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Melen Boğaz Hattı’ndan
Müjdeli Haber!
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Sevgili İstanbulular

İ
stanbul’un geleceği için yatırımlarımızı tamamlamak amacıyla bütün gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Boğaz geçiş tünelini bir-
leştirdiğimiz Derbent-Beykoz Şaftı’nı Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte, otomobille bir uçtan bir uca geçme kıvan-
cını yaşadık. Adım adım uzun yıllar boyunca ihtiyacı karşılayacak dev yapıtların hizmete açıldığını görmek şahsımı İstanbul adına heye-

canlandırıyor.

2004-2009 yıllarını kapsayan beş yılık hizmet döneminde sizlere İstanbul için yaptıklarımızı anlatırken özellikle ulaşıma büyük yer ayırdığı-
mı hatırlarsınız. Ulaşım sistemleri içinde, İstanbul gibi metropollerin trafik problemlerini çözmenin en önemli yatırımı olan metro önceliği-
miz oldu hep. Bu kenti bir uçtan diğer uca, yeraltından demir ağlarla donatma hedefimize emin ve gayretli adımlarla ilerliyoruz. Şehrin her 
iki yakasında aralıksız devam eden metro inşaatlarında giderek artan bir hızla sona yaklaşıyoruz. İnşa çalışmaları devam eden Kadıköy-
Kartal Metrosu’nun Soğanlık bölümündeki tünel birleşimini kazı aracının üzerine çıkarak bizzat kendim yaptım. O anki duygularım bu sa-
tırlarda ifade edilemeyecek kadar coşku ve ümit doluydu.

Günde 150 m metro tüneli kazısı dünya rekoru seviyesinde. Kazı çalışmaları projenin en uzun süren bölümünü oluşturuyor. Biz, bu çalış-
maların hız kazanması için gerekli ekipman yatırımlarını yaparak uzak hedefleri yakın etmenin gayreti içindeyiz. Çalışmaların son bulma-
sıyla günde 1 milyon yolcu taşınmasını hedeflediğimiz Kadıköy- Kartal Metrosu’nu Kaynarca’ya kadar götüreceğiz. Bu hatta yaşayan va-
tandaşlarımız için konforlu ve hızlı yolculuk vaktinin hızla yaklaştığı müjdesini verebilirim.

İstanbul’un geleceği hakkında kafa yoran, atılan adımları dikkatle takip eden siz değerli hemşehrilerimi hizmetlerimizi anlattığımız bülte-
nimizle baş başa bırakırken, hepinize sağlıklı güzel günler dilerim.

Saygılarımla...
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04 - Boğazın 140 metre altından verilen müjde!

06- Kadıköy-Kartal Metrosu’nda tüneller birleşiyor,  
 sona yaklaşılıyor…

10 - Çöpün değere dönüştüğü yer!

14 - İstanbul semt semt Boğaz’a iniyor

16 - Panoramik “Kasımpaşa” Haliç ile buluştu…

18 - Cumhurbaşkanı Gül Florya Tesisleri’ni çok beğendi

19 - Türkiye Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı Kadir Topbaş…

20 - Halk Ekmek’e “Uluslararası Kalite Zirvesi Ödülü…”

21 - Halk Ekmek çağın hastalıklarına karşı önlem aldı…

22 - İGDAŞ, “INGAS 2009” ile dünya gündemini belirledi

36 - Bakan Kavaf’tan Darülaceze ziyareti…

37 - Bakan Demir, Başkan Topbaş’ı ziyaret etti…

38 - Yeni Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’dan 
 Başkan Topbaş’a ziyaret…

39 - THY Genel Müdürü’nden Başkan Topbaş’a 
 “hayırlı olsun” ziyareti…

40 - Hayalindeki Üsküdar için çalışıyor

42 - Büyükşehir madalyaları  topluyor!...

43 - ‘Amatör Spor’a profesyonel bakış

44 - Büyükşehir’den Türk güreşine büyük destek…

46 - Deniz kenti İstanbul’da, bir başkadır 
 “Denizcilik Bayramı”

24 - Daha güvenli doğalgaz için dev ordu

25 - İSTON yine 300 büyük kuruluş arasında…

26 - Başakşehir’de metroya sıfır yaşam alanı

28 - 1 milyon 200 bin Etiyopyalı suya kavuştu

29 - Başkan Topbaş İran’da temaslarda bulundu

30 - “Yerel Yönetim İklim Değişimi Liderler Zirvesi”   
 Kopenhag’da yapıldı

32 - Başkan başkonsoloslarla 2010’u konuştu

33 - İstanbul ve Bangkok “Kardeş Şehir” oldu.

34 - İstanbul ve Berlin 20. kardeşlik yılını kutluyor.

35 - Başkan Kadir Topbaş Alman meslektaşını ağırladı…

48 - Dünyanın en hızlı tekneleri İstanbul Boğazı’nda yarıştı

49 - Trafi k eğitiminde “interaktif”  dönem başladı

50 - Florya Özürlüler Yaz Kampı şenlikle açıldı

52 - Yeşil alan çalışmalarında artık “özürlüler” de çalışıyor…

53 - Ümraniye Yaz Kampı izci eğitimine başladı

54 - Şimdi “Kültür”lü olma zamanı

55 - Ticari yaşamındaki başarıyı muhtarlığa taşıdı

56 - İDO Türk Denizciliği’nin kitabını yazdı…

58 - Şehir Tiyatroları’na yeni ödüller…

59 - İnternet ayaklandı; “Belnet Otobüsü” İstanbul’un 
 her yerinde

60 - Bulmaca
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İstanbul Boğazı’nın 140 metre derinliğinde inşa edilen 
Boğaz Geçiş Tüneli’ni araçla geçen Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Melen Suyu’nun 31 Aralık 2010’da 
Avrupa Yakası’na akıtılacağı müjdesini verdi.

B  aşbakan	Erdoğan, Bakan Eroğlu ve Başkan Top-
baş,  yakın bir tarihte törenle birleştirilen, deniz se-

viyesinin 140 metre altına inşa edilen “Derbent-Beykoz 
Şaftı Arası Boğaz Geçiş Tüneli”nde incelemelerde bu-
lundu. Tünel, Avrupa Yakası’nın içme suyu ihtiyacını kar-
şılamak üzere Melen İçme Suyu Projesi çerçevesinde 
yapıldı. 
Derbent’teki DSİ Melen Sistemi Tesisleri’ne gelen Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu’ndan proje hakkında bilgi aldı. Daha son-
ra Eroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş ile bir araca binen Recep Tayyip Erdoğan, 
tünelin içinden Beykoz şaftına kadar gitti. Erdoğan, tü-
nelin ortasında yer alan ışıklı Asya-Avrupa geçiş levha-
sı önünde basın mensuplarına fotoğraf ve görüntü için 
poz verdi. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a tünel kazısında çı-
karılan taşlardan yapılan bir kalemlik hediye edildi. Ba-
sın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, yaklaşık 140 
metre derinliğe kadar ulaşan tünelin içinden geçtikleri-
ne işaret ederek, “İnşallah fevkalade bir durum olma-
dıkça 31 Aralık 2010’da Melen suyunu Avrupa Yakası’na 

vereceğiz” dedi. Projeyle ilgili çalışmaların devam et-
tiğini ve inşatta ileri teknolojinin gereğini uyguladık-
larını vurgulayan Erdoğan, tünelin açılışının ardından 
1,2 milyar metreküp suyun buradan geçebileceğini 
söyledi. Erdoğan, “Atılan bu güzel adımlara karşı bazı 
muhalif çevrelerin çıkması bizi ciddi manada üzüyor. 
Bunlar ülkemizin, milletimizin kazanımlarıdır. Bakın 
şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. İstanbul-İzmir’i 3,5 
saate indirecek olan otoyol ve aynı şekilde İstanbul-
İzmit arasındaki dev üçüncü köprü olacak. Şimdi ba-
zıları nasıl birinci köprüye karşı çıktıysalar, ikinci köp-
rüye karşı çıktıysalar, şimdi de buna karşı çıkmanın 
gayreti içindeler. Buna çalışıyorlar. Burada medyamı-
zın aklıselimle davranıp halkımızın bu hassasiyetle-
rine öncü olmalarını, yardımcı olmalarını istiyorum” 
diye konuştu. Derbent Beykoz Şaftı Arası Boğaz Ge-
çiş Tüneli, Melen projesi kapsamında Anadolu’dan 
temin edilecek suyun Avrupa Yakası’na iletilmesinde 
Boğaziçi’nin geçilmesini sağlayacak. 
Deniz yüzeyinin 140 metre altında açılan tünel 6,11 
metre çapında.

Boğaz'ın 
140 metre altından 
verilen müjde!  
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İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi raylı sistem yatırımla-
rını hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Kadir Topbaş, 

inşaatı hızla devam eden Kadıköy-Kartal Metrosu’nda 
Soğanlık İstasyonu Tünel Birleşmesini TBM makinesini 
kendisi kullanarak gerçekleştirdi. Ardından karşı tünel-
den çıkan işçiler Türk Bayrağı açarak Başkan Topbaş ile 
birlikte basın mensuplarına poz verdi. 

 Günde 1 milyon yolcu taşınacak…
Gazetecilere metro yatırımlarıyla ilgili açıklamalar-
da bulunan Kadir Topbaş, Kadıköy-Kartal Hattı’nda 
çok yoğun bir yolcu talebinin bulunduğunu hatırlata-
rak, “Hedefi miz 2010’da deneme sürüşlerini başlatmak, 
2011’de de hattı hizmete açmak. Tek yönde saatte 70 
bin yolcu taşıyacak bir sistem kurmak için proje biraz 
ertelenerek buna göre çalışmalar yapıldı. Metro hattı-
mız açıldığında günde 1 milyon yolcu hızlı, konforlu ve 
modern bir şekilde taşınacak” dedi.

 Günde	150	metre	tünel	kazılarak	bir		 	
	 rekora	imza	atılıyor…

Toplamda 22 kilometreden biraz fazla olan Kadıköy-
Kartal Metro Hattı’nın kazı çalışmalarının büyük bir bö-
lümünün bitiğini ve kazı çalışmalarının yılsonuna kadar 
tamamlanacağını belirten Başkan Topbaş, şöyle ko-
nuştu; “Bu metro hattında toplam 16 istasyon var ve şu 
anda 13 istasyonda inşaat çalışmaları devam ediyor. 2 
bin 450 kişi 24 saat esasına göre büyük bir hızla bu hat-
tı bitirmek için çalışıyor. ‘Acaba yatırımlar bitti mi?’ deni-
len bir dönemde sadece bir metro hattında böyle hum-
malı bir çalışma yürütülüyor. Günde 150 metreye varan 
kazılar yapılıyor. Bu bir dünya rekorudur. Kadıköy’den 
Kartal’a kadar uzanan bu hattı daha sonra Pendik 
Kaynarca’ya uzatacağız. Kaynarca’da, Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan Sultanbeyli istikametine uzanan met-
royla birleşecek. Şu anda Kadıköy’den Kartal bazen 1,5, 
bazen 2 saati bulabiliyor. Bu metro hattı tamamlandı-
ğında Kartal’dan metroya binecek olan vatandaşımız 
Kadıköy’e 29 dakikada gidebilecek. Metro hattımız Ay-
rılıkçeşmesi İstasyonu’nda Marmaray ve Banliyö Hat-
tı ile, Kozyatağı İstasyonu’nda Dudullu-Bostancı Metro 
Hattı ile, Kaynarca İstasyonu’nda Pendik-Sabiha Gök-
çen – Sultanbeyli Metro Hattı ile entegre olacak.”

Kadıköy - Kartal 
Metrosu’nda 
tüneller birleşiyor, 
sona yaklaşılıyor… 

Başkan Kadir Topbaş, 
inşaatı hızla devam eden 
Kadıköy-Kartal Metrosu’nda 
Soğanlık İstasyonu Tünel Birleşmesini 
TBM makinesini kullanarak 
gerçekleştirdi.  
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	 Taksim	57	Yenikapı	49	dakika…
“Marmaray’ın da devreye girmesinin ardından 
Kartal’dan Sarıyer’e ve Atatürk Havalimanı’na 79 da-
kikada, Taksim’e 57 dakikada, Yenikapı’ya 49 daki-
kada, otogar’a ise 60 dakikada gidilebilecek” diyen 
Başkan Kadir Topbaş, Ayrılıkçeşmesi İstasyonu’nda 
bu hatla entegre olan hattın Üsküdar ve Marmaray’a 
uzanacağını, Kozyatağı’ndan entegre olan bir başka 
metro hattın da Ataşehir üzerinden Ümraniye’ye ka-
dar gideceğini kaydetti. Şartlar ne olursa olsun, ula-
şım konusunda hummalı bir çalışma yürüttüklerinin 
altını çizen Kadir Topbaş, “Öte yandan, New York’taki 
gibi bir düzenleme yaparak metronun sefer aralıkla-
rını 4,5 dakikadan 70 saniyeye indirdik. Bu hattın 3 
misli daha kapasiteli çalışması demek. Yatırımlarımız 
İstanbullulara hayırlı olsun. Burada çok hızlı bir kazı 
çalışması var. Emeği geçen herkese özellikle teşek-
kür ediyorum. Bugün hep birlikte bir tarihe tanıklık 
ediyoruz ve iz düşüyoruz” diye konuştu.

	 Entegre	metrolar	ulaşımda	çığır	açacak…
Kadıköy-Kartal Metrosu’nda yerin 35-40 metre altın-

da binlerce mühendis ve işçi tünelleri birbirine bağla-
mak için gece gündüz çalışıyor. Günde ortalama 100 
metre tünel kazılıyor. 
Bu yıl sonunda kazı çalışmalarının tamamlanma-
sı planlanan metro tünellerinin yüzde 44’ü bitti. 
Kadıköy-Kartal Metro Hattı inşaatının 2010 yılı so-
nunda tamamlanması hedefleniyor. Bundan sonra 
elektromekanik işlemleri vagonların sistem enteg-
rasyonu ve sistem emniyet testleri çalışmaları yürü-
tülecek ve hat 2011 yılının ilk yarısında yolcu taşıma-
ya başlayacak.

Kartaldan Kaynarcaya 4,5 km uzatılacak olan metro-
ya ek olarak 3 istasyon daha yapılacak. Böylece Ka-
dıköy- Kaynarca arası 26,5 km olacak. 
Sabiha Gökçen Havaalanına uzatılması proje çalış-
maları devam ediyor. Metro hattı ve Marmaray hiz-
mete girdiğinde, Kaynarca’dan metroyla yola çıkan 
bir yolcu Ayrılıkçeşmesi’nde Marmara’ya geçerek 
Halkalı’ya kadar gidebilecek. İsterse Yenikapı’da inip 
metro ile Sarıyer Hacıosman’a veya havalimanına gi-
debilecek.
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İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi, şehri her alanda dün-
ya ile yarıştırma çalışmalarına devam ediyor ve bu hedef 

doğrultusunda ilerlerken ilklere de imza atıyor. İSTAÇ ta-
rafından yürütülen “İstanbul Katı Atık Sahalarındaki Çöp 
Gazının Elektriğe Dönüştürülmesi Projesi” de Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalar ara-
sında bulunuyor. Avrupa ile Ortadoğu’nun en büyüğü olan, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş tarafından hizmete alınan “Odayeri 
Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi”, büyüklük ve 
kapasite açısından dünyanın sayılı tesisleri arasında yer 
alıyor. Eyüp’ün Göktürk Köyü’ndeki dev tesisin hizmete 
alınma törenine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre 
ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Bakanı Egemen 
Bağış, İstanbul Valisi Muammer Güler, Başkan Kadir Top-
baş, Avusturya Büyükelçisi Heidemaria Gürer’in yanı sıra 
çok sayıda İstanbul milletvekili, Büyükşehir Belediyesi bü-
rokratları ve vatandaşlar katıldı. 
İnşaatına 2007 yılında başlanan “Odayeri Çöp Gazın-
dan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi”nde, Odayeri Çöp De-
polama Sahası’nda oluşan çöp gazından elektrik enerji-
si üretilmesi ve elde edilen gelirden belediyeye pay ve-
rilmesi planlanıyor. Tesisin bulunduğu Odayeri sahasında, 
1995’den beri düzenli olarak çöp depolanıyor. 
Depo sahası 52 hektarı kapsayan Odayeri’nde, mevcut 
durumda 32 milyon ton çöp depolanabiliyor. Yılda 224 mil-
yon kilovat saatlik elektrik üretimi sağlanacak tesisin, yıl-
da 15-20 milyon Dolar kâr getirmesi hedefleniyor. 112 bin 
konutun bir yıllık enerji ihtiyacının da bu tesiste üretilen 
elektrikle sağlanması amaçlanıyor.

	 İstanbul’a	aşkla	hizmet	etmeye	devam...
Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’nin açılışındaki konuşma-
sına, bu kente bir kez daha hizmet etme fırsatı sunduk-
ları için İstanbullu hemşerilerine teşekkür ederek başla-
yan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul, tarihi-
ne ve kültürüne yakışır şekilde büyük düşündü, karar ver-
di” dedi. Başbakan Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş’ın, bütün İstanbul’un ve İstanbul’da ya-
şayan tüm hemşerilerin başkanı olduğunu da ifade ede-
rek, “Hangi ilçeden, hangi sokaktan oy çıkmış olursa olsun 
İstanbul’un bütün yükü üzerimizdedir. 
Biz 30 Mart sabahından itibaren İstanbul için kollarımızı 
sıvadık ve ‘hizmete devam’ dedik. 1994’ten beri nasıl İs-
tanbul aşkıyla hareket edip, İstanbul’a nasıl hizmet üret-
tiysek, önümüzdeki beş yıl içinde de İstanbul için böyle 
hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi. 

 Vahşi	depolamadan	elektrik	üretimine…
Kemerburgaz ve İstanbul’daki diğer vahşi çöp depola-
ma alanlarının 15 yıl önceki durumuyla bugün gelinen 
noktanın bilinmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan 
Başbakan Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdür-
dü: “Eğer vahşi depolama merkezi olan Kemerburgaz 

Çöpün değere dönüştüğü yer!
Avrupa’nın en büyük çöp gazından elektrik üretme tesisi, İstanbul’da açıldı. 
Başbakan Erdoğan ve Başkan Topbaş tarafından hizmete alınan 
“Odayeri Çöp Gazından Elektrik Üretim Tesisi”,  112 bin hanenin 
yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip. 
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çöplüğünün durumunu bilenler varsa, bugün geldiğimiz 
noktayı çok iyi değerlendirip takdir ederler. Düşünün ki, 
bu çöplükte kompost gübre üretmeye başladık. Şim-
di enerji üretmeye başlıyoruz. Bunların hepsi anlamlı-
dır ve Kemerburgaz’ın vahşi çöp depolama alanı, şimdi 
modern depolamaya dönüştü. Ümraniye’de vahşi çöp 
toplama alanı patladığında ölen 38 vatandaşın hesabı-
nı o günkü iktidarlar vermedi. ‘Ölenler öldü, kalan sağlar 
bizimdir’ denildi. 1994 ve 1995 yıllarında Ümraniye’deki 
alanı modern depolama alanına dönüştürdük, üstüne 
de spor alanları yaptık. Ardından Yakacık, Kemerburgaz 
ve Şile’deki vahşi çöp depolarını modern çöp depola-
ma alanlarına dönüştürerek çok önemli bir çevre hiz-
meti gerçekleştirdik. 
Küresel marka haline gelmiş bu metropolü ancak böy-
le inşa edersiniz. İstanbul için çok yatırım yaptık, aynı 
şekilde devam ediyoruz. Bütün Türkiye’de olduğu gibi 
hizmet yarışında İstanbul’da da ‘durmak yok, yola de-
vam’ diyoruz. 2004’ten bu yana, 2009’un ilk üç ayı da 
dâhil olmak üzere onlarca hizmeti İstanbul’a kazandır-
dık. Yolları, tünelleri tamamladık, tamamlamaya da de-
vam ediyoruz. Metroları, vapurları İstanbulluların hiz-
metine sunduk.”
Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir hizmeti daha 
İstanbul’a kazandırdığını kaydeden Erdoğan, özel sek-
törle iş birliği yaparak başarılan “Odayeri Çöp Gazından 
Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi”nin İstanbul’a örnek ol-
masını temenni ettiğini dile getirdi. Kendilerinin çevre-
ci bir iktidar olduğunun altını çizen Erdoğan, bunun en 
önemli göstergelerinden birinin Kyoto Protokolü oldu-
ğunu söyledi ve ekledi: “Bizden önceki iktidarlar, Kyoto 
Protokolü’nü imzalayamamışlardı. 
Biz imzaladık, riski göze aldık. Amerika’nın yapamadı-

ğını yaptık. Amerika hâlâ imzalamamıştır. Bu görevi-
mizi adım adım yerine getiriyoruz. Bu tesis, Avrupa ve 
Orta Doğu’daki emsalleri arasında önemli bir yere sa-
hip. Dünyada ilk sıralarda yer alan bir tesis olduğuna 
inanıyorum. Gerek Şile’de, gerek buradaki tesislerimi-
zin toplam ürettiği enerji 42 megavat. Bu yönüyle ba-
kacak olursak projenin ne kadar önemli olduğunu daha 
iyi anlayabiliriz. Katı atığın insanımızın hizmetine bir 
enerji olarak nasıl dönüştüğü ve faydalı olduğunu an-
latan en güzel örnek. Önümüzdeki aylarda Kömürcüo-
da sahasını da devreye alarak bu heyecanı tekrar ya-
şama fırsatını bulacağız. Kemerburgaz’daki yenilenebi-
lir enerji projesiyle elektrik üretilerek doğal kaynak tü-
ketimi azaltılacak. Bu tesis, barajlardaki suyun korun-
masından, doğalgaz tüketiminin azaltılmasına kadar 
ekonomimize birçok fayda sağlarken çevrenin korun-
masında, ekosistemin dengelenmesinde önemli bir rol 
oynayacak. Ayrıca katı atık depolama sahalarında olu-
şabilecek gaz patlamalarını önleyecek ve etrafa yayı-
lan kokuları da azaltacak.”

	 Çevreye	önem	veren	bir	Başkan
Açılış törenine katılan Çevre ve Orman Bakanı Vey-
sel Eroğlu ise yaptığı konuşmada Odayeri’ndeki, çev-
reci bu tesisin İstanbul’a sunulmasının bahtiyarlığını 
yaşadığını dile getirdi. Bakan Eroğlu, 1994 öncesinde 
İstanbul’da çöp dağları bütün caddeleri sardığını, katı 
atıkların vahşi depolama adıyla oraya-buraya atıldığı-
nı, hastane atıklarının bile caddelerdeki çöp kutularına 
doldurulduğunu hatırlattı. Düzenli çöp depolama ala-
nından elektrik üreten bir tesisin Türkiye’de bugün ilk 
defa hizmete sokulduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü;
“Bu tesis çevre açısından son derece önemli bir tesis-
tir. Karbondioksite göre küresel ısınmaya 21 kat daha 
fazla etki eden metan gazından elektrik elde edilecek-
tir. Yaklaşık olarak 28 megavatlık enerji üretilerek, yıl-
da 15-20 milyon Dolar kâr elde edilecektir. Bu proje, kü-
resel ısınma konusunda en etkili uygulamalardan biri-
dir. Bu yıl Kyoto Sözleşmesi’ne taraf olduk. Küresel ik-
lim değişikliğiyle mücadelede Türkiye büyük adımlar 
attı. Önümüzdeki altı ayda çevre faslının AB safahatın-
da açılmasını bu şekilde sağlamış olacağız. İstanbul’da 
her alanda olduğu gibi çevre alanında da çok önem-
li yatırımlar yapan Başkanımız Kadir Topbaş, çok çev-
reci bir başkan.”

	 Beş	yılda	5,4	milyar	TL’lik	çevre	ve	su	yatırımı…
Başkan Kadir Topbaş ise, globalleşen dünyada şehirle-
re göçün fazla olduğunu ve doğal kaynakları şehirlerin 
tükettiğini belirterek, şehirlerin çevre konusunda has-
sas davranmak zorunda olduğunu kaydetti. 
Çöplerin geriye dönüşümünün sağlanması ve depolan-

ması gerektiğini ifade eden Başkan Kadir Topbaş, dün-
yada 4 milyon ton atık malzeme bulunduğunu, bu raka-
ma inşaat ve tarım atıklarının dâhil olmadığını vurgula-
dı. Büyükşehirlerin, atıklarının değerli olduğunu düşün-
meleri gerektiğine dikkati çeken Başkan Topbaş, şun-
ları söyledi; “Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
belediye başkanlığı döneminde İSTAÇ şirketi, vahşi de-
polamadan dengeli ve doğru depolamaya, malzemele-
rin geri kazanımına kadar öncü bir çalışma başlatmıştır. 
Bugün İstanbul’da, 9 bin tonu Avrupa Yakası’nda olmak 
üzere günde 15 bin ton çöp toplanmaktadır. 2023 yılına 
vardığımızda bu çöpün bir parçası çöp olmayacak. Kom-
post gübre elde etmek, plastik malzemelerden granül elde 
ederek sanayiye dönüştürmek, çimento fabrikalarına yakıt 
malzemesi oluşturmak, bugün açılışını yaptığımız çöp ga-
zından enerji ve elektrik üretmek çok önemli. 
28 megavat güce sahip enerji üretiyoruz. 112 bin konutun 

bir yıllık enerjisini karşılayacağız. Bunu gerçek anlamda bir 
çevre projesi olarak görüyorum.
” İstanbul’a son beş yılda 5,4 milyar TL’lik çevre ve su ya-
tırımı yaptıklarına dikkat çeken Kadir Topbaş, “600 bin 
aracın çıkardığı karbon emisyonu yok edilecek. Şile’de 
atıktan üretilmiş yakıt elde etme tesisimiz var. Buradaki 
ve Şile’deki tesislerimizin gücünü birleştirdiğimiz zaman 
40 megavata kadar ulaşacak güç elde edeceğiz. 
Gelişmiş ülkelerde çöpler yüzde 80 geriye kazanılmakta-
dır. Bütün dünya bunun ekonomik bir değer olduğunu bi-
lerek çalışmalar yapmaktadır” dedi.
Törende konuşmaların ardından Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İs-
tanbul Valisi Muammer Güler ve İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş ile butona basarak tesisin 
açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan açılışın ardından tesisi 
gezerek yetkililerden bilgi aldı. 
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Fatih	Vapuru’ndan	sonra	yapımı	tamamlanan “Be-
yoğlu” ve “Kadıköy” Vapurları, Kabataş İskelesi’nde 

düzenlenen törenle Başkan Kadir Topbaş tarafından 
hizmete alındı. 
Törende konuşan Başkan Topbaş, deniz ulaşımının 
önemine dikkat çekerek, İstanbul’daki denizin kulla-
nım oranını yüzde 2,5’tan yüzde 5’e çıkardıklarını söy-
ledi. Şehirlerin medeniyet düzeyinin toplu taşıma araç-
larını kullanmasıyla ölçüldüğünü vurgulayan Başkan 
Kadir Topbaş, 23 Avrupa ülkesinden daha büyük olan 
İstanbul’da günlük yerleşik ve gezici nüfusun 23 milyo-
nu bulduğuna dikkat çekti.
Yeni 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planlarında ulaşım-
la ilgili çalışmalarını yaptıklarını anlatan Kadir Topbaş, 
“Şu ana kadar deniz ulaşımına 361 milyon dolar yatı-
rım yaptık. Bugün hizmete aldığımız yeni gemilerimizin 
bir tanesinin bize maliyeti 9.3 milyon dolar. Ayrıca Haliç-
Üsküdar arasında turistik gezi amaçlı kullanılacak olan 
3 motor botu da yakında hizmete alacağız” dedi.
Törende konuşmaların ardından Başkan Kadir Topbaş 
ve beraberindekiler kurdele keserek Beyoğlu ve Kadı-
köy Vapurlarını hizmete aldı. Daha sonra Kadıköy Va-
puru ile kısa bir Boğaz turu gerçekleştirildi. Vapurda ba-
sın mensuplarıyla çay içip simit yiyen Başkan Topbaş, 
gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını da cevaplan-
dırdı.

Modern	vapurlarda	evcil	hayvan	barınağı	bile	var...
Tamamı Türk tersanelerinde Türk mühendisleri tarafın-
dan üretilen Beyoğlu ve Kadıköy Vapurları, teknolojik 
altyapısıyla dikkat çekiyor. Vapurlar özellikle engelli ta-
sarımıyla ulaşımdaki bu önemli sorunu çözüyor. Vapur-
larda, klima, plazma TV, bebek bakım odası, revir, evcil 
hayvan barınakları yer alıyor. 68 metre boyu, 13 metre 
eni olan vapurlar, bin 800 yolcu kapasiteye sahip. Ayrı-
ca 14 knot deniz mili ile vapurlardaki hız oranını önemli 
ölçüde artırılmış oldu. Vapurların ön önemli özelliklerin-
den bir tanesi de ulaşıma seyir keyfi  katan panoramik 
camlara sahip olması.
Vapurlarda işitme, görme ve fi ziksel engelliler için de 
önemli tasarımlar yer alıyor. Engelliler için uygun ram-
pa, tuvalet, özel ışık ve ses düzeni ile zemin kaplama-
sı gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca, otomatik kapı siste-
mi ve yolcu bölümünden ayrılan gemici halat mahalli ile 
yanaşma sırasında güvenlik riski sıfıra indirildi. Gemi is-
keleye tam olarak yanaşmadan kapılar açılmayacak. 
Her türlü konforun düşünüldüğü vapur, minimum yakıt 
sarfi yatı ve ideal egzoz emisyon değerleri ile de çevre-
ci özelliğe sahip. 
Vapurların bir tanesi 9.3 milyon dolara mal olurken, seri-
nin 4. ve 5. gemileri olan Sarıyer ve Beykoz vapurları da 
yakında hizmete alınacak.

İstanbul semt semt 
Boğaz’a iniyor

İstanbulluların ‘Haydi İstanbul Vapuru’nu Seç’ 
kampanyasında 8 model arasından birinci seçtiği 4 

numaralı vapur serisinin 2. ve 3’üncüsü olan “Beyoğlu” ve 
“Kadıköy” Vapurları, Başkan Kadir Topbaş’ın da katıldığı 

bir törenle hizmete alındı. 
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Panoramik “Kasımpaşa” 
Haliç ile buluştu… 
Haliç ve Üsküdar hattında kullanılmak üzere tasarlanan 
ve her biri 600 yolcu kapasiteli üç gemiden ilki olan “Kasımpaşa” suya indi.

İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi, İstanbullulara kalite-
li hizmet anlayışıyla deniz ulaşımına yatırımlarını sür-

dürüyor. Belediye şirketlerinden İDO tarafından, “Haliç 
Gemileri” projesi kapsamında Haliç ve Üsküdar hattın-
da kullanılmak üzere tasarlanan ve her biri 600 yolcu 
kapasiteli üç gemiden ilki olan “Kasımpaşa” düzenle-
nen törenle suya indirildi. 
Panoramik görüş açısıyla Haliç’in tarihi güzelliğine fark-
lı bir açıdan bakma fırsatı sunan Haliç Gemileri’nde, 
İDO’nun yeni nesil deniz araçlarında bulunan engel-
li kullanım alanları, hayvan barınağı, büfe hizmeti vb. 
standart donanımlar yer alıyor. 12 deniz mili hız kapa-
sitesinde, 42 metre boyunda ve 8,5 metre eninde inşa 
edilen Haliç Gemileri, Haliç ve Üsküdar deniz hattına 
uygun olarak, özellikle de bölgede bulunan köprülerin 
altından rahatlıkla geçebilecek şekilde tasarlandı.
Yaklaşık 9.4 milyon Euro’ya mal olan ve tamamı Türk 
mühendis ve işçiler tarafından tasarlanıp inşa edilen 42 
metre uzunluğundaki gemilerde her türlü konfor düşü-
nüldü. 600 yolcu kapasiteli 'Motor Bot'ların içinde en-
gelliler için bir bölüm oluşturulurken, hayvan barınakla-
rı da bulunuyor.
Yolculara yüksek konforda, hızlı, güvenli ve keyifli yol-

culuklar sunulması hedeflenen gemilerin benzerleri Ve-
nedik, Amsterdam, Budapeşte gibi Avrupa şehirlerinde 
turistik amaçlı kullanılıyor.

 Haliç’e	Avrupai	gezi	tekneleri…
Tören sırasında yaptığı konuşmada bu gemilerin dışın-
da Avrupa’da kanallarda çalışan tekneler gibi Haliç’te 
ve İstanbul Boğazı’nda tamamen turistik amaçla hiz-
met verecek bir tekne tasarımı daha yaptıklarını müj-
deleyen Başkan Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdür-
dü; “İstedik ki bu yeni tekneleri BELTUR şirketimiz işlet-
sin, diğer işletmelere de örnek bir model oluştursun. Bu 
tekneleri devreye aldığımızda İstanbul’un doğal ve tari-
hi güzellikleri zengin yemek sunumu eşliğinde çok daha 
güzel bir şekilde gezilip görülebilecek. 
İnsanlar oturdukları yerden tamamen şeffaf olarak di-
zayn edilecek tavan ve camlardan İstanbul’u keyifle 
izleyebilecekler. Yani dünyada ne varsa daha güzelini 
İstanbul’a kazandırmaya çalışıyoruz. 
Her alandaki başarımızı bize destek veren İstanbullu-
larla yakaladık.”
“Haliç Gemileri” projesinin diğer iki gemisi “Sütlüce” ve 
“Hasköy”ün yapımı Haliç Tersanesi’nde devam ediyor.
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Cumhurbaşkanı Gül Florya 
Sosyal Tesisleri’ni çok 
beğendi 

Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül, İstanbul’a geldiği za-
manlarda dinlenmek için Büyükşehir Belediyesi’nin 

tesislerini tercih ediyor. Bir İstanbul programı sırasın-
da Florya Sosyal Tesisleri’ne gelen Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül’e vatandaşlar ve özellikle çocuklar yoğun ilgi 
gösterdi. 

Tesislerde kısa bir gezinti de yapan Cumhurbaşkanı 
Gül, vatandaşlarla sohbet etti, çocukları sevdi ve ha-
tıra fotoğrafları çektirdi. Cumhurbaşkanını karşılarında 
gören vatandaşlar büyük ilgi ve sevgi gösterisinde bu-
lunurken, Abdullah Gül Florya’nın huzur veren sahilinde 
yoğun programının yorgunluğunu attı.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin 
yeni başkanı Kadir Topbaş… 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
seçime katılan delegelerin % 95’inin oyunu alarak 
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi. 

İBB Florya Sosyal Tesisleri’ne gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e 
vatandaşlar ve özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye	 Belediyeler	 Birliği’nin Meclis Toplantısı'nda 
birlik başkanlığı için yapılan ve tek listeyle gidilen se-

çimde 556 oy kullanıldı. 527 oy alan Kadir Topbaş, Türki-
ye Belediyeler Birliği Başkanlığına getirildi. 
Başkan vekilliğine 507 oy alan Tahir Akyürek, encümen 

üyeliklerine ise Ahmet Küçükler, Nihat Zeybekçi, Hasan 
Ünver, Mehmet Beşir Ayanoğlu, Veysel Tiryaki, Bekir Öz-
tekin, Serhat Orhan, Hasan Fahri Yıldırım, Osman Gürün, 
Sedat Pekel, Bülent Tanık, Hasan Akgün ile Edibe Şahin 
seçildi.
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Halk Ekmek 
çağın hastalıklarına karşı
önlem aldı... 

İstanbul Halk Ekmek (İHE); 

çağın hastalıkları olarak bilinen 

başta tansiyon, kalp - damar ve 

böbrek yetmezliği gibi hastalıklar için 

ekmeklerindeki tuz oranını 

yüzde 1.75’den yüzde 1’e düşürdü. 

Halk Ekmek’e 
“Uluslararası Kalite Zirvesi 
Ödülü…” 
İstanbul Halk Ekmek A.Ş., 
Amerika’nın New York kentinde 
düzenlenen Business Initiative 
Directions (BID) Uluslararası Kalite 
Zirvesi’nde “Gold” kategorisinde 
“Uluslararası Kalite Ödülü” aldı. 

BID	Uluslararası	Kalite	Ödülü	Zirvesi,	şirketlerin kalıcı 
rekabeti sürdürmelerini sağlayan liderlik, kalite, yeni-

likçilik, mükemmellik, teknoloji, müşteri hizmeti ve memnu-
niyetini baz alan konularda kurumsal başarıya ulaşan şir-
ketleri elde ettikleri başarılarından dolayı her yıl, Altın, Platin 
ve Elmas olmak üzere 3 kategoride Kalite Ödülleri Zirve-
si düzenliyor. Orta ve büyük ölçekte seçilen 94 ülke şirket-
leri arasında İstanbul Halk Ekmek (İHE), Gold Kategorisin-
de Uluslararası Kalite Zirvesi (IQS) ödülünün sahibi oldu. 25 
Mayıs 2009 tarihinde gerçekleşen törende ödülü, İHE Ge-
nel Müdürü Salih Bekaroğlu aldı.
Uluslararası Kalite Zirvesi Ödülü’ne, kişi, kurum ya da ku-
ruluşlar kendiliğinden aday olamıyorlar. QC100 Prensiple-
ri, Müşteri Memnuniyeti, Liderlik, Teknoloji, En İyi Uygulama, 
İş Sonuçları, ISO 9000 ve Toplam Kalite Yönetimi kriterle-
ri temel alınarak, Business Initiative Directions (BID) Dün-
ya Kongreleri süresince oylama sonrasında gerçekleşiyor. 
Bu ödülün prestiji ise; Business Initiative Directions (BID) 
ödülü kazanmanın avantajlarından yararlanma imkanı 
sağlamakla beraber, bu konvansiyona katılma imkanını da 
sunuyor. Çünkü Business Initiative Directions (BID)’nin ka-
litede zirveye ulaşarak ödül kazanan kuruluşun; sektörü-
ne liderliği tescillenmiş oluyor ve kalite bilinci öncüsü ola-
rak da tanınmasına yönelik tasarlanmasıyla biliniyor. De-
ğişime, pazar gelişimine, inovasyona ve yeni ürün gelişimi-
ne yönelmiş olan lidere sunulan bu prestijli ödül törenini 26 
medya yayın kuruluşu da destekliyor.

Yüzde	 1	 tuz	 oranlı	 ekmekleri tüm İstanbullulara 
sunmaya başladıklarını ifade eden İHE Genel Mü-

dürü Bekaroğlu, kalp, damar ve tansiyon hastaları için 
özellikle böyle bir uygulamaya geçtiklerini söyledi. Tuzu 
üretilen tüm gıdalarda en alt seviyelerde kullanma ta-

raftarı olduklarının altını çizen Bekaroğlu; "Biz sağlık-
lı bir beslenmeyi önemsiyoruz. Tüm üretimimizi de halk 
sağlığına uygun yapıyoruz. Zaten yapılan araştırmalar-
da Türkiye’nin tuz oranı yüksek ürünleri tüketen ülkele-
rin başında geliyor" dedi. 
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İGDAŞ, “INGAS 2009” 
ile dünya gündemini 
belirledi 

Uluslararası	 doğalgaz	 sektörünü bir araya geti-
ren “INGAS 2009”, 9-10 Haziran 2009 tarihlerinde 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılı-
mıyla İstanbul’da gerçekleşti. 
Üçüncüsü düzenlenen sempozyumla BOTAŞ ve TPAO 
gibi sektörün baş aktörleri olan kurumların yanı sıra 
Türkiye’den ayrıca gaz dağıtım şirketleri, üniversiteler, 
sivil toplum kuruluşları, Almanya, Amerika Birleşik Dev-
letleri, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Çin, Fransa, 
Hindistan, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, İran, İskoçya, 
Kanada gibi ülkelerden ise sektörün önemli kurum ve 
kişileri bir araya geldi. 
2 gün süren ve 79 bildirinin sunulduğu sempozyumda 
ülkemiz doğalgaz sektörünün içinde bulunduğu durum 
ve gelecek projeksiyonu gibi konuların yanı sıra, doğal-
gaz sektöründeki küresel gelişmeler, teknolojik yenilik-
ler ve uluslararası işbirliği imkanları ele alındı.

	 İGDAŞ,	Avrupa	şirketlerinin	içinde	önemli	
	 bir	konumda
Sempozyumda açılış konuşması yapan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, kıtaların, fikirlerin ve ha-
yallerin buluştuğu bir mekan olan İstanbul’da gerçek-
leştirilen sempozyumun uluslararası yatırımcılar ve fi-
nans merkezleri açısından da önemli bir organizasyon 
olduğunu belirtti. Bakan Taner Yıldız konuşmasında: 
“İGDAŞ’ın 4 milyonu aşkın abonesi var. Bu ciddi bir abo-
ne sayısı. Bırakın Türkiye’de ilk 500 içersinde bulunma-
yı, Avrupa şirketleri arasında İGDAŞ’ı önemli bir konu-
ma taşıyor” dedi.
Bakan, enerji politikalarındaki 3 argümana özellikle vur-
gu yaptı ve şunları söyledi: “Şimdi koyduğumuz tüm po-
litikalar çerçevesinde 3 tane temel argüman var, kurum 
var. Bunlardan bir tanesi İGDAŞ, bir tanesi BOTAŞ ve di-
ğeri EPDK. Aslında bunlar birer okul. Aldığımız teorik bil-
gilerin uygulanabilmesiyle alakalı hem ticaretin hem de 
iletimin okulu BOTAŞ iken, İGDAŞ ise hem işletmecilik 
hem de dağıtım konusunda diğer dağıtım şirketlerine 
önemli katkı sağlamış durumdalar.”
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyesi Hüseyin Kara-

taş da doğalgaz sektöründe önemli ölçüde hedefe ula-
şıldığını belirtti. Ayrıca sempozyumun, 3 yıldır doğalgaz 
sektörünün en önemli ve en geniş katılımlı organizas-
yonu olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

	 INGAS	Türkiye’nin	yüz	akı
Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı ve İGDAŞ Ge-
nel Müdürü Bilal Aslan, doğalgaz sektörünün ekono-
mi, uluslararası politika ve strateji bakımından ciddi bir 
öneme sahip olduğunu ve bu nedenle her geçen gün 
yeni açılımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve şunları 
söyledi: “Uluslararası bir sempozyum yapmayı planladı-
ğımızda şöyle düşünmüştük; biz bir dünya şirketi olma 
yolunda hızla büyüyoruz. 
Biz büyüyoruz, ama dünyadaki sektör de büyüyor. O 
zaman şöyle yapalım dedik: sektörün tüm temsilcilerini 
bir araya getirelim. Sorunlarımızı ve çözümlerimizi ulus-
lararası düzeyde görüşelim. Bunları yaparken de; bilgi 
paylaşımında bulunalım. Gelişmiş teknolojilerin kulla-
nım yöntemlerini konuşalım. 
Alıcı-satıcı, üretici-ithalatçı ve işletmeci bir araya gelip 
bir sinerji oluşturmalarını sağlayalım. Ayrıca şeffaf bir 
piyasanın oluşturulmasına da katkıda bulunalım ve tüm 
bu düşünceleri sektördeki paydaşlarımızla gerçekleşti-
relim. 
Türkiye, son yıllarda doğalgaz tüketiminin arttığı ülke-
lerin başında yer alıyor. Ayrıca ülkemiz, Ortadoğu ve 
Kafkaslardan Avrupa’ya uzanan enerji koridoru haline 
de geliyor. Bu durum stratejik ve politik açıdan doğal-
gazın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Üçüncüsü-
nü düzenlediğimiz uluslararası doğalgaz sempozyumu 
INGAS, bu ihtiyacı karşılamaya yönelik çok önemli bir 
adım olacaktır. Katılımın her geçen yıl artması ne ka-
dar doğru bir iş yaptığımızı bize bir kez daha göster-
mektedir.” 
Sempozyumda toplam 8 oturum ve 2 yuvarlak masa 
toplantısı yapıldı. Ayrıca son gün, “Doğalgaz Yatırımları-
nın Finansmanı ve Sermaye Piyasaları” ve “Türkiye’deki 
Doğalgaz Sektörünün Mevcut Durumu ve Gelişimi”  ko-
nulu 2 adet panel de gerçekleştirildi.

İGDAŞ tarafından iki yılda bir düzenlenen ve 
ülkemizde hızla gelişen doğalgaz sektörünün 

en önemli ve geniş katılımlı organizasyonu 
INGAS (Uluslararası Doğalgaz Sempozyumu) 

bu yıl üçüncü kez yapıldı. 
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Daha güvenli doğalgaz 
için dev ordu 
2009 yılını  “İç Tesisat Güvenliği Yılı” ilan eden İGDAŞ, doğalgazın İstanbul’da 
daha da güvenli kullanımı için 1 milyon konutun doğalgaz tesisatını ücretsiz 
kontrol edecek.

İSTON yine ilk 300 büyük 
kuruluş arasında… 
Geçen yıl İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı 500 büyük sanayi kuruluşu 
sıralamasında ilk 300’de bulunan İSTON; bu yıl da Fortune Türkiye 
Dergisi tarafından açıklanan 2008’in ilk 500 büyük şirketi listesinde 
293. sırada yer aldı. 

Fortune	Türkiye	Dergisi’nin 500 şirketi sıraladığı kri-
terlere göre 267.411 TL’lik aktif toplamları ile 193. 

sırada yer alan İSTON, 114.524 TL’lik özkaynakları ile 
192. oldu.  Şirketlerin temel finansal göstergeleri ile bir-
likte sıralandığı ilk 500 büyük firma arasında satış kar-
lılığının genel sıralamasında 293. olan İSTON, karlılık iti-
bari ile de 139. sırada bulunuyor. 
İSTON Genel Müdürü Kadir Serdar Taflan konuya iliş-
kin yaptığı açıklamada; “ Dünya genelinde zor geçen bir 
yılın ardından, konumumuzu korumuş olmak bizim için 

olumlu bir gelişmedir. Özel sektörün dev şirketlerinin 
bulunduğu arenada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
bir kuruluşu olarak yer almak ve ülkemiz için katma 
değer üretmek bizler için onur ve mutluluk vesilesidir. 
Bundan sonraki çabamız, yakalamış olduğumuz bu iv-
meyi devam ettirmek olacaktır“ dedi. 
Ürünlerini yurtdışına da ihraç eden İSTON, 500’ü aşkın 
ürün çeşidi, Avrupa Birliği işbirliği ile yürütülen Ar-Ge 
projeleri, çağdaş kentsel donatı tasarım ve projeleri ile 
altyapı ve üstyapı için hizmet üretiyor.

Kaza	ve	üzücü	olayların önüne geçmek için kolları sı-
vayan İGDAŞ, 10 yılını dolduran yaklaşık 1 milyon ko-

nut tesisatını 4 bin kişilik bir gönüllü ordusuyla kontrol 
edip, eksik ve uygunsuz durumları saptayarak bunların 
düzeltilmesi için aboneleri uyaracak.

	 Bir	milyon	tesisat	gözden	geçirilecek
İç tesisatları gönüllü olarak kontrolden geçireceklerini 
ifade eden İGDAŞ Genel Müdürü Aslan proje hakkında 
şu bilgileri verdi: “Mevzuatlar gereği doğalgaz tesisatla-
rının, bacaların ve gaz yakıcı cihazların her yıl periyodik 
bakımının yaptırılması abonelerimizin sorumluluğunda-
dır. Fakat biz bunu sosyal sorumluluğumuzun bir gere-

ği olarak görüyoruz ve hiçbir ücret talep etmeksizin gö-
nüllü olarak yapıyoruz. Bu projeyi 4 bin kişilik bir ekiple 
yürüteceğiz. Bu ekip kendi bünyemizden ve bizim yetki 
verdiğimiz sertifikalı firmaların yetkili mühendislerinden 
oluşmaktadır.10 yılını dolduran yaklaşık 1 milyon konut 
tesisatı olduğunu belirledik. Bunların tamamını gözden 
geçireceğiz. Son gönderdiğimiz faturalarda abonelerimi-
zi bu konuda bilgilendirdik. Vatandaşlarımızdan evlerine 
bu amaçla gelen teknik ekiplerimize kimliklerini sorduk-
tan sonra yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Neticede biz 
bu işi onların can ve mal güvenliği için yapıyoruz.” 
Kontrol ekiplerinin kimlikleri 444 36 36 nolu İGDAŞ Çağrı 
Merkezi’nden de sorgulanabilir.
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İnşa	ettiği	yaşam	alanları	ile Türk inşaat sektörünün 
önünü açarak hem mimari, hem de kalite açısından 

standatları belirleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
KİPTAŞ, büyük ve modern bir yaşam alanı projesi olan 
“Metrokent”in satışına başladı. Başakşehir İlçesi’ndeki 
metronun hemen yakınında inşa edilecek proje, farklı 
konseptiyle örnek olacak. 
İstanbul’un en büyük ve modern yaşam alanların-
dan birini oluşturacak Metrokent projesinde; 1-+1’den 
5+1’e kadar farklı büyüklüklerde 1480 daire yer alıyor. 
Başakşehir 5.Etap’ta yer alan proje, metro bağlantı-
lı olarak inşa edilecek. Metrekare fi yatı yaklaşık ola-
rak 1,850 TL- 1,900 TL arasında değişen daireler 24 ay 
sonra teslim edilecek. İstanbullular, Başakşehir Metro-
kent konutlarına 1,05 kredi oranı ve 120 ay vadeye va-
ran çeşitli ödeme seçenekleriyle sahip olabilecekler. 
Metrokent’te kapalı yüzme havuzu, özel rekreasyon 
alanları, alışveriş merkezi, çocuk oyun alanları, sosyal 
tesis, fi tness center, masaj salonu, sauna, kapalı-açık 
otoparklar ve 24 saat özel güvenlik hizmetleri de bu-
lunacak.
Metrokent projesinin tanıtım toplantısı İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da katılımıyla 
Saraçhane Belediye Sarayı’nda gerçekleştirildi. Tören-
de Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, KİPTAŞ 
Genel Müdürü İsmet Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Süleyman Kahraman ile 
vatandaşlar da yer aldı.

	 Krize	rağmen	yatırımlara	devam
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş, dünyadaki küresel krize ve ekonomi-
deki daralmaya rağmen şehrin gelişmesi için yatırım-
lara devam etmek zorunda olduklarını belirterek, “Ye-
rel yönetimler olarak ekonomik daralma sürecinde bir 
panik durumuna geçip işleri durdurma aşamasına ge-
lirsek, bu durum İstanbul’un ve Türkiye’nin ekonomisin-

de ciddi daralmaları paralelinde getirir. Adımlarımızı dik-
katle atıyoruz, ancak bir yandan da yatırımları devam 
ettiriyoruz” dedi.
Konut sektörünün bütün sektörlerin önünde lokomo-
tif olduğunu ve KİPTAŞ’ın bundan sonra da konut ya-
tırımlarına devam edeceğini ifade eden Başkan Kadir 
Topbaş, metroya sıfır noktasında inşa edilecek olan 
Metrokent’ten İstanbul’un her bölgesine erişim imkanı 
bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu; “KİPTAŞ ka-
litesiyle, başarısıyla İstanbulluların tercih ettiği önemli 
bir şirketimiz. 2004 yılında göreve geldiğimizde, o güne 
kadar 20 bin konut yapmıştı. 
Geride bıraktığımız 5 yıllık dönemde ise 30 bin konu-
ta başladık ve büyük bir bölümünü bitirdik. KİPTAŞ, bu 
projenin ardından Maltepe’de 2 bin 500 konutluk yeni 
bir projeye başlayacak. Ardından diğer konut projele-
rimiz sürecek. Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde baş-
lattığımız deprem dönüşüm projesinin temelini de 1 ay 
içinde atıyoruz. Bugün satışına başladığımız Metrokent 
Konutları’nın inşa edileceği Başakşehir, 4 ayrı istasyon-
dan bağlantılı modern bir metro hattına kavuşuyor. İn-
şallah 2010 yılı içerisinde devreye alacağımız bu met-
royla, Metrokent’te konut sahibi olacak vatandaşları-
mız İstanbul’un herhangi bir noktasına rahatlıkla gide-
bilecek. ”Konutlar aynı kalitedeki evlerden daha ucuz… 
Birim fi yatı 1850 TL olan KİPTAŞ konutlarının aynı ka-
litedeki diğer konutlardan yaklaşık 400 TL civarında 
daha ucuza satıldığına dikkat çeken Başkan Topbaş, 
amaçlarının üst gelir gurubuna ürettikleri konutlardan 
elde ettikleri gelirle daha çok sosyal proje üretmek ol-
duğunu kaydetti. 
Kadir Topbaş, “Amacımız mümkün mertebe bütün 
vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak. Kaçak yapılan-
maya fırsat vermeyecek şekilde konut edindirmek ve 
konut alanında İstanbul’a, Türkiye’ye öncülük etmektir. 
Yaptığımız konutlarla bu kentin ekonomisine de ciddi 
bir katkıda bulunmuş oluyoruz.” şeklinde konuştu.

İstanbul’un en büyük ve modern yaşam alanlarından 
birini oluşturacak “Metrokent”in satış kampanyasına 
Başkan Kadir Topbaş tarafından start verildi. 

Başakşehir’de
Başakşehir’de
Başakşehir’de
Başakşehir’de
Başakşehir’de
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İstanbul	 Büyükşehir	 Belediyesi, TİKA ve İTO işbirli-
ğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda 1 milyon 200 

bin kişi suya kavuştu. Bölge halkının en temel ihtiyacı-
nı karşılayan yeni sondaj ekipmanı İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da katıldığı tören-
le Etiyopya Su Kaynakları Bakanlığı’na hibe edildi.
Törende Etiyopya Su Kaynakları Bakanı Aswaf Dinga-
mo, açılan su kuyuları için İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş’a teşekkür etti. Başkan Top-
baş da susuzluktan büyük çaplı çocuk ölümlerinin ol-
duğu Etiyopya'ya bu hizmeti götürmekten memnun ol-
duklarını belirtti. 
Başkan Topbaş temasları sırasında Etiyopya Başbaka-
nı Meles Zenawi ile de görüştü. Topbaş ve beraberin-
deki heyeti kabul eden Zenawi, iki ülke arasında geli-
şen ilişkilerden çok memnun olduğunu söyledi.  Etiyop-
ya Başbakanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iki 
eyalette (Tigrai ve Harrar Eyaleti) 1 milyon 200 bin kişi-
yi suya kavuşturmasından büyük memnuniyet duyduk-
larını ifade etti.

Mali desteği hayırsever iş adamları tarafından sağla-
nan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İTO (İstanbul 
Ticaret Odası) ve TİKA (Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı) 
işbirliği ile yürütülen çalışma, bölgede yaşayan halkın 
uzun yıllar süren su sıkıntısını ortadan kaldırdı. 
15 ayda tamamlanan çalışmada, Tigray ve Harrar eya-
letlerinde toplam 42 su kuyusu açıldı. Etiyopya resmi 
verilerine göre, bir kişinin günlük su tüketimi kırsal böl-
gelerde 15, şehir merkezinde yaklaşık 45 litredir. Yapı-
lan çalışma kapsamında 42 adet su kuyusuyla günlük 
19 bin 551 ton su sağlandı. Açılan su kuyuları sayesin-
de 1 milyon 200 bin Etiyopyalı suya kavuştu. 
Etiyopya 80 milyon nüfusu olan bir Afrika ülkesidir. 
Yaşam alanlarına en yakın su noktaları yaklaşık 8-10 
km’lik mesafelerde. Addis Ababa’da nüfusun sadece % 
60’ı suya erişebiliyor. Daha küçük şehirlerdeyse suya 
erişim sadece  % 30 oranında. Kırsal bölgelerdeyse hiç 
su bulunmuyor. Çalışma kapsamında, 7 ayrı bölgeye re-
zervuar yapılmış ve kuyulardan çıkarılan suların burada 
depolanmasıyla kırsal kesimin su ihtiyacı karşılanabildi. 

Başkan Topbaş 
İran’da çeşitli 
temaslarda bulundu 

Dost ve komşu ülke İran’da temaslarda bulunan Başkan Kadir Topbaş, yerel 
yönetimler arası bilgi paylaşımının önemine vurgu yaptı.

İran’a	bir	ziyaret	gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, üç gün süren gezi sı-

rasında Tahran ve İsfahan şehirlerinde çeşitli temaslar-
da bulundu.  
Ziyaretinin ilk durağı olan Tahran’da Belediye Başka-
nı Muhammed Bagir Galibaf ile görüşen Başkan Ka-
dir Topbaş, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını 
cevaplandırdı. Halkın refah düzeyinin artırılmasında ve 
hizmette, yerel yönetimler arasındaki bilgi ve tecrübe-
lerin paylaşımının önemli olduğunu belirten Kadir Top-
baş, iki büyük kent olan İstanbul ve Tahran’ın bu açıdan 
ortak özellikleri olduğunu kaydetti. Başkan Topbaş, iki 
büyük şehir arasındaki işbirliğinin ülkeler arasındaki ti-

caretin gelişmesine de katkı sunacağını söyledi.
Tahran Belediye Başkanı Galibaf da Tahran’da ağırla-
maktan büyük mutluluk duyduğu Kadir Topbaş’ı yeni-
den bu göreve seçilmesinden dolayı kutladığını söyledi. 
Başkan Kadir Topbaş, daha sonra İran’da çok önem 
taşıyan Çiçek Yetiştirme ve Organik Tarım Merkezi ve 
Fuarı’nın açılışına katıldı. Açılışta eski Cumhurbaşkanı 
Haşim Rafsancani ve Tahran Belediye Başkanı da bu-
lundu.
Topbaş ve beraberindekiler Tahran’daki temaslarının 
ardından İsfahan’a geçti. İkili ilişkiler açısından büyük 
önem taşıyan gezi, yerel yönetimler arası bilgi paylaşı-
mını artırma amacına hizmet eden önemli bir adım oldu.

1 milyon 200 bin Etiyopyalı 
suya kavuştu 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde susuzluktan büyük çaplı 
çocuk ölümlerinin olduğu Etiyopya’da yapılan sondaj çalışmaları ile 
1 milyon 200 bin kişi suya kavuştu.
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“Yerel Yönetim 
İklim Değişimi 
Liderler Zirvesi” 
Kopenhag’da yapıldı
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen “Yerel Yönetim İklim Değişimi 
Liderlik Zirvesi” UCLG (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı) 
Eş Başkanı Kadir Topbaş’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.  

1-4	 Haziran	 2009	 tarihleri	 arasında Kopenhag’da 
düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada iklim de-

ğişikliği ile ilgili felâket senaryolarını yeni bir Nuh 
Tufanı’na benzeten İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, ICLIE Başkanı David Cadman’ın su-
numuna atıf yaparak, dünyanın yeni bir Nuh Tufanı’nın 
eşiğinde olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin, artık ye-
rel yönetimlerin de konusu olduğunu belirten Topbaş, 
“Ülkelerin ve kentlerin kalkınma sorunlarını birlikte ele 
almalıyız. Bu, iklim değişikliği gündemini geliştirebilme-
nin tek yoludur” dedi. 
Zirve ile yerel yönetimlerin duyulması gereken bir ses 
olduğunun bir kez daha görüldüğünü ifade eden Baş-
kan Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü; “İnanıyo-
rum ki, tek bir ses halinde, güçlü bir mesaj verebildiği-
miz müddetçe başarılı oluruz. Bugün burada, bu mesa-
jın bazı önemli bölümlerini sizlere aktarmak, benim, Bir-
leşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Eş 
Başkanı olarak görevimdir. Yerel yönetimler, hemşeri-
lerine hesap vermek durumundadırlar. Hemşehriler, alı-
nan önlemlerin sorunları hafifletici, uyarlayıcı ya da za-
yıflatıcı olduğuna bakmazlar. Hemşehriler, kendi yaşam 
kalitelerini arttırma ve sorunları çözme kapasitesi açı-
sından yerel yönetimleri sorumlu görürler. Uyarlayıcı 
önlemler hakkında uluslararası düzeyde süregelen tar-
tışma, çoğunlukla kimin ne ödediği üzerinedir. Yani, bir 
anlamda ‘kalkınmış ülkeler ile kalkınmakta olan ülke-
ler’ arasındadır. Öyle görünmektedir ki sanayileşmiş ve 
kalkınmış ülkeler, iklim değişikliğinden kaynaklanan so-
runları mazeret göstererek, genel büyüme için ek yatı-
rımlar yapmak istememektedirler. Oysa, yerel ve bölge-
sel yönetimler, bu sorun karşısında, çok yenilikçi, hat-
ta devrimci önlemler almakta, enerji tüketiminin düzen-
lenmesi, ekolojik ayak izlerinin azaltılması ve bunların 
İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması’na uyarlanması yö-
nünde önemli çalışmalar yapmaktadır.”

	 Ülkelerin	ve	şehirlerin	kalkınması	birlikte	ele	
	 alınmalı…
Başkan Kadir Topbaş, yerel yönetimlerin dünya çapın-
daki birliklerinin diplomasideki vazgeçilmez rolünün ar-
tık resmen tanınması gerektiğinin altını çizerek, “İk-
lim değişikliği konusunda uluslararası düzeyde süre-
gelen tartışmada yeni bir yöntem talep etme zama-
nı gelmiştir. Ülkelerin ve kentlerin kalkınma sorunları-
nı birlikte ele almalıyız. Bu, iklim değişikliği gündemini 
gerçekten ve cidden geliştirebilmenin tek yoludur. Ulu-
sal hükümetlerden ve uluslararası topluluktan, Kyo-
to Sözleşmesi'nin de ötesinde anlaşmalar üretmeleri-
ni, ancak asla orada da durmamalarını, yola devam et-
melerini istiyoruz. Kentlerin ve bölge yönetimlerinin uy-
gulamakta olduğu yenilikçi politikaların, ulusal düzey-
deki politikalarla da desteklenmesi gerektiğini vurgulu-
yoruz” diye konuştu.
Yerel ve bölgesel yönetimlerin çabalarını birleştirmesi 
gerektiği çağrısında bulunan Başkan Kadir Topbaş, ik-
lim değişikliğinin bir sorun olarak sürdürülebilir kalkın-
manın bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
dile getirerek, “Ulusal hükümetlerden, biz kentlerin fi-
nans dünyasına doğrudan erişimine imkân tanımalarını, 
karbon ve iklim finansmanına yönelik yeni araçları ta-
sarlarken, kentlerin spesifik gereksinimlerini göz önü-
ne almalarını istiyoruz” şeklinde konuştu. Kopenhag’da 
4 gün süren zirvenin sona ermesinin ardından İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve berabe-
rindeki heyet İstanbul’a döndü.
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Başkan başkonsoloslarla 
2010’u konuştu 
2010 Avrupa Kültür Başkentliği hazırlık sürecini yaşayan İstanbul’un 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’da görev yapan başkonsoloslarla 
sabah kahvaltısında bir araya geldi. 

2010	 arifesinde	 temaslarını artırarak sürdü-
ren Başkan Kadir Topbaş’ın 8 Temmuz’da Orta-

köy Feriye Lokantası’nda verdiği kahvaltıya arala-
rında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Rus-
ya, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkme-
nistan, Irak, İran, Sudan, Suriye ve Yunanistan’ın da 
bulunduğu 41 ülkenin başkonsolosu katıldı.
Kahvaltı sonrasında basın mensuplarının sorularını 
cevaplandıran Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’daki 
başkonsolosları davet ederek daha sıcak ve sami-
mi bir temas kurmak istediklerini belirterek, “Bazı 
konsoloslar birkaç yıldan beri buradalar. Yeni göre-
ve başlayanlar da var. Zaman zaman bizi ziyarete 

geliyorlar. Böyle bir toplantıyla daha sıcak ve sami-
mi bir temas olsun istedik” dedi.
Toplantıda 2010 Avrupa Kültür Başkentliği hazırlık 
sürecinin de gündeme geldiğini vurgulayan Kadir 
Topbaş, “2010 Avrupa Kültür Başkentliği adımları-
nı atarken, buradaki ülke temsilcileri olan başkon-
soloslar ülkelerin bu konudaki tecrübelerini ve ya-
pılan etkinlikleri dile getirdiler. Özellikle Fransa’nın 
Paris şehrinde, Japonya’da ve diğer bazı ülkelerde 
bu tür tecrübeler var. Burada bilgilerimizi karşılıklı 
müzakere edeceğimiz güzel bir sabah kahvaltısın-
da buluşmak istedik. Yoğun bir katılım oldu” diye 
konuştu.

İstanbul ve Bangkok 
‘Kardeş Şehir’ oldu
İmza	töreninde	konuşan İstanbul Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Kadir Topbaş, Bangkok ile sürdürülen 
10 yıllık ilişkileri bugün kardeş kent seviyesine yük-
selttiklerini belirterek, yerel yönetimlerin ilişkilerinin 
ülkeler arasındaki diplomasinin temelinin oluşturdu-
ğunu söyledi. Yerel yönetimler arasındaki ekonomik, 
kültürel, ticari ilişkilerin dünya barışına katkı sağla-
dığına dikkat çeken Başkan Kadir Topbaş, dünyanın 
global bir köy haline geldiğini, bu nedenle de yerel yö-
netimlerin ilişkilerinin çok önem kazandığını kaydetti.

	 Bangkok	31.	Kardeş	Şehir…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Tayland ve 
Bangkok ile daha iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifa-
de eden Başkan Topbaş, “İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi olarak şu anda 30 kentle ‘Kardeş Şehir’iz. 20 
kentle ‘İşbirliği’, 6 kentle de ‘İyi Niyet’ protokolü im-
zaladık. Bugünkü imza töreniyle Bangkok 31. kardeş 
şehrimiz oluyor” dedi.
Bangkok Büyükşehir Konsey Başkanı Kitpon Cherd-

chookitkul ise, Türkiye bulunmaktan büyük memnu-
niyet duyduklarını belirterek, İstanbul’da gösterilen 
misafirperverliğe teşekkür etti. 
İstanbul ve Bangkok'un kültürel, tarihi eserlerin faz-
lalığı, tarihi mekânların çokluğu, ticaret ve turizm 
merkezi olması gibi ortak özelliklerinin bulunduğuna 
dikkat çeken Cherdchookitkul, bugünkü protokol İs-
tanbul ve Bangkok arasında önemli ilişkilerin başla-
masına vesile olacağını kaydetti.
Törende konuşmaların ardından Başkan Kadir Top-
baş ve Konsey Başkanı Cherdchookitkul İstanbul ile 
Bangkok kenti arasındaki “Kardeş Şehir Protokolü”ne 
imza attılar. 
Kadir Topbaş misafirine Kızkulesi işlemeli bir min-
yatür hediye ederken, Cherdchookitku da Topbaş’a 
Tayland’ın el sanatlarıyla bezenmiş vazo ve kâse he-
diye etti. 
İmzalanan protokolle belediye hizmetleri, ekonomi 
ve turizm alanında daha çok işbirliği yapılması he-
defleniyor.  

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve Bangkok 
Büyükşehir Konsey Başkanı Kitpon 
Cherdchookitkul, iki şehri “kardeş” 
ilan eden protokolü törenle imzaladı. 
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İstanbul ve Berlin 
20. kardeşlik yılını kutluyor… 
Kardeş şehir olan İstanbul ve Berlin arasındaki ekonomik, kültürel ve sanatsal 
alanda alışverişi daha da geliştirmeyi hedefl eyen “İstanbul’da Berlin Günleri” 
etkinlikleri iki farklı kültürü bir potada eritmeyi başardı. 

İstanbul’da	 Berlin	 Günleri kapsamında 18-21 Hazi-
ran tarihleri arasında düzenlenen ve katılımın yoğun 

olduğu temsiller, Young Euro Classic Berlin – İstanbul 
Orkestrası’nın Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda ver-
diği klasik müzik konseriyle başladı. 
Konser öncesinde bir konuşma yapan İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “İstanbul’da Ber-
lin Günleri” ile her iki şehrin kardeşlikteki 20. yılını da 
kutladıklarına dikkat çekerek, “Özgürlük ve barış şeh-
ri İstanbul’a hepiniz hoş geldiniz. Mevlana’nın güzel bir 
sözü var. ‘Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu pay-
laşanlar anlaşır’ diyor. Bu akşam ve bu etkinlikler çerçe-
vesinde duygularımız aynı olacak. Aynı duyguları payla-
şacağız” dedi.
Berlin Belediye Başkanı Klaus Wowereit ise, kardeş şe-

hir olarak 20 yılı geride bırakan İstanbul ile Berlin’in eko-
nomik ve kültürel alanda birçok şey ile birbirine bağ-
lı olduğunu vurgulayarak, “Berlin Türkiye’nin dışındaki 
en büyük Türk şehridir. İstanbul’da Berlin Günleri kap-
samında ekonomik, kültürel ve sanatsal alanda alışve-
rişimiz devam edecek ve yakın zamanda Berlin’de İs-
tanbul Kültür Günleri gerçekleşecek. 
İstanbul ile Berlin’in daha uzun yıllar kardeş şehir ola-
rak ortak çalışmalara imza atmasını diliyorum. Bugün 
bir araya gelmemiz için destek veren İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.
 “İstanbul’da Berlin Günleri” kapsamında dört gün sü-
reyle müzik, ekonomi, kültür, sanat ve yaşam biçimi te-
malarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Berlin Belediye Başkanı Klaus Wowereit ve Başkan Kadir Topbaş’ı 
biraraya getiren ziyarette ikili ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi 
kararlaştırıldı. 

İstanbul’da	 Berlin	 Günleri etkinlikleri nedeniyle 
İstanbul’da bulunan Berlin Belediye Başkanı Klaus 

Wowereit Saraçhane Belediye Sarayı’nda Başkan Ka-
dir Topbaş’ı ziyaret etti. 
Misafi rini Saray girişinde karşılayan İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, görüşmenin ardın-
dan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkelerin 
kalkınmasında ve geleceğe taşınmasında yerel yöne-
timlerin çok önemli bir rolü olduğunu belirterek, şöyle 
konuştu;
“Batıda yerel yönetimlerin önemi daha önceden başla-
dı. Türkiye’de de hükümetimiz döneminde yerel yöne-
timlerde reform niteliğinde düzenlemeler yapıldı. 
Bu kapsamda, kardeş şehirler olan İstanbul ve Berlin 
arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi, halklarımızın 

ilişkilerinin ve ticari ilişkilerimizin daha da ileriye taşın-
ması için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki bir-
kaç gün ‘İstanbul’da Berlin Günleri’ kapsamında çeşitli 
kültürel ve sanatsal aktivitelerde birlikte olacağız. İna-
nıyorum ki İstanbul ve Berlin, bundan sonra çok daha iyi 
aktivitelerle ve çok daha iyi ilişkilerle bir arada olacak.” 
Berlin Belediye Başkanı Klaus Wowereit ise, İstanbul ile 
Berlin’in kardeş şehir olarak 20 yılı geride bıraktığını ve 
Berlin’in Türkiye dışında en çok Türk’ün yaşadığı şehir 
olduğunu hatırlatarak, iki kent arasındaki kültürel, sa-
natsal ve ticari ilişkilerin bundan sonra da artarak de-
vam edeceğini kaydetti. 
Başkan Topbaş, ziyaretin ardından konuk belediye 
başkanına İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Top-
lantı Salonu ile Florya Sosyal Tesisleri’ni gezdirdi.

Başkan Kadir Topbaş 
Alman meslektaşını 
ağırladı… 
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Bakan Kavaf’tan 
Darülaceze ziyareti… 

Kadın ve Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, 
çalışmaları yerinde incelemek ve 
yetkililerden bilgi almak üzere İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı 
Darülaceze Müdürlüğü’nü ziyaret etti. 

Kadın	ve	Aileden	Sorumlu	Devlet	Bakanı Selma Ali-
ye Kavaf, yaşlı ve kimsesiz 977 İstanbullunun ya-

şamını sürdürdüğü Kayışdağı Darülaceze Tesisleri’ne 
yaptığı üç saatlik ziyaret sırasında İBB yetkililerinden 
kurumsal işleyiş hakkında detaylı bilgi aldı. 
Kayışdağı Darülaceze Müdürlüğü’nde kurumsal bakım 
modelleri, ulusal ve uluslararası platformda yer alınan 
projeler hakkında bilgi alan Bakan Kavaf, daha sonra 
yatağa bağımlı sakinlerin yaşamını sürdürdüğü Huzur 
Sitesi’ni ziyaret etti. Yatağa bağımlı olarak yaşamlarını 
sürdüren Darülaceze sakinleriyle tek tek sohbet eden 
Selma Aliye Kavaf’a fizik tedavi ve kurumsal bakım mo-
delleri hakkında Darülaceze hekimleri tarafından de-
taylı bilgi verildi. 

	 “Darülaceze	standartları	artık	örnek	olabilecek	
	 seviyede”

Ziyareti sırasında ülkemizdeki sağlık ve sosyal hizmet-
lerde kurumsal bakımın zorluğuna ve önemine değinen 
Bakan Kavaf, Darülaceze’nin bu zorlukları kurumsal ba-
kım modelleri ile aştığını görmekten mutluluk duyduğu-
nu söyledi. Kayışdağı Darülaceze Müdürlüğü’nde yapı-
lan çalışmaların artık benzer tüm kurum ve kuruluşlara 
örnek olabilecek seviyeye ulaştığını dile getiren Bakan 
Kavaf, bu fedakâr çalışmalarından ötürü İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ve Kayışdağı Darülaceze çalışanla-
rına teşekkür etti.

	 Ayşe	teyze	Bakan’a	göz	nurunu	hediye	etti
Ziyaretin sonunda Darülaceze sakinlerinin sanat atöl-
yesinde yaptıkları eserleri de inceleyen Bakan Selma 
Aliye Kavaf’a Güven Sitesi sakinlerinden Ayşe Taş (69), 
el emeği göz nuru dökerek yaptığı ahşap boyamalı bir 
tepsi hediye etti. 

Bakan Demir, Başkan 
Topbaş’ı ziyaret etti… 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ı makamında ziyaret ederek yeni dönem çalışmalarında 
başarılar diledi. 

Saraçhane	Belediye	Sarayı’ndaki ziyaretinde, 5 yıl 
boyunca sürdürdüğü Bayındırlık İmar ve Turizm Ko-

misyonu başkanlığı sırasında birlikte çalışmalar ger-
çekleştirdiklerini belirten Bayındırlık ve İskân Baka-
nı Mustafa Demir, “Sayın Başkanımızı hem bir mimar 
meslektaşı, hem de bakan olarak ziyaret etmekten 
mutlu oldum” dedi.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın önümüzdeki 2 yıl bo-
yunca Türkiye’deki planlama ve tüm mühendislik uy-
gulamalarının ana koordinötürü olarak çok etkin bir rol 
alacağını vurgulayan 
Mustafa Demir, “Başkanımıza hem bir nezaket ziya-
reti gerçekleştirdik. Hem de TBMM’nin gündemindeki 
Kentsel Dönüşüm Kanun Tasarısı ile ilgili görüş alışve-
rişinde bulunacağız. İnşallah Ankara’da bizler çalışma-
larımızla tüm Türkiye’deki kentlerde sürdürülebilir şe-
hirleşmeyi ve kırsalda uygun yapılaşmayı ortaya ko-
yacağız.” diye konuştu.

	 İstanbul	geleceğe	hazırlanıyor…
Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da 
İstanbul’un Türkiye’nin yüzde 20 nüfusunu barındırdığı-
nı ve ekonomik açıdan Türkiye’yi sürükleyen bir şehir ol-
duğunu belirterek, “Türkiye ekonomisinin yüzde 43’ünün 
sirküle olduğu ve ihracatın yüzde 60-65’nin gerçekleştiği 
İstanbul, inşallah Bayındırlık ve İskan Bakanlığımızla or-
tak yürüteceğimiz çalışmalarla geleceğe daha iyi hazır-
lanacak. Ayrıca seçildiğim Türkiye Belediyeler Birliği Baş-
kanlığı görevi münasebetiyle de Türkiye’nin genelindeki 
çalışmalarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan taleple-
rimiz olacak. Sayın Bakanımızın talimatları ya da arzuları 
da çalışmalarımızı şekillendirecektir” diye konuştu.
Başkan Kadir Topbaş, ziyaretin sonunda Bakan Mus-
tafa Demir’e Sultan 2. Abdülhamit Han döneminde çe-
kilen fotoğraflardan oluşan “Sultan 2. Abdülhamit’in Ar-
şivinden İstanbul Fotoğrafları” isimli kitabı hediye etti.

36 37



Yeni Emniyet Müdürü 
Hüseyin Çapkın’dan 
Başkan Topbaş’a ziyaret… 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Hüseyin Çapkın, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı makamında ziyaret etti. 

Saraçhane	Belediye	Sarayı’ndaki	görüşmede konu-
şan Başkan Kadir Topbaş, İzmir’den İstanbul Em-

niyet Müdürlüğü’ne atanan Hüseyin Çapkın’ın neza-
ket ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Hü-
seyin Çapkın’ın başarılı bir emniyet müdürü olduğunu 
ve İzmir’deki başarılarını biliyoruz. İstanbul gibi önem-
li bir kentte birlikte hizmet vereceğiz. Bundan memnu-
niyet duyuyorum. Çalışma stratejileri ve emniyet teş-
kilatındaki hizmet anlayışını bize anlattılar. İnanıyo-
rum ki İzmir’deki gibi İstanbul’da da başarılı olacaklar 
ve İstanbul’da emniyet açısından alınmış olan mesafeyi 
daha da ileri taşıyacaklardır. Sayın müdürümüze ve tüm 
emniyet teşkilatına görevinde başarılar diliyorum. Sa-
yın emniyet müdürümüzün her zaman yanındayız” şek-

linde konuştu.
Yeni görevine şehrin yöneticilerini ziyaret ederek baş-
ladığını belirten Hüseyin Çapkın da “Valimizin ve garni-
zon komutanımızın ardından bugünde Sayın Başkanı-
mız Kadir Topbaş’ı ziyaret ediyorum. Sonuçta hepimiz 
halka hizmet için varız. Belediye ile de iç içe geçmiş hal-
kalar gibi birçok görev alanında birlikte hareket etmek 
zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın şimdi-
ye kadar polise yoğun destek sağladığını ve bu des-
teğin bundan sonra da artarak devam edeceğini bili-
yoruz. Hep birlikte kentimizi asayiş ve huzur yönünden 
çok daha iyi noktalara götüreceğimize inanıyorum. Ka-
dir Topbaş Bey’e de destekleri için şimdiden çok teşek-
kür ediyorum” dedi.

THY Genel Müdürü’nden 
Başkan Topbaş’a 
‘hayırlı olsun’ ziyareti… 

Başkan	 Kadir	 Topbaş’ı ziyareti sırasında yeni baş-
kanlık döneminin hayırlı olmasını dileyen Temel Kotil,  

“İstanbul’un bu dönemde de önemli hizmetler kazanaca-
ğına inancım tam” dedi ve üzerinde Kadir Topbaş yazılı bir 
THY uçağı hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da Temel 
Kotil’e 2. Abdülhamit Han’ın emriyle çekilen İstanbul fo-
toğraflarından oluşan ‘Eskimeyen İstanbul’ adlı kitabı he-
diye etti. Görüşme karşılıklı başarı dilekleriyle son buldu.
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30 Mart sabahı başkanlık makamına oturur oturmaz ilk olarak odasının 
kapısını hemşehrilerine açtığını ifade eden Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa 
Kara için en kutsal duygu, vatandaşın huzuru ve refahı için çalışmak.
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Hayalindeki 
Üsküdar için çalışıyor

tık. Kültürel anlamda tiyatro severlere hizmet adına 
sahilde yer alan eskiden tütün deposu olarak kullanı-
lan, daha sonra Tekel Müzesi’ne çevrilen tarihi mekan-
da düzenleme yaptık ve burayı Devlet Tiyatroları Üs-
küdar Sahnesi olarak Kültür ve Turizm Bakanımız Sa-
yın Ertuğrul Günay ile birlikte hizmete açtık. Üsküdar 
Gençlik Merkezi, Çavuşdere Kültür ve Spor Komplek-
si, Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu-Çekmeköy 
Hafif Metro Hattı’nın hizmete girmesi ve halen çalış-
maları devam etmekte olan Hasta Yakınları Konuke-
vi projelerimiz ile ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.  

	 Üsküdar	ilçesinin	belli	başlı	problemleri	neler?	
	 Siz	bu	sorunları	çözmek	için	neler	yapacaksınız?
Üsküdar’ın en büyük sıkıntılarının başında esnafımızın 
yaşadığı ekonomik sorunlar geliyor. Bana göre GAP’tan 
sonra ülkemizin yaptığı en büyük ve önemli yatırım olan 
Marmaray Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ne-
deniyle esnafımız iş konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. 
Önceliğimiz bu sorunu ortadan kaldırmak. Marmaray 
Projesi tamamlandığında Üsküdar’ın hem ticari hem de 
turistik anlamda büyük gelişimi söz konusu olacaktır. 
Bu açıdan Marmaray Projesi Üsküdar için bir milâd ola-

Mustafa	Kara	kimdir,	sizi	tanıyarak	
başlayabilir	miyiz?

1968 yılında Kars’ta dünyaya geldim. İTÜ Sakarya Mü-

hendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde 

eğitimimi tamamladım. Bununla birlikte, daha üniver-

sitede öğrenci iken ticari ve sosyal faaliyetlerin içinde 

yer aldım. 1996 yılında evlendim. Benim için hayatta 

en değerli varlığım, gerek geniş anlamda büyük aile-

miz, gerekse kendi eşim ve çocuklarımdır. Dünya tat-

lısı iki oğlum ve iki kızım var. Benim için en kutsal duy-

gum vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışmak, 

vatanımıza ve milletimize hizmet etmektir. Zaten bu 

nedenle de Belediye Başkanı olarak tüm zamanımı 

Üsküdar’a ve Üsküdarlılara hizmet etmek için kullanı-

yorum.

	 Seçildiğiniz	30	Mart	sabahı	itibariyle	hangi	
	 çalışmaları	yaptınız?
Başkanlık makamına oturduğumuzda ilk olarak hem-
şerilerimize makam odamızın kapısını açtık. Zira bize 
göre Üsküdar’ın en önemli sorunu iletişim problemiy-
di. Bu problemi ortadan kaldırabilmek adına halkımızla 
ve esnafımızla sık sık bir araya gelmeye başladık. Bu-
nun dışında Üsküdar’ın tüm belediye hizmet birimleri-
ni aynı çatı altında toplayacak olan yeni Hükümet Ko-
nağımızın temelini Bayındırlık ve İskân Bakanımız Sa-
yın Mustafa Demir’in de katıldığı bir törenle attık. Hal-
kın kamu hizmetlerinden daha hızlı ve kolay bir şekilde 
yararlanması için tasarlanan yeni Hükümet Konağı’nı 
en geç 18 ay içinde tamamlamayı öngörüyoruz. Ayrıca 
görev süremiz içerisinde Üsküdar’ın en büyük eksik-
lerinden biri olan modern Evlendirme Sarayımızı Baş-
bakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte aç-

rak anılacaktır. Ancak o zamana kadar alınacak bir ta-
kım önlemlerle esnafımızın üzerindeki bu yükü hafiflet-
mek amacındayız. Bu anlamda da esnafımız ile sık sık 
bir araya geliyor ve kendilerinin sıkıntılarını gidermeye 
yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunun dışında Üsküdar’a 
hareket getirmek adına pazarcı esnafın ve Üsküdar es-
nafının isteği doğrultusunda Cumartesi pazarını Cuma 
gününe aldık. Böylece Cuma günü Üsküdar’da genel bir 
hareketlilik kazandırmayı hedefledik. 

 
	 Hizmet	döneminiz	sonunda	nasıl	bir	
	 Üsküdar	göreceğiz?
Biz çalışmalarımızı sürdürürken kısa, orta ve uzun va-
deli olarak planlıyoruz. Önceliğimiz mevcut bütçemizi 
artırmak ve belediyemizin borçlarını en kısa sürede ka-
patmaktır. Daha sonra da planladığımız tüm yatırımları-
mızı yapmayı, Üsküdar’ın mutlak ihtiyaç duyduğu kent-
sel dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ancak bi-
zim için en önemli hedef Üsküdar’ı dünya çapında bir 
“tarih, kültür ve ticaret kenti” olarak bir marka haline 
getirmektir. Yapacağımız çalışmalar ve oluşturacağımız 
kaynaklarla Üsküdar’ı hak ettiği noktaya taşıyacağız.
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon takımlarını makamında kabul 
eden Başakan Topbaş, “Büyükşehir Belediyesi sporun her dalında kupaları, 
madalyaları topluyor. Amacımız sporu toplumda yaygınlaştırarak sağlıklı bir 
toplum oluşturmak” dedi. 

Avrupa	 Kulüplerarası	 Karate	 Şampiyonu olan İs-
tanbul Büyükşehir Belediyespor Karete Takımı ve 

yakın zaman önce Aroma Voleybol 1. Ligi’nde Türki-
ye Şampiyonu olan Belediyespor Voleybol Takımı Baş-
kan Kadir Topbaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sı-
rasındaki konuşmasında Belediyespor’un bir başarı-
ya daha imza atmasının mutluluğunu yaşadıklarını be-
lirten Başkan Topbaş; “Bir taraftan İstanbul’un sorun-
larını çözerken, diğer taraftan da şehirde yaşayan in-
sanların sosyal donatı alanlarını genişletiyoruz ki şe-
hir doya doya yaşansın diye. Büyükşehir Belediyesi 
olarak spor alanında da çok ciddi yatırımlar yaptık ve 
bu yatırımlar insanlarımızın sporla buluşmasını sağla-
dı. Kente kattığımız 18 milyon metrekarelik yeşil alanla-
ra yerleştirdiğimiz spor aletleri İstanbulluları spora teş-

‘Amatör Spor’a 
profesyonel bakış 

İstanbul	 Büyükşehir	 Belediyesi	 spor etkinlikleriyle de 
Türkiye’nin gündemine damgasını vuran bir kuruluş olmayı 

başarıyor. Futboldan basketbola, voleyboldan güreşe kadar 
elde edilen başarılar bunun en büyük kanıtı. Bütün bu başa-
rılar tesadüf değil elbette. Geçen beş yıllık hizmet dönemin-
de başarının altyapısını oluşturan spor yatırımları ve spor ku-
lüplerine yapılan yardımlar hiç de küçümsenmeyecek boyut-
lara ulaştı.
Geçen yıl İstanbul’daki amatör spor kulüplerine 1.5 milyon 
TL’lik malzeme dağıtan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 
amatör spora destek vermeye devam ediyor. İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Meclisi; İstanbul il sınırları içinde Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu’na üye olan ve İstanbul Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tescillenmiş güreş, basket-
bol, voleybol, judo, karate, futbol, tekvando, atletizm, masa 
tenisi vb. branşlarda faaliyet gösteren 800 Amatör Spor Ku-
lübüne malzeme yardımı yapılmasını karara bağladı.
Meclis toplantısında konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Büyük-

şehir Belediye Meclisi Meclis 2. Başkan Vekili ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediyespor Başkanı Göksel Gümüşdağ, ilgili fe-
derasyonlar ve kulüplerle yapılan görüşmeler sonucunda 
hazırlanan malzemelerin birinci sınıf kalitede ve standartlara 
uygun olduğunu vurguladı.
	
“Kaliteli	Binlerce	Malzeme“	
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan 
malzeme yardımı; 5 bin yağmurluk, 20 bin takım pamuklu id-
man eşofmanı, 10 bin adet idman tişörtü, 10 bin adet idman 
şortu, 10 bin futbol topu, 5 bin basketbol topu, 5 bin voleybol 
topu, 1000 voleybol filesi, 200 çift voleybol direği, 2 bin bas-
ketbol filesi, 500 masa tenisi filesi, 500 çift raket ve 10 bin 
masa tenisi topundan oluşuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz 5 yılda spor yatı-
rımlarına 550 milyon TL, amatör spora ise 36 milyon TL ya-
tırım yaptı.

5 yılda spor yatırımlarına 550 milyon TL harcama yapan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine 36 milyon TL’lik 
malzeme yardımı yaptı.

madalyaları topluyor!... 
Büyükşehir    

vik ediyor. Diğer taraftan 14 ayrı spor merkezimizi hal-
ka açtık ki 7’den 70’e herkes spor yapsın. Karatede Av-
rupa Şampiyonluğu’nu kazanmamız bizim için bir onur 
ve gurur meselesi. Voleybol takımımız da ligde şam-
piyon olarak bize ayrı bir gurur yaşattı. Başarılarında 
dolayı bütün sporcu ve yönetici kardeşlerimi kutluyo-
rum” diye konuştu.Törende konuşan İstanbul Büyükşe-
hir Belediyespor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da 
Başkan Kadir Topbaş’ın talimatları doğrultusunda spo-
run her dalında başarı kazanmak için çalıştıklarını belir-
terek, sporcularının bundan sonraki müsabakalarda ve 
olimpiyatlarda daha fazla kupa ve madalya kazanaca-
ğına inandığını söyledi. Konuşmaların ardından şampi-
yon sporcular Başkan Topbaş tarafından madalya ve 
hediyelerle ödüllendirildi.
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Büyükşehir’den 
Türk güreşine büyük destek…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Eyüp’te inşa edilen 
“ Taştan Koçak Güreş Salonu”nda 
geleceğin şampiyon güreşçileri 
yetişecek.

İstanbul’u	bir	spor	şehri	yapmak ve İstanbul halkını 
sporla buluşturmak için 14 spor tesisi inşa eden İs-

tanbul Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz spor kampanya-
ları da başlattı. Sporu açık alanlara taşımanın yanı sıra 
120 okula 120 spor salonu çalışmaları ile birlikte yaz 
okullarında on binlerce gence spor eğitimi verildi. Yü-
rütülen bu hizmetler halkasına şimdi de bir güreş salo-
nu eklendi. 
Eyüp’te inşa edilen ve Türk güreşine sporcu, antrenör, 
hakem ve idareci olarak unutulmaz hizmetlerde bulu-
nan, rahmetli Taştan Koçak’ın isminin verildiği “Eyüp 
Taştan Koçak Güreş Salonu” törenle hizmete girdi. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
bir başka programı nedeniyle katılamadığı törende; İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Veki-
li ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı 
Göksel Gümüşdağ, Asrın Güreşçisi ve Sivas Milletveki-

li Hamza Yerlikaya, Spor A.Ş. Genel Müdürü İlker Astar-
cı, Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak, İs-
tanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Gümüş, Taştan 
Koçak’ın ailesi ile genç sporcular katıldı.

	 Güreş	Milli	Takımı’nın	yarısı	Büyükşehir’den…
Açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin spora ve Türk güreşine önemli 
katkılar sağladığını belirterek, Belediyespor Kulübü’nün 
güreşte Türkiye’nin lokomotifi haline geldiğini ve Güreş 
Milli Takımı’nın yüzde 50’sini kulüp sporcularının oluş-
turduğunu söyledi. Belediyespor’un güreş takımının üst 
üste tam 9 kez Türkiye Şampiyonu olduğunu ve Avru-
pa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası’nda 3 kez birincilik, 
bir defa da üçüncülük elde ettiklerini hatırlatan Göksel 
Gümüşdağ, şöyle konuştu; “Güreş Kulübümüz çok sa-

yıda Dünya, Avrupa ve Olimpiyat Şampiyonu yetiştirdi. 
1991 yılından beri faaliyette bulunan İstanbul Büyük-
şehir Belediyespor Kulübü 148 lisanslı güreşçiye sahip. 
Asrın Güreşçisi olarak anılan Hamza Yerlikaya, 3 Dün-
ya, 2 Olimpiyat ve 8 Avrupa Şampiyonu olarak, adını ta-
rihe yazdırdı. 3 Dünya, 7 Avrupa Şampiyonu olan Şeref 
Eroğlu, aynı zamanda Olimpiyat ikincisi. Dünya Şampi-
yonu, Avrupa üçüncüsü ve Olimpiyat ikincisi olan Hakkı 
Başar, şu anda Milli Takım Antrenörü olarak görev ya-
pıyor. Mehmet Özal, Dünya Şampiyonluğu ve üçüncü-
lüğü ile Olimpiyat üçüncülüğüne sahip bulunuyor. Şe-
ref Eroğlu, Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat ikin-
cisi. Gençler Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Yusuf 
Düzer, Genç Milli Takım Antrenörü olarak görev yapıyor. 
Son Dünya ve Avrupa Şampiyonası ile Olimpiyatlarda 
şampiyon olan Ramazan Şahin de Spor Kulübümüz-

de yer alan başarılı güreşçilerimizden biri. Şahin, Pe-
kin Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan tek spor-
cumuzdu.”

	 Taştan	Koçak	Başkan	Topbaş’ın	da	hocası…
Törende konuşan “Asrın Güreşçisi” ünvanlı eski spor-
cu ve Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya da Taştan 
Koçak’ın geçmişten bugüne çok sayıda güreşçi yetiştir-
diğine dikkat çekerek, “Bunlardan biri de şu anda İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Kadir Topbaş’tır. 
Açılışını yaptığımız bu tesiste nice Dünya ve Olimpiyat 
Şampiyonlarının yetişeceğine yürekten inanıyorum” 
dedi.Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılı-
şı yapılan Eyüp Taştan Koçak Güreş Salonu, güreş ve 
antrenman salonu, hakem odaları, duş ve saunası ile 
550 metrekare alana sahip.
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Deniz kenti 
İstanbul’da, bir başkadır 
“Denizcilik Bayramı” 
Başkan Kadir Topbaş, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 
münasebetiyle yaptığı konuşmada “ Türkiye gemi yapımında 23. sıradan 
5. sıraya yükselmiştir. Ülkemizin mega yat inşasında ise 4. sırada yer alması 
Türk Denizciliği adına büyük bir mutluluktur” dedi. 

İstanbul	Büyükşehir	Belediyes	Başkanı	Kadir	Topbaş,	1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı münasebe-
tiyle Deniz Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıya 
katılarak Türk Denizciliği’nin geldiği noktayı anlatan bir 
konuşma yaptı. 
Başkan Kadir Topbaş Kabotaj Kanunu’nun Türk deniz-
ciliğinin en önemli dönüm noktası olduğunu belirterek 
şöyle konuştu; “İstanbulluların, tam bağımsızlığımızın 
bir simgesi olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı tebrik 
ediyorum. Elbette, güçlü devlet olmanın yolu denizler-
den geçer. Bir devletin ticaretinin güçlü olabilmesi için 
mutlaka deniz taşımacılığının da güçlü olması gerekir. 
Servet denizde, sağlık denizde, istiklal denizde, tek ke-
lime ile hayat denizdedir. Elbette bugün Türkiye’yi Tür-
kiye yapan, jeopolitik olarak değerine değer katan, 
onun etrafını saran, onu dünyanın dört köşesine bağla-
yan denizlerdir. Gelişen potansiyel karşısında yeni ge-
milerle birlikte daha büyük limanlara, daha büyük ter-
sanelere ihtiyaç duyulmaya başlandı. Denizcilikte he-
defler büyüdü. Yani denizci bir millet olduğumuzu tek-
rar hatırlamaya başladık. Büyük bir memnuniyetle gö-
rüyoruz ki Türkiye, gemi inşa sanayinde de büyük ba-
şarılara imza atıyor. Türk gemiciliği altın çağını yaşıyor. 
Türkiye gemi yapımında dünyada 23. sıradan 5. sıraya 
yükselmiştir. Türkiye’nin, Mega yat inşasında ise dünya 
sıralamasında 4. sırada yer alması Türk Denizciliği adı-
na büyük bir mutluluktur.”
Bütün bu gelişmelerin ardından Powerboat P1 Dünya 
Şampiyonası’nın İstanbul’da yapıldığını hatırlatarak bu 
yarışların İstanbul’a sadece tanıtım ve turizm açısın-
dan değil, denizcilik, gemi inşası ve özelikle yat sektö-
rüne yeni heyecanlar getireceğine inandığını söyleyen 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü; “İstanbul aynı 
zamanda dünyanın önde gelen kruvaziyer firmalarının 
tercih ettiği bir şehir. Türkiye, kruvaziyer turizminde Ak-
deniz ülkeleri arasında İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın 
ardından 4’üncü sırada. 10 milyon turist hedefleyen 
2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul, deniz ticareti ve 

turizminde yeni bir vizyona ve planlamaya ihtiyacı duy-
maktadır. Ancak, bu alanda yapılan projelere çeşitli en-
geller çıktı. Galata Projesi şu ana kadar hayata geçiri-
lemedi. Bu vesileyle Galataport’un gerek mimari açıdan 
gerek turizm açısından çok önemli bir proje olduğunu 
tekrar vurgulamak istiyorum.”

	 Denizden	yılda	100	bin	metreküp	atık	toplanıyor
Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Bo-
ğaz, Marmara ve Karadeniz’den gemilerle yılda 100 bin 
metreküp atık topladığını ve bu çalışmaları 2005 yılın-
dan itibaren 12 gemiyle sürdürdüğünü kaydeden Kadir 
Topbaş, “2006 yılında açılışını yaptığımız Haydarpaşa 
Atık Kabul Tesisimizde bu atıklardan yılda 15 bin met-
reküp ilave yakıt üretiyoruz. Yine 515 kilometrelik kıyı 
şeridi ve plajlarımızı yaz aylarında 200 kişilik bir ekip-
le temizliyoruz. Deniz yüzeyindeki atıkları toplamak için 
18 gemimiz var. Kıyı ve plajlarımızdan yılda 30 bin met-
reküp, deniz yüzeyinden ise 6 bin metreküp atık top-
luyoruz. Ayrıca Deniz Denetim Ekiplerimiz tarafından 
yapılan çalışmalarda deniz kirliliğine neden olan de-
niz araçlarına cezai müeyyide uygulanmıştır. Denizci-
lik Bayramı münasebetiyle kıyı ve deniz temizlik çalış-
maları esnasında denizlerden çıkarılmış çeşitli objelerin 
sergilendiği tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Türkiye’nin 
daha çok deniz ticaretine dönmesi ve Türkiye Deniz Ti-
caret Filosu’nun tonajının arttırılması, yeni turistik ve ti-
cari amaçlı limanların kazandırılması bu bayramda dile-
ğimizdir. Millî devlet, tam bağımsız devlet olmanın te-
mel şartlarından birisi olarak büyük anlam taşıyan De-
nizcilik ve Kabotaj Bayramınızı kutluyorum” şeklinde 
konuştu.

46 47



Dünyanın en hızlı tekneleri 
İstanbul Boğazı’nda 
yarıştı 
Dünyanın en önemli ve prestijli spor 
organizasyonlarından olan Powerboat 
P1 World Championship Grand Prix of The Sea yarışları İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteği ile Türkiye’de ilk kez yapıldı. 

19-21	Haziran	tarihleri	arasında Asya ile Avrupa kı-
tasının birleştiği İstanbul Boğazı’nın muhteşem at-

mosferinde gerçekleşen Powerboat P1 World Champi-
onship Grand Prix of The Sea yarışları, hız ve deniz tut-
kunlarını bir araya getirdi. 
Heyecan ve coşkunun doruğa çıktığı yarışlarda 2000 
beygir gücünde ve 200 kilometre hıza çıkabilen 14 tek-
ne kıyasıya mücadele etti. 
Powerboat P1 yarışları iki farklı klasmanda gerçekleş-
tirildi. Kapalı kokpitli, güçlü, özel imalat Evolution sını-
fındaki tekneler ile Supersport sınıfındaki açık kokpit-
li teknelerin yarıştığı iki klasmanda da heyecan doruk 
noktasındaydı.

Yarışmacıların start turu dahil toplam 14 tur yaparak, 
68.67 deniz mili mesafe aldığı Türkiye Grand Prix'sinde 
Supersport kategorisinde Team SW1 Capital, teknele-
rin 16 tur yaparak, 73.09 deniz mili katettiği Evolution 
kategorisinde ise Cigarette The Fantastic 1 takımı bi-
rinci oldu.
Belediye adına Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü desteklerinden dolayı te-
şekkür plaketiyle ödüllendirildi.
Dünyanın en önemli ve prestijli spor organizasyon-
larından biri olan Powerboat P1 yarışları sayesinde 
İstanbul’un ve boğazın tarihi ve doğal dokusu tüm dün-
yaya tanıtılmış oldu. 

Trafik eğitiminde 
“interaktif” dönem başladı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü’nün yeni başlattığı proje ile 
trafik eğitiminde yeni bir dönem başlıyor. Bundan böyle çocuklar trafikle ilgili 
merak ettiği her şeyi internet üzerinden öğrenecek.

Çocukların	trafiğe nasıl baktıkları hakkında bir fi-
kir sahibi olmak için çalışmalar yürüten ve çocuk-

ları trafik hakkında bilinçlendirme gayretinde olan İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü, trafik 
eğitimine bambaşka bir bakış açısı getirerek interak-
tif sistemi devreye soktu.
Uygulamaya koyulan yeni sistemle çocuklar, 
http://tkmcocuk.ibb.gov.tr adresine girerek trafik 
konusunda öğrenmek istediği tüm bilgiye sahip ola-
bilecek. 
Siteye giren her çocuk, birbirinden keyifli yarışmalara 
katılarak hem trafik bilgilerini artıracak hem de hediye 
kazanma şansını yakalayacak. Ayrıca çocuklar, sormak 
istedikleri tüm soruları, paylaşmak istedikleri tüm ko-

nuları eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatına da sahip 
olacaklar. Türkiye de sadece trafik eğitimi ile alakalı ve 
sadece çocukların hedef kitle olarak alındığı tek online 
platform olan web sitesinde çocuklar, kendi yaptıkları 
şiir, resim ve hikâyeleri görecekler ve trafik konusunda 
tüm öneri ve şikâyetlerini bu ortamda kolaylıkla payla-
şabilecekler.
Trafik eğitiminin yanı sıra isteyen çocuklara, Topkapı 
Eğitim Parkı’nda uygulamalı olarak eğitim almaları için 
de çalışmalar yapılıyor. 
Uygulamalı eğitime katılmak isteyen çocuklar siteden 
başvuru yaparak istedikleri gün ve saatte Topkapı Eği-
tim Parkı’na gelerek siteden aldığı teknik eğitimi uygu-
lama şansını yakalıyor. 
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Florya Özürlüler Yaz Kampı 
şenlikle açıldı!
Bu yıl, 5 bin 280 özürlü ve özürlü yakını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
düzenlediği Florya yaz kampında ücretsiz tatil yapacak.   

daşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği bir hale getirmek 
için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için engelliler için uy-
gun olmayan hiçbir projeye onay vermeme kararı aldık ve 
uyguluyoruz. Yolları, kaldırımları, geçitleri, meydanları, ko-
nutları, spor tesislerini, eğitim kurumlarını engelli kullanı-
mına uygun yapıyoruz. Özürlü vatandaşlarımız için alçak 
tabanlı araçlarımızla tramvayları özürlülere uygun hale 
getirdik. Aldığımız yeni İETT otobüslerinin, tramvay durak-
larının özürlü vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği 
şekilde olmasına dikkat ettik. Yaptığımız kaldırımları en-
gelli vatandaşlarımıza göre dizayn ediyoruz. Üst geçitle-
rin en yoğunlarından başlamak üzere yürüyen merdiven-
li hale getirilmesini projelendirdik ve bunun çalışması de-
vam ediyor. KİPTAŞ ve TOKİ ile yaptığımız konutların gi-
riş katlarını özürlü vatandaşlarımızın kullanacağı şekilde 
inşa ediyoruz. Düzenlediğimiz konut satış kampanyala-
rında bu giriş katlarını özürlülere ayırıyoruz. Türkiye Omu-
rilik Felçlileri Derneği ile “engelsiz bir yaşam” parolasıyla 
birçok ortak proje hayata geçirdik. Bunların içinde “Akülü 
Tekerlekli Sandalye Yardım Kampanyası”na ayrı bir önem 
verdik. Bu kampanya çerçevesinde 1562 adet akülü te-
kerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıt-
tık. Kampanyamızı sürdürüyoruz. İnanıyorum ki değerli 
vatandaşlarımızın katkılarıyla bu yardımlarımız büyük bir 
hızla devam edecektir” diye konuştu.

	 Özürlüler	meslek	sahibi	oluyor!
Büyükşehir tarafından hayata geçirilen Özürlüler Merkez-
lerinin yaptığı faaliyetlerin temel amacının özürlülerin top-
luma bir yük olmasını engellemek, üretici olarak toplum-
sal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak olduğunu dile 
getiren Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Özürlülerin istihdamı noktasında kariyer destek eğitim-
leri ve mesleki rehabilitasyon çalışmaları sürdürüyoruz. 
İstanbul’un farklı semtlerinde açtığımız zihinsel özürlüler 
eğitim ve beceri kazandırma merkezleri ile gündüz bakım 
ve eğitimi ve meslek atölyelerinden oluşan 10 merkezle 
özürlü çocuklara hizmet veriyoruz. 2008 yılında başlatı-
lan karma eğitimler kapsamında, 6 bin 500 seans mesleki 
eğitim vererek her yıl yüzlerce gencimizi iş hayatına hazır-
lıyoruz. Takı tasarımından İngilizceye, bilgisayar işletmen-

liğinden ahşap boyamaya kadar pek çok branşta eğitim 
imkânı sağlıyoruz. Özürlü ve işvereni buluşturuyoruz. Şu 
ana kadar 485 özürlü bireyin istihdam edilmesini sağladık. 
Ayrıca, İŞKUR ile birlikte Çağrı Merkezi Eğitimi Projesi’ni 
hayata geçirdik. Böylece bu projelerle özürlülerimize hem 
gelir, hem de çağın gerekliliklerine uygun meslek kazan-
dırmayı hedefliyoruz. Özürlüler Merkezimiz içinde yer alan 
geniş kapsamlı sağlık ünitesinde, özürlülere yönelik tıbbî 
rehabilitasyon hizmetlerini tamamen ücretsiz olarak sür-
dürüyoruz. Yılda yaklaşık 30 bin seans psikolojik danış-
manlık ve fizik tedavi hizmeti sunuyoruz. Özürlü vatan-
daşlarımızı sosyal rehabilitasyon uygulamaları kapsamın-
da, tiyatro, sinema ve konserlere götürüyor; tarihi ve tu-
ristik mekânlara yapılan gezilere katılmalarını sağlıyoruz. 
Bu çerçevede 135 bin özürlü ve yakınına sosyal rehabili-
tasyon hizmeti verdik. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi olarak, özürlülere ve yaşlılara ulaşım hizmeti veriyo-
ruz. Bu amaçla 105 araçlık filomuzla, İstanbullu özürlüle-
re 2007-2009 yıllarında 130 bin kez ulaşım hizmeti sun-
duk. Bu sayıyı hızla artırıyoruz. Engelli vatandaşlarımız 
eğitim kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, banka-
lara, alışveriş yerlerine, gezi amaçlı yerlere bu araçlarla gi-
debiliyorlar. Özürlüler Merkezinde ihtiyaç sahibi özürlüle-
re, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, hasta altı bezi ve be-
yaz baston gibi birçok yardımlarda bulunuyoruz. Bu yar-
dım 45 bine ulaştı. Görme engelli vatandaşlarımızın oku-
ma ihtiyacını karşılamak üzere Eyüp Görme Engelliler 
Kütüphanesi’ni açtık. Ayrıca ‘Sesli Seyyar Kitap Projesi’ni 
hayata geçirmiştik. Görme engelli vatandaşlarımız artık 
kitaba çok daha kolay ulaşabiliyorlar. Özürlü insanlarımı-
zı spor etkinliklerine yönlendiriyoruz. Kendi ilçelerinde bu-
lunan Belediyemizin spor komplekslerinden ücretsiz şe-
kilde yararlanabiliyorlar. Sporla rehabilitasyon çalışmala-
rı kapsamında yılda bin 700 özürlü yüzme, jimnastik, judo, 
basketbol, okçuluk futbol faaliyetlerinden ücretsiz fayda-
lanıyor. Bir de Topkapı’da özürlü öğrencilerin de özel tra-
fik eğitimi alabileceği geniş kapsamlı bir trafik eğitim par-
kı oluşturduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bü-
tün bu projeleri hayata geçirirken amacımız özürlü vatan-
daşlarımızın dertlerine çare olmaktır. Hepsinin güzel yüz-
lerini güldürmektir.”

İstanbul	 Büyükşehir	 Belediyesi, özürlülerimize her yıl 
Nisan ve Ekim ayları arasında düzenlediği yaz kamp-

larında ücretsiz tatil yapma imkânı sunuyor. Bu yıl 5 bin 
280 özürlü ve özürlü yakını vatandaşlarımızın birlikte tatil 
imkânı bulacağı Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM) Florya Özür-
lüler Yaz Kampı,  Başkan Kadir Topbaş ile Vali Muammer 
Güler’in katılımıyla gerçekleşen şenlikle açıldı. 
Özürlü çocuklar tarafından üretilen el sanatları sergisi-
ni gezen Başkan Kadir Topbaş ve Vali Muammer Güler, 
engelli çocukların el emeği ve göz nuruyla yaptığı eser-
leri hayranlıkla gezdiler. Tuzla Zihinsel Özürlüler Kolbastı 
Ekibi’nin gösterisi, Küçükçekmeceli engellilerin halk oyun-
ları ve bağlama gösterileri de şenliğe katılanları coşturdu. 
Halk oyunu gösterilerine Başkan Topbaş ve Vali Güler de 
eşlik etti. Ümraniye Zihinsel Engelliler Okulu ‘Sıra Gece-

si’, İSÖM Öğretmenleri Müzik Gurubu’nun söylediği şarkı-
lar ile illizyon ve jonkyör gösterileri de şenliğe katılanlar-
dan büyük alkış aldı.

	 Başkan	Topbaş;	“Engelli	vatandaşlarımızın	da	yüzü	
gülsün	istiyoruz!...”
Florya Özürlüler Yaz Kampı Şenliği’nde konuşan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, özürlü vatan-
daşlarımızı üretici, mutlu bireyler haline getirmek için ça-
lıştıklarını belirterek, “Bu kamplarda özürlü vatandaşları-
mız yakınları ile beraber ücretsiz tatil yapabiliyorlar. Her yıl 
yaklaşık 5 bin 280 özürlü vatandaşımız bu imkândan ya-
rarlanıyor. Özürlü ve yakınlarına ücretsiz yaz kampı hiz-
metinden 2004 yılından bu yana toplam 15 bin İstanbullu 
özürlü ve özürlü yakını yararlandı. İstanbul’u özürlü vatan-
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Yeşil alan çalışmalarında 
artık “özürlüler” de 
çalışıyor…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Türkiye 
nüfusunun yaklaşık % 13’ünü oluşturan özürlülerin iş yaşamına aktif 
katılımını sağlamak için yeni bir çalışma başlattı. 

Park	ve	Bahçeler	Müdürlüğü tarafından başlatılan 
yeni uygulama ile özellikle mevsimlik çiçek dikimi 

ve yeşil alan bakımlarında özürlüler çalıştırılmaya baş-
landı. 
Olumlu sonuçlar alınan bu uygulama hakkında 
bir demeç veren Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet 
İhsan Şimşek; 

“Özürlü vatandaşlarımızın hayata tam katılabilmele-
ri için ekonomik bağımsızlıklarını sağlamaları gereklidir. 
Sayın Belediye Başkanımız Kadir Topbaş da 
özürlülerin istihdam edilmesi konusunda çok hassastır. 
Biz de zihinsel özürlü vatandaşlarımıza uygun olabile-
cek çiçek dikimi gibi yeşil alan düzenlemelerinde 
iş vererek onların ekonomik bağımsızlıklarını 
sağlamalarına yardımcı olmaya çalıştık” dedi.

Ümraniye Yaz Kampı 
izci eğitimine başladı 

Etiyopya, Gürcistan, Makedonya, 
Brezilya gibi ülkelerden de izci 

guruplarının katıldığı Ümraniye Aday 
İzci Eğitim Yaz Kampı, 16 Haziran’da 

ilk gurubun uğurlanmasıyla başladı.

İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi	Gençlik ve Spor Mü-
dürlüğü koordinasyonunda ücretsiz olarak bu yıl 6.’sı 

düzenlenen Ümraniye Aday İzci Eğitim Yaz Kampı ilk 
gurubun uğurlanmasıyla başladı. Ücretsiz olarak 9 dö-
nem halinde gerçekleştirilen ve 17 Ağustos 2009 tari-
hinde sona erecek olan yaz kampına 1994–2000 yılla-
rında doğan aday izciler katılabiliyor. 
Ümraniye izci yaz kampına her dönem SHÇEK ( Sos-
yal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ) ve Darülaceze-
li izciler de katılıyor. Bunun yanı sıra yurtdışından da mi-
safir izciler hemen her dönem iştirak ediyor. Etiyopya, 
Gürcistan, Makedonya, Brezilya ülkelerinden gelen izci-
lerin katıldığı kampta çocuklar, sınır tanımayan arkadaş-
lıklar ve dostluklar kurarak coşku ve enerji dolu yeni bir 
kamp dönemi geçirecekler. 
Ümraniye izci kamp alanında daimi olarak ambulans ve 
sağlık ekibi bulunuyor. Ayrıca, kamp alanı her türlü ha-
şereye (kene, böcek vs.) karşı düzenli olarak ilaçlanıyor. 
Kampın farklı noktalarına yerleştirilen kameralar aracı-
lığıyla veliler çocuklarını kamp süresince izleyebiliyorlar.  
İzcilik kampında verilen eğitimlerle çocuk ve gençlerin 
sosyalleşmeleri, ekip halinde çalışma becerilerini geliş-
tirmeleri, öğrenme şevki ve keşfetme duygusu ile doğayı 
ve çevreyi sevmeleri, doğa şartlarına uyum sağlayarak 
koşullara uygun yaratıcı fikirler ortaya koyabilmeleri ve 
analitik düşünme becerisine sahip olmaları amaçlanıyor.

İlk olarak 2004 yılında başlayan izcilik faaliyetleri her ge-
çen gün artan bir katılım ve başarı ile devam ediyor. 2004 
yılından bu yana yaklaşık 100 bin izci sayısına ulaşıldı. 
Ümraniye yaz izci kampında genç izcilere;
Binicilik, Kano ve Kürek, Temel İzcilik Bilgileri, Arama 
Kurtarma, Tırmanma Duvarı, Yüzme, Çevre-Orman, Re-
sim, Müzik, Bisiklet, İlk Yardım, Badminton, Kişisel Ge-
lişim, Telsiz ve Haberleşme, Trafik, Tiyatro, Pentatlon, 
Balıkçılık, İtfaiye eğitimleri veriliyor. 

Detaylı	bilgi	için;
Telefon: (0212) 455 16 67 - 455 16 70
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	 Sizi	tanıyarak	başlayabilir	miyiz?
 

01.01.1947 İzmir doğumluyum. Turizm ve gıda sektö-
ründe yönetici olarak görev aldım. Uzun yıllar yurtdı-

şında ticaret yaparak yaşadım. Mesleğim işletme olup 3 
dönemdir Mahalle muhtarlığı yapmaktayım. 
 
Eğitim	seviyesi	ve	gelir	düzeyi	yüksek	bir	mahallede	
üçüncü	dönem	muhtarlık	seçimini	kazandınız.	Bu	ba-
şarıyı	nasıl	sağladınız?

3 dönemdir muhtarlık seçimlerinde başarılı olmamı, say-
gı, sevgi ve özveriyle titiz bir şekilde hizmet anlayışına 
sahip olmama bağlıyorum ve bu vesile ile de tüm ma-
halle sakinlerine bana verdikleri destekten ötürü teşek-
kür ediyorum. 
 
	 Mahalleniz	 Beşiktaş	 sınırları	 içinde	 yapılanan	 en	
yeni	yerleşim	yeri.	Mahallenizi	genel	olarak	tanıtır	mı-
sınız?

Yapılanması en yeni mahallelerden olan Akat mahalle-
sinde daha çok site tipi yerleşim yaygın olup, yaklaşık 
13 bin seçmen ve 19 bin nüfusa sahibiz. İlçemizin en bü-
yük kültür merkezi olan Mustafa Kemal Kültür Merkezi 
ile Akatlar Kültür Merkezi mahallemiz sınırları içerisinde 
yer alıyor. Sadece mahalle halkı değil tüm ilçe sakinle-
ri burada yapılan etkinliklerden istifade edebiliyor. Ma-

hallemizdeki 3 devlet okulu ile 2 özel okul ve meslek li-
sesi eğitim konusundaki tüm ihtiyaçlara cevap vermek-
tedir. Akat, Beşiktaş ilçesinin en fazla yeşil alana sahip 
mahallesidir. 15’in üzerinde bakımlı park bulunmakta ve 
her mevsim türlü etkinliklerin yapıldığı Sanatçılar Parkı 
da bunların içerisinde yer almaktadır. 
 
	 Mahallenizin	belli	başlı	sorunları	ve	sizin	bu	sorunla-
rı	çözüm	için	projeleriniz	neler?
 
Mahallemizin en büyük sorunu otopark eksikliğidir. Be-
lediyemizin projeleri içerisinde yer alan yeraltı otopark-
larının hizmete girmesi ile bu sorunun çözüleceğine ina-
nıyorum.
 
	 Büyükşehir	 Belediyesi’nden	 mahalleniz	 için	 yapıl-
masını	istediğiniz	bir	şey	var	mı?
 
Büyükşehir Belediyemizden ilk olarak mahallemiz sınır-
ları içerisinde bulunan Karanfilköy’ün daha yaşanılır bir 
hale getirilmesi için hazırlanan ve henüz uygulamaya 
geçmemiş olan projelerin hayata geçirilmesini ve bunlar 
yapılırken yaşayan sakinlerin mağdur edilmemesini isti-
yoruz. 
 
Bir diğer isteğimiz ise, mahallemiz içerisinde bulunan 
Karanfilköy, Gazeteciler ve Narin Siteleri için durak kal-
kışlı otobüsler konularak araç sayısının arttırılması.

Beşiktaş ilçesinin en yeşil mahallesi Akat’ın üç dönemdir muhtarlığını 
yürüten Murat Tayfun Kirmanlı, başarısını saygı, sevgi ve özveriyle titiz bir 
şekilde hizmet anlayışına bağlıyor.
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Şimdi “Kültür”lü 
olma zamanı

Ticari yaşamındaki 
başarıyı muhtarlığa taşıdı 

Yayınladığı her eserde İstanbul’un 

gizli hazinelerini ve farklı güzelliklerini 

ortaya çıkaran Kültür A.Ş. 

Başkan Kadir Topbaş’ın 

tam desteğini alarak,  

“Şimdi Kültür’lü Olma Zamanı” sloganıyla 

kitap satış kampanyası başlattı.

Her	biri	çok	zengin	içeriğe	sahip	kitapların setler ha-
linde sunulduğu satış kampanyası 15 Temmuz’da 

başladı. 15 Kasım tarihine kadar devam edecek kam-
panya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gö-
rev yapan yönetici, bürokrat ve personeli kapsıyor.
Prestij kitap yayıncılığında bir marka haline gelen Kül-
tür A.Ş., alanlarında ödül kazanmış eserlerini, 5 farklı 
set ile (Prestij	Tam	Takım,	Sesli	ve	Görüntülü	Yayınlar	
Koleksiyonu,	Meraklısına	İstanbul	Koleksiyonu,	Eko-
nomik	Kültür	Seti,	Bilim	ve	Kültür	Seti), kitapseverle-
rin beğenisine sunuyor.  1.000 başvuru ile sınırlı olan 
kampanyada prestij kitaplara %35 indirim ve 5 taksit 

imkânı ile sahip olma olanağı tanınıyor. Katılımcılara ay-
rıca, kampanya sonuna kadar geçerli olacak Yerebatan 
Sarnıcı, Miniaturk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’ne 
çift kişilik giriş bileti de hediye ediliyor. Şimdilik İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik düzen-
lenen taksitli kitap satış kampanyası yakında tüm İs-
tanbulluları kapsayacak. 

Detaylı	bilgi	için:	
İBB Kültür A.Ş. Kurumsal Pazarlama Bölümü
Tele faks:0212 674 84 71       
Gsm:0532 582 10 36     e-posta:kampanya@kultursanat.org



101	GEMİ
İDO Yayınları’ndan çıkan “101 Gemi” kitabı,  fark-

lı dönemlere damgasını vurmuş gemileri ve ilginç 
hikâyelerini anlatıyor; Türk denizcilik geçmişine ışık tu-
tuyor. Tarihçi Murat Koraltürk tarafından kaleme alı-
nan “101 Gemi” kitabında, Şirket-i Hayriye’nin ilk dö-
nemlerinden İzmir vapurlarına, Boğaz’ın emektar yan-
gın söndürme gemilerinden Van ve Bitlis gemilerine, 
Osmanlı Saltanat Yatları’ndan Atatürk’le özdeşleşmiş 
Savarona’ya kadar birçok farklı geminin üretimine, ya-
şadıkları kazalara ve gemilerin bugünkü durumlarına 
dair tarihsel tüm bilgiler yer alıyor.  

BOĞAZİÇİ’NDE	ASIRLIK	SEYAHAT	
Belgelerle	Şirket-i	Hayriye	
İDO Yayınlarından okuyucusuyla buluşan bir diğer kay-
nak niteliğindeki eser, Boğaziçi’nde	Asırlık	Seyahat ki-
tabı.... 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazır-
lanan Boğaziçi’nde Asırlık Seyahat: Belgelerle Şirket-i 
Hayriye isimli çalışmada; dönemin padişah fermanları, 
şirketin mali yapısı, tarifeler, biletler gibi tarihe düşülen 
izler, ilk kez gün yüzüne çıkıyor… 
Alanında önemli bir kaynak çalışma olan Boğaziçi’nde 
Asırlık Seyahat kitabı titiz araştırmalar sonucu orta-
ya çıkartılan ve bugün sadece isimleri ile resimleri ka-
lan dönemin ihtişamlı vapurlarına ait bilgi ve belgelerle 
okur severlerini tarihi bir yolculuğa çıkartıyor. 

OSMANLI	BAHRİYESİNİN	MAZİSİ
Türk Denizcilik Tarihi’nde önemli bir yeri bulunan Bahri-
yeli Ressam Hüsnü Tengüz’ün suluboya ve karakalem 

çalışmalarından oluşan “Osmanlı	Bahriyesinin	Mazisi”	
adlı eser İDO yayınları tarafından yeniden basıldı. 
Kitapta, kendisi de Bahriyeli olan Ressam Hüsnü Ten-
güz’ ün 1900‘lerde yaptığı suluboya ve karakalem eser-
ler ile denizcilik tarihinin önemli olayları kronolojik ola-
rak aktarılıyor. 
Kadırgalar devrinden itibaren Osmanlı Denizcilik 
Tarihi’nde yer alan önemli kişi, kurum ve savaşları oku-
yucuya sunan eser, bu özelliği ile resimli tarih albümü 
niteliği taşıyor. Tarihçi-araştırmacı-yazar Prof. 
Dr. İskender Pala’nın sunumuyla yayınlanan kitap-
ta, ressam Hüsnü Tengüz’ün denizcilikle ilgili anıları ile 
anekdotlarına da yer veriliyor. 

MAVİ	SULARA	SEYİR	
İDO,  çocuklara deniz sevgisini aşılamak amacıyla ünlü 
çizer Behzat Taş’ın imzasıyla	 ‘Temiz	 Çevre’,	 ‘Efsane	
Gemi	ve	 İskeleler’,	 ‘Marmara	ve	Boğaziçi’	 ile	 ‘Deniz-
cilik	Tarihimiz’ adlı dört kitapçıktan oluşan, ilköğretim 
okullarında kaynak olarak da kullanılabilecek, her biri 
16 sayfadan oluşan çizgi kitapçık seti hazırladı. 
Denizlerin iki sevimli fi gürü yunus ve martının başka-
rakter olarak yer aldığı setteki  ‘Temiz Çevre’ kitapçı-
ğında,  suyun denizleri, nehirleri, gölleri nasıl oluştur-
duğu,  yüzyılın en değerli doğal kaynağı olan suyu na-
sıl korunması gerektiği ve küresel ısınma hakkında bil-
gi veriliyor. 
Deniz ulaşımının Osmanlı döneminden İDO’ya gelişim 
sürecinin anlatıldığı ‘Efsane Gemi ve İskeleler’ kitapçı-
ğında gemi yapımı, tarihi iskeleler ve deniz ulaşımının 
efsane gemisi Suhulet anlatılıyor. 
Çocuklara Marmara ve İstanbul’da yaşamanın de-
ğerini hissettiren serinin üçüncü kitabı ‘Marmara ve 

Boğaziçi’nde ise Marmara Denizi’nde yaşayan deniz 
canlıları, İstanbul’un bitki örtüsü ve içinden deniz geçen 
şehrin kıyıları hakkında bilgiler veriliyor.

KAYIKLAR
Araştırmacı - Yazar Mehmet Mazak’ın Osmanlı arşi-
vinde yer alan belgelere dayanarak hazırladığı “Eski	
İstanbul’da	Deniz	ulaşımı	KAYIKLAR” adlı kitap, deniz 
ulaşımının kent yaşamındaki yeri, dönemin hikâyeleri 
ve resimleriyle günümüze aktarıyor. Eserde, İstanbul’un 
deniz ulaşım tarihinin yanı sıra, dönemin kültürü, tica-
ri hayatı ve gündelik yaşantısı hakkında bilgilere de yer 
veriliyor. 

İSKELELER	ŞEHRİ	İSTANBUL	
Merhum gazeteci Eser Tutel tarafından 2007 yılında 
kaleme alınan eser, İDO Yayınları tarafından kitaplaş-
tırılarak İstanbulluların kütüphanelerine değerli bir eser 
olarak sunuluyor. İstanbul’u ve İstanbullunun yaşamını 
görsel bir zenginlik ile sunan 
“İskeleler	 Şehri	 İstanbul”, tarihsel bilgilerin ışığında 
kentin en güzel noktalarındaki iskelelerin dünden bu-
güne geçirdiği değişimi de gözler önüne seriyor. 
İskelelerin İstanbul yaşamındaki büyük önemini anlata-
rak başlayan kitap; Adalar, Boğaziçi’nin Rumeli ve Ana-
dolu Kıyıları, Marmara Kıyıları, Galata Köprüsü ve Haliç 
Hattı İskeleleri’ni kapsayan 7 ayrı bölümden oluşuyor. 

VAPURLARDA	YAŞATILANLAR	
“Denizciler, gemilerin ruhlarının ve mizaçlarının ,taşıdık-
ları adlarda saklı olduğuna inanır”. İstanbul’un kültür sa-
nat yaşamına desteğini sürdüren İDO bu yaklaşımdan 
yola çıkarak,  “Vapurlarda	Yaşatılanlar” adlı kitapçıkla, 

vapurlara adını veren 23 ismin yaşam hikâyelerini yol-
cularına aktarıyor. 
Barış Manço, Prof. Dr. Aykut Barka, Mehmet Akif Er-
soy, Zübeyde Hanım gibi bildiğimiz   isimlerin yanı sıra, 
Atatürk’ü 61 saat süren zorlu bir yolculukla Samsun’a 
ulaştıran Bandırma Vapuru’nun kaptanı İsmail Hakkı 
Durusu, Kıbrıs şehidi gazeteci Adem Yavuz Şehit Temel 
Şimşir ve daha bir çok gizli kahraman, “Vapurlarda Ya-
şatılanlar” adıyla yeniden hayat buluyor. 
 İstanbul’un en bilindik sembolü vapurlarda, isimleriy-
le yaşayanların gizli kalmış  hikâyelerini aktaran İDO,  
kitapçıktaki yaşam öyküleriyle, vapurların tarihine de 
kısa bir yolculuğa çıkarıyor.

ŞİRKET-İ	HAYRİYE	
İstanbul’da iki yaka arasında ulaşımını sağlamak için 
1800’lü yıllarda kurularak uzun yıllar faaliyet gösteren 
Şirket-i Hayriye’nin Öyküsü , İDO’nun katkılarıyla kitap-
laştırıldı. Kaynak niteliğindeki eser,163 yıllık bir seyahat 
tarihinin seyrini; belgeleri, resimleri ve bu uzun deniz 
öyküsünün kahramanlarıyla sunuyor. 
Bir Şirket-i Hayriye Efsanesi olan Yandan Çarklı Vapur-
lar, o dönemi yaşamamış kuşaklara, geçmişe dair izler 
sunuyor. 
“Herkesin bir vapur hatırası vardır”   diye başlayan Pirinç 
bacalı vapurların öyküsünde, savaş günlerinden meh-
taplı gecelere Şirket-i Hayriye vapurlarının sosyal ve si-
yasal yaşamdaki yeri de anlatılıyor. İstanbul’un simge-
si haline gelen bu nostaljik deniz araçlarının ünlü kap-
tanları, o dönemin siyasi yapısında beklenmedik şekil-
de öne çıkan  kadın kahramanlar, kitapta tarihe iz bıra-
kan isimler arasında yer alıyor. 

İDO’nun yayınladığı kitaplar, geçmişten 
günümüze Türk denizcilik tarihi ve 
kültürünü gelecek nesillere aktaran; 
bu kültürün daha da zenginleşmesini 
sağlayacak titiz birer çalışma örneği.  
Bugüne kadar yayınlanmış eserlere 
toplu bir bakış, Türk Denizciliği’ni daha 
yakından tanıma imkânı sunuyor.

İDO Türk Denizciliği’nin
kitabını yazdı!
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Şehir Tiyatroları’na 
yeni ödüller… 
Profesyonel kadrosuyla Türk ve dünya tiyatrosunun seçkin eserlerini 
sahneye koyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 
“Dinmeyen Alkışlar” oyunuyla başarısını bir kez daha taçlandırdı.  

İ.B.B.	Şehir	Tiyatroları sahnelerinde 2008-2009 sezo-
nunda oynanan “Dinmeyen Alkışlar” isimli oyun, 34. İs-

met Küntay Tiyatro Ödülleri’nde üç ödül birden aldı.  
Tiyatromuzun ve sinemamızın unutulmaz isimlerinden, 
1981 yılında yitirdiğimiz Cahide Sonku’nun sanat yaşa-
mının, evliliklerinin ve son yıllardaki yalnızlığının anlatıl-

dığı “Dinmeyen Alkışlar“a İsmet Küntay Tiyatro
Ödülleri’nde;  

Yılın	En	İyi	Oyun	Yazarı	Ödülü: Gülsün Siren Kınal, 
Yılın	En	İyi	Kadın	Oyuncu	Ödülü: Aslı Seçkin,
Yılın	En	İyi	Giysi	Ödülü:	Ayşen Aktengiz’e verildi…

İnternet ayaklandı; 
“Belnet Otobüsü” 
İstanbul’un her yerinde...
Hizmet ağını sürekli genişleten İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
“mobil internet merkezleri” ile yine bir ilke imza attı. 
Son teknoloji ürünleri ile donatılan “belnet otobüsü” İstanbul’u dolaşarak her 
yerde hizmet sunuyor. 

İstanbul	 Büyükşehir	 Belediyesi	 Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünye-

sinde faaliyet gösteren Belnet İnternet Erişim Merkez-
leri, yeni uygulamaya koyduğu “mobil internet merkez-
leri” ile İstanbullunun bilgiye erişimini kolaylaştırıyor.
Mercedes Benz sponsorluğunda “Belnet Şimdi Her Yer-
de” sloganıyla yola çıkan Belnet Otobüsü, İstanbul’un 

tüm ilçe, belde ve köylerinde vatandaşımıza ücretsiz, 
kaliteli ve nezih bir ortamda hizmet verecek. 
Güvenli, içerik filtreli, engelli vatandaşlarımız için özel 
rampalı ve klimalı donanıma sahip olan otobüs,  yaş ay-
rımı yapmaksızın tüm İstanbul halkının bilişim, tekno-
loji ve internet imkânlarından rahatlıkla yararlanması-
nı sağlıyor.
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İhale GündemiBulmaca Temmuz 2009
İHALE TARİH/SAATİ TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE İÇERİĞİ

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adına	Sahibi Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Dereli Genel	Yayın	Yönetmeni	Ahmet Faruk Yanardağ	Sorumlu	Yazı	İşleri	Müdürü	Bahadır Celepoğlu 
Fotoğraf	Editörü	Belkiye Danakıran	Yayın	Kurulu	Fatih Bayraktar, Cengiz Öztürk, Tuğrul Tuna, Hayrettin Vural 	Adres:	İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi/Saraçhane	Tel:	(0212)	455	14	50		istanbulbulten@ibb.gov.tr
	Yapım:	İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi,	Kültür	A.Ş.	Baskı-Cilt:	Zaman Gazetesi	Baskı	Tesisleri	Tel: (0212)	454	1	454				İstanbul	İhale	ve	Duyuru	Bülteni,	yerel	süreli	bir	yayındır.

06/08/2009	11:00		 Güvenlik	Müdürlüğü	 4734	S.	K.İ.K.	19.	Mad.	Göre	Açık	İhale	Usulü	16	Aylık	Süre	İçin	631	Kişilik	Özel	Güvenlik	
		 	 	 Hizmeti	Alım	İşi

10/08/2009	10:00	 Kültür	Müdürlüğü		 4734	S.	K.İ.K.	19.	Mad.	Göre	Açık	İhale	Usulü		21	Ağustos-22	Eylül	2009	Tarihleri	Arasında		
		 	 	 Feshane’de	Gerçekleştirilecek	“2009	Yılı	İstanbul	Ramazan	Etkinlikleri	Kandiller	Yanarken”	
		 	 	 Organizasyonu	Hizmet	Alımı	İşi

13/08/2009	10:30		 Altyapı	Hizmetleri	Müdürlüğü	 4734	S.	K.İ.K.	19.	Mad.	Göre	Açık	İhale	Usulü	İstanbul	Genelinde	Yol	Ve	Kavşakların	Asfalt		
		 	 	 Kaplama,Bakım	Ve	Onarım	Yapılması	İnşaatı

19/08/2009	10:00		 Sosyal	Ve	İdari	İşler	Müdürlüğü	 4734	S.	K.İ.K.	19.	Mad.	Göre	Açık	İhale	Usulü	13	Kalem	Hizmet	Aracı	Kiralanması	
		 	 	 Hizmet	Alumı	İşi

21/08/2009	10:00		 Gençlik	Ve	Spor	Müdürlüğü	 4734	S.	K.İ.K.	19.	Mad.	Göre	Açık	İhale	Usulü	2009	Yılı	31.	Kıtalararası	Avrasya	Maratonu	
		 	 	 Organizasyonu	Hizmet	Alım	İşi

21/08/2009	10:30	 Gençlik	Ve	Spor	Müdürlüğü	 4734	S.	K.İ.K.	19.	Mad.	Göre	Açık	İhale	Usulü		2009	Yılı	Muhtelif	Spor	Organizasyonu	
		 	 	 Hizmet	Alım	İşi

24/08/2009	10:00		 Eğitim	Müdürlüğü		 4734	S.	K.İ.K.	19.	Mad.	Göre	Açık	İhale	Usulü		2009-2010	Yılı	İçerisinde	İbb	Bünyesinde	
		 	 	 Çalışan	Personelin	12	Ay	-06	Yaş	Arası	Çocukları	İçin	Kreş	Ve	Anaokulu	Eğitim	Hizmeti	Alımı	İşi

	Çengel	Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine gönderen ilk	iki	kişiye,
Miniaturk’te keyifl i bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...

Geçen sayının anahtar sözcüğü, “İstanbul’u	demir	ağlarla	ördük”ü doğru yanıtlayan ilk iki okurumuz;
Sacide	Celayir,	Metin	Aksu	Miniaturk’te keyifl i bir gezinti kazandılar. 
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