yapmış olduğu işitme ci-
hazı yardımıyla duymaya başladı. 
Bu çalışmasına 2004 yılında başla-
yan kurum, o günden bu yana 1580 
adet işitme cihazı dağıttı. Cihaz 
talebinde bulunmak için fakirlik 
kâğıdı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, 
özürlülük halini belirten sağlık ku-
rul raporu ve nüfus cüzdan fotoko-
pisiyle birlikte İSÖM’e gelerek kayıt 
yaptıran engelliler, başvuru sıra-
sına göre randevu verilerek işitme 
testinden (Odyo) geçiriliyor. Çıkan 
testlerin sonucuna göre cihazlar te-
min edilerek, işitme engelli vatan-
daşlara teslim ediliyor. n

Bugüne değin yüzlerce özürlünün 
mutluluğuna aracı olan İSÖM, 
bu kez İsmail Ergen’in yaşamını 
değiştirecek bir çalışmaya imza 
attı. Futbol hayatına Samsun’un 
sokaklarında başlayan Ergen, kısa 
sürede Samsunspor yöneticileri 
tarafından fark edilerek kulübün 
altyapısına alındı. 1986 yılında 
Samsun’da oynadığı bir maçta 
bacağı kırılan Ergen, uygulanan 
yanlış tedavi sonucu ayağını 
kaybetti. Yeşil sahalardan 
uzak kalmak bir yana ayağını 
kaybettikten sonra tüm hayatı 
değişen Ergen, sonraki yıllarda 
ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. 
Maddi sorunlar nedeniyle bacak 

protezi edinemeyen Ergen, 
İSÖM’e başvurarak protez 
talebinde bulundu. Birkaç gün 
içerisinde İSÖM’ün Umut Atölyesi 
teknisyenleri tarafından ölçüleri 
alınan İsmail Ergen’e bacak protezi 
19 şubat’ta teslim edildi. Ergen, 
duygularını şu sözlerle ifade 
etti: “Başvuruda bulunurken pek 
ümidim yoktu. protez bacak için 
dışarıda 8 bin lira fiyat verdiler. 
O parayı karşılamam mümkün 
değil. İSÖM’den aradıklarında çok 
heyecanlandım. Kısa bir zamanda 
protezimi teslim ettiler. şimdi neden 
daha önce İSÖM’e başvurmadım 
diye kendime kızıyorum. İSÖM, bize 
yalnız olmadığımızı hissettirdi.” 

İSMEM, sokakta yaşayan ya da sokakta 
yaşama riski altında bulunan gençlere 
ikinci bir umut olmaya devam ediyor. 
İSMEM’e gelen gençler bir süre 
gözlem altında tutuluyor. Bu süreçte 
kişilik testleri yapılan gençler, kişisel 
yetenekleri ve tercihleri doğrultusunda 
farklı mesleklere yönlendiriliyor. 
çeşitli sebeplerle eğitimlerine ara 
verenlerin İSMEM bünyesinde açılan 
açık ilköğretim ve açık liselere kayıtları 
yapılarak eğitimlerini tamamlamaları 
sağlanıyor. Mesleki eğitimlerinin 
ardından işe yerleştirmeleri yapılan 
gençler, kendi ayaklarının üzerinde 
duruncaya kadar İSMEM’den destek 
görüyor. Dört yıl önce sokaklardan 
alınarak İSMEM’e getirilen; eğitim, 
rehabilitasyon ve meslek edindirme 
süreçleri sona eren gençler, iş hayatına 
atılarak yeniden sosyal yaşama katıldı. 
Gençlerin mezuniyetleri, düzenlenen 
törenle kutlandı. İSMEM’in Tuzla’daki 

merkezinde düzenlenen törene Tuzla 
Belediye Başkanı Mehmet Demirci, 
İstanbul çocuk Suçları Büro Amiri 
Uğur Tekin ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kayışdağı Darülaceze 
Müdürlüğü yöneticileri katıldı. 
Diplomalarını alan gençler, mezuniyet 
kütüğüne isimlerini kazıdılar. 
Diploma alan gençlerden S.K., 
kurumdaki eğitim ve rehabilitasyon 
sürecinde, lise eğitimini tamamladığını, 
eğitmenlerinin desteğiyle bilgi işlem 
alanında kendisini yetiştirdiğini ve bu 
çalışmaların sonucunda da bir şirketin 
bilgi işlem servisinde sigortalı olarak 
işe başladığını söyledi. “Geçmişte 
ailemi çok mutlu edebilmiş biri 
değildim. Ancak artık bana bakarken 
gözlerindeki sevgiyi ve saygıyı 
hissedebiliyorum” diyen S.K. ailesinin 
geçimine katkıda bulunabilecek 
duruma geldiği için çok mutlu 
olduğunu söyledi. 

o, şimdi çok mutlu

Gençlerin hayatı değişti

İSMEK ÜMRANİYE ÖzÜRLÜLER MERKEzİ’NDE EğİTİM ALAN 
KURSİYERLERİN ELİNDEN çIKAN ÜRÜNLERDEN OLUşAN VE kadıköy 
İSkElE BİnaSı şİrkEt-İ hayrİyE SErGİ Salonu’nda zİyarEtE 
açılan SErGİ Büyük İlGİ Gördü.

İSmEk’teki özürlü 
kursiyerlerin azmi…

İSMEK, psikolojik ve fiziksel engelleri olan kişilerin, mes-
lek edinebilmelerini, rehabilite olmalarını, kendilerine 
olan güvenleri artırabilmelerini, sosyalleşebilmelerini sağ-
lamak amacıyla 2002 yılında başlattığı ücretsiz eğitim hiz-
metine devam ediyor. İSMEK’in özürlülere yönelik eğitim 
veren merkezleri arasında yer alan Ümraniye Özürlüler 
Merkezi’ndeki derslere katılan kursiyerler, 17-28 Şubat 
tarihlerinde Kadıköy İskele Binası Şirket-i Hayriye Sergi 
Salonu’nda, ürünlerini sergileme fırsatını buldular. İstan-
bullular tarafından yoğun ilgi gösterilen bu sergide, ziya-
retçilere beğendikleri ürünü satın alma imkânı da sunul-
du. İSMEK, yalnızca engellilere tahsis edilmiş üç merkez 
ve İSÖM’le işbirliği çerçevesinde beş merkez olmak üzere 
toplam sekiz merkezde faaliyet gösteriyor. Engelliler ayrı-
ca, tüm İSMEK kurs merkezlerinde bazı el sanatı branşla-
rında eğitim imkânından faydalanabiliyorlar. n

>>

>>
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türk tİyatroSuna adını altın harflErlE yazdıran GazanfEr 
özCan’ın YAşAMINI YİTİRMESİ TÜM SANATSEVERLERİ ÜzÜNTÜYE 
BOğDU. ÖzcAN’IN AİLESİNİ zİYARET EDEN BAşKAN, SANATçININ 
GÖNÜLLERDEKİ YERİNİ HER zAMAN KORUYAcAğINI SÖYLEDİ.  

Sanatseverler 
Gazanfer özcan’ı hiç 
unutmayacak!

Tiyatromuzun yeri doldurulmaz 
sanatçılarından biriydi Gazanfer 
Özcan. Geniş kitleler onu önce Ku-
runtu Ailesi’ndeki Hüsnü Kuruntu 
karakteriyle tanıdı. Ardından Avru-
pa Yakası’nda çıktı karşımıza. Öm-
rünü sanata, tiyatroya adayan ve 
canlandırdığı karakterlerle izleyiciyi, 
seyirciyi kahkahaya boğan Özcan, 
bu kez herkesi üzüntüye gark etti. 
Bir süredir tedavi gördüğü hasta-
nede hayata gözlerini yuman Dev-
let Sanatçısı unvanlı Özcan, ailesi, 
dostları ve sevenleri tarafından son 
yolculuğuna uğurlandı. Türk sanat 
hayatının unutulmaz kişiliği Gazan-
fer Özcan için 19 Şubat’ta Kadıköy 
Haldun Taner Sahnesi’nde bir tören 

düzenlendi ve ardından Karacaah-
met Mezarlığı’nda toprağa verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, hayatını kaybe-
den usta sanatçı Gazanfer Özcan’ın 
Beykoz Soğuksu’daki evini ziyaret 
ederek ailesine başsağlığı diledi. 
Beykoz Belediye Başkanı Muharrem 
Ergül ile birlikte Özcan’ın ailesini zi-
yaret eden Başkan Topbaş’ı emek-
tar oyuncunun eşi Gönül Ülkü, kızı 
Fulya Özcan ve damadı Gazanfer 
Ündüz karşıladı. Taziye ve üzüntü-
lerini ifade eden Topbaş, bir dönem 
Şehir Tiyatroları’nda da oynayan 
Özcan’ın sanatseverlerin gönlünde-
ki yerini hep koruyacağını söyledi. 
1931 yılında İstanbul’da doğan ve 

henüz 16 yaşındayken oyunculuğa 
başlayan Gazanfer Özcan, 1949’da 
İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk 
Bölümü’ne geçti. 1955 yılında Şehir 
Tiyatroları Komedi Tiyatrosu’nda 
rol aldığı “Mahalle’nin Romanı” adlı 
oyun, tiyatro yaşamında bir dönüm 
noktası oldu. İstanbul Şehir Tiyat-
roları çatısı altında pek çok oyunda 
rol alan Gazanfer Özcan, 1961 yı-
lında buradan ayrıldı ve bir yıl son-
ra eşi Gönül Ülkü ile birlikte, Gönül 
Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nu 
kurdu. 1978 yılında Avni Dilligil Ti-
yatro Ödülü’nü alan Gazanfer Öz-
can, 1998 yılında Kültür Bakanlığı 
tarafından verilen Devlet Sanatçısı 
unvanına layık görüldü.n

>>

GÜNÜMÜzÜN EN KONFORLU YAKITLARINDAN OLAN 
DOğALGAzIN GÜVENLİ şEKİLDE TÜKETİLMESİNİ VE 
KULLANIcILARIN BİLİNçLENMESİNİ AMAçLAYAN İGdaş, 
Eğİtİm çalışmalarına hızla dEvam Edİyor. 

2009, daha güvenli bir 
yıl olacak…

İGDAŞ, vatandaşın doğalgazı gü-
venli bir şekilde kullanması ve bu 
konuda bilgilenmesi için bir eğitim 
programı düzenliyor. Eğitim çalış-
maları hakkında bilgi veren İGDAŞ 
Genel Müdürü Bilal Aslan, güvenli 
doğalgaz kullanımının kendilerinin 
en önemli önceliği olduğunu belirte-
rek, “Bizim için abonelerimizin can 
ve mal güvenliği her şeyden önemli. 
Diğer yakıtlarda olduğu gibi doğal-
gaz kullanımında da bilgi eksikliği ve 
ihmal sebebiyle bazen üzücü olaylar 
yaşanıyor. Bu sebeple 2009’u ‘İç 
Tesisat Güvenliği Yılı’ ilan ettik. Biz 
abonelerimizi güvenli doğalgaz kul-
lanımı konusunda bilinçlendiriyoruz. 
2008 yılında planladığımız ve 2009 
yılının Şubat ayında uygulamaya 
başladığımız halka yönelik ‘Doğal-
gazda Güvenlik ve Tasarruf Semi-
nerleri’, bu çalışmaların en önem-
lilerinden birisi. İlkini Kâğıthane’de 
gerçekleştirdiğimiz eğitimleri Şişli, 
Gaziosmanpaşa, Eyüp, Üsküdar ve 
Fatih ilçelerinde de sürdürdük. Eği-
timlerimiz 2009 yılı boyunca tüm 

İstanbul’u kapsayacak şekilde de-
vam edecek” dedi.
Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği (DOSİDER), Baca 
İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derne-
ği (BACADER) ve ilçe belediyeleriyle 
işbirliği içerisinde gerçekleştirilen 
eğitim seminerlerinde, ev kadınları 
başta olmak üzere bütün vatandaş-
lara bilgiler veriliyor. Seminerlerde 
doğalgazın güvenli kullanımının 
yanı sıra, tasarruflu kullanımına yö-
nelik bilgiler de vatandaşlara aktarı-
lıyor. Katılımcılardan gelen sorular 
uzmanlar tarafından cevaplandırı-
lıyor. Ayrıca güvenli ve tasarruflu 
doğalgaz kullanımına yönelik olarak 
bilgilendirici broşürler dağıtılıyor. 
Eğitimler için hazırlanan broşürler 
önümüzdeki günlerde tüm İGDAŞ 
abonelerine ulaştırılacak. 
Öte yandan bilinçli doğalgaz kulla-
nımı konusunda bir kısa film hazırla-
yan İGDAŞ, bu filmi abone merkez-
lerinde, şubelerde ve müşterilerle 
temas halindeki bütün noktalarda 
ekranlardan yayınlıyor.

>>

İGDAş, yıllık 1 milyon metreküpün 
altında doğalgaz tüketen sanayi 
kuruluşlarını rahatlatacak bir 
uygulama başlattı. Küresel krizden 
etkilenen sanayi kuruluşlarına müjde 
niteliğinde olacak bu uygulamayla 
yıllık doğalgaz tüketimi 1 milyon 
metreküpün altında olan işletmelerin 
taahhütte bulunma ve sözleşme 

yapma zorunluluğu ortadan 
kaldırılıyor. Sanayiciye büyük bir 
kolaylık sunan bu uygulama, krizin 
gündemde olduğu şu günlerde 
işletmelerin bu konuda rahat bir 
nefes almasını da sağlayacak. 
Daha önce bu kuruluşların yıllık ne 
kadar gaz kullanacaklarını taahhüt 
etme ve buna göre de sözleşme 

yapma mecburiyetleri bulunuyordu. 
Kuruluşlar, bir yıl içinde taahhüt edilen 
gazı tüketmek zorunda kalıyorlardı. 
Bu nedenle bazen cezalı duruma da 
düşülüyordu. Ayrıca sözleşmeden 
dolayı bir damga vergisi ödeniyordu. 
2009 yılı başından itibaren geçerli 
olacak yeni uygulamayla bunların 
hepsi kaldırılmış oluyor.

İGdaş’tan sanayiciye doğalgaz desteği

İGDAŞ tüm bunlarla birlikte, doğal-
gaz kullanıcılarının iç tesisatlarını 
yaptırdığı sertifikalı firmalarla bir ara-
ya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. 
Doğalgaz tesisatlarındaki güvenli-
ğin en üst seviyeye çıkarılması için 
yapılması gerekenlerin ele alındığı 
toplantıda İGDAŞ, sertifikalı tesisatçı 
firmalara, bu konudaki hassasiyetini 
bir kez daha dile getirildi. n
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İSTANBUL BÜYÜKşEHİR BELEDİYESİ’NİN AVRUpA BİRLİğİ 
DESTEğİYLE YÜRÜTTÜğÜ İStanBul yErEl ElEktronİk atıkların 
SürdürülEBİlİr yönEtİmİ (SmılE) projESİ KApSAMINDA İHTİYAç 
SAHİBİ OKULLARA BİLGİSAYAR YARDIMI DEVAM EDİYOR.  

hem ekonomiye
hem eğitime 
katkı sağlayan proje!

Ülkemizde ortaya çıkan Atık Elekt-
rik ve Elektronik Eşyaların (AEEE) 
miktarı gün geçtikçe artıyor. Bunla-
rın yeniden kullanımı, geri dönüşü-
mü ve uygun biçimde bertaraf edil-
mesi çoğu zaman başarılamadığı 
için çevre ve insan sağlığı için risk 
oluşturuyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi işte tam bu sebeple, kul-
lanılmış bilgisayarların toplanması, 
tekrar kullanılabilir hale getirilmesi 
ve tekrar kullanılamayacak halde 
olanların maddesel geri dönüşümü-
ne yönelik bir proje başlattı. Avrupa 
Birliği destekli bu çalışmaya “SMILE 
Projesi” adı verildi ve Mart 2007 

tarihinden itibaren hayata geçirdi. 
Proje kapsamında İstanbul’da kul-
lanılmış bilgisayarlar toplanarak 
kurulan atölyede yeniden kullanıla-
bilir hale getiriliyor veya maddesel 
geri dönüşümü sağlanıyor. 
Toplanarak yeniden kullanılabilir 
hale getirilen bilgisayarlar, 2009 
yılı Ocak ayı itibariyle gelen talep-
ler doğrultusunda, mevcut durum 
göz önüne alınarak ihtiyaç sahibi 
okullara gönderilmeye başladı. 
Yaklaşık iki aylık süreçte, 100’den 
fazla bilgisayar ve çevre ürünü 
Türkiye’nin farklı şehirlerinde yar-
dıma muhtaç eğitim kurumlarına 

gönderildi. Bu iller arasında, İstan-
bul dışında Iğdır, Diyarbakır, Bar-
tın, Adıyaman, Urfa, Gümüşhane 
ve Samsun bulunuyor.
Taleplerin karşılanabilmesi için, 
İstanbul halkının projeye vereceği 
destek çok büyük önem taşıyor. 
Atılması veya işe yaramadığı düşü-
nülen her bilgisayar ekipmanının, 
ihtiyaç sahibi bir öğrencinin bilgi-
sayar ihtiyacını karşıladığı gerçeği 
projenin önemini ortaya koyuyor. 
Proje hakkında detaylı bilgi almak, 
katkıda bulunmak veya yardım ta-
lep etmek isteyenler 0212 521 12 
22 numaralı telefon arayabilirler.n  

>>

“uluSlararaSı GElEnEkSEl El Sanatları SEmpozyum 
vE SErGİSİ”, 15 ülkEdEn 17 tEmSİlCİnİn katılımıyla 
yapıldı. BU ORGANİzASYON İpEK VE BAHARAT YOLU 
ÜzERİNDEKİ KADİM şEHİRLERİN SANAT ÜzERİNDEN BİR KEz 
DAHA BULUşMASINA ARAcILIK ETTİ. 

İpek yolu üzerindeki 
şehirler buluştu…

Büyükşehir Belediyesi tarafından ”İstanbul 2010 Av-
rupa Kültür Başkenti” projesi çerçevesinde 31 Ocak-1 
Şubat 2009 tarihlerinde “İpek ve Baharat Yolu Üzerin-
deki Kadim Şehirlerde Geleneksel El Sanatları ve Yerel 
Yönetimlerin Katkıları” başlıklı “Uluslararası Gelenek-
sel El Sanatları Sempozyum ve Sergisi” düzenlendi. Ala-
nında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen 
sempozyumda İpek ve Baharat Yolu’nun üzerindeki 
şehirlerin geleneksel el sanatları alanındaki çalışmala-
rı değerlendirildi. Uluslararası El Sanatları Sempozyum 
ve sergisine 15 ülkeden, 17 şehrin temsilcileri katıldı. 
Her katılımcının kendi kültürlerini yansıtan geleneksel 
el sanatları hakkında bilgi verme ve bu sanatların çağa 
ayak uydurarak ekonomiye katılmaları noktasında ye-
rel yönetimlerce yürütülen çalışmaları aktarma imkânı 
bulduğu sempozyum, beş ayrı oturumda gerçekleşti-
rildi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekter Yardımcısı Sabri 
Dereli, bu etkinliğin katılımcı şehirlerarasında sosyal, 
kültürel, sanatsal, hatta iktisadi işbirliğine katkısı olaca-
ğını belirtti. Yerel yönetimlerin, bu şehirlerdeki kültürel 
varlıkların korunmasında ve el sanatlarının geliştirilme-
si, geleceğe taşınmasıyla ilgili konularda işbirliği ve bilgi 
paylaşımı yapacaklarını ifade eden Dereli, tıpkı tarihte, 

İpek ve Baharat Yolu üzerinde seyahat eden el sanatları 
ürünlerinin, toplumlararası iletişim ve paylaşım kanal-
ları açması gibi sempozyum ve serginin de kadim şe-
hirlerarasında benzer etkiler yapmasını arzuladıklarını 
söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Müdürü 
Mehmet Doğan ise İSMEK’i ve İSMEK’in el sanatları eği-
timlerini detaylı olarak anlatan bir tebliğ sundu. Sanat-
severlerce ilgiyle takip edilen sempozyumun ilk otu-
rumunda Prof. Dr. Saadetin Ökten, Prof. Dr. Mehmet 
Genç, Dr. Ertuğrul Ökten ve Prof. Dr. Selçuk Mülayim 
söz aldı. Konuşmalarda Türk el sanatlarının ortaya çı-
kış süreci ile günümüzdeki mevcut durumun kapsamlı 
olarak aktarılması ve İpek Yolunun tarihi, kültürel ve 
sanatsal önemine değinildi.
İki gün süren sempozyum, Prof. Dr. Saadettin Ökten’in 
yaptığı değerlendirme konuşmasıyla son buldu. Ökten, 
İpek Yolu’nun büyük bir insanlık tarihini ortaya koydu-
ğunu ve birçok toplumun katıldığı çok büyük bir vaka 
olduğu vurguladı. Düzenlenen sempozyumla sanayileş-
meyle birlikte risk altına giren el sanatlarının, gelecek 
kuşaklara aktarılabilmesi için ciddi adımlar atılırken, 
yerel yönetimlerin geleneksel el sanatlarına yapacakla-
rı katkılarla dünya insanlık kültürünün zenginleşmesine 
de katkıda bulunuldu.n 

>>
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GİttİklErİ yErlErE kar yağışını da GEtİrdİklErİ İçİn 
yörE halkı tarafından “BErEkEtlE GElEn çoCuklar” 
adı vErİlEn İzCİlEr, BU KEz MURAT DAğI’NDAYDI. KAMpA 
KATILAN 920 çOcUK, HEM DOYASIYA EğLENDİ HEM DE KIş 
KOşULLARIYLA İLGİLİ BİLGİ EDİNDİ.

İzciler bu sene de 
bereketle geldi…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafın-
dan koordine edilen Kütahya Mu-
rat Dağı Kış İzci Kampı, üç dönem 
halinde 24 Ocak-14 Şubat 2009 
tarihlerinde yapıldı. Önceki senele-
re oranla katılımın oldukça yüksek 
olduğu kampta, 920 izci bir araya 
geldi. Eşsiz doğal güzelliği, sıcak-
soğuk suları ve bol karıyla, kış izci-
liği için tüm özellikleri bünyesinde 

barındıran Murat Dağı Kampı’nda 
izciler, katıldıkları faaliyetlerle iyi 
bir kişilik, sağlıklı bir bünye, bilgi ve 
beceri kazanıp oyun ve eğlenceyi 
de unutmadan yeteneklerini geliş-
tirdiler. 
Daha önceki deneyimleri de göz 
önünde tutularak kampa alınan iz-
ciler; ateş yakma teknikleri, çev-
reyi tanıma gezisi, karda yürüme 
teknikleri, kış malzemelerini ta-

nıma, kayak, kızak, kar üstünde 
oryantring, kaplıca, kış şartla-
rında arama-kurtarma, dağcılık, 
düğüm teknikleri, müzik vb. eği-
timlerini aldılar. Kamp süresince 
kış şartlarında barınma ve yaşama 
koşulları teorik ve pratik uygula-
malarla gösterildi. Böylece izciler, 
daha önce öğrendikleri teorik 
bilgilerini pratiğe dökme imkânı 
buldu. n

>>

>> Kültür turizmi son yılların sık sık dile getirilen tanımla-
malarından biri. Farklı topraklar üzerindeki medeniyetle-
ri tanımak, o medeniyetler üzerinde yeşermiş değerleri 
görmek amacıyla yola çıkanların uğrak noktalarından 
biri de İstanbul hiç kuşkusuz. Bağrında birçok medeniyet 
barındıran ve onlardan kalan eserleri geleceğe taşıma-
ya kararlı olan İstanbul, özellikle 2010 Kültür Başkenti 
olması nedeniyle çok daha fazla ilgi çeker hale geldi. 
2010’da 10 milyon turist çekme hedefiyle yola çıkan İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi, bu hedefe varmak amacıy-
la her türlü çalışmayı gerçekleştiriyor. 
Uluslararası organizasyonlar da söz konusu çalışmanın 
önemli adımlarından biri. Dünyanın dört bir yanındaki 
etkinliklere katılarak olabildiğince fazla kişiye İstanbul’u 
tanıtan Büyükşehir Belediyesi, son olarak 28 Ocak-1 Şu-
bat tarihlerinde, İspanya’nın Madrid şehrinde düzenle-
nen FITUR Turizm Fuarı’nda stant açtı. Bu yıl 29’uncusu 
düzenlenen fuarda, Büyükşehir Belediyesi’ni İstanbul 
Turizm Atölyesi (İTA) ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Baş-
kanlığı başarıyla temsil etti.
Açılışını İspanya Prensi Felipe’nin yaptığı fuarda, Büyük-
şehir Belediyesi’ni Başkan Danışmanı Tülin Ersöz, Kültür 
ve Sosyal İşler Daire Başkanı Numan Güzey ve Büyük-
şehir Belediye Meclis Üyesi Yavuz Kaynarca temsil etti. 
İstanbul’un turizmden sorumlu Vali Yardımcısı Feyzullah 
Özcan da tüm fuar boyunca Büyükşehir Belediyesi stan-
dında bulundu. Stantta başta Madrid Büyükelçisi Ender 
Aras, Madrid Kültür ve Turizm Müşaviri İsmail Aksel ve 
Kültür Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven 
Taşbaşı olmak üzere çok sayıda ziyaretçi ağırlandı. Bü-
yükşehir Belediyesi’ne ait stant birçok sanatçının da ilgi 
odağıydı; gelen sanatçılar arasında Türkiye’de de hatırı 
sayılır bir hayran kitlesi bulunan Monica Molina, Latin 
ülkelerinde diva olarak anılan Falete, Eurovizyon’da 
İspanya’yı temsil edecek Los Vıvancos Kardeşler ve Azu-
car Moreno vardı. Yazar Sunay Akın da fuar süresince 
İstanbul’un tanıtımında önemli rol üstlendi. 
Profesyonellerin yoğun ilgisi, fuarın giderek uluslararası 

bir turizm borsasına döneceğinin göstergesi gibiydi. Top-
lam 170 ülkenin katıldığı fuar, 200 bin metrekarelik bir 
alanda gerçekleşirken, Türkiye bu sene diğer yıllardan 
farklı olarak 564 metrekare gibi geniş bir alana sahipti. 
Fuarı 100 binin üzerinde ziyaretçi, 170 binin üzerinde tu-
rizm profesyoneli ve 8 bini aşkın medya mensubu ziyaret 
etti.
Bu yıl İstanbul’un müzeleri, sanat etkinlikleri, spor, alış-
veriş ve gastronomi dalında hazırlanan bilgilendirme 
materyalleri İspanyolca olarak dağıtıldı. Standa ise ken-
tin lezzetlerini anlatan yiyecekler, İstanbul’u anlatan çok 
sayıda CD, poster, guide, anahtarlık, kitap ayracı, nazar 
boncuğu, el işlemeli lavanta kesesi, lale motifli kahve 
fincanı gibi ilgi gören birçok malzeme dağıtıldı. İspan-
yollar, 2010 Kültür Başkenti olan İstanbul’u tanımak için 
uzun kuyruklar oluşturdu. Plazmalarda İstanbul tanıtım 
filmleri döndürüldü. Hat Sanatçısı Mukadder Mustafa 
Erol, günde ortalama 900 kişiye isimlerini yazarak dağıt-
tı. İstanbul’un tanıtımına yönelik büyük önem taşıyan tu-
rizm fuarlarına katılım sırasıyla Milano (BIT), Berlin (ITB) 
ve Moskova’da (MITT) devam edecek. n

turizm merkezi 
olma yolunda...

İStanBul, 2010 kültür BaşkEntİ olma yolunda 
İlErlErkEn, tanıtım faalİyEtlErİ dE hızla dEvam 
Edİyor. MADRİD’DE DÜzENLENEN FITUR TURİzM FUARI’NA 
KATILAN BÜYÜKşEHİR BELEDİYESİ, AçTIğI STANTLA şEHRİN 
TARİHİ VE KÜLTÜREL DEğERLERİNİ BİR KEz DAHA DÜNYA 
ÜzERİNDE İş YApAN TURİzMcİLERE GÖSTERDİ. 
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International Design Awards ya da kısa adıyla IDA... 
Her yıl uluslararası arenada binlerce tasarımcılının 
yüreğini titreten, kendi alanında saygın ve itibarlı 
bir yarışma bu. Dilimize Uluslararası Tasarım Ödül-
leri olarak çevirebileceğimiz IDA, her yıl mimari ve 
iç tasarım, moda ve ürün tasarımı ile grafik tasarım 
dallarındaki çalışmaları değerlendirerek ödüle la-
yık olanları belirliyor. Söz konusu organizasyonun 
“2008 Başarı Ödülü”, bu topraklarda faaliyet göste-
ren bir şirkete, İDO’ya verildi. 52 ülkeden farklı iş-
lerin değerlendirildiği yarışmada İDO, Zeynep Taşçı 
tarafından hazırlanan “Yolcu Profili” ve “Şirket Pro-
fili” reklam kampanyalarıyla ödülün sahibi oldu. De-
receye giren tüm kampanyalar, “2008 International 
Design Awards” kitabıyla, 100 bin tasarım profesyo-
neline ulaşıyor ve bir yıl boyunca IDA’nın resmi web 

sitesinde yayınlanıyor. IDA 2008’e katılan reklam 
kampanyaları, aralarında Dwell.com’un kurucusu ve 
başeditörü Michael Connel, Rhode Island Üniversite-
si Tasarım Bölüm Başkanı Prof. John Dunnigan, A+R 
Design Eş Başkanı Andy Griffith, Elle, Harper’s Bazaar 
gibi dergilerin Başeditörlüğünü yapan Rose Apodeca 
ve İtalyan Moda Tasarımcısı Federico Rocca’nın da 
bulunduğu 50 kişilik ünlü ve seçkin bir jüri tarafın-
dan değerlendirildi. 
İDO’nun ödül alan ilk reklam kampanyası, “Yolcu Pro-
fili”, “İDO ile Etkileşim Daha Hızlı” ve “Rakamlarla 
İDO” başlıkları eşliğinde ilgi çekici fotoğraflar ve kısa, 
çarpıcı mesajları içeriyor. “Şirket Profili” kampanya-
sında ise İDO’nun büyüklüğünü ve gelişimini anlatan 
tanıtımlar, farklı tekniklerle çekilen iskele ve gemi fo-
toğrafları dikkat çekiyor. n

GElEnEkSEl olarak vErİlEn uluSlararaSı taSarım 
ödüllErİ’ndE 2008’İn GalİBİ İdo oldu. şİRKET BU ÖDÜLÜ, 
HAzIRLADIğI “YOLcU pROFİLİ” VE “şİRKET pROFİLİ” REKLAM 
KAMpANYALARIYLA KAzANDI. 

İdo reklamlarına 
uluslararası başarı 
ödülü! 

>>

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
1946 yılında, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde doğmu-
şum. Yüksek okul mezunu olup, emekli öğretmenim. 
Yurtiçinde ve yurtdışında -Almanya’da- sınıf öğretmen-
liği ve yöneticilik yaptım. Yaklaşık 31 yıl boyunca, Milli 
Eğitim’in çatısı altında, çocuklarımızı hayata hazırlamak 
amacıyla aralıksız hizmet verdim. Milli ve manevi değer-
lerine bağlı olarak yetişen öğrencilerimin, çeşitli kurum-
larda çalıştığını gördüğüm zaman mutluluk duyuyorum.
 
Kaç yıldır bu hizmeti sürdürüyorsunuz?
2004 Yerel Seçimleri’ni kazanarak hizmet etmeye başla-
dım. Beş yıldır bu görevi “Halka hizmet, hakka hizmet” 
anlayışıyla yapmaya çalışıyorum. 

Yaptığını hizmetlerden bahseder misiniz? 
Eyüp İlçe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve Elekt-
rik Kurumu’yla birlikte yaptığımız çalışmalarla, halkımızın 
sorunlarına çözüm üreterek hizmet vermeye devam edi-
yoruz. Bununla birlikte vatandaşa bilgisayar ve internet 
ortamında her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Biz muhtarlara 
bu imkânları veren başta Büyükşehir Belediye Başkanı-
mıza ve Eyüp Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. 

Büyükşehir belediyesinden beklentileriniz neler?
Mahalle sakinlerimizin hafta içi ve hafta sonu dinlenebi-
leceği bir parkın yapılmasını bekliyoruz. Düğmeciler Ma-
hallesi, Düğmeciler Caddesi, Şekayipbey Sokak’ta boş bir 
alan var. Bu alan Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup terk 
edilmiş, atıl vaziyette duruyor. Bu yerin değerlendirilme-
si ve halkın hizmetine sunulmasını umut ediyoruz. Ma-
hallemizde bulunan SİT alanlarının daraltılıp imar izninin 
çıkmasını, hisse tapulu yerlerin imara açılmasını, gece-
kondu bölgelerinde kentsel dönüşüme geçilmesini, nu-
marataj çalışmalarındaki eksiklerin tamamlanmasını ve 
yeni adreslerin mektupla kişilere bildirilmesini rica edi-
yoruz. Bu konularda özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin 
gereken önemi göstermesini bekliyoruz. n

Eğitimcilikten, 
yöneticiliğe...
Eyüp, düğmECİlEr mahallE muhtarı kazım Sarı, 30 yılı 
aşkın SürE EğİtİmCİlİk yapan Bİr İSİm. SARI, KURULAN 
pARKLARIN MAHALLE HALKININ SOSYALLEşMESİNDE BÜYÜK 
ROL OYNADIğINI BİLDİğİNDEN OLSA GEREK, DÜğMEcİLER’E BİR 
pARK YApILMASININ ÖNEMİNE DİKKAT çEKİYOR.
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Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ola-
rak hizmet veren İETT, önümüzdeki 
beş yıl içinde izleyeceği rotayı belir-
ledi ve kurumun Genel Müdürü Meh-
met Öztürk aracılığıyla bu programı 
kamuoyu ile paylaştı. İstanbul için 
büyük önem taşıyan ve on iki başlık 
altında toplanan hedefler arasında 
araç alımı, garaj yapımı ve Akyolbil 
projesi de yer alıyor. İETT’nin İstanbul 
ve İstanbullular için bir vazgeçilmez 
olduğunu söyleyen Genel Müdür 
Mehmet Öztürk, kurumun 2009-
2014 yılı hedeflerini ana başlıklar 
halinde şöyle sıraladı: “22 kilometre-
lik Otogar-Bağcılar-Olimpiyat Köyü 

raylı sistem inşaatı tamamlanacak”, 
“Filo Yönetimi, Akıllı Kart ve Yolcu 
Bilgilendirme Sistemi uygulamaya 
koyulacak”, “500 adet yeni otobüs 
alınacak”, “121 yeni hat açılacak”, 
“100 araçlık Pendik Kurtköy Park 
Garajı işletmeye açılacak”, “100 
araçlık Avcılar Garajı işletmeye açı-
lacak”, Avcılar-Beylikdüzü Metrobüs 
Hattı işletmeye açılacak”, “Filo yaşı 
sekizin altına inecek”, “Alternatif 
ulaşım modelleri geliştirilecek”, “Üc-
ret entegrasyonu sağlanacak”, “Yeni 
denetim teknolojileri uygulanacak”, 
“Günlük yolcu sayısı 3 milyon 500 
bine çıkacak”. n

kEntİn toplu taşımaCılığında Son dErECE önEmlİ 
rol oynayan İEtt, önümüzdEkİ BEş yılı planladı. 
12 BAşLIK ALTINDA TOpLANAN pROjELER ARAcILIğIYLA 
HEM TOpLU TAşIMAcILIK ÖzENDİRİLEcEK HEM DE YENİ 
UYGULAMALARLA İSTANBULLULARIN RAHAT VE KONFORLU 
YOLcULUK YApMASI SAğLANAcAK. 

İEtt, önümüzdeki 
beş yılı planladı!

Kısa bir süre önce faaliyete geç-
mesine rağmen İstanbulluların ula-
şımında vazgeçilmez bir yer edinen 
metrobüs, kenti ziyaret eden yerli ve 
yabancı konuklar tarafından da tak-
dir topluyor. Almanya’nın Kuzey Ren 
Westphalia Bölgesi Ulaştırma Bakanı 
Oliver Wittke ve üst düzey sanayici-
lerden oluşan bir heyet, metrobüsün 
ulaşıma getirdiği kolaylıkları onayla-
yanlar arasında bulunuyor. İETT`yi 

ziyaret eden Alman heyet, hem ku-
rumun işleyişini hem de metrobüs 
sistemini çok beğendi. Konuk heyeti 
Metrohan Binası’nda Genel Müdür 
Mehmet Öztürk, Genel Müdür Yar-
dımcısı Mustafa Hatipoğlu, Otobüs 
İşletme Daire Başkanı Faruk Karaos-
man, yardımcıları Abdullah Kazdal 
ve Hasan İçen karşıladı. Söz konusu 
toplantıya Hızlı Otobüs İşletme Mü-
dürü Akif Kılıç da katıldı. Genel Mü-

dür Mehmet Öztürk’den metrobüsle 
ilgili ayrıntılı bilgi alan Alman heyet, 
sistemin Avcılar-Topkapı arasındaki 
ilk etabının sekiz ayda tamamla-
narak hizmete açıldığını öğrenince 
büyük şaşkınlık yaşadı. Metrobüsün 
ABD’de aldığı ödülün de konuşul-
duğu toplantının ardından konuk 
heyet, Tünel Meydanı’ndan nostaljik 
tramvaya binerek İstiklal Caddesi 
turu yaptı. n

mEtroBüSün BaşarıSı Bİr kEz daha kanıtlandı. ALMANYA’DAN 
GELEN VE İETT’Yİ zİYARET EDEN BİR HEYET, HEM KURUMUN 
İşLEYİşİNE HEM DE METROBÜS SİSTEMİNE HAYRAN KALDI. 

almanlar metrobüse 
hayran kaldı...

>>

İETT’nin belli aralıklarla yayınladığı 
Toplu Taşıma Rehberi, haritalı hale 
getirildi. Avrupa ve Anadolu yakası 
için iki ayrı kitap şeklinde Türkçe ve 
İngilizce olarak basılan “Haritalı Toplu 
Taşıma Rehberi”, cepte taşınabilecek 
boyuta sahip. Reklam karşılığı 
yaptırılan ve ilk etapta 20 bin adet 
basılan kitapçık İETT’nin Tünel’de 
bulunan merkez binaları, merkezi 
hat amirlikleri, metrobüs ilk ve son 
duraklarıyla otobüslerde dağıtılıyor. 
Haritalı Toplu Taşıma Rehberi’nde 
İstanbullulara seslenen Başkan 
Kadir Topbaş, kentin adeta Gordion 
düğümü haline gelen trafik sorununu 
dev adımlar ve dünya çapındaki 
projelerle ilmek ilmek çözdüklerini 

söylüyor. Ulaşım alanındaki hizmet 
halkalarından en önemlisini oluşturan 
İETT’nin bu yükün altından alnının 
akıyla çıkmayı başardığını belirten 
Başkan Topbaş, yazısında şu 
cümlelere yer veriyor: “İETT, kent 
hayatının 24 saat canlı ve dinamik 
kalmasına katkıda bulunuyor. Dile 
kolay tam 138 yıldır İstanbul’a hizmet 
veren İETT, kent içi ulaşım vermenin 
bilinciyle İstanbulluların hayatını 
kolaylaştırıyor. Bir asrı geçkin tarihiyle, 
geçmişi geleceğe taşıyan kurumumuz 
İETT ile gurur duyuyoruz. Daha nice 
yüzyıllar İstanbul’un hizmetinde 
olması dileğiyle...” 
İETT Genel Müdürü Mehmet Öztürk 
de sunuş yazısında dünya kenti 

İstanbul’un günlük yaşantısındaki 
hareketliliğe değindikten sonra sözü 
metrobüse getiriyor ve “Sizlere 
kesintisiz ulaşım hizmeti sunmak 
için gece gündüz demeden yedi 
gün, 24 saat çalışıyoruz. Mevcut 
araçlarımıza son teknolojiye 
sahip lastik tekerlekli tramvayları 
da ekleyip yenileyerek bizimle 
seyahat eden yolcularımıza güven 
duygusunu yaşatıyoruz.” 
İETT’nin Mepmedya iletişim 
firmasıyla ortak çalışması olan Haritalı 
Rehber’de otobüs hat ve durak 
bilgileriyle cadde ve sokak detaylı 
haritalar, İETT’nin tarihi, hizmetler, 
projeler ve başvuru telefonları 
bulunuyor. n

İçinden İstanbul geçen rehber!
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tarihi 
yarımada’da 
mistik esinti
BÜYÜKşEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜREL VE SOSYAL 
İşLER DAİRE BAşKANLIğI KÜLTÜR MÜDÜRLÜğÜ 
TARAFINDAN ORGANİzE EDİLİp KÜLTÜR Aş 
TARAFINDAN GERçEKLEşTİRİLEN “mİStİk 
Sanat fEStİvalİ”, İStanBul’un dİnlErİ vE 
mEdEnİyEtlErİ naSıl BİrlEştİrdİğİnİ Bİr 
kEz daha ortaya çıkardı. 

Tarihi Yarımada, önemli bir festiva-
le daha ev sahipliği yaptı. Kızlarağa-
sı Medresesi, Eminönü Halk Eğitim 
Merkezi ve Aya İrini 12-16 Şubat ta-
rihlerinde “Mistik Sanat Festivali”ne 
katılanları ağırladı. Büyükşehir Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı Kültür Müdürlüğü tara-
fından organize edilen ve Kültür 
AŞ tarafından hayata geçirilen bu 
organizasyon, onlarca sanatseveri 
dünyanın ve Türkiye’nin önemli sa-
natçılarıyla bir araya getirdi. 
Festivalin ilk gününde üç semavi din 
ve altı mezhebin mensuplarından 
oluşan 72 kişilik Antakya Medeni-
yetler Korosu sahne aldı. Koro gerek 
her dinden seslendirdikleri ayin ve 
ilahiler, gerekse Aya İrini’nin mis-
tisizminde kuşandıkları beyaz kos-
tümleriyle seyircilerden büyük ilgi 
gördü. 

Yaklaşık 1500 kişinin izlediği açılış 
konserine Fener Rum Patriği Barta-
lomeos ve Türkiye Musevi cemaati-
nin dini lideri Hahambaşı İshak Ha-
leva, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Danışmanı ve Kültür AŞ Yö-
netim Kurulu Üyesi Nadya Taşel, bir 
önceki Kültürel ve Sosyal İşler Daire 
Başkanı Hüseyin Öztürk katıldı. 
Festivalin ikinci günü, Huun-Huur-
Tu (Tuva Topluluğu) ve First Nations 
Dance Company (Arizona Kızılderi-
lileri) sahne alırken 14 Şubat akşa-
mı Filipinli opera sanatçısı Ayşenur 
Helen Sağlam, İstanbul’daki ilk kon-
serini vermek üzere Aya İrini’deydi. 
Sanatçı, Sufiname adlı albümünün 
yanı sıra yeni çıkaracağı albümden 
de eserler seslendirdi. Festival kap-
samında aynı akşam Aya İrini’de 
sahneye çıkan bir diğer topluluk ise 
Vartanas Ermeni Kilise Korosu idi. 

Dini müzikleri, çok sesli halk ezgile-
rini ve operaların koro partilerini ba-
şarıyla seslendiren Vartanas Ermeni 
Kilise Korosu’nun repertuarında 
Gomidas, Yegmalyan ve Bartevyan 
tarafından yazılan Badarak ayinle-
rinden bölümler de vardı. 
Festivalin dördüncü gününde, etkin-
lik için özel olarak hazırlanan Necip 
Fazıl Kısakürek’in Yunus Emre adlı 
eseri sahnelendi. İlk olarak, yak-
laşık 40 yıl önce Abdullah Kars ta-
rafından sahnelenen oyun; büyük 
mutasavvıf Yunus Emre’nin hayatını 
konu alıyor. Festivalin son gününde 
ayrıca enstrümantal albümler ve 
Avustralya’dan Japonya’ya dünyanın 
dört bir yanında verdiği konserlerle 
bir marka haline gelen kanun üstadı 
Göksel Baktagir sahne aldı. 
“Mistik Sanat Festivali”, Ömer Fa-
ruk Tekbilek’in konseriyle sona erdi. 

“Müzik yapmak dua etmek gibidir” 
diyen Ömer Faruk Tekbilek, Aya 
İrini’deki konserinde üflediği ney ve 
vokalle tüm dinleyenlere bu hissi bir 
kez daha yaşattı. Yaklaşık bin 500 
kişinin dinlediği konserde Ömer Fa-
ruk Tekbilek, uzun bir aradan sonra 
kendi topraklarındaki dinleyicileriy-
le buluşmaktan dolayı çok mutlu 
olduğunu belirterek Kültür AŞ’ye, 
Aya İrini gibi bir mekânda, böyle 
bir buluşmaya vesile oldukları için 
teşekkür etti. Kültür AŞ Genel Mü-
dürü Nevzat Bayhan, Mistik Sanat 
Festivali’nin kapanışında yaptığı 
konuşmada, Kültür AŞ’nin çıkardığı 
“Dünya Mirasına Katkı Sağlamakta 
Olan İnsanlarımız“ serisinde Ömer 
Faruk Tekbilek’e yer verdiklerini be-
lirtti ve festival kapsamında kendisi-
ni İstanbul’da ağırlamaktan duyduk-
larını memnuniyeti dile getirdi. n

>>
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2008’in en iyi müzesi: 
miniaturk 

ölümünün 120’nci 
yılında namık kemal

kaBataşlılar dErnEğİ, GEçTİğİMİz YIL OLDUğU 
GİBİ BU SENE DE MİNİATURK’Ü “EN İYİ MÜzE” SEçTİ VE 
ÖDÜLLENDİRDİ.

ORTAYA ATTIğI “HÜRRİYET”, “VATAN”, “MİLLİ KİMLİK” GİBİ 
YENİLİKçİ FİKİRLERİYLE HALKA YENİDEN ÜMİT AşILAYAN 
NAMIK KEMAL, ÖLÜMÜNÜN 120’Ncİ YILINDA BİR Dİzİ 
ETKİNLİKLE ANILDI.

Kabataşlılar Derneği, 2008 yı-
lının en iyilerini seçti ve 14 Ocak 
günü Kabataş Lisesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen törenle 
ödüller sahiplerine verildi. Kabataş-
lılar Derneği, geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi bu sene de Miniaturk’ün “En İyi 
Müze” olduğu sonucuna vardı. Ka-
bataşlılar Derneği yönetim kurulu, 
branşlarında başarıya ulaşmış ve 
Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan 

sekiz isme onur ödülü verdi. Onun 
haricindeki 27 ödül, Kabataş Lisesi 
öğrencilerinin oylamaları ile seçildi. 
Türkiye’nin ilk minyatür parkı olan 
Miniaturk, Kabataş Lisesi öğrenci-
lerinin seçtiği diğer “En İyiler” ara-
sında “En İyi Müze” kategorisinde 
ödüle layık görüldü. 
Miniaturk, 2003 tarihinden bu yana 
yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı 
olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. İs-

tanbul, Anadolu ve Osmanlı coğraf-
yasından çok sayıda önemli eserin 
1/25 ölçekli maketlerinin yer aldığı 
Miniaturk, aynı zamanda dünyanın 
en geniş maket alanına sahip min-
yatür kenti unvanının da sahibi. Son 
yıllarda kristal müze, labirent, sat-
ranç alanı, oyun parkı gibi eğlence 
alanları ve yeni ilave edilen eserlerle 
Miniaturk, ziyaretçi sayısını giderek 
artıran bir kültür parkına dönüştü. n

Edebî ustalığı ve fikirleri günümüz-
de hâlâ tazeliğini koruyan vatan şa-
iri Namık Kemal, vefatının 120’nci 
yılında, Kültür AŞ tarafından düzen-
lenen özel bir etkinlikle anıldı. Tarık 
Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen etkinlik kapsamın-
da, şairin edebî ve fikrî yönlerinin 
ele alındığı bir panel gerçekleşti-
rildi. Etkinliğin birinci oturumunda 
Prof. Dr. Kâzım Yetiş’in yönetimin-
de Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. 
Abdullah Uçman, Prof. Dr. Önder 
Göçgün ve Prof. Dr. İsmail Parla-
tır, şairin “Edebiyatçı ve Gazeteci” 
yönünü ele aldılar. Namık Kemal’in 
“Tarihçi ve Düşünce Adamı” olarak 
anıldığı ikinci oturumda ise Prof. Dr. 
İsmail Kara, Prof. Dr. Azmi Özcan, 
Prof. Dr. Ali Akyıldız ve Dr. Gülte-
kin Yıldız birer konuşma yaptılar. 
19’uncu yüzyılda siyasi ve sosyal 
alanlarda ortaya attığı “hürriyet”, 
“vatan”, “milli kimlik” gibi yeni-
likçi fikirleriyle halka yeniden ümit 
aşılayan Namık Kemal, daha büyük 
kitlelere ulaşmak için edebiyatı 

önemli bir araç olarak kullanmıştı.
Asıl adı Mehmet Kemal olan şair, 
1840’da Tekirdağ’da doğdu. Küçük 
yaşta annesini kaybedince, çocuk-
luk ve gençlik yılları, büyükbabası 
Abdüllatif Paşa ile birlikte geçti. 
Dedesi 1853 yılında Kars’a tayin 
edilince onunla beraber Kars’a gitti. 
Burada kaldığı bir buçuk yıl içinde 
özel dersler aldı. Hocasının teşvikiy-
le ilk şiir denemelerini gerçekleştir-
di. Dedesi 1855 yılında Sofya kay-
makamlığına atandığından Namık 
Kemal de onunla birlikte Sofya’ya 
gitti. Burada bir yandan yine bazı 
özel hocalardan Arapça ve Farsça 
dersleri alırken bir yandan da şiir 
çalışmalarını sürdürdü. Bu şiirler 
dolayısıyla dedesinin arkadaşı tara-
fından kendisine “Namık” mahlası 
verildi. 
1862 yılında, hayatında dönüm 
noktasını teşkil eden olay gerçek-
leşti ve Şinasi ile tanıştı. Şinasi’nin 
çıkardığı Tasvîr-i Efkâr gazetesinin 
yazı kadrosuna dâhil olan Namık 
Kemal, siyasî fikirlere yöneldi; aynı 

zamanda edebiyat düşüncesini de-
ğiştirerek yeni tarzda şiirler yaz-
maya başladı. Şinasi, 1865 yılında 
Paris’e gidince gazetenin yöneti-
mini üzerine aldı. Aynı yıl ülkede 
meşrutiyet yönetimini oluşturmak 
amacıyla gizli olarak kurulan Yeni 
Osmanlılar Cemiyeti’ne girdi. Dö-
nem matbuatında hükûmetin dış 
politikayla ilgili tutumunu eleştiren 
yazıların artması üzerine 23 Şubat 
1867 tarihinde çıkarılan kararna-
meyle basına sansür getirildi. Başta 
Namık Kemal olmak üzere Ali Suavi 
ve Ziya Paşa gibi muhalifler, çeşitli 
memuriyetlerle İstanbul’dan uzak-
laştırılmak istendi. Ancak adı geçen 
kişiler görev yerlerine gitmeyerek 
Avrupa’ya kaçtılar. Daha  sonra çı-
kan afla birlikte İstanbul’a döndü. 
1876 yılında ilân edilen Meşrutiyet 
ile birlikte açılan meclis tatil edilin-
ce Namık Kemal, önce Midilli’de ar-
dından da Rodos ve Sakız’da görev 
yaptı. Sakız adasındaki görevi sıra-
sında yakalandığı zatürre nedeniyle 
2 Aralık 1888’de vefat etti. n

>>

>>
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