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İstanbul’u ilçe ilçe
yeniden inşa ediyoruz

İstanbul’u ilçe ilçeİstanbul’u ilçe ilçe
halkalı, küçükçekmece, çatalca…

büyükşehir’den
İTÜ’ye hediye

cemil Topuzlu
yenilendi

barış manço
mavi sularla buluştu
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P
Puzzle yapmaktan hoşlananlardan biriyseniz, doğru parçaları 
doğru noktalara yerleştirerek bütüne ulaşmaktan keyif alıyor-
sunuz demektir. Bütünü tam anlamıyla görebilmek için hiçbir 
parçayı yok saymamanız gerekir. Her bir parçanın taşıdığı ayrı 
bir değer ve önem vardır. Parçaları yok sayamadığınız gibi, 
yanlış yerlere yerleştirme lüksüne de sahip olamazsınız. Hiçbir 
puzzle yanlışı kaldırmaz çünkü. Eğer elinizde biraz karışık, çok 
parçalı bir puzzle varsa günlerce ve hatta aylarca uğraşırsınız. 
Ortaya çıkan ürüne bakarken duyduğunuz haz, her bir parçayı 
yerleştirirken sarf ettiğiniz emekle doğru orantıdadır. 
İstanbul’u çok parçalı bir puzzle benzetmek hiç de zor değil 
aslında. Her bir parçayı yerli yerine oturtmak, hem emek hem 
de sabır isteyen bir iş. Yaklaşık dört buçuk yıl önce göreve 
geldiğimizde bizim de karşımızda adeta bir puzzle duruyordu. 
Ancak parçalar ya özensizlikten harap olmuş ya da olmama-
sı gereken yerlere yerleştirilmişti. Bu durumun bizim olduğu 
kadar, bu kentte yaşamak ve bu kentin havasını solumak is-
teyen sizlerin de içini acıttığının farkındaydık. Parçaların bü-

tün içindeki yerini ve önemini çok iyi bildiğimizden, öncelikle 
onlara eğilmemiz gerektiğini düşündük. Amacımız ilçe ilçe, 
belde belde İstanbul’u yeniden oluşturabilmekti. İstanbul için; 
yaşamaktan gurur duyduğumuz bu kent için elimizi taşın al-
tına koymaktan imtina etmedik. İnsanı insan yapan unsurun 
birazda değiştirip dönüştürme gücü olduğunu bilmenin ver-
diği kararlılıkla, ilçe ilçe, belde belde, köy köy yatırım yaptık. 
Dün Kartal’da, Pendik’te, Maltepe’de, Zeytinburnu’nda; bugün 
Küçükçekmece’de, Çatalca’da, Halkalı’da… 
Siz İstanbulluların zihninden “belediyeler sadece altyapı ile 
uğraşır, doğalgaz döşer, yol yapar” algısını silebilmek ve 
gerçek belediyeciliğin ne olduğunu gözler önüne serebilmek 
amacıyla çok çalıştık. Çocuklarımız dünyadaki yaşıtlarıyla aynı 
koşullarda yetişsin istedik; eğitime destek verdik. Kadınlarımız 
sağlıklarını ihmal etmesin, muayenelerini yaptırsın istedik; üc-
retsiz sağlık merkezleri açtık. “Kültüre ve sanata ehemmiyet 
vermeyen toplumların varolma şansları yoktur” diye düşün-
dük; kültür merkezleri ve kütüphaneler yaptık. Özellikle yaz 
aylarında düzenlenen etkinliklerle siz sanatsever İstanbul-
luların buluşma mekânlarından biri olan, ancak kurulduğu 
günden bu yana, bir başka ifadeyle 61 yıldır bakım ve onarım 
görmeyen Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nu ye-
nilememiz kültür ve sanata verdiğimiz değerin önemli bir gös-
tergesi aslında. Göreve geldiğimiz günden bu yılsonuna kadar, 
İstanbul’a tam 22 milyon YTL’lik yatırım yapmış olacağız. Dile 
kolay; tam 22 milyon YTL. Bazı ülkelerin yıllık bütçelerinden 
bile fazla bir rakam bu. Kentimiz, yaptığımız yatırımlar saye-
sinde sadece Türkiye’nin değil, dünyanın göz bebeği haline 
geldi. Şimdi sıra bunu bir adım öteye taşımaya, İstanbul’u daha 
ileri noktalara götürmeye geldi.  
Tıpkı bir puzzle’da olduğu biçimde, bütünü tamamlamak için 
her bir parçanın önemini çok iyi kavrayan bir anlayışla hareket 
ettiğimizde doğru sonuçlara ulaşılacağına olan kararlılığımızla 
yol almayı sürdüreceğiz. Parçalar yerine oturduğunda ortaya 
çok güzel bir manzaranın çıkacağını biliyoruz. Bu, bakanı da 
yapanı da mutlu eden bir manzara olacak. Ama hepsinden 
önemlisi, emek sarf ederek elde ettiğimiz görüntü, en çok 
İstanbul’un işine yarayacak. Ve İstanbul, tarihinde bir kez daha 
galip gelmenin, kazanmış olmanın gururunu yaşayacak. Aslo-
lan da bu değil mi zaten…

Saygılarımla…

Sevgili İstanbullular
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D o s y a
04   İlçelere devasa yatırımlar devam ediyor

10   Çatalca’ya tarihinin en büyük yatırımı yapıldı...

14 Halkalı, havuzuna ve spor salonuna kavuştu

18 Açıkhava’ya taze makyaj

K e n t  H a b e r l e r i

24 İSTAÇ, çöpleri fabrika 
 yakıtına dönüştürüyor

26 Bu proje çocuklarımız için

27 Temizlik filosuna 
 60 yeni araç katıldı

28 Tepebaşı’nın görüntüsü değişecek

30 AKOM, yaraları yine sardı 

31 Darülaceze’nin belgeseline 
 ödül geldi...

32 Kaza ihtimalini ortadan kaldıran karar!

34 İstanbul cebe girdi

36 İş kadınlarından 
 Halk Ekmek’e tam not

38 235 yıllık eğitim kurumuna, 
 Büyükşehir hediyesi 

40 Kenti tanımaya devam ediyorlar

U l a ş ı m

46  Barış Manço’nun 
 ismi bir kez daha ölümsüzleşti 

49  Raylı sistem uzunluğu artıyor

50  Denizden bir taksi çağırma vakti geldi

52  Ve İstanbullu vapuruna kavuştu

Z i y a r e t l e r

56  Başkonsolos Hay, veda etti
57 Eski dostlar buluştu

 
K ü l t ü r  S a n a t
58 Beyoğlu Sahnesi’nin
 mimari projesi bellioldu
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S ö y l e ş i  4 4
Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Erhan Erol, 
ilçesine kazandırdığı yeşil 
alanlar nedeniyle “parkçı 
başkan” olarak anılıyor. 
Kendisine 
takılan isimden gurur 
duyduğunu belirten 
Başkan Erol, halkın nefes 
alacağı alanların sayısını 
her geçen gün artırmaya 

M u h t a r  5 4
Bakırköy Osmaniye 
Mahallesi’nin Muhtarı 
Yakup Özenses, tüm kamu 
kuruluşlarının özellikle de 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
muhtarlarla koordinasyon 
içinde çalışması gerektiğini 
vurguluyor. Özenses, 
herkesi iletişimi daha 
üst seviyeye taşımaya 
çağırıyor. 

A l o  1 5 3  2 0
Onlar hep İstanbulluları 
dinledi. Kimi eş istedi 
onlardan kimisi ise aş. Tüm 
sorunlara çözüm bulmak 
için çalıştılar, istediler ki 
kendilerine başvurup da 
yanıt almayan kalmasın. 
Onlar, Beyaz Masa’nın 
birer neferi oldular. Şimdi 
sıra onlarda. İstanbul bu 
kez onları dinliyor. 

İ z c i  B a ş k a n  4 2
Kendisi de bir izci olan 
ve bu yıl dördüncüsü 
düzenlenen Ümraniye İzci 
Kampı’nın açılışına katılan 
Başkan Kadir Topbaş, bu 
tür etkinlikler sayesinde 
çocukların doğayı tanıdığını, 
paylaşmayı öğrendiğini ve 
erken yaşta demokrasiyle  
tanışarak hayata 
hazırlandıklarını söyledi.
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İlçelere devasa
yatırımlar
devam ediyor
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 
KÜÇÜKÇEKMECE’YE 4,5 YILDA YAPTIĞI 

TOPLAM 711 MİLYON YTL’LİK YATIRIMLAR 
ZİNCİRİNİN SON HALKASI, BAŞBAKAN 

ERDOĞAN VE BAŞKAN TOPBAŞ
TARAFINDAN HİZMETE ALINDI. 
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İstanbul halkına 365 gün 24 saat 
hizmet etme ilkesiyle çalışmalarını 
sürdüren İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi, Küçükçekmece ilçesine yaptığı 
toplu yatırımları hizmete açmanın 
gururunu yaşıyor. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Küçükçekmece’ye 
ulaşım, su, atık su, dere ıslahı, çevre 
düzenlemesi, park-bahçe gibi alan-
larda yaptığı toplam 162 milyon 
252 bin YTL’lik yatırım, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katılımıyla düzenlenen 
törenle hizmete alındı. 21 projeden 
oluşan yatırımlarla ilçe belediye-
since yaptırılan Cennet Kültür ve 
Sanat Merkezi, Cennet Diş Sağlığı 
ve Protez Merkezi, Engelliler Reha-
bilitasyon Merkezi ve Kadın Sığınma 
Evi’nin hizmete alınma töreninde 
İstanbul Valisi Muammer Güler, AK 
Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuş-
çu, Küçükçekmece Belediye Başka-
nı Aziz Yeniay, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Bürokratları ve vatan-
daşlar da yer aldı. Hizmete alınan 
yatırımlardan Küçükçekmece Gölü 
ağzı çevre düzenlemesi ve sahile 
yapılan park, sosyal tesis, spor sa-
haları, bisiklet yolları ve dinlenme 
tesisleri sayesinde Küçükçekmece 
bölgenin turizm ve cazibe merkezi 
olacak. Açılışı yapılan yatırımlarla 
birlikte Küçükçekmece’ye 4,5 yılda 
yapılan yatırımların tutarı 711 mil-
yon YTL’ye ulaştı.

İstanbul dünyanın merkezi 
olacak! 

Küçükçekmece Gölü kenarındaki 
amfitiyatroda düzenlenen törende 
konuşan Başbakan Erdoğan, AK Par-
tili belediyelerin İstanbul’daki yatı-
rımlarının göğüslerini kabarttığını 
belirterek, İstanbulluların yaşam 
standartlarının yükselmesinin ken-
dileri için mutluluk vesilesi olduğu-
nu söyledi. Başbakan Erdoğan, “Be-
nim İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına başladığım dönemde 
kentte su yoktu. Hava kirliydi. ‘Tüm 
bu sorunları halledeceğiz. Tertemiz 
bir İstanbul’ dedik. ‘İstanbul’u bir 

dünya kenti, dünyanın merkezi ya-
pacağız’ dedik. Bu anlayışımız biz-
den sonraki yöneticilerle de devam 
etti. İstanbul’u bir marka haline ge-
tiriyoruz. Artık İstanbul’un otelle-
rinde yer bulunmuyor. İstanbul bir 
kongre merkezi haline geldi. İstan-
bul dünyanın merkezi haline geldi 
ve gelecek” dedi. Küçükçekmece 

hizmet etmek vardır. Biz milletimizin 
efendisi değil, hizmetkârıyız. Büyük-
şehir Belediyemizin yatırımlarıyla 
Küçükçekmece de İstanbul’un en 
nadide, en mümtaz yerlerinden biri 
haline geldi. Ben bir İstanbulluyum, 
İstanbul’un bir çocuğuyum. Çocuklu-
ğumda Küçükçekmece’nin ne halde 
olduğunu bilenlerden biriyim. Kaçak 

Belediyesi’nin AK Parti iktidarından 
önce borçlarını bile ödeyemeyen bir 
belediye olduğunu dile getiren Baş-
bakan Erdoğan, “Bugün ilçe beledi-
yelerimiz arasında öz kaynaklarıyla 
en büyük yatırımları yapabilen bir 
belediye oldu. Küçükçekmece gölü 
ve kenarı kokudan geçilemiyorken, 
artık binlerce ailenin çıkıp gezebildiği 

yapıların buralara nasıl yapıldığını 
çok iyi bilirim. Şimdi bu halini görün-
ce, iftihar ediyorum. İnşallah daha iyi 
olacak.”
Küçükçekmece’ye 4,5 yılda mer-
kezi yönetim, Büyükşehir ve ilçe 
belediyeleri olarak tam 196 eser 
kazandırdıklarını vurgulayan Erdo-
ğan, ilçede 100 bin adet ağaç dikil-

bir mekân haline geldi. Belediyecilik 
AK Parti’nin, yani bizim işimizdir” 
dedi. “Bizim halka hizmet etmekten 
başka gündemimiz yok” diyen Baş-
bakan Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Atatürk’ün gösterdiği muasır 
medeniyet seviyesine ulaşmak şehir-
lerimizi medeni hale getirmekten ge-
çiyor. Millete efendilik yoktur. Millete 

>>

BAŞKAN KADİR TOpBAŞ, gÖREVE gELDİKLERİ
gÜNDEN BU yANA İSTANBUL İÇİN yApıLAN yATıRıMıN 

bazı ülkelerİn bütçeSİnden
bİle daha büyük olduğunu Söyledİ. 
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doğan, “Biz size ne dedik; ‘Durmak 
yok, yola devam’ dedik. Bu tesisler 
hayırlı olsun. Asla yorulmayacağız. 
Asla bıkmak, bıkkınlık yok. Asla re-
havet, duraksamak, durmak yok, 
yola devam” dedi.

Ülke bütçesinden büyük 
yatırım

Başkan Topbaş da Küçükçekmece’nin 
İstanbul’da çarpık yapılaşmanın en 
yoğun olduğu bölgelerden biri oldu-
ğunu ve insanların sağlıksız yaşam 
alanlarına mahkum edildiğini be-
lirterek, yapılan çalışmalarla ilçeyi 
daha yaşanır ve çağdaş hale getirdik-
lerine dikkat çekti. Küçükçekmece 
Gölü’nün bataklık ve olumsuzlukların 
kol gezdiği bir alanken, şimdi önemli 

bir rekreasyon alanına dönüştürüldü-
ğünü anlatan Başkan Kadir Topbaş, 
Küçükçekmece’ye dört yılda 711 
milyon YTL’lik dev yatırımlar yaptık-
larını ifade etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Küçükçekmece’ye yaptığı yatı-
rımlar arasında ulaşım, su, atık su, 
dere ıslahı, çevre düzenlemesi, 
park-bahçe gibi çok hayati eserler 
bulunduğunun altını çizen Başkan 
Topbaş, “4,5 yılda İstanbul’a top-
lam 22 milyar YTL yatırım yaptık. 
İstanbul Türkiye’nin kalbi; biz ya-
tırım yapmazsak Türkiye’nin kalbi 
durur. Göreve geldiğimiz günden 
beri yaptığımız yatırımların toplamı 
bir ülkenin bütçesinden bile büyük. 
Sadece toplu ulaşım için harcadığı-
mız tutar 11,3 milyar YTL” dedi.
Törende konuşmaların ardından 
Başbakan Erdoğan, Başkan Topbaş 
ve beraberindekiler kurdele kese-
rek toplu açılış törenini gerçekleş-
tirdiler. n

diğini, gençler için 28 spor salonu 
yapıldığını, kültür ve sanat merkezi 
inşa edildiğini, engelliler için mer-
kez yapıldığını, kadınlar için de 
“sığınma evi” denilen, ancak ken-
disinin “huzur evi” olarak gördüğü 
bir merkez kurulduğunu anlattı. 
Küçükçekmece’de kaçak yapıya 
geçit vermediklerini ve 1350 aileyi 
gecekondudan alıp sağlıklı konut-

lara yerleştirdiklerini hatırlatan 
Erdoğan, ilçede Büyükşe-

hir Belediyesi’nin 40’ın 
üzerinde yatırımının 
devam ettiğini ve açı-
lan tesisler arasında 
440 yataklı bir SSK 
hastanesinin de bulun-
duğunu dile getirdi. Er-

KÜÇÜKÇEKMEcE gÖLÜ KENARıNDAKİ
 AMfİTİyATRODA DÜzENLENEN TÖRENDE 
  KONUŞAN BAŞBAKAN ERDOğAN, 
  İStanbulluların 
    yaşam Standartlarının   
            yükSelmeSİnİn kendİlerİ İçİn
             mutluluk veSİleSİ 
    olduğunu Söyledİ.

toplamda 711 milyon
ytl’lik yatırım

26 Temmuz’da Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla hizmete alınan 18 tesis, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 141 milyon 
870 bin 673,75 yTL’ye mal oldu. Son dört yıl 
içerisinde sadece bu ilçeye yapılan yatırımın 
toplam tutarı ise 307 milyon 892 bin 383,26 
yTL. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilçeye 261 
milyon 236 bin 942,99 yTL’lik daha yatırım 
yapmak üzere çalışmalarına tüm hızıyla devam 
ediyor. Küçükçekmece Belediyesi’nin kendi 
imkânlarıyla yaptırdığı ve toplam bedeli 20 
milyon 380 bin 982,91 yTL’yi bulan yatırımla 
birlikte ilçe son yılların en büyük hizmetini aldı. 
Küçükçekmece Belediyesi, kendi bütçesini 
kullanarak “cennet Kültür ve Sanat Merkezi 
ve cennet Diş Sağlığı ve protez Merkezi”, 
“Engelliler Rehabilitasyon Merkezi” ve “Kadın 
Sığınma Evi”ni yaptırırken İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nce ilçe halkının kullanımına sunulan 
hizmetler şunlar: 

•	 Küçükçekmece	Sahil	Düzenlemesi
•	 İkitelli	-	Şahintepe	İsale	Hattı,	Terfi	Merkezi,	Su	Haznesi	ve	

İçmesuyu	Şebekesi
•	 Sazlıdere	Atıksu	Tüneli	
•	 Avcılar	Sahil	Kolektörü	ve	Yan	Bağlantıları	İnşaatı
•	 Küçükçekmece	İlçesi	Kartaltepe,	Tevfikbey,	İnönü,	Halkalı	

Merkez	Mahalleleri	Yol	Düzenleme	ve	Ortak	Altyapıları
•	 Küçükçekmece	Havzası	Atıksu	Kuşaklama	Kolektörleri	ve	

Yan	Bağlantıları	İnşaatı
•	 Küçükçekmece	Kavaklık	Parkı	Düzenleme	ve	Nikah	Salonu	

İkmal	İnşaatı
•	 Küçükçekmece	Menekşe	Sahili	Düzenlemesi
•	 Sazlıdere	Atıksu	Kolektörleri	ve	Yan	Bağlantıları	İnşaatı
•	 Küçükçekmece	İlçesi	Boru	İtme	İnşaatı
•	 Terkos	İkitelli	İçmesuyu	İsale	Hattı	
•	 Küçükçekmece	İlçesi	Sefaköy	Kemalpaşa	Gültepe	

Mahalleleri	Yol	Düzenlemesi	ve	Ortak	Altyapısı
•	 Küçükçekmece	Gölü	Çıkış	Ağzı	ve	Yakın	Çevresi	

Düzenlemesi
•	 İstanbul	Bölgesi	3.Kısım	Müteferrik	İçmesuyu	Şebekesi
•	 Küçükçekmece	Halkalı	Caddesi	Düzenlemesi
•	 Hasanoğlu	Menekşe	Deresi	Atıksu	Kolektörleri	
•	 Küçükçekmece	Hayat	Parkı	
•	 Ayamama	Deresi-Kaynarca	Papaz	Deresi	Islahı	
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çatalca’ya tarihinin en 
büyük yatırımları yapıldı

İSTANBUL BÜyÜKŞEHİR BELEDİyESİ, Son dört yılda 
çatalca’ya toplam 252 mİlyon ytl’lİk yatırım 
yaptı. İLÇENİN KENDİ İMKÂNLARıyLA yÜzLERcE yıLDA 
TAMAMLAyABİLEcEğİ BU yATıRıMLARıN SONUNcUSU 
3 TEMMUz’DA HİzMETE ALıNDı.  
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
kentin dört bir yanına yatırım yap-
maya devam ediyor. Yatırım yapılan 
yerlerden biri de Çatalca. Son dört 
yılda ilçeye milyarlarca YTL’lik hiz-
met götüren Büyükşehir Belediyesi, 
son olarak 3 Temmuz’da düzenle-
nen bir törenle, 13 tesisinin daha 
açılışını gerçekleştirdi. Törene İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Çatalca Belediye Baş-
kanı İsmail İp, Çatalca Kaymakamı 
Yüksel Ayhan, Silivri Belediye Baş-
kanı Hüseyin Turan, İl Milli Eğitim 
Müdürü Ata Özer, Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Tamer Taşpınar, Ulaşım 
Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, 
İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural ve 
AK Parti ilçe yöneticileri katıldı. 
Törende bir konuşma yapan Başkan 
Topbaş, ilçenin kendi imkânlarıyla 
ancak 300 yılda tamamlayabileceği 
projeleri dört yılda hayata geçirdik-
lerini, bugüne kadar Çatalca’ya 252 
milyon YTL’lik hizmet götürdüklerini 
söyledi. Çatalca’nın yanı sıra Silivri ve 
Şile gibi en uçtaki ilçelere de büyük 
yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken 
Başkan Kadir Topbaş, “İstanbul’a ula-
şımdan çevreye, sosyal projelerden 
su, atık su ve doğalgaza kadar her 
alanda tarihinde görülmediği kadar 
çok yatırım yaptık. Bir taraftan her 
alandaki sorunlarımızı çözerken, di-
ğer taratan İstanbul’u dünyayla me-
deniyet yarışına soktuk. Şehrimize 
dönemimizde yılsonu itibariyle tam 
22 milyar YTL’lik yatırım yapmış ola-
cağız. Bu para tüm bakanlıkların 1,5 
yılda yaptığı yatırıma eşdeğer. Gö-
revim bittiği zaman ‘Ne olurdu biraz 
daha fazla çalışsaydım’ demeyecek 
kadar çok çalışıyorum” dedi.
Kadir Topbaş, Çatalca’nın yapılan 
yatırımlar sayesinde ulaşım, altyapı, 
su ve sel baskını, doğalgaz ve çevre 
sorunlarının çözüldüğünü hatırla-
tarak, “Son dört yılda Çatalca’ya 
yollar, kavşaklar, üst geçitler yap-
tık. Tüm içme suyu şebekesini yeni-
ledik, köylerine içme suyu getirdik. 
Getirmeye devam ediyoruz. Doğal-
gaz, sahil düzenlemeleri, köy park-
ları ve spor alanlarıyla vatandaşla-

rımızı mutlu ettik. Dört yıldır, 365 
gün 24 saat prensibiyle İstanbul’a 
ve Çatalca’ya hizmete hız kesme-
den devam ediyoruz” dedi.

Çorlu-Kocaeli arasındaki 
banliyö hattı yenileniyor

Ulaştırma Bakanlığı’nın Kocaeli’nden 
gelerek Çatalca üzerinden Çorlu’ya 
doğru uzanan banliyö hattını mo-
dernize ettiğini hatırlatan Topbaş, 
modernizasyonun ardından bu hattın 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
işletmesine devredileceğini ve Çatal-

rını belirleyeceğimiz alanda, bizim 
kriterlerimize uygun olarak maden 
aranabilecek. Ayrıca maden araması 
yapan firma, kazı alanlarını mutlaka 
yeşillendirecek. Böylece İstanbul’un 
doğal kaynaklarının ve güzellikleri-
nin tahrip olmasının önüne geçmiş 
olacağız” dedi.
Çatalca Belediye Başkanı İsmail İp de 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
kendilerine verdiği destek sayesin-
de ilçede çözülmez denilen birçok 
sorunun kolayca çözüldüğünün 
altını çizerek, “İlçemize yatırım ge-

calıların Çorlu’dan Kocaeli’ye kadar 
bir metroyla gider gibi hızlı, konfor-
lu bir ulaşım imkânına kavuşacağına 
da dikkat çekti. İstanbul’u bir finans, 
turizm ve kongre şehri yapmak için 
Hükümet ile ortak çalışmalarının 
sürdüğünü ifade eden Başkan Kadir 
Topbaş, Çatalca’nın da bundan payı-
nı eko-turizmi ile alacağını kaydetti. 
İstanbul’un havza alanlarında kalan 
ve ormancılıktan geçinen köylerin-
de yaşanan sıkıntıları bildiklerini ve 
bu nedenle köylerde alım garantili 
çiçek yetiştiriciliği projesini başlat-

tiren Büyükşehir Belediye Başkanı 
Topbaş’a teşekkürü bir vicdan borcu 
biliyorum. Vefalı Çatalcalılar olarak 
günü geldiğinde Kadir Topbaş’a vefa 
borcumuzu ödeyeceğiz. Yatırım ve 
hizmet üretenler, hiçbir zaman unu-
tulmayacaklardır. Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Kadir Topbaş, ilçe-
mize 85 yıllık Cumhuriyet tarihinde 
yapılmayan hizmeti yapmıştır. Bizim 
ilçe bütçemizle 300 yılda yapamaya-
cağımız kadar çok önemli yatırımları 
sadece dört yılda Çatalca’ya kazan-
dırmıştır” dedi. n

tıklarını vurgulayan Başkan Topbaş, 
köy yerleşim alanlarıyla ilgili plan ça-
lışmalarında son aşamaya geldikle-
rini, buna ilişkin kararın kısa bir süre 
içinde İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nden çıkacağını kaydetti.
İstanbul’daki maden arama çalış-
malarının kurallara bağlanmasıyla 
ilgili görüşmelerde bulunduklarını 
belirten Başkan Topbaş, “Aldığımız 
karar doğrultusunda İstanbul’da ar-
tık ön izin ruhsatıyla maden araması 
yapılamayacak. Ancak koordinatla-

>>
yola, suya, altyapıya
ağırlık verildi

çatalca meydanı’nda düzenlenen törenle 
hizmete alınan tesisler şunlar: 
• Hadımköy TEM Üstgeçidi İlave Köprü 

İnşaatı 
• Çatalca Çakılova ve yenice yolunun 

Asfaltlanması 
• Çatalca İçi Ana caddelerin Asfalt Çalışması 
• Çatalca İlçesi girişi Saray yolu Bulvarı 

İnşaatı 
• Durusu Belediye Hizmet Binası 

Restorasyonu 
• Karacaköy Beldesi’ne 5.412 metre 

İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi
• Çakıl Mahallesi 34.717 metre İçmesuyu 

Şebekesi Döşenmesi 
• Elbasan Köyü’ne 11.155 metre İçmesuyu 

Şebekesi Döşenmesi 
• Ovayenice Köyü’ne 8.265 metre İçmesuyu 

Şebekesi Döşenmesi 
• Çatalca İlçesinin Tüm İçmesuyu 

Şebekesinin yenilenmesi 
• Atıksu ve yağmursuyu Şebekesinin 

yenilenmesi 
• Çatalca Hastane Deresi, Mehmet Akif ve 

Lomborsol Derelerinin İslahı 
• Çatalca İçi Ana Arterleri genel Aydınlatma 

Çalışması 
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halkalı, havuzuna ve 
spor salonuna kavuştu…
BÜyÜKŞEHİR BELEDİyESİ, İSTANBULLULARıN DAHA SAğLıKLı VE zİNDE 
OLMASıNı SAğLAMAK AMAcıyLA KENTİN DÖRT yANıNA yATıRıM yApıyOR. 
6 mİlyon ytl’ye mal olan küçükçekmece halkalı 
kapalı yüzme havuzu da bunlardan bİrİ. 
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havuzların sayısı artıyor

Küçükçekmece Halkalı 
yüzme Havuzu’nun 
açılmasıyla birlikte 
İstanbullular spor 
yapabileceği yeni bir 
mekâna daha kavuştu. 

Küçükçekmece Halkalı 
yüzme Havuzu’yla 
birlikte İstanbul’daki 
yüzme havuzlarının 
sayısı 16’ya yükseldi. Bu 
havuzlardan yedi tanesi 

halen hizmet veriyor. 
Altı tanesinin yapımında 
son aşamaya gelindi 
ve açılacağı günü 
bekliyor. Bayrampaşa 
Spor Kompleksi 

ile Eyüp Spor ve 
Kültür Merkezi’nin 
ise yapımının en kısa 
zamanda tamamlanarak 
halkın hizmetine 
sunulması planlanıyor.   

 Hizmette olanlar
•	 Okmeydanı	Cemal	Kamacı	Spor	Kompleksi	(Olimpik)
•	 	İkitelli	Spor	Kompleksi	(Olimpik)
•	 	Gaziosmanpaşa	Hamza	Yerlikaya	Spor	Kompleksi	(Olimpik)	
•	 Zeytinburnu	Spor	Kompleksi	(Yarı	olimpik)
•	 Tuzla	Kafkale	Spor	Kompleksi	(Yarı	olimpik)
•	 Beyoğlu	Kapalı	Yüzme	Havuzu	(Yarı	olimpik)
•	 Ümraniye	Çakmak	Kapalı	Yüzme	Havuzu	(Yarı	olimpik)

Hizmete girecek olanlar
•	 Kartal	Spor	Kompleksi	(Olimpik)
•	 Pendik	Kurtköy	Kapalı	Yüzme	Havuzu	(Olimpik)	
•	 Gaziosmanpaşa	Cebeci	Spor	Kompleksi	(Olimpik)
•	 Fatih	Spor	Kompleksi		(Olimpik)
•	 Eyüp	Yeşilpınar	Kapalı	Yüzme	Havuzu	(Yarı	olimpik)
•	 Küçükçekmece	Sefaköy	Kapalı	Yüzme	Havuzu	(Yarı	olimpik)
•	 Bayrampaşa	Spor	Kompleksi	(Olimpik)
•	 Eyüp	Spor	ve	Kültür	Merkezi	(Yarı	olimpik)

Okul bahçelerine inşa edilen ve 
sayısı 120’yi geçen spor salonları, 
İSMEK aracılığıyla halka açılan fit-
ness salonları ve daha niceleri… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sağ-
lıklı ve zinde yaşamın gereği olan 
spor için İstanbul’un her köşesinde 
önemli yatırımlar yapıyor. Büyükşe-
hir Belediyesi, SPOR A.Ş. tarafından 
işletilen spor tesislerine bir yenisini 
ekledi. Küçükçekmece Halkalı’da 
inşa edilen kapalı yüzme havuzu, 
1 Temmuz’da İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş tara-
fından hizmete açıldı. Açılış töreni-
ne Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Aziz Yeniay, Bacılar Belediye Başka-
nı Lokman Çağrıcı, Küçükçekmece 
Kaymakamı Osman Ebiloğlu, Genç-
lik Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar, 
Spor A.Ş. Genel Müdürü İlker Astarcı 
ile sporcu gençler ve vatandaşlar ka-
tıldı. İki yılda inşası biten ve 6 milyon 
YTL’ye mal olan tesis içerisinde 510 
seyirci kapasiteli 320 metrekarelik 
yarı olimpik havuz, 47 metrekare-
lik çocuk havuzu, 45 araçlık açık 
otopark, uzak doğu spor salonu, 
masa tenisi, bilardo, kafeterya, ha-
mam ve sauna bulunuyor. 8 bin 113 
metrekarelik kapalı alanı ve 4 bin 
315 metrekarelik yeşil alanıyla Kü-
çükçekmece Halkalı Kapalı Yüzme 
Havuzu, İstanbul’un önemli bir spor 
tesisi ihtiyacını karşılamış olacak. 

çok görkemli bir şekilde yapıldığını, 
kendilerinin ise temel atma töreni 
bir tarafa toplu açılışlara bile za-
man bulamadığını vurgulayan Kadir 
Topbaş, konuşmasının devamında 
şunları söyledi: “Kısa bir süre önce, 
Başakşehir’de, Başbakanımızın katı-
lımıyla 590 milyon YTL’lik yatırımlar 
zincirinin toplu açılışını gerçekleş-
tirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak 
sadece Küçükçekmece’de bugüne 
kadar milyonlarca YTL’lik yatırım 
yaptık. Çocuklarımızın geleceği ve İs-
tanbulluların mutluluğu için her alan-
da çok ciddi hizmetler üretiyoruz. Sa-
dece spor ve sosyal projelerde değil, 
her alanda dev yatırımlar yapıyoruz. 
Yılsonunda İkitelli ve Olimpiyat Sta-

dı Metrosu’nu açıyoruz. Gelecek yıl 
temelini atacağımız 154 kilometrelik 
yedi ayrı metro inşaatıyla, şu anda 
15 kilometre olan yıllık metro yapım 
hızını bir dünya rekoru kırarak 25-30 
kilometreye çıkartacağız.”
Küçükçekmece’ye dört yılda 43 ayrı 
spor tesisi kazandırdıklarını dile ge-
tiren Başkan Topbaş, Küçükçekme-
ce Gölü sahilini yeşil alan olarak 
düzenleyerek çöl görüntüsünden 
kurtardıklarını ve ilçedeki Şamlar 
Ormanı’nı Kent Ormanı olarak dü-
zenleyerek vatandaşların hizmeti-
ne sunduklarını hatırlattı. Topbaş, 
“Spor yatırımlarıyla hedefimiz Milli 
Takımımızın kazandığı başarıyı aşa-
cak bir nesil yetiştirmektir. Nüfu-
sunun yüzde 60’ı 18 yaşın altında 
olan, 17 milyon öğrencisi bulunan 
ülkemizin gençlerinin olimpiyatlar-
da her dalda bayrağı göndere çek-
tirmesi gerekiyor” dedi.

Küçükçekmece’de 
180 tesis açılış bekliyor…

Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Aziz Yeniay da 2004 yılında başla-
yarak bugünlere gelen çalışmaların 
hasadını almanın onurunu yaşadık-
larını belirterek, Küçükçekmece’de 
çok önemli yatırımlara imza atan 
Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür 
etti. Küçükçekmece’nin dört yıl 
öncesine kadar İstanbul’un sportif 
alanlar bakımından en yoksul ilçesi 
olduğunu, bugün ise ilçede sadece 
Büyükşehir Belediyesi’nin 43 tesi-
si bulunduğunu hatırlatan Yeniay, 
“Bu tesisin ardından yine bölgemiz-
de yeni bir tesis daha var, yakında 
açılısı yapılacak. İlçemizde Büyük-
şehir Belediyemizin bitirdiği 180’in 
üzerinde tesis açılış bekliyor. Her 
gün bir açılış yapsak 4,5 ay sürer. 
Tek tek açılışlar yerine, Başbakanı-
mızın da teşrifleri ile toplu bir açı-
lış yapacağız. Amacımız insanların 
medeni şartlarda, kent hayatı için-
de, kentli bir yaşam sürebilmesini 
sağlamaktır. İlçemiz, Büyük yatı-
rımlarla İstanbul ortalamasını yaka-
lamıştır. En iyisi olmak için gayret-
lerimiz sürüyor” dedi.n

Durmak yok, 
hız kesmeden yola devam…

Törene katılan kalabalığa hitap eden 
Başkan Kadir Topbaş, dört yılda her 
alanda çok ciddi mesafeler aldıkla-
rını, İstanbul’un beş yıl öncekinden 
çok daha farklı ve gelişmiş bir şehir 
olduğunu söyledi. Kent geneline ula-
şım, çevre, altyapı, spor ve sosyal 
projeler gibi ihtiyaç duyulan her ko-
nuda çok ciddi hizmetler götürdükle-
rini anlatan Başkan, “Başbakanımızın 
‘Durmak yok, yola devam’ sözüne 
yerel yönetimler olarak bir ekleme 
yaparak, ‘Durmak yok, hız kesmeden 
yola devam diyoruz” dedi.
Eskiden temel atma ve açılış tören-
lerinin büyük paralar harcanarak 

>>
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açık hava’ya
taze makyaj
AÇıLDığı 1947 yıLıNDAN 
gÜNÜMÜzE HİÇBİR BAKıM VE 
ONARıM gÖRMEyEN HARBİyE 
cEMİL TOpUzLU AÇıK HAVA 
TİyATROSU’NU yENİLEyEN 
BÜyÜKŞEHİR BELEDİyESİ, böyleSİ 
kapSamlı bİr çalışmayı Sanat 
etkİnlİklerİnİ keSİntİye 
uğratmakSızın Gerçekleştİrdİ. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Harbiye Kültür Vadisi Projesi kapsa-
mında 1947 yılındaki açılışından beri 
hiçbir bakım ve onarım görmeyen 
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava 
Tiyatrosu’nu yenileyerek hizmete 
açtı. Özellikle yaz aylarında sanat-
severlerin uğrak mekânlarından biri 
olan, içinde birçok ulusal ve ulusla-
rarası organizasyonun düzenlenen 
Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatro-
su, bakım ve oranım gördüğü süre 
boyunca konuklarından mahrum 

kalmadı. İstanbulluların 61 yıldır ya-
şadığı geleneği kesintiye uğratmak 
istemeyen Büyükşehir Belediyesi, 
bu mekândaki tüm çalışmasını sa-
nat etkinliklerinin devam edebilece-
ği şekilde ayarladı. Harbiye Muhsin 
Ertuğrul ve Kongre Vadisi Projesi’nin 
uygulamaya alınmasıyla birlikte Ce-
mil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nu 
üstten geçen Taşkışla Caddesi’nde 
trafiğin yeraltına alınması sebe-
biyle mekânın seyirci giriş ve çıkış 
kapıları iptal edilmişti. İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi, sanatseverlerin 
Açık Hava Tiyatrosu’ndan 2008 yaz 
sezonunda mahrum kalmalarını ön-
lemek için yapının tarihi dokusunu 
bozmadan Hilton Oteli ve Maçka 
Parkı tarafından yan yollar açarak 
seyirci giriş ve çıkışlarını hiçbir sı-
kıntıya meydan vermeyecek şekilde 
düzenledi. 4 bin koltuk kapasiteli 
Açık Hava Tiyatrosu’nun bakım ve 
onarımı İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Yapı İşleri Müdürlüğü tara-
fından projelendirildi. Söz konusu 

proje dâhilinde dört adet olan tuva-
let sayısı 60’a çıkartıldı. Taş duvar-
lar kimyasal maddeyle temizlendi. 
Kapalı alanların çatısının yalıtımı 
yapıldı. Taşıyıcı sistemlerin tamamı 
değiştirilerek elektrik sistemi yerin 
altına alındı. Koltukların sıra başları 
ve çürümeye yüz tutmuş taşların 
tamamı yenilendi, başta sanatçı 
odaları olmak üzere bütün odala-
rın bakım-onarımı yapılarak kapı, 
pencere ve taban döşemeleri de-
ğiştirildi, protokol kapısı ve büfeler 

yenilendi, uzay çatı sökülerek yenisi 
yaptırıldı, peyzaj projesi yaptırılarak 
çevreyle uyumlu hale getirildi.

Harbiye Kültür Vadisi 
2009 yılına yetişecek…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava 
Tiyatrosu’nun hemen yanı başında 
devam eden çok kapsamlı Kongre 
Merkezi ve Muhsin Ertuğrul Ti-
yatrosu inşaatının 2009 yılına ye-
tiştirilmesi için 24 saat kesintisiz 

çalışmalar sürdürüyor. Bütün bu 
çalışmalar, Kültür Vadisi’nin IMF ve 
Dünya Bankası Ortak Genel Kurul 
Toplantısı’na ev sahipliği yapacak 
olması sebebiyle de son derece 
önem taşıyor. 
Zira, IMF ve Dünya Bankası or-
tak Genel Kurul Toplantısı’nı 
İstanbul’da gerçekleştirecek ve söz 
konusu toplantıya aralarında hazi-
ne bakanlarının, finans kuruluşları 
yöneticilerinin de bulunduğu 23 
bin kişi katılacak. n

>>
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hep İstanbul’u 
dinlediler, şimdi 
İstanbul onları dinliyor… 

Yıl 1994. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak görev 
yaptığı yıllar. Halkı dinleyecek, 
halkla belediye arasındaki ko-
ordinasyonu sağlayacak bir biri-
me ihtiyaç duyuluyor. Ve Beyaz 
Masa, yedi kişiyle göreve başlı-
yor. Aradan zaman geçtikçe, Be-
yaz Masa’nın aslında ne derece 
önemli bir birim olduğu da gün 
yüzüne çıkıyor. İstanbul’un nere-
sinde yaşarlarsa yaşasınlar tele-
fonlarından 153’ü tuşlayanların 
ya da şubelere bizzat başvuruda 
bulunanların, kendilerini dinle-
yen, sorunlarını çözmek için çaba 
sarf eden görevlilerle karşılaşması 
yalnız olmadıkları hissini de yara-
tıyor. Beyaz Masa’nın önemi an-
laşıldıkça şube ve eleman sayısı 
da artıyor. 2008’e gelindiğinde 
Beyaz Masa Aksaray, Saraçhane 
Merkez, Merter, Üsküdar, Otogar 

ve Kadıköy olmak üzere altı şu-
bede 97 kişiden oluşan ekibiyle 
görev yapar hale geliyor. Üstelik 
Türkiye’deki diğer belediyelere 
de örnek oluyor. Faks, telefon, 
internet gibi kanalların yanı sıra 
bizzat başvuruda bulunulabilen 
Beyaz Masa, yılda ortalama 550 
bin şikâyet ya da talep dilekçesi 
alıyor. Başvuruda bulunanların 
önemli kısmı, maddi yardım talep 
ederken birimle ilgisi olmayan is-
teklerini dile getirenlerin sayısı 
hiç de azımsanmayacak ölçüde. 
Kimi Tarkan ile tanışmak istiyor, 
kimi evlenmek, kimi de tatil için 
ucuz bir otel. İstanbulluları, hatta 
yolu bir şekilde İstanbul’a düşen ve 
sıkıntısını paylaşmak isteyen her-
kesi bıkmadan, usanmadan dinle-
yen Beyaz Masa görevlilerinin de 
konuşmaya ihtiyacı olabilir diye 
düşündük. Biz de onları dinledik, 
bakın neler anlattılar… 

beyaz maSa… İSTANBUL’DA yAŞAyAN HEMEN HERKESİN 
yAKıNDAN BİLDİğİ BU KURUM, yAKLAŞıK 14 yıldır kent halkının 
Sorunlarını dİnleyİp çözüm üretmeye çalışıyor. BUgÜNE 
KADAR HEp İSTANBULLULAR ANLATTı, ONLAR DİNLEDİ. SÖz ŞİMDİ 
BEyAz MASA ÇALıŞANLARıNDA… 
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Beyaz Masa’nın Kadıköy şubesinde 
çalıyorum. Şikâyetler o kadar deği-
şik konularla ilgili oluyor ki, Beyaz 
Masa’da çalışan birinin her şeye 
hâkim olması gerekiyor. Dünyada 
ilk kez uygulanan bir sistemi ha-
yata geçirmeye çalışıyoruz; halkla 
aramızda perde yok, bürokrasi yok.  
Dolayısıyla aklınıza gelebilecek her 
şey için bize başvuruyor insanlar. 
Kredi kartını kaybeden de bizi arı-
yor, bilmediği bir yerin adresini sor-
mak isteyenler de. Daha önce hiç 

görmediğiniz insanlar için bir şeyler 
yapmaya çalışıyorsunuz. Bize gelen-
ler, bazen çok öfkeli ve saldırgan 
olabiliyor. Ama önemseyerek onları 
dinlediğimizde öfkesinden arınıyor 
ve teşekkür etmek için bir ziyarette 
daha bulunuyor. Yoğun bir tempoda 
çalışıyoruz, insanların konuşmaya 
ihtiyaçları var. Bazen çok basit bir 
konuyu dakikalarca anlatabiliyorlar. 
Ama işimizi çok seviyoruz, “acaba 
bu kez neyle karşılaşacağım?” dü-
şüncesiyle her açılan kapıya merak-

İki yıldır, Beyaz Masa’nın 
Saraçhane’deki Merkez şubesinde 
çalışıyorum. Çalıştığım süre bo-
yunca insanların dinlenmeye, ama 
sabırla dinlenmeye ihtiyacı oldu-
ğunu anladım. Buraya gelenlerin 
şikâyetini dinleyip onları yönlen-
diriyoruz. Bazen çözemeyeceği-
miz, bizim alanımızda olmayan 
durumlarla karşılaşıyoruz, böyle 
zamanlarda aynı çaresizliği biz de 
hissediyoruz. Sadece şikâyet din-
lemekle kalmıyor; izci kamplarının 
kayıtlarını, konut kampanyaları-
nın başvurularını alıyoruz, ekmek 
kuponu dağıtıyoruz. KKM, yardım 

sandığı ve İSÖM’le de organize ça-
lışıyoruz. Aslında burası vatandaşın 
pek çok konuda ilk başvurduğu yer 
ve biz de ilk karşılaştığı görevlileriz. 
Bu nedenle başımızdan çok ilginç 
olaylar geçiyor. Bir gün, elinde bir 
torba kıyafetle yaşlı bir teyze geldi. 
Yardım etmeyi çok sevdiğini ve bu 
kıyafetleri yardım için getirdiğini 
söyledi, poşeti bırakıp gitti. Daha 
iki saat geçmemişti ki teyze tekrar 
geldi, verdiği poşeti istedi. Biz de 
verdik ve alıp gitti. Bu böyle birkaç 
ay devam etti.  Sonra ne olduysa 
teyze gelmemeye başladı. Bizde de 
tatlı bir anı kaldı. 

Otogar’daki Beyaz Masa’da gö-
rev yapıyorum. İstanbul Otogar’ı 
giriş ve çıkışların yoğun olduğu 
bir yer. Hemen hemen her gün so-
runu olan kişilerle karşılaşıyoruz; 

bazen evden kaçan bir kadın sığı-
nıyor, bazen de bir genç geliyor. 
Bazen de iş bulmak için bu kente 
gelmiş, ancak kandırılmış, parası 
çalınmış kişilere açıyoruz kapı-

beyaz masa hayatın her alanında

Beyaz Masa organizasyonu sadece belli noktalarda hizmet vermiyor. Çeşitli 
isimler altında pek çok alanda toplumun gözü kulağı olmaya başaran bu 
organizasyonun altında hizmet veren birimlerden bazıları şunlar:

Gezici beyaz masa: Şehir 
meydanlarına kurulan geçici masalarla, 
vatandaşın sorunları dinleniyor ve 
çözüm bulunuyor.
beyaz File: Tüketici sorunlarına 
danışmanlık yapılıyor ve 
yönlendiriliyor.
beyaz Gezi: Vatandaşın belediye 
faaliyetlerini yerinde görmesi amacıyla 
geziler düzenleniyor.
beyaz karanfil: Hastanelerde 
yatanlara, huzur evlerinde kalanlara, 

çocuk esirgeme kurumu ve kreşlerde 
kalan çocuklara moral vermek 
üzere ekipler tarafından ziyaretler 
düzenleniyor.
beyaz taziye: Vefat eden İstanbullu 
vatandaşların yakınları aranıyor ve 
Başkan Kadir Topbaş’ın taziyeleri ve 
başsağlığı dilekleri iletiliyor. 
Bunların dışında, Beyaz Devriye, 
Muhtarlık Hizmet Birimi (Nokta Nokta 
İstanbul), Beyaz Tebrik gibi birçok 
Beyaz Masa faaliyeti bulunuyor. n

kadrİye erdem:

“ÇÖzÜMÜN BİR pARÇASı 
OLUyORUz!”

muStaFa eryılmaz: 

“BİzİM İŞİMİz DAHA ÇOK 
gİDENLERLE İLgİLİ”

kaSım tİryakİ: 

“BAzEN AyNı ÇARESİzLİğİ 
yAŞıyORUz”  

la bakıyoruz. Çok değişik duyguları 
peş peşe yaşayabiliyoruz. Biri, “sekiz 
çocuk iki gündür açız, yemek yeme-
dik” derken, diğeri “filanca cadde-
ye filanca mermerden döşesenize, 
Paris’te gördük çok güzeldi” talebiy-
le geliyor. Biri “ayağım yok” diyor, 
diğeri “ayakkabım”. Müdavimleriniz 
oluyor bazen; beş senedir her gün 
saati sormaya gelen bir hanım var. 
Emekli olduktan sonra evde sıkıldığı 
için bizimle sohbete gelen bir am-
camız var. Sorunu çözülünce elinde 
çiçeklerle gelenler oluyor.  
Bir gün Kadriye isimli, Mardinli genç 
bir kadın, ekmek kuponu almaya 
geldi. Babası, bir çuval mercimeğe 
satmış onu kocasının ailesine. Türk-
çeyi zorla konuşuyor, üstü başı peri-
şan. İki çocuğu, annelerinin eteğine 
yapışmışlar. “Kayınvalidemin kupo-
nunu alabilir miyim?”, deyince, bak-
tım soyadları farklı. Nikâhı yokmuş, 
kocası da askerdeymiş. “Ekmek ku-
ponunu almaya kayınvaliden gelsin” 
deyip vermedim. Kayınvalide ve ka-
yınpederle uzun görüşmeler yaptıy-
sam da nikah kıymaya ikna edeme-
dim. Kadriye’den eşinin bir ay sonra 
izne geleceğini öğrendim. İlçe bele-
diyesi yetkilileriyle görüşüp kendile-
rine yapılan yardımın duraklatılma-
sını sağladım. Adreslerine giden ekip 
nikâh olması gerektiğini, bunun suç 
olduğunu anlattı. Tavizsiz ve uzun 
süren uğraşımız sonucu Mahsun, 
izine gelince Kadriye ile nikâhını 
kıydı. Bulduğumuz bir avukat da 
çocukların velayetinin babaanne-
den alınarak anne-babaya teslimini 
sağladı. Kadriye’ye üst giyecek alıp 
bir çiçekçide işe girmesine yardımcı 
olduk. Bir süre sonra bir başka gözü 
yaşlı kadın geldi. Kadriye’nin görüm-
cesiymiş, dört çocuğuna rağmen 
onun da nikâhı yokmuş. Kadriye’nin 
kayınvalidesi kızına “sen de git ora-
ya, ne yapıp ediyorlar, nikâhı bas-
mak zorunda kalıyor adam” demiş. 
Mahsune ile Murat’ın nikâhını da 
yine uzun bir maratonun ardından 
kıydık. Çözümün bir parçası olmak, 
insanın başını gururla dik tutmasını 
sağlıyor.

mızı. İlginçtir, televizyonlardaki 
kadın ve evlilik programlarına ka-
tılmak için İstanbul’a gelmiş pek 
çok kişi bize danışıyor ya da oto-
büs firmalarından şikâyet edenler 
oluyor. Zabıta Müdürlüğümüzle 
birlikte çalıştığımız için bu tür 
sorunları kolayca çözebiliyoruz. 
Ama diğer konularda yapacağımız 
pek bir şey olmuyor, ancak nasi-
hat edip yol gösterebiliyoruz. Bir 
gün bir kadın küçük çocuğuyla 
geldi. Nereden ve neden geldiği-
ni söylemese bile çok kötü şeyler 
yaşadığı belliydi. Zabıta arkadaş-
larla birlikte onlara yemek yedir-
dik,  kıyafet aldık, biraz harçlık 
verdik ve gitmek istedikleri yere, 
otobüse bindirdik. Tabii onlar çok 
sevindi biz de çok mutlu olduk. 
İnsanlar, “İstanbul canım, orada 
aç mı kalınır” düşüncesiyle yola 
çıkıyorlar, çoğu zaman da umduk-
larını bulamıyorlar. Otogar Beyaz 
Masa olarak bizim işimiz daha çok 
gidenle ilgili. Bu koca şehirden 
gitmek bile zahmetli. Daha önce 
göndermişizdir memleketine, 
ama o ısrarla, yeminle gitmediğini 
söyler…
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İSTAÇ daha yaşanılabilir bir çevre 
için uluslararası standartlara uygun 
çözümler üreterek çağdaş normlar-
da çevre bilinci oluşturmak amacıy-
la çalışıyor. Yatırımlar arasına kattığı 
dünyanın en büyük çöp suyu arıtma 
tesisi olan “Eyüp Odayeri Çöp Sızıntı 
Suyu Nihai Arıtma Tesisi” ile alanın-
da ilke imza atan İSTAÇ, şimdi de 
“Kemerburgaz Yakıt Üretim Tesisle-
ri” ile “Çevre Laboratuarı”nı hizme-
te aldı. İSTAÇ ve TÜBİTAK işbirliğiyle 

yapılan iki tesis, 23 Haziran’da dü-
zenlenen törenle açıldı. Törene İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, İSTAÇ Genel Müdürü 
Osman Akgül, Eyüp Kaymakamı 
Salih Karabulut, TÜBİTAK Proje So-
rumlusu Doç. Dr. Tarık Baykara ile 
vatandaşlar katıldı.
TÜBİTAK’ın, “Geri Dönüşümlü Plas-
tik Atıkların Granüle Dönüştürül-
mesi ve Geri Dönüştürülemeyen 
Diğer Atıkların Çimento Fabrikala-

rında Ek Yakıt Olarak Kullanılabilir-
liğinin Araştırılması” konulu proje-
sinin yansıması olan ve 3 bin 100 
metrekarelik alana kurulu “Yakıt 
Üretim Tesisi”, saatte 20-25 ton 
işlem hacmine sahip, maliyeti ise 
3,5 milyon YTL. Tamamen İSTAÇ 
mühendisleri tarafından tasarlanan 
tesiste atıkların bir kısmı çimento 
fabrikasında kullanılan yakıta dö-
nüştürülüyor, geri kalanı da daha 
çevre dostu bir yöntemle bertaraf 
ediliyor ya da nihai ürün olarak 
ekonomiye kazandırılıyor. 
Plastik atıkların ekonomik değe-
rinin artırılması amacıyla 1400 
metrekarelik bir alana kurulan ve 
5 ton günlük kapasiteye sahip Gra-
nül Tesisi’nde, atık plastikler; te-
mizleme, kırma, öğütme ve eritme 
aşamalarından sonra granül haline 
getiriliyor. 1 milyon YTL’ye kuru-

lan tesiste, elde edilen granülden 
plastik çöp konteynırı, çöp poşeti, 
yol döşemesi, saksı, askılık gibi eş-
yalar üretiliyor. Projenin bir parça-
sı olan Çevre Laboratuarı’nda ise, 
çöp sızıntı suyu analizleri, üretilen 
kompostun rutin analizleri ve çevre 
yönetmeliklerinde ön gürülen tehli-
keli atık, katı atık, toprak ve su kirli-
liği gibi analizler yapılıyor.

Açılış töreninde konuşan Başkan 
Kadir Topbaş, dünyadaki doğal 
kaynakların hızla azalıp kirliliğin 
had safhaya ulaştığını, mevsimler 
değiştiğini ve ekolojik kıyametten 
bahsedildiğini ifade etti. “Teknolo-
jik gelişmeye paralel olarak çevre 
kirliliği de artıyor. Şehirlerin hızlı 
bir şeklide göç alması ve doğal kay-
nakların yüzde 75’inin şehirlerde 

tüketilmesi, şehirlerin ve çevrenin 
de aynı oranda kirlenmesine sebep 
oluyor. Şehirleri kirletenler ola-
rak temizleme sorumluluğunu da 
üzerimizde taşıyoruz. Bu sıkıntıyı 
ortaya biz çıkartıyorsak, şehirde 
yaşayan her birey çok iyi çevreci 
olmak zorundadır” diyen Başkan, 
İstanbul’da günlük toplanan 14 
bin ton çöpün depolama alanlarına 
yönlendirilmesinin ve bertaraf edil-
mesinin çok ciddi bir maliyet oluş-
turduğunu vurguladı: “İstanbullu-
ların sağlığı her şeyden önemli. Bu 
tesisle günde bin ton atık geri ka-
zanılarak fabrika yakıtına dönüşü-
yor, plastikler de işlenerek çevreye 
zararsız, ekonomik değeri yüksek 
hale getiriliyor. Hedefimiz 2023’te 
İstanbul’un tüm çöplerini enerji ve 
gübre haline getirerek vahşi çöp 
depolamayı tamamen bitirmek.”n

İStaç, çöpleri 
fabrika yakıtına 
dönüştürüyor…
gEÇTİğİMİz AyLARDA “EyÜp ODAyERİ ÇÖp 
SızıNTı SUyU NİHAİ ARıTMA TESİSİ”Nİ HİzMETE 
ALARAK DEV BİR yATıRıMı İSTANBULLULARıN 
HİzMETİNE SUNAN İStaç, çevre 
Sorunlarının çözümü İçİn bİr adım daha 
attı ve “yakıt tüketİm teSİSİ” İle “çevre 
laboratuarı”nın açılışını yaptı. 

>>

doğayı korumak için organik ilaçlama yapılıyor…
Törenin ardından gazetecilerin çeşitli 
konulardaki sorularını cevaplandıran 
Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’daki 
ilaçlama çalışmalarıyla ilgili bir soruyu 
cevaplandırırken, vatandaşların 
sağlığını her şeyin üstünde tuttuklarını 
belirterek, “İstanbul’daki haşeratla 
mücadele işini Büyükşehir olarak 
üstlendik ve çevreye duyarlı organik 
ilaçlama yapıyoruz. Bazı belediyelerin 
kimyasal ilaçla ve mazot yakarak 
İstanbulluların sağlığını tehlikeye 
sokmalarına müsaade etmeyeceğiz. 
Birileri çıkıp siyasetle politika 

yapmak adına konuşuyor. Tabii ki en 
doğrusu organik mücadeledir. Tüm 
belediyelerden ilaçlama yetkisini 
geçen seneden beri geri aldık. 
Bazı ilçe belediyeleri ‘halkımız bu 
işten şikâyetçi’, ‘Büyükşehir bu işi 
yapamıyor’ diyerek bu konuda siyasi 
prim yapmaya, şirin görünmeye 
çalışıyor. yaşamımızda bizi rahatsız 
eden birtakım canlılarla mücadele 
ederken doğanın dengesini 
bozmayacak, yaşam zincirini 
kopartmayacak tarzda bilimsel 
çalışmalar yapılması gerekiyor” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbul Üniversitesi ve Viyana Bo-
denkultur Üniversitesi ile birlikte ha-
zırladığı “Türkiye’de Entegre Su Kay-
nakları Yönetimi” adlı çalışma kapsa-
mında yeni bir çalışmayı uygulamaya 

koyuyor. İBB Genel Sekreteri Mesut 
Pektaş, İSKİ Genel Müdürü Mevlüt 
Vural, Çevre Koruma Daire Başkanı 
İbrahim Demir, Viyana Bodenkultur 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hubert 
Dürrstein ve İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak ara-
sında yürütülen görüşmeler sonucu 
ortaya çıkan “Türkiye’de Entegre Su 
Kaynakları Yönetimi” raporunun bir 
ayağı olan ve “Çocuklarımız İçin Pro-
je” adını taşıyan bu proje, mevcut su 
kaynaklarının artırılmasını ve suyun 
kalitesinin yükseltilmesini öngörü-
yor. “Çocuklarımız İçin Proje”nin ana 

eksenini, ülkemizdeki orman alanla-
rından kaliteli su üretimi sağlanması 
ve su kaynaklarının korunması oluş-
turuyor. Çalışmayla ayrıca, küresel 
iklim değişikliğinin insanoğlu üzerin-
de yaratacağı olumsuzlukların berta-
raf edilmesi de amaçlanıyor. Hedefi 
su kaynaklarının artırılması ve suyun 
kalitesinin yükseltilmesi olan bu pro-
jenin ilk etabını, İstanbul’un önemli 
bir ölçüde su ihtiyacını karşılayacak 
olan Melen Havzası’nın verimliliğini 
artırmak için uluslararası çapta yü-
rütülen çalışmaların rapor edilmesi 
oluşturuyor.  

İstanbul gibi çok büyük bir şehrin 
her köşesini temiz tutmanın kolay 
bir iş olmadığı bir gerçek. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, kentin temiz 
kalabilmesi amacıyla sürekli yatırım 
yapıyor. İSTAÇ’ın filosuna eklediği 60 
yeni araç da bu amaca hizmet ediyor. 
Araçların hizmete alınma töreni, 27 
Haziran’da İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılı-
mıyla Dolmabahçe Meydanı’nda ger-
çekleştirildi. Törene AK Parti İstanbul 
İl Başkanı Aziz Babuşçu, AK Parti 
Artvin Milletvekili Ertekin Çolak, Be-
şiktaş Kaymakamı Nihat Nalbant, 
İSTAÇ Genel Müdürü Osman Akgül 
ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire 

Başkanı İbrahim Demir katıldı. Bü-
yükşehir Belediyesi’nin denetiminde-
ki cadde ve ana arterlerinde hizmet 
verecek yeni yol süpürme araçları, en 
son teknolojiyle üretildi ve 15 milyon 
YTL’ye mal oldu. Çevreye duyarlı, 
daha az gürültülü, daha az emisyon 
üreten araçlar sayesinde İstanbul 
daha temiz ve daha yaşanabilir bir 
şehir olacak. Türkiye’de henüz kulla-
nılmayan euro 4 motora sahip araç-
lar, AB çevre normlarındaki üretimiy-
le çevreyi çok daha az kirletecek ve 
daha verimli çalışacak. Yol süpürme 
araçları süpürülen yollarda havada 
asılı kalan partikül maddeleri tekrar 
ortama vermeyerek şehrin hava ka-

litesini de koruyor.  Törende konuşan 
Başkan Kadir Topbaş, dünyanın te-
mizlik ve çevre yatırımları açısından 
örnek aldığı bir şehir oluşturduklarını 
belirtti. “Yeni aldığımız 60 süpürme 
aracı, ancak 24 bin işçinin yapabi-
leceği 6 milyon metrekare alanı te-
mizleme kapasitesine sahip. İstanbul 
artık havasıyla, suyuyla, çevresiyle ve 
yatırımlarıyla dünyaya örnek olan bir 
şehir. İstanbullulardan çevre konu-
sunda daha fazla hassas davranma-
larını ve çöplerini yere atmayarak, 
ayrıştırarak bize yardımcı olmalarını 
istiyoruz” diyen Başkan, her gün 14 
bin ton çöpün ayrıştırılarak gerekli 
yerlerde kullanıldığının altını çizdi. n 

bu proje çocuklarımız 
için…

temizlik filosuna 
60 yeni araç katıldı 

İSTANBUL BÜyÜKŞEHİR BELEDİyESİ, SU SORUNUNU 
ÇÖzMEK AMAcıyLA yÜRÜTTÜğÜ ÇALıŞMALARA 
DEVAM EDİyOR. İStanbul ve bodenkultur 
ünİverSİtelerİyle İşbİrlİğİ yapan büyükşehİr 
beledİyeSİ, “çocuklarımız İçİn proje” adını 
verdİğİ yenİ bİr çalışmaya İmza atıyor.  

İSTANBUL’UN DAHA TEMİz OLABİLMESİ İÇİN BİR ADıM DAHA 
ATıLDı. BÜyÜKŞEHİR BELEDİyESİ’NE BAğLı HİzMET VEREN İSTAÇ, 
SOKAKLARı SÜpÜRMEK AMAcıyLA 60 yenİ aracı FİloSuna dâhİl 
ettİ. SON TEKNOLOjİyLE ÜRETİLEN, ÇEVREyE DUyARLı ARAÇLAR,   
15 MİLyON yTL’yE MAL OLDU.  

>>

>>
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Kentleri kent yapan içinde barın-
dırdıkları kültürleri ve kültür, sana-
ta verdikleri önemdir hiç kuşkusuz. 
Son yıllarda İstanbul’un dört bir 
yanını kültür merkezi ve tiyatro sa-
lonlarıyla donatan Büyükşehir Be-
lediyesi, bu doğrultuda ürettikleri 

projeleri hayata geçirmek isteyen 
kişi ve kurumlara tam destek veri-
yor. İş dünyasının önemli isimlerin-
den İnan Kıraç’ın hayalinin gerçeğe 
dönüşmesi amacıyla atılan adımlar 
da konuya verilen önemi bir kez 
daha kanıtlıyor. 

Tepebaşı’ndaki TRT binasının ken-
tin siluetini bozduğu herkesçe 
malum. İşte bu gerçekten hareket 
eden İnan Kıraç, projesini dünyaca 
ünlü mimar Frank Gehry’nin çizdiği 
kültür merkezinin TRT’nin bulun-
duğu alana yapılmasına yönelik 

talebini, 2005 yılında İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’ne iletti. İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın da sıcak baktığı bu 
projenin gerçekleştirilebilmesi için 
bugüne kadar birçok girişimde bu-
lunuldu. Ancak, sonuç üç yıl sonra 
alınabildi ve İnan Kıraç ile birlikte 
bir toplantı yapan Başkan Topbaş, 
kültür merkeziyle ilgili müjdeyi ka-
muoyu ile paylaştı. Buna göre 200 
milyar dolarlık dev bir yatırımla, 
toplam 14 bin metrekarelik alan-

da bir kültür merkezi inşa edilecek. 
Merkezde tarihi dram tiyatrosu, 
konser salonu ve 4 bin araç kapasi-
teli otopark bulunacak. 

TRT ile prensipte anlaşıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş, projenin müjdesini 
merkezin yapımına talip olan işada-
mı İnan Kıraç ile birlikte İMP’de dü-
zenlediği basın toplantısında verdi. 
2005 yılının Ocak ayında İnan Kıraç 
ile toplam 14 bin metrekarelik bu 
alana TRT stüdyo binası yerine kül-
tür merkezi yapılması konusunda 
görüştüklerini belirten Başkan Ka-
dir Topbaş, TRT’ye stüdyolarını ta-
şıyabileceği bir yer önerdiklerini ve 
prensipte anlaştıklarını söyledi.
TRT’nin ve İMP’nin birkaç ay için-
de taşınacağını ifade eden belirten 
Başkan, “TRT kendi hissesini sata-
cak. 2005 yılından bu yana TRT’nin 
hissesiyle ilgili sancılı bir süreç 
yaşanmaktaydı. İşin içinde sade-
ce Büyükşehir Belediyesi olsaydı, 
sonuca ulaşılması çok daha kolay 
olurdu. İlk adımı 2005’te attık, an-
cak sonuç alamadık. Eğer o zaman 
anlaşmaya varabilseydik, yapılması 

planlanan kültür merkezi 2010’a 
yetiştirilebilirdi. İsraf edilen zamanı 
telafi etmek amacıyla adımlarımı-
zı daha hızlı atacağız. Başbakanı-
mızın da bu konuyla ilgili talimatı 
var. Burada yapılacak eser İstanbul, 
Türkiye ve dünya için önemli bir ka-
zanım olacak. İnan ve Suna Kıraç’a 
çok teşekkür ediyorum. Büyük bir 
metanet ve sabır gösterdiler. Bu 
süre içinde azimlerinden hiçbir şey 
kaybetmediler” dedi.
İstanbul’un 2 bin 700 yıl yönetim 
merkezliği yapmış, dünyanın en 
önemli şehirlerinden biri olduğunun 
altını çizen Kadir Topbaş, kültür ve 
medeniyetlerin buluştuğu bu kentte 
geçmişten günümüze kadar gelen 
dünyaca ünlü eserlere bir yenisini 
daha eklemek istediklerini, böylece 
geçmişteki değerleri geleceğe taşır-
ken yeni eserlerle şehrin mimarisini 
güçlendireceklerini anlattı. Başkan, 
“İstanbul’u dünya ile yarışan bir şe-
hir haline getirmeyi hedeflerken sa-
dece şehir içindeki yaşam kalitesini 
düzeltmek değil, onun ötesinde kül-
türel ve sanatsal aktivitelerle dünya 
ile yarışan bir şehir yapmayı hedefi-
mize koyduk” dedi. n

tepebaşı’nın görüntüsü 
değişecek…

İŞADAMı İNAN KıRAÇ’ıN RÜyASı gERÇEğE DÖNÜŞÜyOR. 
İSTANBUL BÜyÜKŞEHİR BELEDİyESİ, tepebaşı’ndakİ 
trt bİnaSının yerİne yapılacak çok amaçlı kültür 
merkezİ İçİn İnan kıraç’a tam deStek verdİ.

>>

DRAM TİyATROSU, 1850 kİşİlİk konSer 
Salonu ve 4 bİn araç kapaSİtelİ 
otoparkın bulunacağı KÜLTÜR 
MERKEzİNİN TEMELİ yENİ yıLDA ATıLAcAK. 
SUNA-İNAN KıRAÇ VAKfı BU pROjE İÇİN 300 
mİlyon dolar’ın üStünde bütçe ayrıldı. 
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Yaz ayları geldi ve alışık olduğu-
muz haberler tekrar gündeme gel-
meye başladı. Türkiye’nin dört bir 
yanında meydana gelen yangınlar, 
ülkemizin ciğerlerini yavaş yavaş 
yok ediyor. Kimi zaman ihmal, kimi 
zaman dikkatsizlik büyük kayıpla-
ra yol açıyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı görev yapan Afet 
Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise 
yurdun neresinde yaşanmış olursa 
olsun felaketlere müdahale ederek 
kayıpların daha da fazlalaşmasının 

önüne geçiyor. Tıpkı Çanakkale ve 
Mersin’de yaptığı gibi. 7 Temmuz’da 
Mersin’in Gülnar ilçesinde orman 
yangını çıktığı haberini alan AKOM, 
bir uçağını bölgeye gönderdi. AKOM 
uçağı, üç gün boyunca devam eden, 
3 bin hektarın yanmasına, iki kişinin 
ölümüne yol açan yangına Orman 
Genel Müdürlüğü’nün çağrısı üzerine 
katıldı. Yangın söndürme çalışma-
larında AKOM’un uçağının yanı sıra 
dört helikopter, bir uçak, 100’e yakın 
arazöz ve 500 kişi görev aldı. Öte 

yandan AKOM, Çanakkale’nin Ecea-
bat ilçesine bağlı Yalova köyü yakın-
larında başlayan yangının rüzgârın 
etkisiyle yayılmaya başlaması üzeri-
ne alarma geçen AKOM, müdahale-
sini iki uçakla gerçekleştirdi. AKOM’a 
ait uçaklar yangının ilk gününde 30 
sorti yaptıktan sonra İstanbul’a geri 
döndü. Ertesi gün bir kez daha böl-
geye giden AKOM uçakları, havada 
yaklaşık dokuz saat kaldı ve 84 sorti 
yaparak diğer söndürme ekiplerine 
yardım etti.n

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ka-
yışdağı Darülaceze Müdürlüğü, uygulamalarıyla bugüne 
kadar onlarca kez gündeme geldi. Kayışdağı Darülaceze 
Müdürlüğü, bu kez de hazırladığı bir belgeselle adından 
söz ettiriyor. Müdürlükte görev yapan personelin De-
mans ve Alzheimer hastalarıyla geçirdiği bir günü konu 
alan “Alzheimerlılarla Bir Gün” adlı belgesel, Akademik 
Geriatri Derneği, Türk Geriatri Vakfı ve Gerontoloji Der-
neği tarafından İzmir’de gerçekleştirilen 7. Ulusal Geri-
atri Kongresi’nde “Özel Hizmet Ödülü”ne layık görüldü. 
Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek geriatri alanında 
bakım personelinin önemini vurgulayan belgesel film, 
akademisyenler ve geriatri alanında hizmet veren kamu 
ve özel kurum temsilcilerinden tam not aldı. Belgeselin, 
geriatri alanında hasta bakımı ve personel eğitimleri ko-
nusunda da önemli bir eksikliği gidermesi hedefleniyor. 

Geriatri hemşiresi ve bakım personeli için ayrı iki bö-
lümden oluşan belgeselde, yaşlı bir kadının karlı bir İs-
tanbul gününde kayboluşu, belediye ekiplerince önce 
evsiz toplama merkezine, ardından da Kayışdağı Darü-
laceze tesislerine getirilişi dramatik dille anlatılıyor. 
Senaryosunu Yücel Müştekin’in kaleme aldığı belgeselin 
yönetmenliğini Nuh Mete Deniz yaptı. Kayışdağı Darü-
laceze tesislerinde Demans ve Alzheimer tanılı yaşlıların 
yaşamını sürdüğü Umut ve Çınar sitelerinde gerçekleşen 
çekimlerde Darülaceze çalışanı hemşire ve hasta bakıcılar 
oyuncu olarak görev aldı. Belgesele; İÜ İstanbul Tıp Fakül-
tesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Akif Karan, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim 
Dalı Yaşlılık Psikiyatrisi Birim Sorumlusu Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu ve MÜ Hemşirelik Yüksek 
Okulu İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ruki-
ye Pınar danışmanlık yaptı.  n

akom, yaraları
yine sardı

darülaceze’nin 
belgeseline ödül geldi

yaz aylarının en büyük kâbuSu halİne Gelen yanGınlar, 
türkİye’nİn cİğerlerİnİ yok etmeye devam edİyor. yURDUN 
DÖRT BİR yANıNDAKİ fELAKETLERE MÜDAHALE EDEN AKOM, SON 
OLARAK ORMAN yANgıNLARıNı SÖNDÜRMEK ÜzERE ÇANAKKALE VE 
MERSİN’DEyDİ.

KAyıŞDAğı DARÜLAcEzE MÜDÜRLÜğÜ’NÜN TÜRKİyE’DE 
BİR İLKİ gERÇEKLEŞTİREREK HAzıRLADığı alzheİmer 
belGeSelİ, bu yıl yedİncİSİ düzenlenen Gerİatrİ 
konGreSİ’nde “özel hİzmet ödülü”nü aldı.   

>>

>>
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İstanbul’un daha yaşanılır bir kent 
olması amacıyla çeşitli çalışmalar 
yürüten Büyükşehir Belediyesi, ya-
tırımlarının önemli bölümünü alt-
yapıya ayırıyor. Ancak yürütülen 
çalışmalar sırasında zaman zaman 
kazaların meydana geldiği ve çok 
nadir de olsa bu kazaların doğalgaz 
borularına zarar verdiği bir gerçek. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, can 
ve mal güvenliğini tehlikeye sokan 
kazaların önüne geçmek amacıyla 
bir dizi önlem alıyor. Alınan ted-
birlerle ilgili bir açıklama yapan 
İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, 
“İstanbul Büyükşehir Belediye-

si Altyapı Koordinasyon Merkezi 
(AYKOME) kararlarına göre artık 
doğalgazlı sokak ve caddelerde, 
hatlarımızın üzerindeki kazılar ke-
sinlikle iş makinesiyle yapılama-
yacak. Muayene çukuru açıldıktan 
sonra kazıya mutlaka elle devam 
edilecek” dedi. Kararın, tüm altya-
pı kuruluşlarını bağladığını belirten 
Bilal Aslan, doğalgaz hatlarının 
güvenliği açısından çok önemli bir 
uygulama başlattıklarını ifade ede-
rek, İstanbul’un tamamına yakının-
da doğalgaz şebekesi olduğunu ve 
bu nedenle kurumların belediye-
den kazı ruhsatı almaları ve kazı 

çalışmalarına başlamadan önce 
de mutlaka 187 Doğalgaz Acil 
Hattı’na haber vermeleri gerekti-
ğini vurguladı. Bazen vatandaşların 
da kendi imkânlarıyla sokaklarında 
kazı yaptıklarını hatırlatan İGDAŞ 
Başkanı, kimseye haber verilme-
den yapılan bu tür kazılarda hat-
ların zarar gördüğünün, çok küçük 
bir kazıda bile büyük zararlar olu-
şabileceğinin altını çizdi ve ekle-
di: “Vatandaşlarımızın can ve mal 
güvenliği her şeyden önemlidir. Bu 
yüzden herkesi daha dikkatli olma-
ya ve sorumluluklarını yerine getir-
meye çağırıyorum.”  n

Yürüttüğü hizmet ve yatırımlarla diğer yerel yönetim-
lere örnek teşkil eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
yeni teknolojiyi kullanma, yenilik getiren teknolojik bu-
luşlara imza atma konusunda da farklılığını ortaya koyu-
yor. 1-14 Haziran tarihlerinde, TÜYAP Konya Uluslararası 
Fuar Merkezi’nde düzenlenen “4’üncü Belediye İhtiyaç-
ları Fuarı”na katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, 
bu derece ilgi görmesinin bir nedeni de buydu. Dokuz ül-
keden 115 firma temsilcisinin bulunduğu fuarda ilk kez 
yer alan Büyükşehir Belediyesi, projelerini Destek Hiz-
metleri Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Kültür 
A.Ş., Halk Ekmek, Belbim, KİPTAŞ, Sağlık A.Ş. ve İSMEK 
aracılığıyla tanıttı. Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbullu-
lara çağdaş yaşam koşullarını sağlayabilmek amacıyla 
yürüttüğü hizmet ve projelerin sergilendiği stantlar, Kon-

ya halkı ve yöneticileri tarafından sık sık ziyaret edildi. 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı fuarda, afet anında 
temel ihtiyaçların karşılandığı üç büyük tır dorsesini, ih-
tiyaç duyulan her noktada hizmet verebilen saatte 500 
ekmek üretim kapasitesine sahip mobil ekmek fırınını ve 
mobil mutfakları tanıttı. Büyükşehir Belediyesi’ni temsil 
eden bir diğer şirket de Kültür A.Ş. idi. Kültür A.Ş. fua-
ra gelen ziyaretçilere ebru ve hat sanatı hakkında bilgi 
verdi. Sağlık hizmetleri alanında İstanbul’da büyük pro-
jeler gerçekleştiren Sağlık A.Ş., fuarın en çok ziyaret 
edilen stantlarından biriydi. Özürlülere yönelik üretilen 
araçlar büyük ilgi gördü. Yerli ve yabancı yaklaşık 12 bin 
kişinin ziyaret ettiği “Konya 4’üncü Belediye İhtiyaçları 
Fuarı”nda, Büyükşehir Belediyesi’nin bilişim ve bilgi tek-
nolojisi alanında geldiği nokta da gözler önüne serildi. n 

kaza ihtimalini 
ortadan kaldıran 
karar!

İstanbul’un güzellikleri 
konya’ya taşındı…

İSTANBUL BÜyÜKŞEHİR BELEDİyESİ, doğalGaz 
borularının zarar Görme İhtİmalİne 
karşı SOKAKLARDA İŞ MAKİNELERİyLE KAzı 
yApıLMAMASı KARARıNı ALDı.   

bu yıl dördüncüSü düzenlenen uluSlararaSı
“konya beledİye İhtİyaçları Fuarı”na KATıLAN 
BÜyÜKŞEHİR BELEDİyESİ, HEM TEKNOLOjİK HEM DE SANATSAL 
ALANDA gELDİğİ NOKTAyı gÖzLER ÖNÜNE SERDİ.

>>

>>
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Büyükşehir’in web sitesinin “cep telefonu versiyonu” 
olarak adlandırılabilecek “İBB Mobil” projesini kamu-
oyuna tanıttı. Saraçhane Belediye Sarayı’nda gerçek-
leşen tanıtım toplantısında Ulaşımdan Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu, Bilgi 
Teknolojileri Daire Başkanı Hakkı Tok, Bilgi İşlem Mü-
dürü Harun Kaya, Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürü Hamdi 
Çinal da hazır bulundu. 
Toplantıda, internet ve cep telefonlarının ticaretten 
eğitim, kültürden sosyal hayata kadar pek çok alanda 
hızla yaygınlaştığına dikkat çeken Başkan Kadir Topbaş, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarında ve 
hizmetlerinde bilgi teknolojilerini çok yakından takip 
edip kullandığını söyledi. Başkan, “İBB Mobil uygulama-
sı aracılığıyla web sitemizdeki trafik kameralarından tu-
tun da en yakın eczanelere, sebze-meyve ve balık fiyat-
larından hava durumuna, kentteki kültürel ve sanatsal 
etkinliklerinden belediyeyle ilgili haberlere kadar birçok 
bilgiye cep telefonunun birkaç tuşuna basarak ulaşıla-
bilecek. Uygulamayla, İETT ve İDO seferleri takip edilip, 

doğalgaz ve su borcu öğrenilebilecek, şikâyet bildirimi 
yapılabilecek” dedi.  Projenin sadece İstanbul değil, 
tüm dünya için çok önemli olduğunu vurgulayan Kadir 
Topbaş, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Cep 
telefonları aracılığıyla bütün bilgileri edinecek olan 
İstanbulluların, Belediye’ye kadar gelip bir şeyler sor-
gulamalarına gerek kalmayacak. Halkımız yorulmadan 
istediği bilgiyi edinecek. Hedefimiz e-İstanbul ve bunun 
cep telefonlu mobil uygulamaları olan m-İstanbul’dur. 
Bu uygulama dünyada bir ilk ve web sitemiz de bütün 
bu özellikleriyle dünyanın en iyi kamu sitesi. Bu projeyi 
kendi kaynak ve personeliyle hayata geçiren Bilgi Tek-

İstanbul
cebe girdi…
“İBB MOBİL” pROjESİNİ TANıTAN 
BAŞKAN TOpBAŞ, cEp TELEfONU 
SAHİpLERİNİN BU pROjEyLE 
BİRÇOK BİLgİyE ULAŞAcAğı 
MÜjDESİNİ VERDİ. E-İSTANBUL VE 
M-İSTANBUL’U HAyATA gEÇİRMEyİ 
HEDEfLEDİKLERİNİ BELİRTEN 
BAŞKAN, BU ÖzELLİKLERE SAHİp 
www.İbb.Gov.tr DÜNyANıN EN İyİ 
KAMU SİTESİ OLDUğUNU KAyDETTİ.

>>

nolojileri Daire Başkanımız Hakkı Tok ve ekibine teşek-
kür ediyorum.”  

Şehir rehberinde martılar bile görünüyor…
“İBB Mobil” kullanıcılarının trafik kameraları ve yoğunluk 
haritalarına da ulaşılacağını ifade eden Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş, “İstanbul’un dijital haritalarını 
bitirdik. Hava fotoğraflarımızda martılar bile görülebiliyor. 
Belki ilerde yerdeki karıncaları dahi gösterebileceğiz. Daha 
önceki konuşmalarımızda İETT otobüslerine trafik ışıkları-
nı kontrol edecek bir sistem yerleştireceğini belirtmiştik. 
Toplu ulaşımı tercih eden vatandaşlarımızın duraklarda 

beklememesi için oluşturduğumuz bu sistemde otobüs, 
trafik ışıklarına yaklaşırken kırmızı yanıyorsa bu yeşile dö-
necek. Otobüslerimizdeki konforu ve kaliteyi de artırdık. 
Bu otobüslere binen kırmızı ışığa takılmadan istediği yere 
tıkır tıkır gidecek” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete aldığı yeni uy-
gulamadan yararlanmak isteyenlerin Java destekli cep tele-
fonlarından “Mobil” yazıp 1530’a kısa mesaj göndermeleri 
ve gelen linke tıklayarak sistemi telefonlarına indirmeleri 
gerekiyor. Basit bir menüye sahip uygulamada birkaç tuş 
aracılığıyla istenilen bilgiye ulaşılabiliyor. GPRS bağlantısı 
dışında bu herhangi bir ücret ödenmemesi de cabası.  
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Temel gıda maddelerinden ekme-
ğin, hem kalitesini hem de çeşidini 
fazlalaştıran Halk Ekmek, fabrikası-
nın kapısını toplumun farklı kesim-
lerine açarak onların düşüncelerini 
öğrenmeye devam ediyor. Halk Ek-
mek fabrikası son olarak Türkiye İş 
Kadınları Derneği’nin (TİKAD) yöneti-
cilerini ağırladı. Halk Ekmek A.Ş. Ge-
nel Müdürü Salih Bekaroğlu’nun da-
veti üzerine, 19 Haziran’da fabrikaya 
gelen beş kişilik TİKAD yöneticileri 
arasında Bossa Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili ve TİKAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Demet Sabancı 
Çetindoğan ile Modacı Dilek Hanif de 
bulundu. Şirketin Sultançiftliği’ndeki 

üretim tesislerini gezen yönetici-
ler, gördükleri manzara karşısındaki 
duygularını “Halk Ekmek’in bu kadar 
hijyenik ve kaliteli fabrikalara sahip 
olduğunu bilmiyorduk. Bundan sonra 
biz de Halk Ekmek tüketeceğiz. Her 
eve Halk Ekmek lazım” diyerek dile 
getirdiler.
Gezi sırasında önlük ve galoş giyip 
bone takan TİKAD yöneticileri, ek-
mek hamurunun hazırlanışından 
fırından çıkışına kadar olan süreci 
yakından takip ettiler. Kendileriyle 
birlikte fabrikaya gelen basın men-
suplarına bir açıklama yapan TİKAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bu-
lut, “Ekmeklerin nasıl üretildiğini 

merak ettik. Daha önce Halk Ekmek 
fabrikalarının sadece ucuz ekmek 
ürettiğini zannediyorduk. Fabrikala-
rın bu kadar hijyenik ortamda faali-
yet gösterdiğini ve sistemli çalıştığını 
bilmiyorduk. Gördüklerimiz karşısın-
da gerçekten çok etkilendik. Fabrika 
çok sağlıklı ve kaliteli, bundan sonra 
biz de Halk Ekmek tüketeceğiz. Her 
eve Halk Ekmek lazım” dedi. Nilüfer 
Bulut, unun fabrikaya gelişinde sağ-
lığa uygun olup olmadığının incelen-
mesinden ve ardından üretim alanın-
da ileri teknolojiyle ekmek üretimi 
yapılmasından bir iş kadını, bir anne 
olarak çok etkilendiğini de sözlerine 
ekledi.

Halk Ekmek’ten 
34 çeşit ekmek…

Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Be-
karoğlu ekmeğin Türk kültüründe 
önemli olduğunu ve Başkan Topbaş’ın 
ekmek israfına karşı kampanya baş-
lattığını hatırlatarak, bu kampanyanın 
da suyun israf olmaması için başlatı-
lan kampanya gibi başarılı olacağına 
inandığını söyledi. Salih Bekaroğlu, 
“Halk Ekmek olarak 34’üncü ürünü-
müz olan keten tohumlu ekmeği pi-
yasaya çıkarttık. Yani İstanbul’un pla-
kası kadar çeşitte ekmek üretiyoruz. 
Bundan başka üç yeni ürünü daha en 
kısa sürede İstanbulluların beğenisine 
sunacağız” dedi. Genel Müdür Beka-
roğlu, yaptırdıkları araştırmaya göre, 
kepekli ekmeğin beyaz ekmeğe göre 
vitamin ve mineral bakımından en az 
üç kat daha zengin olduğuna dikkat 
çekti. Bekaroğlu, “Beyaz ekmek ye-
mekten kaçınalım. Kepeği alınmamış 
undan yapılan esmer ekmek tükete-
lim. Esmer ekmek tükettiğimizde ek-
mek fiyatları da düşecektir” diyerek 
sözlerini tamamladı.n

İş kadınlarından
halk ekmek’e tam not
türkİye İş kadınları derneğİ’nİn 
yönetİcİlerİ, KENTİN EKMEK İHTİyAcıNıN 
BÜyÜK BÖLÜMÜNÜ KARŞıLAyAN 
HALK EKMEK’İN fABRİKASıNı gEzDİ. 
yÖNETİcİLER, fABRİKANıN TEMİzLİğİNDEN 
VE TEKNOLOjİSİNDEN ETKİLENEREK, 
İStanbulluların halk ekmek tüketmeSİnİ 
önerdİler.

>>

SULTANÇİfTLİğİ’NDEKİ ÜRETİM 
TESİSLERİNİ gEzEN tİkad 
yönetİcİlerİ, hamurun 
hazırlanışından Fırından 
çıkışına kadar olan Sürecİ 
anbean takİp ettİ. 
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Bu kentin en köklü eğitim kurumların-
dan biri olan İstanbul Teknik Üniversi-
tesi, 2007-2008 eğitim, öğretim yılı 
mezunlarını verdi. Mezuniyet nede-
niyle düzenlenen törene Çevre ve Or-
man Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş da katıldı. Üniversitenin 
Ayazağa’daki yerleşkesinde, Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından tamamlanan 
İTÜ Stadyumu’nda gerçekleşen tö-
rende lisans ve ön lisans eğitimlerini 
başarıyla bitiren 1528 öğrenci diplo-
malarını alarak hayata atıldı.
24 Haziran’daki törende bir konuşma 
yapan Bakan Eroğlu, üç ayrı duyguyu 
aynı anda yaşadığını belirtti. Eroğlu, 
“Yıllar önce ben de bu üniversiteden 
diploma almıştım. O günkü heyecanı 
bugün de yaşıyorum. Bu okuldan me-
zun olmak da, burada hoca olmak da 
büyük bir şeref ve ayrıcalıktır. Mezun 
olanların arasında oğlum da var. Bu-
radaki velilerin yaşadığı duyguları ben 
de yaşıyorum” dedi.  
İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş yaptığı konuşmada 
eğitimin önemli bir süreç olduğuna 
dikkat çekterek  İTÜ gibi özel bir oku-
lu bitirmenin, İstanbul gibi bir şehirde 
eğitim görmenin şans olduğunu vur-
guladı ve mezunların alanlarında bir 
numara olmayı hedeflemeleri gerek-
tiğinin altını çizdi. İTÜ Stadı’nı bitire-
rek üniversiteye mezuniyet hediyesi 
olarak sunmanın mutluluğunu yaşa-
dıklarını ifade eden Başkan Topbaş, 

yatırımlarını hiçbir kurumsal taassup 
gözetmeksizin yaptıklarını söyledi 
ve ekledi: “Arkadaşlarım da bu güzel 
stadı sizler ve gelecek kuşaklar için en 
iyi şekilde hazırladı. Üniversitemiz için 
hayırlı olmasını diliyorum.” 

İTÜ’lüler seneye okula 
metroyla gelecek…

Levent-Maslak hattında yaşanan tra-
fik sıkıntısının yılsonunda açılacak 4. 
Levent-Ayazağa ve Taksim-Şişhane 
hatlarıyla aşılacağını da müjdeleyen 
Başkanı Topbaş, “Bu yılsonuna var-
madan Atatürk Sanayi Sitesi’ne ve 
Şişhane’ye kadar olan kısmı bitecek, 
Darüşşafaka ve Yenikapı’ya kadar 
olan diğer kademe devam edecek. 
Sizler, üniversitenizin hemen önün-
deki metro istasyonuyla İstanbul’un 
istediğiniz noktasına gidip, okunuza 
istediğiniz noktadan metroyla gelebi-

leceksiniz” dedi. 
Törendeki konuşmasına yeni öğren-
cilere bundan sonraki hayatlarında 
başarılar dileyerek ve sayıları 60 bini 
bulan İTÜ mezunlarının kendilerinin 
her zaman yanında olacağını belir-
terek başlayan İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Faruk Karadoğan, İTÜ Stadı ve metro 
nedeniyle Başkan Topbaş’a da teşek-
kür etti. Karadoğan, “Taş üstüne taş 
koymanın zorluğunu bilen bir mü-
hendis olarak, 15 yıldır ilerlemeyen 
ve yüzde 5’lik imalatıyla işe yaramaz 
hale gelmiş stadyumum inşaatının 
bitirilerek üniversitemize kazandırıl-
ması bizler için çok önemli bir olaydı. 
Bize bu tesisi kazandırırken kurumlar 
arası bağnazlıklar olmaması gerekti-
ğini söyleyen ve örnekleyen İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’a teşekkürü, üniversitem adı-
na bir borç bilmekteyim” dedi.
Konuşmaların ardından Çevre ve Or-
man Bakanı Eroğlu, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Topbaş ve Rektör Prof. 
Dr. Karadoğan İTÜ Stadını hizmete 
açtı. Sıra öğrencilerin diplomalarını 
dağıtmaya geldiğinde Bakan Veysel 
Eroğlu, Elektrik Elektronik Fakültesi 
Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olan oğluna diplomasını ken-
di eliyle verdi. Üniversiteyi derecey-
le bitirenlere diplomaları ve başarı 
belgeleri Rektör Prof. Dr. Karadoğan 
tarafından sunuldu. Mezunlar, tören 
sonunda keplerini havaya fırlatarak 
mezuniyet sevinci yaşadılar.n

235 yıllık eğitim 
kurumuna, büyükşehir 
hediyesi... İTÜ’DE DÜzENLENEN DİpLOMA 

TÖRENİNE KATıLAN BÜyÜKŞEHİR 
BELEDİyE BAŞKANı KADİR 
TOpBAŞ, İStanbul’un en köklü 
ünİverSİtelerİnden bİrİne hem Stat 
hem de metro kazandırmaktan 
mutluluk duyduklarını Söyledİ.

>>
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2010 Avrupa Kültür Başkenti se-
çilen İstanbul’un kültürel zenginlik-
lerini ve tarihini anlatacak kişileri 
yetiştirmek amacıyla gerçekleştiri-
len “Kültür Elçileri Programı” kap-
samındaki geziler devam ediyor. 
Rehberler eşliğinde kenti gezerek 
tanıyan elçilerin rotasında bu kez 

Üsküdar ve Boğaziçi vardı. Kültür 
Elçileri’ne Üsküdar gezisi sırasın-
da Dursun Gürlek rehberlik etti.  
İstanbul’un en güzel ilçelerinden 
biri olan Üsküdar’daki gezilerine 
III. Ahmet Çeşmesi’nden başlayan, 
daha sonra Valide Sultan ve Ayaz-
ma camilerine giden Kültür Elçileri, 

tarihi mekânları yapılış öyküleriyle 
birlikte tanıdılar.
Böylesi bir proje içerisinde gönüllü 
olarak yer alan Kültür Elçileri’nin bir 
sonraki durağı Boğaziçi oldu. Eyüp 
İskelesi’nden başlayan ve 200 kişinin 
katıldığı Boğaziçi turuna Süleyman 
Zeki Bağlan’ın eserleri eşlik etti. n 

kenti tanımaya 
devam ediyorlar

İSTANBUL BÜyÜKŞEHİR BELEDİyESİ’NDEN 
BURS ALAN ÖğRENcİLERDEN OLUŞAN 
KÜLTÜR ELÇİLERİ, KENTİ TANıMAyA yÖNELİK 
fAALİyETLERİNE DEVAM EDİyOR. elçİler bu kez 
üSküdar ve boğaz GezİSİndeydİ.

>>
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Türkiye İzcilik Federasyonu ile bir-
likte bu yıl dördüncüsünü düzen-
lediği izcilik yaz kampları, 15 bin 
çocuk ve genci tabiatla buluşturu-
yor. İstanbul dışından ve Gürcis-

tan, Azerbaycan gibi ülkelerden 
öğrencilerin de yoğun ilgi göster-
diği kampın açılışına katılan İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ve Türkiye İzcilik Fe-
derasyonu Başkanı Hasan Subaşı, 

istasyonları gezerek izcilerin eği-
timlerini yerinde inceledi. Verilen 
eğitimlerle ilgili hem Subaşı’ndan 
hem de çocuklardan bilgi alan 
Başkan Topbaş, Ümraniye İzci 
Kampı’nın dünyanın en iyileri ara-
sına girebilmesi için ne gerekiyor-
sa yaptıklarını ve bundan sonra da 
yapacaklarını ifade etti. 
Ziyareti sırasında izcilere hitaben 
bir konuşma yapan Başkan Kadir 
Topbaş, kendisinin izcilik yaptığı 
dönemde imkânların çok kısıtlı 
olduğunu, bugünse kampa katı-
lan çocukların doğayla baş başa 
kaldıklarını, bireysel davranışlarını 
geliştirme ve gerçek anlamda izci 
olma fırsatını yakaladıklarını söy-
ledi. Başkan Topbaş, “Teknolojik 
gelişmeler, dünyanın her tarafında 
insanları yalnızlığa doğru itiyor, 
onları sanal ortama ve ekran başı-

na hapsediyor. Hâlbuki insan dün-
yada sosyal bir varlık ve tek başına 
yaşayamaz. Diğer insanlarla temas 
kurması, sosyal ilişkilerini geliştir-
mesi ve becerilerini artırması gere-
kiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
da ziyaret edecek...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ola-
rak son dört yılda izciliğe büyük 
önem verdiklerini anlatan Başkan 
Topbaş, Türkiye’de 17 milyon öğ-
renci bulunmasının gelecek açısın-
dan çok önemli bir şans olduğunu 
vurguladı. Başkan, “Ulusumuzun 
cevheri olan sizleri, ne kadar iyi or-
tamlarda yetiştirirsek, Türkiye’nin 
geleceği de o kadar iyi olur. Düzen-
lediğimiz izci kamplarıyla sizleri fi-
ziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal 
yönden geliştirmeyi arzuluyoruz. 

Hayatta en doğru şey, yaparak ve 
yaşayarak öğrenmektir. İçinde bu-
lunduğunuz kamp, size bu imkânı 
sağlıyor. Katılımcı bir anlayışın 
hâkim olduğu bu kamplar, erken 
yaşta demokrasiyle buluşmanıza 
aracılık ediyor. Grup üyesi olmayı, 
grup içinde yaşamayı öğreniyor-
sunuz. Ümraniye kampımız bütün 

Türkiye’ye örnek oluyor. Cumhur-
başkanımıza ve Başbakanımıza 
kampı anlattım. Kendileri de bizzat 
gelip burayı ziyaret edeceklerini 
belirttiler” dedi.
Törende konuşan İzcilik Federas-
yonu Başkanı Hasan Subaşı ise 
Türkiye’de izciliğin 98 yıllık geçmişi 
olmasına rağmen, Başkan Topbaş’ın 
dönemine kadar neredeyse hiç ya-
tırım yapılmadığına dikkat çekerek, 
teşekkürlerini dile getirdi. Tören-
de konuşmaların ardından Başkan 
Topbaş tarafından tüm izciler adına 
Mehmet Furkan Sönmez’e “katılım 
belgesi” verildi. Federasyon Başka-
nı Subaşı da Kadir Topbaş’a izciliğe 
yaptığı önemli katkılardan dolayı 
bir teşekkür plaketi takdim etti. 
Eylül ayına kadar sürecek kampta, 
İstanbul’un, Türkiye’nin ve dünya-
nın değişik yerlerinden gelen izci-

ler, farklı alanlardaki istasyonlarda 
birer haftalık periyotlarla eğitim 
görüyor. Kampın ardından başarılı 
izcilerden oluşan daha küçük bir 
gurup, Çanakkale ve Kastamonu’da 
da eğitim alacak. Kampta izcilere; 
sivil savunma, itfaiye, çevre, ilk 
yardım, trafik, tırmanma, yüzme 
gibi eğitimler veriliyor.n

İzci başkan, İzci 
kampı’ndaydı...
dördüncüSü düzenlenen ümranİye 
İzcİ kampı’nın açılış törenİne katılan 
başkan topbaş, ÇOcUKLARıN KAMpTA
TABİATı yAŞADıKLARıNı, pAyLAŞMAyı 
ÖğRENEREK HAyATA DAHA gÜzEL 
HAzıRLANDıKLARıNı SÖyLEDİ. 

>>
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>> Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz?
1965’te, İstanbul’da doğdum. Ailem, 
ben iki yaşındayken buraya taşınmış. 
O dönemde burada ne elektrik ne su 
vardı, gaz lambasının ışığında ders 
çalışıyorduk. 1990’da Uludağ Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
oldum. Çeşitli illerde, sağlık alanında 
yöneticilik yaptıktan sonra ilçemde 
Sağlık Grup Başkanlığı görevine atan-
dım. Böylece ilçemin sorunlarını daha 
yakından tanıma fırsatı buldum. 

Göreviniz süresince 
gerçekleştirdiğiniz önemli 
projeleri anlatır mısınız?
Türkiye’de halkın belediye başka-
nından beklentileriyle yasaların 
sunduğu sorumluk arasında çok 
fark var. Belediye başkanları sokak-

ta 10 adım yürümeye kalksa, farklı 
farklı isteklerle karşılaşır. Oysa en 
önemli görevimiz, bulunduğumuz 
ilçenin geleceğiyle ilgili planlarını 
yapmaktır, diğerleri teferruat sayı-
lır. Biz de bu şekilde çalışmayı he-
defledik. 2004’ten itibaren kısaca 
3K olarak adlandırdığımız kentsel, 
kurumsal ve kültürel dönüşümü 
eşzamanlı olarak hayata geçirdik. 
Gaziosmanpaşa’yı insanların bura-
da yaşamaktan gurur duyabileceği, 
çağdaş bir ilçeye dönüştürmeye ça-
lışıyoruz. İlçede pek çok dönüşüm 
projesi uyguladık. Yüzü aşkın parkı 
kullanabilir hale getirirken 60 yeni 
park yaptık. Avrupa’da yaygın ola-
rak karşılaşılan “tema parkları”nın 
ülkemizdeki ilk uygulayıcısı konu-
mundayız. Birçok sokağı trafiğe ka-
patıp yürüyüş ve alışveriş alanları 

oluşturduk. Bununla birlikte sekiz 
poliklinik, 10 modern muhtarlık, 
nüfus ve emniyet binalarıyla 40’dan 
fazla emniyet aracını hizmetine al-
dık. Gençlerimizin yararlanması 
için kütüphane ve bilgisayar odala-
rının bulunduğu bilgi evlerini açtık.  
 
Size göre ilçenizin en önemli 
sorunları nelerdir?
Genç nüfusun yoğunlukta olması 
nedeniyle eğitimde bazı zorluklar 
yaşanıyoruz. Nüfusa oranla okul sa-
yısı yetersiz. Okullarımızın birçoğun-
da sınıflarda halen 80-90 kişi eğitim 
görüyor. Bu önemli sorunun önüne 
geçmek için hayırseverlere okullar 
yaptırıyoruz. Güvenlik, işsizlik, tra-
fik gibi kent genelindeki sorunların 
bazıları ilçemizde de kendini göste-
riyor. Tüm bu sorunların üstesinden 

gelme adına çeşitli projeler geliştiri-
yoruz. Gerçi daha çok park ve bahçe 
yapan bir başkan olarak görülüyor 
ve hatta “parkçı başkan” olarak anı-
lıyoruz ama ben bu tanımlamadan 
gurur duyuyorum. Park yapmayı 
sürdüreceğim. Yaptığımız bütün 
parklar tıklım tıklım, insanlarımız 
yoğun ilgi gösteriyor.

İlçenizin İstanbul içindeki 
konumu nedir?
Gaziosmanpaşa son sayım sonuç-
larına göre 1 milyon 19 bin nüfu-
suyla Türkiye’nin en büyük ilçesi. 
Türkiye’nin 64 ilinden ve dünyanın 
40 ülkesinden büyük olan ilçemizde 
nüfus, her yıl yüzde 4 artıyor. Yaptı-
ğımız çalışmalar sonucu birçok yerli 
ve yabancı yatırımcı yatırımlar için 
kollarını sıvarken, ünlü markalar sa-

tış mağazası açmak için atağa kalktı. 
Avrupa Konutları, yapımına başla-
nan İstanbul’un üçüncü büyük alış-
veriş merkezi Forum TEM ve İstan-
bul Hayvanat Bahçesi gibi projeler 
ilçenin yaşam kalitesini yükseltirken 
İstanbul içinde de daha önemli bir 
yere gelmesini sağlayacak.
 
İstanbul’un en kalabalık ve 
çarpık yapılaşma yoğunluğu olan 
bir ilçesinin yönetiyorsunuz. 
Buradan bakılınca İstanbul’un 
için neler söyleyebilirsiniz? 
İstanbul dünya üzerinde Türkiye’den 
fazla tanınıyor. Tarihsel ağırlığıyla 
birlikte coğrafi sıkıntıları var. Orta-
dan bir deniz geçiyor, çekmeceleri, 
tepeleri ve vadileri var. Böyle bir 
şehir planlanmadan hızlı bir şekilde 
gelişmiş ve şimdi bu problemlerin çö-
zülmesi daha zor. Hepimiz biliyoruz 
ki, İstanbul çok hızlı büyüdü, halen 
de büyüyor ve taşıyamayacağı bir 
nüfusla boğuşuyor. Merdiven altı iş 
yapan sektörler bu kentten gittiğin-
de, İstanbul da rahatlayacaktır. Yur-
dun çeşitli yerlerinden gelen kişileri 
göndermek zordur. Gerek ilçe beledi-
yeleri, gerekse Büyükşehir Belediyesi 
sürekli olarak yardım yapıyor. Yardım 

etmezsek insanları suça iteriz. Oysa 
biz bu yardımları Anadolu’da, insan-
ların yaşadıkları yerde yapsak, onlara 
daha faydalı olur, oralarda kalmaları-
nı sağlarız. Bir de konut ve imar soru-
nu var. Toplu konut projesiyle kent-
sel dönüşüm projesini ayırmak lazım. 
Bana göre kentsel dönüşüm yıkarak 
yapmaktır. Bugün yapılan çoğu toplu 
konut projesidir. İstanbul’da toplu ko-
nut yapılacaksa, dönüşüm kapsamın-
da, yıkılarak yapılmalı. Ne zaman ki 
İstanbul’un tamamında yıkılan konut 
yapılan konuttan fazla olur, o zaman 
düzelmeye başlamışız. Bu şekilde 
boş alanları da konutla doldurmamış 
oluruz. Tabii bunun için çok kapsamlı 
bir yasal düzenleme gerekiyor. Aynı 
zamanda insanlara kentlilik bilinci 
ve kültürü vermek, İstanbul’u sevip 
sahip çıkacak nesiller yetiştirmek zo-
rundayız. 

Hobileriniz nelerdir?
Eşim, kızım ve ben birlikte bir şeyler 
yapmayı, iyi vakit geçirmeyi sevi-
yoruz. Az uyur, bol gezeriz. Başkan 
olmadan önce sporla uğraşırdım, 
tenisten sörfe, kayaktan yüzmeye 
pek çok sporu yaptım. Ama artık 
vakit bulamıyorum. n

parkçı başkan 
olmaktan gurur duyuyor
İLÇESİNE KAzANDıRDığı yEŞİL ALANLAR NEDENİyLE “pARKÇı BAŞKAN” OLARAK 
ANıLAN GazİoSmanpaşa beledİye başkanı erhan erol, BU LAKApTAN SON 
DEREcE gURUR DUyDUğUNU, HALKıN NEfES ALAcAğı ALANLARıN SAyıSıNı HER 
gEÇEN gÜN ARTıRMAyA KARARLı OLDUğUNU SÖyLÜyOR. 
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İstanbul’la özdeşleşmiş, on yıllar-
dır İstanbullulara hizmet etmiş, bu 
topluma mal olmuş şahsiyetlerin 
isimlerini taşıyan tarihi vapurlar, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yenilenerek tekrar hizmete alını-
yor. Böylece, hem geçmişten mi-
ras kalan vapurlar yeni yüzleriyle 
bir kez daha karşımıza çıkıyor hem 
de iz bırakan önemli şahsiyetlerin 
isimleri Boğaz sularında dalgalan-
maya devam ediyor. 7’den 77’ye 
herkesin gönlünde taht kuran Barış 
Manço’nun adını taşıyan vapur da 
bunlardan biri. Haliç Tersanesi’nde, 
altı ay süren bir çalışmanın sonu-
cunda tekrar kullanılabilir duruma 
getirilen Barış Manço vapurunda 
ana güverteden taraçaya kadar olan 
tüm bölümler söküldü ve bu bö-
lümlerde saç yenileme işleri yapıl-
dı. Yaklaşık 80 ton saç kullanılarak 
hayata döndürülen ve iç hatlarda 
yolcu taşıyacak olan Barış Manço 
vapurunun yenileme çalışmaları, 1 
milyon 300 bin YTL’ye mal oldu. 
İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) 
tarafından yenilenen Barış Manço 
vapuru, 30 Haziran’dan itibaren ye-
niden İstanbul Boğazı’nda hizmet 
vermeye başladı. Jilet olmaktan kur-
tarılarak İstanbullulara 40 yıl daha 
hizmet verecek Barış Manço vapu-

runun hizmete alım töreni Moda 
İskelesi’nde gerçekleşti. Törene İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş, Barış Manço’nun 
eşi Lale Manço, kardeşi İnci Man-
ço İlbay, Cem Karaca’nın eşi İlkim 
Karaca, Kadıköy Belediye Başkanı 
Selami Öztürk, Adalar Belediye 
Başkanı Coşkun Özden, Milletvekili 
Hamza Yerlikaya, İDO Genel Müdü-
rü Ahmet Paksoy, Barış Manço’nun 
dostları ve Kurtalan Ekspres üyeleri 
katıldı. Törende konuşan Başkan 
Kadir Topbaş, İstanbul’un, değişik 
kültürlerden ve dinlerden insan-
ların yaşadığı gerçek anlamda bir 
“barış kenti” olduğunu belirterek, 
yıllarca İstanbul’a hizmet etmiş 
Barış Manço vapurunun yenilenen 
haliyle 40 yıl daha hizmet verecek 
hale getirildiğini söyledi. “Doğal 
Asfalt” diye ifade edilen denizden 
daha fazla yararlanmak için çok 
büyük yatırım yaptıklarını, Şehir 
Hatları’ndan devraldıkları bütün 
vapurları yenileyerek kullanım sü-
relerini uzattıklarını ve İstanbullu-
ların seçtiği 20 yeni vapurdan be-
şinin İDO’nun filosuna katılacağını 
kaydeden Başkan Topbaş, göreve 
geldiklerinde 11 milyon olan şe-
hir içindeki günlük hareketliliğin 
günümüzde 23 milyona ulaştığına 

dikkat çekti. İstanbul’da günde 325 
bin kişiyle 25 bin aracın deniz yo-
lunu kullandığını belirten Topbaş, 
“Bir şehrin medeniyet ölçüsü, toplu 
taşıma araçlarını kullanma oranına 
bağlıdır. Bunun için konforlu ve ka-
liteli hizmetin sağlanıyor olması la-
zım. Biz deniz taşımacılığında bunu 
hedefliyoruz” dedi.
Yılsonuna kadar ulaşıma 11,2 milyar 
YTL yatırım yapmış olacaklarını ve 
önümüzdeki yıl seçimlerin hemen 
ardından toplam 154 kilometrelik 

yedi ayrı metro çalışmasını daha 
başlatacaklarını ifade eden Başkan, 
“İstanbul, 2015 yılında toplam 368 
kilometre raylı sisteme ulaşacak. 
532 kilometreye ulaştığımızda 
İstanbul’un artık daha fazla raylı sis-
teme ihtiyacı kalmayacak” dedi.

Lale Manço duygu dolu 
anlar yaşadı…

Törende konuşan Lale Manço, 
eşinin ölümünden bir yıl sonra 
vapura “Barış Manço” ismi ve-

rildiğini hatırlatarak, “Bu bizim 
için inanılmaz bir onurdu. 1958 
yılından beri Modalıyım ve va-
purlar hayatımda çok önemli bir 
yer tutuyor. Barış Manço vapuru-
nun yeni haliyle tekrar İstanbul 
Boğazı’na açılması bizim için bü-
yük bir mutluluk” dedi. 
Moda’da sanatçıyla özdeşleşen 
köşkün “Barış Manço Müzesi” 
yapılacağını dile getiren Lale 
Manço, vapurun İDO’nun deste-
ğiyle her sene, 3 Şubat’ta Moda 

İskelesi’nden sevenleriyle birlikte 
kalkarak, sanatçının kabrinin bu-
lunduğunu Kanlıca’ya gideceğini 
de sözlerine ekledi. 
Törende konuşmaların ardından 
Kadir Topbaş ve diğer katılımcı-
lar kurdele keserek vapuru tek-
rar hizmete aldı. Topbaş, Manço 
ve beraberindekiler vapurla bir 
gezi yaparken, Barış Manço’nun 
yıllarca birlikte çaldığı Kurtalan 
Ekspres de sanatçının eserlerin-
den oluşan şarkılar seslendirdi.n

İDO, ŞEHİR HATLARı’NDAN DEVRALDığı 
yıLLARıN yORgUNU VApURLARı yENİLEME 
ÇALıŞMALARıNA DEVAM EDİyOR. SON OLARAK 
MÜzİK DÜNyASıNıN UNUTULMAz SESLERİNDEN 
barış manço’nun İSmİnİ taşıyan vapur 
onarılarak marmara’nın mavİ Sularında 
Süzülmeye başladı. 

barış manço’nun 
ismi bir kez daha 
ölümsüzleşti!

>>
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Trafik sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için ortak aklı devreye 
giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı prof. 
Dr. Mustafa ılıcalı’nın direktörlüğünde Bahçeşehir Üniversitesi 
bünyesinde kurulan Ulaştırma Uygulama Araştırma Merkezi 
(UygAR), 13-14 Haziran’da, “Trafik güvenliği” konusunda 81 ilin 
belediye başkanlıklarını kapsayan “Sertifikalı Eğitim programı” 
düzenledi. Alanında uzman akademisyen ve teknisyenlerin 
katıldığı seminerler sırasında, trafik güvenliği konusunda 

çözüm üretmek için çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, 
Bahçeşehir Üniversitesi ve Ulukar Şirketler Topluluğu’nun ortak 
çalışmasıyla üniversitenin Beşiktaş yerleşkesinde düzenlenen 
toplantıda “Trafik güvenliği açısından Trafik Kazalarının Alan 
Analizi ile Değerlendirilmesi”, “Trafik güvenliği ve proje İlişkisi”, 
“Karayollarında Trafik güvenliği ile İlgili Teknik gelişmeler”, , 
“Trafik güvenliğinde Akıllı Ulaşım Sistemleri”, “Ülkemizdeki 
Otobüs Taşımacılığı” konularında eğitim verildi.  

Trafik sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için ortak aklı devreye çözüm üretmek için çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, 

trafik güvenliği için ortak akıl devrede…

İSton en büyükler 
arasında SADEcE İSTANBUL’DA DEğİL, 

ANADOLU’NUN ÇEŞİTLİ ŞEHİRLERİNDE 
VE HATTA DÜNyANıN BAzı 
ÜLKELERİNDE HİzMET VEREN İSTON, 
İSo’nun takdİrİyle 2007 yılının en 
İyİ 500 kuluşundan bİrİ oldu.  

İstanbul Sanayi Odası, 2007 yılının en iyi 500 kurulu-
şunu açıkladı. Geçen yıl 79 basamak yükselen İSTON, 
bu yıl 107 basamak daha yükselerek 275’inci sırada yer 
almayı başardı. Her yıl daha da üst sıralara ilerleyen İS-
TON,   listeye göre en hızlı büyüyen ilk 10 şirket arasında 
yer alarak sektörünün de lideri oldu. 
500’ü aşkın ürün çeşitliliği ile kentlerin altyapı ve üstya-
pı ürün ihtiyacını karşılayan İSTON, İstanbul’un yanı sıra 
Anadolu’nun bütün kentlerine ve birçok dünya şehrine 
de hizmet verdi, vermeyi sürdürüyor. Modern kentsel 
donatı olarak kent mobilyasını Türkiye’de yaygınlaştı-

ran İSTON, taksi durakları, çağdaş tasarım büfeler, çok 
amaçlı endüstriyel ofisler gibi birçok ürünü tasarlayarak 
kentlinin hizmetine sundu. 
İSTON ayrıca yüksek dayanıklı Reaktif Pudra Betonu üre-
terek bu alanda bir ilke imza atmayı da başarıyor. Avrupa 
Birliği fonları destekli Ar-Ge projeleriyle kentsel yapılaş-
manın gelişimine önemli katkılar sağlayan İSTON,  teknik 
donanım ve kalite standartları itibari ile de sektörünün 
lider kuruluşu olarak, uluslararası yeterliliğe sahip TÜR-
KAK onaylı laboratuvarlarında tüm yapı sektörüne hiz-
met veriyor. n

Tüm imkânlarını seferber ederek 
kentin her yerine hizmet götüren 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
ulaşıma özel bir önem gösteriyor 
ve yatırımlarını bu doğrultuda ger-
çekleştiriyor. Anadolu Yakası’nda 
kullanılmak üzere yeni metro hat-
larını projelendiren Büyükşehir Be-
lediyesi, Üsküdar-Çekmeköy metro 
hattını Sultanbeyli’ye kadar uzat-
ma kararı aldı. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
talimatıyla tekrar ele alınan proje-
ye göre Üsküdar-Çekmeköy metro 
hattının Sultanbeyli bölgesi üzerin-
den Sabiha Gökçen Havaalanı’na 
uzatılması planlandı. Sultanbeyli 
halkıyla sohbeti sırasında ilçeye 

metro getirileceği müjdesini veren 
Başkan, “Başkalarının hayal edeme-
yeceği, düşünemeyeceği bu proje-
nin çalışmaları başlattık. Yakın bir 
zamanda, Fransız Kalkınma Bankası 
ile Kadıköy-Kartal hattı için 751 mil-
yon Euro’luk, Ayazağa metrosuyla 
ilgili 120 milyon Euro’luk yine bir 
anlaşma yaptık. Üsküdar-Ümraniye-
Altunizade-Tepeüstü hattı için ise 
Avrupa Yatırım Bankası’ndan 700 
milyon Euro’luk kredi kullandık. Kre-
diler, sadece benim imzamla, hazine 
garantisi olmadan verildi. Bu çok 
önemli” dedi. Avcılar-Topkapı ara-
sında günde 225 bin yolcu taşıyan 
metrobüs sistemini Zincirlikuyu’ya 
uzatmak için 24 saat aralıksız çalış-

tıklarını açıklayan Başkan Topbaş, 
yeni eğitim öğretim yılına kadar 
metrobüsü Zincirlikuyu’ya kadar ge-
tirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. 
Başkan Kadir Topbaş, “Bu sistem 
devreye girdiğinde trafikteki araç 
sayısının da düşeceğine inanıyorum. 
Bu hattı günde yaklaşık 400 bin yol-
cunun kullanacağını tahmin ediyo-
ruz. Hattı Zincirlikuyu’ya uzatmak 
için 24 saat aralıksız çalışıyoruz. Bu 
nedenle E-5 üzerinde bir sıkıntı ya-
şanabilir, ama bu geçici” diye ko-
nuştu. Topkapı-Zincirlikuyu Metro-
büs Hattı’nın 115 milyon YTL’ye mal 
olması bekleniyor. Metrobüs daha 
sonraki aşamada Kozyatağı’na ve 
Beylikdüzü’ne uzatılacak.n

ULAŞıM SORUNLARıNıN ÇÖzÜMÜNDE RAyLı SİSTEMİN 
ÇOK ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİp OLDUğU BİLİNcİyLE 
HAREKET EDEN İStanbul büyükşehİr beledİyeSİ, 
metroyu Sultanbeylİ’ne, metrobüSü İSe 
zİncİrlİkuyu’ya kadar uzatıyor. 

raylı sistem
uzunluğu artıyor

>>

>>
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın talima-
tıyla, İDO tarafından projelendi-
rilen deniz taksiler, söz verilen 
zamandan önce İstanbullulara hiz-
met vermeye başladı. Eylül ayında 
hizmete alınması planlanan, ancak 
yapımı erken tamamlanan dört de-
niz taksinin hizmete alınma töreni 
Başkan Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
Kabataş İDO İskelesi’nde gerçekleş-
ti. Törende Beyoğlu, Kağıthane, Üs-
küdar Belediye Başkanları, İstanbul 
milletvekilleri, Ulaşımdan Sorumlu 
Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer 
Hacımusafaoğlu, İSKİ Genel Müdü-
rü Mevlüt Vural, İDO Genel Müdürü 
Ahmet Paksoy, Prof. Dr. Mustafa 

Ilıcalı, Teknomar Şirketinin Yöne-
tim Kurulu Başkanı Alphan Manas 
ve vatandaşlar da yer aldı. Ağustos 
ayının sonunda iki adedi daha se-
fere başlayacak olan deniz taksiler 
10,86 metre uzunluğunda, 4,28 
metre genişliğinde, fiber gövdeli ve 
kapalı yolcu kabinine sahip. Deniz 
taksinin yolcu kapasitesi, taksi ru-
huna uygun olarak 10 yolcu ile sı-
nırlandırıldı. Telefon ve SMS ile çağ-
rılabilen bu vasıtalar, ilk etapta 27 
iskelede hizmet verecek, zamanla 
82 iskeleye yayılacak. İstanbullular, 
444 4 436 İDO Çağrı Merkezi kanalı 
ile bu hizmeti alabilecek. Tüm dün-
yada özellikle yolcu taşımacığında 
tercih edilen Katamaran gövde ya-

pısında üretilen ve manevra kabi-
liyeti yüksek araçlar, konforlu ve 
hızlı olduğu için Boğaz’ın iki yakası 
arasında otomobille seyahate al-
ternatif olacak, iki nokta arasındaki 
erişim artık daha da kolaylaşacak. 
Deniz taksiyi kullanan vatandaşlar, 
taksinin kendisini kaç dakika sonra 
alacağı ve gideceği yere kaç daki-
kada ulaştıracağı bilgisine de sahip 
olacak. 
Deniz taksilerde ücretlendirme kara 
taksilerinde olduğu gibi taksimetre 
ile yapılacak. Gündüz taksimetre 
açılışının 15 YTL olacağı araçlarda, 
her deniz mili başına 10 YTL ödene-
cek. Gece 24.00 ila 06.00 saatleri 
arasında ise taksimetre açılışı 20 

YTL, kat edilen her deniz mili ise 15 
YTL olacak. Taksilerde nakit veya 
kredi kartıyla ödeme yapılabilecek.
Törende konuşan Başkan Kadir 
Topbaş, tüm ulaşım alanlarında 
hızlı, konforlu, kaliteli ve güvenli 
ulaşım hizmeti verdiklerini söyle-
di. 60 kilometrelik raylı sistem in-
şaatının devam ettiğini ve İstanbul 
ulaşımda ana omurgayı metronun 
oluşturduğunu anlatan Başkan Ka-
dir Topbaş, metro trenleri ile bir-
çok otobüsün klimalı olduğuna ve 
bütün toplu taşıma araçlarını her 
akşam dezenfekte edilerek hijyenik 
hale getirdiklerine dikkat çekti ve 
bu yıl sonuna kadar ulaşıma 11.3 
milyar YTL, toplam olarak da 22 
milyar YTL yatırım yapmış olacak-
larını kaydetti.
Denizdeki ulaşım payını yüzde 
10’lara çıkarmayı hedeflediklerini 
ve bu nedenle birçok yeni deniz 

otobüsü, şehir hatları vapuru ile 
feribotu hizmete aldıklarını hatır-
latan Başkan Topbaş, İDO’yu dün-
yanın en çok yolcu taşıyan firması 
haline getirdiklerine dikkat çekti. 
“Türkiye’de bir ilk olan deniz tak-
siler, şartlı erişim noktaları dışında 
kişilerin kendi istedikleri yere gi-
debilmelerini ve böylece araçlarını 
trafiğe çıkarmamalarını sağlaya-
cak çok önemli bir hizmet” diyen 
Başkan, konuşmasının devamında 
şunları söyledi: “İlerde siteme kara 
taksilerini de dâhil ederek, iskelede 
deniz taksiden inen vatandaşların 
karada taksiye binerek istediği yere 
gitmesini amaçlıyoruz. Denizi böy-
lece ulaşımda çok daha etkili ve 
doğru kullanağız. İstanbullulardan 
bireysel araçları yerine bu taksileri 
kullanmalarını özellikle istiyorum. 
Deniz taksi, ücret 10 kişiye bölün-
düğünde çok uygun bir fiyata geli-

yor. Fiyatları da belediyemizin biri-
mi olan UKOME belirliyor.”
Deniz taksinin İstanbul’un denizle-
ri dışında Kurbağlıdere, Kağıthane 
ve Ayamama Deresi’nde de çalış-
tırılmasını amaçladıklarını, böylece 
santralistanbul, Dünya Ticaret Mer-
kezi ve Fenerbahçe Stadı gibi birçok 
noktaya deniz taksi seferi yapılabi-
leceğini açıklayan Başkan Topbaş, 
“İstanbullular ‘Deniz Taksi’ye ne 
kadar çok rağbet ederse, sayıları 
ve yanaşacakları iskele sayısı da o 
nispette artırılacak. Böylece şehri-
mizde büyük bir medeniyeti birlik-
te yaşayacağız” dedi. Başkan Kadir 
Topbaş, konuşmasının ardından 
444 4 436 numaralı çağrı merkezi-
ni arayarak deniz taksileri Kabataş 
İskelesi’ne çağırdı. Kız Kulesi’ne git-
mek istediğini belirten Kadir Top-
baş, deniz taksinin içinde yolculuk 
ücreti olan 25 YTL’yi ödedi.n

şehİr İçİ denİz ulaşımında 365 Gün, 24 Saat 
kİşİye özel hİzmet verecek ve yolcuyu 
çağırdığı duraktan alıp İStedİğİ yere 
bırakacak alternatİF ulaşım aracı 
denİz takSİler, törenle hİzmete alındı. 
İStanbullular, 444 4 436 numaralı teleFonu 
arayarak bu hİzmetten yararlanabİlecek. 

denizden 
taksi çağırma 
vakti geldi!

>>
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
2006 yılında düzenlediği “Haydi 
İstanbul Vapurunu Seç” kampan-
yasında sekiz model arasından en 
çok oy alan 4 numaralı şehir hatları 
vapurunun ilki törenle suya indiril-
di. Vapurun inşa edildiği Tuzla Çelik 
Trans Tersanesi’nde düzenlenen tö-
rene İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Denizcilik 
Müsteşarı Hasan Naiboğlu, Deniz 
Ticaret Odası Başkanı Metin Kalka-
van, GİSPİR Başkanı Murat Bayrak, 
Tuzla Belediye Başkanı Mehmet 
Demirci, Tuzla Kaymakamı Fahri 
Keser, İDO Genel Müdürü Ahmet 
Paksoy, Çelik Trans Tersanesi sahi-
bi Ahmet Ötkür ile işçiler ve vatan-
daşlar da katıldı.
Törende konuşan Başkan Topbaş, 
meydana gelen kazalar nedeniyle 
Tuzla’nın bir süredir sıkıntılar ya-
şadığını, kazaların olmaması için 
gerekli tedbirlerin alınması gerekti-
ğini, kendilerinin de yönetici olarak 
bu yönde gerekli adımları attıklarını 
söyledi. Dört yıl içinde, İstanbul’da 
deniz ulaşımından faydalanan kişi 
sayısını yılda 61 milyondan, 98 mil-
yona çıkardıklarını ve 98 gemiyle 
günde 1200 sefer yapan İDO’nun, 
alanında dünyanın en büyük firma-
sı haline geldiğini anlatan Başkan, 
370 bin kişinin oy kullandığı “Hay-
di İstanbul Vapurunu Seç” kam-
panyasında, 150 bin kişinin oyu ile 
4 numaralı vapurun beğenildiğini 
söyledi. “Şehir hatları vapuruna 
çok yakın dizayn edilen bu gemi ile 
şehrin simgesi olan vapurların yaşa-
masını sağlamış olduk. Bu vapurlar 
İstanbul’un simgesi” diyen Başkan, 

toplam 20 tane yaptırılacak olan 
vapurlardan ihalesi gerçekleştirilen 
ilk beşinden birinin denize indiril-
diğini ve yılsonunda da hizmete 
gireceğini kaydetti. Başkan Topbaş, 
Türk mühendis ve işçileri tarafın-
dan inşa edilen geminin her türlü 
konfora ve teknik donanıma sahip 
olduğunu vurgulayarak, “Hayırlı ol-
sun. İstanbullulara kazasız belasız 
hizmet versin” dedi.
Başbakanlık Denizcilik Müsteşarı 
Hasan Naiboğlu Türkiye’nin gemi 
inşa sanayinde dünyada dördüncü, 
yat sanayinde de dünyada üçün-
cü sırada olduğunu ifade ederek, 
Tuzla’nın dünya ticaret filosuna 
yaptığı katkılarla anılmasını iste-
diklerini söyledi. Naiboğlu, yakında 
İzmit, Akdeniz, Karadeniz ve Ege’de 
tersane ve yat imal yerleri yaparak 
deniz ticaretine destek verecekleri-
ni de sözlerine ekledi.
İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy 

ise 19 yıl sonra, ilk şehir hatları 
vapurunun filoya katıldığını belir-
terek, Türk tersanesinde, Türk mü-
hendis ve işçileri tarafından yapılan 
vapurun denize indirilmesinin guru-
runu yaşadıklarını kaydetti. Bugüne 
kadar birçok proje yaptıklarını, an-
cak hiçbirisinde bu kadar heyecan 
duyup hummalı bir çalışma içine 
girmediklerini anlatan Paksoy, bu 
vapur boğaz sularıyla buluştuğu za-
man İstanbul’a kalıcı bir eser bırak-
mış olacaklarının altını çizdi.
Çelik Trans Tersanesinin sahibi Ah-
met Ötkür de 2007 yılı Mart ayında 
ihalesi yapılan ilk beş vapurdan il-
kinin inşasına, 20 Ekim 2007 tari-
hinde başlandığını ve 2009 yılında 
beş vapurun teslimatını tamamla-
yacaklarını söyledi.  Konuşmaların 
ardından “Fatih” adı verilen vapur, 
Başkan Topbaş ve törene katılan 
diğer konuklar tarafından butona 
basılarak denize indirildi. n

İSTANBULLULARıN OyLARıyLA BELİRLEDİğİ ŞEHİR HATLARı 
VApURUNUN İLKİ TÖRENLE SUyA İNDİRİLDİ. dünyanın en Gelİşmİş 
manevra kabİlİyetİne Sahİp “Fatİh”, yıLSONUNDAN İTİBAREN 
Hızı, KONfORU, gÜVENLİğİ VE ÇEVRE DOSTU ÖzELLİğİyLE 
BOğAzİÇİ’NE yENİ BİR RENK gETİREcEK…

ve İstanbullu 
vapuruna kavuştu…

hızlı, konforlu, çevreci…

68 metre boya, 13 metre ene sahip 
1800 yolcu kapasiteli vapur, 14 knot 
deniz mili hız yapabiliyor. “fatih” dört 
ana jeneratör, elektrik motoru tahrikli 
azimut pervane sistemi, gelişmiş seyir 
cihazları ve yüksek ivmeli yavaşlama 
ve hızlanma özellikleriyle de son 
derece güvenli. geniş ve ferah salon, 
panoramik camlar, klima sistemi ve 
minimum titreşime sahip geminin 
üst, ön ve arkası açık. güvertede 
oturma yerleri mevcut ve otomatik 
kapı sistemiyle iskeleye yanaşmadan 
kapılar açılmıyor. Her türlü konforun 

düşünüldüğü vapur, minimum yakıt 
sarfiyatı ve ideal egzost emisyon 
değerleriyle çevreci bir özelliğe de 
sahip.
İçinde; revir, bebek bakım odası, 
evcil hayvan barınakları, büfe, altı 
adet plazma televizyon ve bir adet 
DVD oynatıcı, gpS üzerinden uyduya 
kilitlenebilen dijital anten sistemi gibi 
donanım bulunan vapurda, engelliler 
için çeşitli kolaylıklar da sağlanıyor. 
Uygun rampa, engelli tuvaleti, özel ışık 
ve ses düzeni, zemin kaplaması gibi 
özellikler bunlardan bazıları.  

HALKıN VERDİğİ OyLARLA 
yApıMıNA BAŞLANAN, türkİye’de 
türk mühendİSler taraFından 
üretİlen vapurların TAMAMı 
2009 yıLıN HİzMETE ALıNAcAK.

>>
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ekmeğimizi bölüşecek 
kadar yakınız

Büyükşehir Belediyesi’nin, kardeşlik protokolü im-
zaladığı 30 şehirden biri olan Sudan’ın Hartum şeh-
rinin yerel yöneticileri, 13-18 Haziran tarihlerinde 
İstanbul’daydı. Hartum Belediye Başkanı E. Mubarat 
A. T. Alkoda başkanlığındaki heyet, çeşitli inceleme 
ve temaslarda bulundu. Beraberindeki heyetle birlikte 
Halk Ekmek’in modern ekmek üretim tesislerini gezen 
Başkan Alkoda, şirket yetkililerine Hartum’da birlikte 
ekmek üretme teklifinde bulundu. İHE Genel Müdürü 
Salih Bekaroğlu ve Hartum Belediye Başkan Alkoda, iki 
şehir arasındaki kardeşliği mecazi bir dille ifade edebil-
mek için ekmeği bölüştürerek fotoğraf verdiler. n

Sudan’ın hartum
ŞEHRİNİN yEREL 
yÖNETİcİLERİ, 
İNcELEMELERDE BULUNMAK 
ÜzERE İSTANBUL’A gELDİ.

güney Kore pusan Belediye 
Başkanı Hur Nam-Sık, Büyükşehir 
Belediyesi’nin davetiyle İstanbul’a 
geldi. İki kent arasındaki 
mutabakat zaptını imzalamadan 
önce İstanbul’u daha yakından 
tanımak isteğiyle kente gelen 
Başkan, Afet Koordinasyon 
Merkezi’ne (AKOM) de bir 
ziyarette bulundu. pusan Belediye 

Başkanı ve heyetine AKOM 
Müdürü Necdet Berber ve AKOM 
Danışmanı prof. Dr. O. Metin 
İlkışık tarafından afete hazırlık 
çalışmalarıyla ilgili bilgi sunuldu. 
İki belediye arasında afetle alakalı 
ileride yapılacak çalışmalarda ortak 
hareket edilmesi ve bilgi paylaşımı 
yapılması hususunda mutabakata 
varıldı.

pusan belediye başkanı akom’daydı

kültür ve eğitim düzeyi yüksek kişilerin tercih ettiği bir 
bölge haline geldi.  

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sizi nasıl etkiledi?
Yeni yeni uygulanmaya başlanan bu sistem, bizler için 
biraz sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. Düzenlediğimiz 
evraklar için aldığımız bedel, bizim tek gelir kaynağı-
mız. Devlet bize sadece 280 YTL maaş veriyor, evraktan 
elde ettiğimiz gelirin kesilmesi elimizi kolumuzu bağla-
yacak. Kendi eleman ve kırtasiye masrafımız yanında 
günde 15-20 kişi yardım almak amacıyla bize başvuru-
yor. İhtiyaç sahiplerine de yardım yapmak zorundayız. 

Büyükşehir Belediyesi ile ilişkileriniz nasıl?
Büyükşehir Belediyesi ile yeterli koordinasyonu sağlaya-
madığımızı düşünüyorum. Aslında bu birçok kamu kuru-
luşu için geçerli bir durum. 94 nolu İETT hattında mahalle 
sınırları içinde kapalı durak yapılması talebinde bulun-
muştuk, bu talebimizin karşılanmasını bekliyoruz. Baş-
kanımız Kadir Topbaş’tan özellikle muhtarlıklarla ilişkiler 
için özel bir koordinasyon birimi kurmasını bekliyoruz. 
İletişimi daha da üst noktalara taşımalıyız. Tabii bizim 
için yapılanlar da oldu. İDO’da kullanabileceğimiz özel 
kart çıkarıldı. Bundan bütün muhtarlar faydalanıyor. 

Yeniden aday olacak mısınız?
İşimi çok sevmeme rağmen yeniden aday olmak iste-
miyorum. Şartlar böyle devam ederse kimse aday ol-
mayabilir. Şartların iyileştirilmesi için siyasilerin çaba 
göstermesi gerekli. n

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1962, Bakırköy doğumluyum. Ailem yaklaşık bir asırdır 
Osmaniye’de oturuyor. Rahmetli dedem Osmaniye’nin 
ilk camisinin müezziniydi. Evliyim, iki çocuğum var. 
Genç yaşta siyasete atıldım. Bir siyasi partinin çeşitli 
kademelerinde yöneticilik yaptım. 98 yılından sonra 
parti siyasetini bırakarak, bireysel olarak siyasi çalışma-
larıma devam ettim. Doğup büyüdüğüm ilçeme ve özel 
olarak mahalleme katkıda bulunmak için muhtarlığa 
aday oldum ve dört yıldır görevi sürdürüyorum.

Mahallenize hangi hizmetleri yaptınız?
Mahallemin eksiklerini çok iyi bildiğim için çözülmesi 
gereken sorunları tespit etmekte zorlanmadım. Üç ca-
mimizin bakım ve onarımlarını; gasilhane ve morglarını 
yaptırdık. Cami görevlileri için üç katlı lojman inşa ettik. 
Çevre düzenlemelerini tamamladık, yolların yüzde sek-
senini taş parkeyle döşedik. Muhtarlık binası hizmete 
aldık. Postanemizin yerini değiştirip imza kampanyası 
düzenleyerek karakolun tekrar kurulmasını sağladık. 

Osmaniye nasıl bir değişim geçirdi?
Daha önceleri burası Bakırköy’ün dışındaki varoş gibi 
görünürdü. Fabrika bölgesi olduğundan çalışan kesim 
buraya yerleşmişti. Fabrikalar şehir dışına taşınınca 
çalışanlar da buradan ayrıldı. Bakırköy çok büyüdü. 
Zamanla bu bölgedeki arsalar çok büyük pirim yaptı, 
mahalle zenginleşti. Jokey Kulübü’nün varlığı gençleri-
nin iş sahibi olmasını sağladı. At sahipleri, antrenörler 
ve jokeyler buraya yerleşti. Osmaniye, yeni çehresiyle 

doğduğu 
mahallenin 
sorunlarıyla 
hemhal… 
bakırköy oSmanİye mahalleSİ’nİn muhtarı yakup özenSeS, 
TÜM KAMU KURULUŞLARıNıN, ÖzELLİKLE DE BÜyÜKŞEHİR 
BELEDİyESİ’NİN MUHTARLARLA KOORDİNASyON İÇİNDE 
ÇALıŞMASıNıN ÇOK ÖNEMLİ OLDUğUNU BELİRTİyOR VE HERKESİ 
İLETİŞİMİ DAHA ÜST SEVİyEyE TAŞıMAyA ÇAğıRıyOR.
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başkonsolos hay,
veda etti

eski dostlar
buluştu

İstanbul’u görmeden dönmediler!

İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Barbara Hay’in 
görev süresi sona ermesi nedeniyle Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş’a veda ziyaretinde bulundu. 
Başkonsolos ile oldukça iyi ilişkiler kurduklarını ve iki 
ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla birlikte 
adımlar attıklarını ifade eden Başkan, bundan böyle 
ABD’de görev yapacak olan Hay’ı tekrar Türkiye’de 
görmek istediklerini vurguladı. Başkonsolos Hay da 
kendisi için İstanbul’da çalışmanın büyük bir ayrıcalık 
olduğunu, görev süresi içinde zamanın çok hızlı geçtiği-
ni ve yapamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Görev 
süresi içinde kendisine gösterdiği dostluk nedeniyle Ka-
dir Topbaş’a teşekkür eden Hay, “Türkiye’ye büyükelçi 
olarak gelmek istiyorum. Bunu dört gözle bekliyorum” 
dedi. Ziyaretin sonunda Kadir Topbaş tarafından Hay’a 
yağlı boya İstanbul tablosu hediye edildi. Tabloyu bü-
yük bir sevinç ve şaşkınlıkla inceleyen Hay, “Başkonso-
losluktan baktığım zaman gördüğüm manzaranın aynı-
sı” diyerek Topbaş’a teşekkür etti.n

İspanya’nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan eski Bar-
selona Belediye Başkanı ve Bakan Joan Clos, eşi Angels 
Clos ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ı Saraçhane Belediye Sarayı’ndaki makamında zi-
yaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Başkan Kadir Topbaş, “Joan Clos’a 
yeni görevinde başarılar diliyorum. Büyükelçi ile UCLG’de 
beraber çalıştık. Bir dostumuzun böyle önemli bir görevde 
olması bizi de çok memnun etti. Kendileriyle belediye ça-
lışmalarını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişti-
rilmesi konusunu uzun uzun konuştuk” dedi.
Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin günbegün geliş-
tiğine ve bundan mutluluk duyduklarına dikkat çeken 
Başkan Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özel-
likle kültürlerarası diyalog için oluşturulan Medeniyet-
ler İttifakı’nda Başbakanlarımızın hassasiyetlerine ve 
birlikteliklerine dikkat çekmek istiyorum. Bu konudaki 
çalışmaların Medeniyetler İttifakı’nın temel taşları ola-

cağını ve iki ülkenin bu projede önemli bir sorumluluk 
taşıdığını düşünüyorum. Yerel yönetim olarak bizim 
yerel diplomasi ve yerel ilişkiler adına önemli bir so-
rumluluğumuz var. Başbakanlarımızın çalışmalarına 
yerel yönetimler olarak katkı sağladığımızı ifade etmek 
istiyorum.”
İstanbul’da ağırlanmaktan büyük memnuniyet duy-
duğunu, Barselona Belediye Başkanlığı dönemimde 
İstanbul’a üç kez ziyarette bulunduğunu ve Başkan 
Topbaş ile dostluk kurduğunu ifade eden Joan Clos, ko-
nuşmasının devamında, “İspanya ve Türkiye’nin Mede-
niyetler İttifakı projesinde bir arada olması çok önemli. 
Medeniyetler İttifakı, bize bir şehrin caddelerini hatırla-
tıyor. Çünkü bir şehrin caddelerinde farklı kültürlerden, 
medeniyetlerden ve ırklardan birçok insan bir araya ge-
liyor. İstanbul da farklı kültürlerin barış içinde bir araya 
geldiği bir şehir olarak bu projede çok önemli bir örnek 
teşkil ediyor” dedi. n

İstanbul, Suudi Arabistan’ın en bü-
yük üçüncü kenti Medine’den gelen 
konuklarını ağırladı. Ankara Büyük-
şehir Belediyesi’nin davetlisi olarak 
Türkiye’ye gelen Medine Belediye 
Başkan Vekili Tariq Derwish Dai-
wali başkanlığındaki heyet, 25-28 
Haziran’da İstanbul’daydı. Medine 
Belediyesi Başkan Vekili Tariq Der-
wish Daiwali, Abdulmalik Fathoddin 
ve Mansour Al-Hazimi’den oluşan 
üç kişilik heyet, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ni ziyaret ederek bir dizi 
görüşme gerçekleştirdi. Medineli 
yerel yöneticiler İSTON’u, Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü’nü, Dış İlişkiler 
Müdürlüğü’nü ve Marmara ve Bo-

ğazları Belediyeler Birliği’ni ziyaret 
ederek bilgi aldılar. Ziyaretler sonra-
sında bir açıklamada bulunan Başkan 
Vekili, hizmet kalitesinde kat ettiği 
mesafeyi takdirle karşıladıkları Bü-
yükşehir Belediyesi’nin bilgi birikimi 
ve tecrübesinden yararlanmak iste-
diklerini söyledi. Daiwai, İstanbul’a 
gerçekleştirdikleri bu ziyaretin kısa 
süreli olduğunu, Kasım ayındaki 
“Bilgi Kentleri Sempozyumu” nede-
niyle tekrar geleceklerini, o zamana 
kadar ki süreçte İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile Medine Belediyesi ara-
sında ilişkilerin daha da üst düzeye 
taşınması için birtakım hazırlıklar 
yapacaklarını belirtti. n

gÖREV SÜRESİ SONA EREN İnGİltere’nİn İStanbul 
başkonSoloSu barbara hay, BAŞKAN TOpBAŞ’A VEDA 
zİyARETİNDE BULUNDU. HAy, TÜRKİyE’yE BÜyÜKELÇİ 
OLARAK gELMEK İSTEDİğİNİ SÖyLEDİ.   

İSpanya’nın ankara büyükelçİSİ 
OLARAK gÖREVE BAŞLAyAN VE ESKİDEN 
BERİ DOST OLDUğU BAŞKAN TOpBAŞ’A 
zİyARETTE BULUNAN joan cloS, 
medenİyetler İttİFakı’nda İStanbul’un 
taşıdığı öneme dİkkat çektİ. 
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kartpostallardan
İstanbul panoraması

tılsımlı şehir’in efsaneleri
Köklü bir geçmişe sahip olan bu kentin 
her bir yanında tarihi bir yapı, her bir 
köşesinde kültürel değerlerin bir yansıması 
ve bir o kadar da efsane var. Çoğu, geniş 
kitleler tarafından bilinmeyen efsaneler, 
artık dilden dolaşacak. Nasıl mı? İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Araştırma 
görevlisi olan ferhat Aslan’ın kaleminden 
çıkma “Tılsımlı Şehir İstanbul” sayesinde 
elbette. Çeşitli kültürlere ev sahipliği 
yapmış bu kentin kuruluşuyla, isimleriyle, 
fethedilişiyle, tarihi yapılarıyla ilgili 
efsanelerin yer aldığı bu kitap, okurunu 
dünyanın en güzel yerleşim birimlerinden 
birine, İstanbul’a farklı bir gözle bakmaya 
davet ediyor adeta. gerçekten de 
Kız Kulesi, galata Kulesi, Ayasofya, 
Süleymaniye camii, yerebatan Sarnıcı 
başta olmak üzere, tarihe meydan okuyup 
günümüze kadar gelen yapılarla ilgili 
söylencelerin zihinde yarattığı algı, söz 
konusu eserlere kitabı okumadan önceki 
gibi bakmanın önüne geçiyor sanki. 120 
sayfadan oluşan “Tılsımlı Şehir İstanbul” 

sadece geçmişten getirdiği efsanelerle 
değil, bu topraklar üzerinde yeşeren sözlü 
kültürün gücünü göstermesi açısından da 
son derece önemli bir kitap.  

beyoğlu Sahnesi’nin 
mimari proje’si belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Projeler Müdürlüğü’nün 
yürüttüğü, Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari 
Proje Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Ulusal 
ve tek kademeli olarak gerçekleştirilen, 6 bin 761met-
rekareye yayılan alanda tasarlanacak tiyatro komp-
leksi ve yakın çevresinin düzenlenmesini kapsayan 
yarışmanın birincilik ödülü, Gazi Üniversitesi’nden Işıl 
Gökçe, Duygu Demirtürk, Mehmet Emre Tuncel ile İs-
tanbul Üniversitesi’nden Murat Çanakçı ve Gaziantep 
Üniversitesi’nden Ahmet Hayri Dönmez’e gitti. Ya-
rışmada birincilere 60 bin YTL, ikincilere 50 bin YTL, 

üçüncülere de 45 bin YTL para ödülü verildi. Ayrıca beş 
adet de mansiyon dağıtıldı.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve 
“Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Ta-
sarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sa-
nat Eserleri” Yönetmeliğine dayanılarak düzenlenen 
yarışmayla; 49 parselde bulunan tescilli Beyoğlu Vergi 
Dairesi Binası ile Yeni Tiyatro Binası’nın entegrasyonu 
da sağlandı. Yarışmada derece alan projeler, İstanbul 
Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde 
(İMP) 28 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde sergilendi. n

>>

Kartpostallar… Bir zamanların en önemli 
iletişim kanallarından biriydi. Bayramlarda 
ya da yılbaşlarında posta kutularını, iyi 
dilekler içeren kartpostallar doldururdu. 
Arkasında yazılanlar gönüllere mutluluk 
verir, ön taraftaki görüntü gözlere 
seslenirdi. zaman ilerledi, teknoloji 
de. Önce telefon, ardından internet 

kartpostalları neredeyse unutturdu. 
Ancak Kültür A.Ş. bir dönemin gündelik 
yaşamında önemli bir yer edinen 
kartpostallara tekrar hayat kazandırıyor ve 
“Kartpostallarla İstanbul”u kitapseverlere 
sunuyor. İstanbul’un maneviyatında 
önemli bir yer edinen Eminönü ile fatih 
ilçelerini kapsayan bu kitap, görsel bir 
rehber görevini üstlenerek okuru kentin 
tarihsel dokusuna doğru yolculuğa 
çıkarıyor. Mekândan ziyade insanı ön plana 
çıkaran anlayışıyla benzerlerinden ayrılan 
“Kartpostallarla İstanbul”, sayfalar dolusu 
yazıyla anlatılamayacak düşünceleri, 
ufak karelerle sanatseverlerin beğenisine 
sunulor. galata Köprüsü’nden yeni 
cami’ye, yeni cami’den Kapalı Çarşıya, 
Kapalı Çarşı’dan da Ayvansaray ve Haliç’e 
bir dönem İstanbul’unu karelerle anlatan 
eserde, 19. ve 20. yüzyıla ait iki yüzün 
üzerinde kartpostal kullanıldı. Eminönü-
fatih ilçelerine nostaljik bir gezi yapmak 
isteyen herkesin başucu kitabı olmaya 
aday bu eser İstanbul Kitapçısı’ndan ya da 
seçkin kitapevlerinden temin edilebilir.
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	Çengel	Bulmacamızı	doğru	olarak	çözüp,	anahtar	kelimeyi,	istanbulbulten@ibb.gov.tr	e-posta	adresine	gönderen	ilk	dört	kişiye,

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

Geçen	sayının	anahtar	sözcüğü,	“Maviliklere	Süreceğiz	Motorları”nı	doğru	yanıtlayan	ilk	dört	okurumuz;

Ilgaz	Arıtan,	Aynur	Alarçin,	Yılmaz	Işık	ve	Çetiner	İlter	Miniaturk’te	keyifli	bir	gezinti	ile	yemek	kazandılar.	

İHALE GÜNDEMİ

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

İstanbulBülteni

İHALE TARİHİ/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE İÇERİĞİ

12/08/2008	10:00		 Satınalma	Müdürlüğü	 Galvanizli	Trafik	Saç	Levhası	-	Direk	Ve	Taşıyıcı	Aparat

13/08/2008	10:00		 Sosyal	Hizmetler	Müdürlüğü	 2008-2009	Öğretim	Yılı	100.000	Adet	Eğitim	Seti	Alımı	İşi

13/08/2008	10:30		 Gençlik	Ve	Spor	Müdürlüğü	 110	Adet	Okul	Spor	Salonlarının	660	Personelle	Hizmet	Alım	İşi

14/08/2008	10:00		 Levazım	Ve	Ayniyat	Müdürlüğü	 53	Kalem	Laboratuvar	Sarf	Malzemesi	Alımı

14/08/2008	10:30		 Özürlüler	Müdürlüğü	 Bir	Kalem	Çocuk	Bezi	Bir	Kalem	Ortaboy	Hasta	Altı	Bezi	Ve	

	 	 Bir	Kalem	Büyükboy	Hasta	Altıbezi	Mal	Alımı

18/08/2008	10:00		 Altyapı	Hizmetleri	Müdürlüğü	 Eski	Edirne	Asfaltı	Mahmutbey	Kavşağı	Ve	Bağlantı	Yolları	2.Kısım	İnşaatı

19/08/2008	10:00		 Satınalma	Müdürlüğü	 100.000	Ton	Ham	Tuz

19/08/2008	10:30		 Harita	Müdürlüğü	 Beşiktaş	Belediyesi	Sınırları	Dahilinde	Adres	Bilgi	Sisteminin	Kurulması	İşi

19/08/2008	14:00		 Yapı	İşleri	Müdürlüğü	 Küçükçekmece	Ve	Beylikdüzü	İtfaiye	Binaları	İnşaatı

20/08/2008	14:00		 Yapı	İşleri	Müdürlüğü	 Kartal	Yakacık	Ve	Tuzla	Camii	Mahallesi	İtfaiye	Binaları	İnşaatı

20/08/2008	15:00		 Yapı	İşleri	Müdürlüğü	 Üsküdar	Ünalan	Ve	Kadıköy	Kayışdağı	İtfaiye	Binaları	İnşaatı

21/08/2008	14:00		 Yapı	İşleri	Müdürlüğü	 Şile	Karacaköy	İtfaiye	Binası	İnşaatı

21/08/2008	14:30		 Yapı	İşleri	Müdürlüğü	 Beykoz	Çavuşbaşı	Ve	Bozhane	İtfaiye	Binaları	İnşaatı

27/08/2008	14:00		 Yol	Bakım	Ve	Onarım	Müdürlüğü	 Anadolu	Yakası	Sorumluluğundaki	Yol	Bakım	Ve	

	 	 Onarım	Müdürlüğü	Yol	Ağı	Yol	Elemanı	Ve	Aksesuarları	Bakım,	Onarım	Ve	Yapım	İşi	

28/08/2008	10:00		 Sosyal	Ve	İdari	İşler	Müdürlüğü	 15	Kalem	Hizmet	Aracı	Kiralanması	Hizmet	Alımı	İşi






