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48 yeni okula görkemli açılış
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Sevgili İstanbullular

H

ep birlikte sevgi ve kardeşlik duygularını paylaştığımız bir Ramazan Bayramı’nı geride bıraktık. Belediyecilik hizmetlerinin önem ve hassasiyeti gereği bayram, tatil, düğün, dernek demeden 365 gün 24 saat prensibiyle görev başındayız.

Artık dünya kenti hüviyetini kazanan İstanbul, her alanda çekim merkezi oldu. Sanayi, ulaşım, turizm, finans, kültür ve daha birçok başlıkta önemli
bir merkez yapma sevdasıyla hizmet ettiğimiz İstanbul’a, bir yıl gibi kısa sürede inşa ederek kazandırdığımız İstanbul Kongre Merkezi hayırlı olsun.
Özellikle projeyi yetiştirmek istediğimiz “2009 Dünya Bankası IMF Guvernörler Toplantısı”na çok başarılı bir organizasyonla ev sahipliği yaptığımıza inanıyorum. Harbiye Kongre Vadisi projesini diğer eklentileri ile de tamamlamamıza az kaldı. Son hazırlıkları devam eden Muhsin Ertuğrul Sahnesi ile projeye dahil ettiğimiz Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu bittiğinide İstanbul, şanına yakışır bir merkeze sahip olacak.
Şehrin imajını ilgilendiren yatırımları yaparken, en temel ihtiyaçlardan biri olan eğitimi asla ihmal etmedik, etmeyeceğiz. 5.5 yıldır İstanbul’un her köşesinde başlattığımız eğitim tesis inşaatlarını teker teker hizmete almak bana büyük kıvanç yaşatıyor. Sayın Başbakanımızın da katıldığı törenle
hizmete alınan 48 yeni eğitim kurumu donanımlı ve vizyon sahibi yeni nesillerimizin yetişmesine katkı sağlayacak inşallah. Bu inançla ekibimle birlikte gelecek neslin karşılaşabileceği bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceğim.
Bu satırları yazarken, İstanbul halkıyla birlikte karar aldığımız ve hayata geçen işlerden bahsetmek bana büyük mutluluk yaşatıyor. Zira, ilk üçünü
daha önce Boğaz’ın sularında yüzdürmeye başladığımız; “Haydi İstanbul Vapurunu Seç” kampanyasında seçilen 4 nolu vapurun 4 ve 5.’si olan Sarıyer ile Beykoz’u Başbakanımızla birlikte hizmet aldık. Semt isimleri vererek hizmete aldığımız yeni vapurlar, uluslararası İstanbul markasının inşasında önemli adımlardan birini oluşturuyor.
Bu düşüncelerle sizleri, yürüttüğümüz hizmetlerin haberini veren yeni bültenimizle baş başa bırakıyorum. Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim.
Saygılarımla
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Türkiye’nin
en büyük
kongre
merkezi
açıldı

İstanbul, Haliç Kültür Merkezi’nin ardından 2010 AB Kültür Başkentliğine
yakışan dev bir yatırım daha kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından inşa edilen Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Türkiye’nin en büyük kongre ve kültür merkezi İstanbul Kongre Merkezi, Başbakan Erdoğan ve Başkan
Topbaş’ın da katıldığı görkemli törenle açıldı. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ev sahipliği yaptığı törene Fransız Senato Başkanı Gerard
Larcher, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Muammer Güler, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile bazı
İstanbul Milletvekilleri, Fransız senatörler, Büyükşehir
Bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Toplam 19 bin metrekarelik alana ve 120 bin metrekarelik inşaat alanına sahip İstanbul Kongre Merkezi, ilk
olarak 28 Eylül – 8 Ekim tarihlerinde İstanbul’da yapılan“ 2009 Dünya Bankası IMF Guvernörler Toplantısı”na
ev sahipliği yaptı. Daha önce birçok başarılı organizasyona başarıyla ev sahipliği yapan İstanbul, yaklaşık 20
bin kişinin katılımıyla düzenlenen IMF toplantısında bir
kez daha dünyanın önemli kararlarının alındığı lider şehir oldu.

re Merkezi’nin yapımları bize nasıp oldu. Medeniyet yarışı bunlarla yapılır. Kültürde, sanatta sıçramayı yapamazsanız, medeniyet yarışında yoksunuz. O bakımdan
bu salonların anlamı çok büyük. Türkiye, yeniden tarihe
dönüyor, yeniden ayağa kalkıyor. Çünkü benim ülkemde ne yazık ki 10 yılları aşan sürede başlayıp da bitirilemeyen eserler var. Artık bunlar geride kaldı” diye konuştu.
Türkiye’nin IMF ve Dünya Bankası toplantısına hazır olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam
etti; “Amerika dışında 3 yerde IMF ve Dünya Bankası
toplantısı yapıldı bugüne kadar... Yıl 1955 bir kez daha
Türkiye’de yapıldı. Sonra Singapur. 3. kez de 6-7 Ekim
tarihlerinde İstanbul’da, bu salonda, bu kongre merkezinde yapılacak. Peki, nasıl oldu bu? Nasıl aldınız bunu?
IMF ile birçok görüşmelerimiz var. Bunlar da devam ediyor. Bütün bu görüşmelerin arasında bir taraftan bu yarışın içerisinde şurayı yaptık. Ve hepsinden öte yerin dibinde adeta bir şehir kuruldu. Tarihte bunun benzerleri
vardır ama bakın şimdi de bu adım atıldı.”
Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nun yıkımıyla alakalı açıklamalarını yaptığı zaman bazı çevrelerin adeta kıyamet kopardıklarını ifade eden Erdoğan, “Biz daha güzelini, daha iyisini burada yapacağız. 600 kişilik bir salon olacak, sahne çok daha farklı olacak dediğimiz zaman buna inanmadılar. Olumsuz kampanyalar yaptı-

Başbakan Erdoğan; “İstanbul kongrede ilk 10’a girecek…”
Törende konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
çatısı altında bulunulan eserin yerin altında 7 kat, yerin
üstünde de 5 kat olmak üzere 120 bin metrekarelik bir
alan olduğunu ve anlaşma süreleriyle birlikte ele alındığında bir yıl gibi kısa bir zamanda bitirildiğini belirterek, “Haliç Kongre ve Kültür Merkezi ile İstanbul Kong-

lar. Peki bu olumsuz kampanyaları yapanlar, Muhsin Ertuğrul bitti acaba hangi yüzle gelip diyecekler ki ‘Nasıl
olmuş’. Ne derlerse desinler biz yolumuza devam ediyoruz aynı kararlılıkla... Sanat camiasının temsilcilerine
söylüyorum, bizi yanlış anlamaya devam etmeyin bırakın bu işleri. Yeter ki siz sanata ideolojileri değil, sanata fikrinizi, düşüncenizi katın da bu ülkeye bir şeyler kazandırın” diye konuştu.
Yeni yapılan kongre merkezi ile Lütfi Kırdar’ın bütünleştiğini ve tünel geçitleriyle birbirine bağlandığını, Muhsin
Ertuğrul ile zaten yan yana olduğunu kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Şimdi Cemil Topuzlu ile
de burayı bütünleştireceğiz. Sadece açık hava tiyatrosu olarak görev yapmayacak. Onun üstünü de mobil açılıp kapanan bir çatıyla örteceğiz. Kışın da oradan
istifade eder hale geleceğiz. Böylece bu bölgede yapılan etkinlikler uluslararası noktada bir şey olduğu zaman, ‘Acaba şu olur mu, olmaz mı’ diye bizi düşündürtmeyecek. Bunların hepsi rahatlıkla bu bölgede yapılabilir. Böyle dev bir eser bir yılda biterken, Atatürk Kültür
Merkezi’nin temelinin 1946 yılında atıldı ve 1969 yılında
açılabildi. Farkı anlatmaya gerek var mı? Halep oradaysa arşın burada. Türkiye’deki yapılan kongrelerin yüzde
85’inin İstanbul’da gerçekleşiyor. İstanbul, artık dünyada ve Avrupa’da farklı bir konuma yükseliyor. İstanbul,
artık dünya kenti ve adını duyurmuş durumda. 1998 yı6

lında kongre turizmi alanında dünyada 49. sıradayken,
2008’te 15. sıraya yükseldi. Bu yatırımla artık Türkiye
ilk 10’a adaydır. İstanbul, dünyada kongreler denince ilk
akla gelen 20 şehir arasında yer alıyor. Hedef önce ilk
10’a girmek, sonra ilk 5’e girmek. Göreve geldiğimizde
12 milyon olan turist sayısı 26 milyona çıktı ve 8,5 milyar dolar olan turizm geliri de 22 milyar dolara yükseldi.”
Hedef 10 milyon turist…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da
İstanbul Kongre Merkezi’nin Türkiye’nin en büyük kongre merkezi olduğunu ve Muhsin Ertuğrul Sahnesi ile birlikte 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’un kültür hayatına taze bir soluk getireceğini belirterek, “İstanbul,
bütün dünyayı saran ekonomik risk tablolarına rağmen
hala cazibesini koruyor. Yatırımcılar tarafından ‘fırsatlar şehri’ olarak nitelendirilmeye devam ediyor. İstanbul,
değişimini büyük bir hızla gerçekleştiriyor. Artık bir sanayi kenti yerine daha nitelikli işgücü ihtiyacına cevap
veren, bir kongre, fuar, moda, sanat, eğitim, sağlık ve finans kenti oluyor” diye konuştu.
Aldığı turist sayısı bakımından 2002 ile 2008 yılları arasında yüzde 350 büyüme gösteren İstanbul’un geçtiğimiz yıl Londra ve Paris’ten sonra, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen 3.büyük şehri olduğuna dikkat çeken Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bugün İstan7

bul, uluslararası toplantı ve kongre pazarındaki önemli destinasyonlar arasında yer alıyor. Barselona, Viyana, Paris, Roma, Hong Kong gibi önemli kongre şehirleri ile yarışacak seviyeye ulaştı. İstanbul kongre turizminde birinci lige çıktı. 1999 yılında 23 kongre yapılan İstanbul’da bu gün gururla söylüyorum ki, 72 kongre yapılıyor. İstanbul, kongre turizmi açısından dünyada
1998 yılında 49. iken 2008 yılında ise sıralamada 15’e
yükseldi. Yani İstanbul, Kongre Turizminde ilk 20’de yer
alarak 1. ligdeki yerini korumaya devam ediyor. Sütlüce
Kültür Merkezi, Kongre Vadisi gibi çok önemli eserlerle hedefimiz, Kongre Turizmi açısından Avrupa’da ilk 5,
dünyada ise ilk 10 arasına girmektir. Asya ve Avrupa’yı
birbirine bağlayan bu eşsiz şehir, dünyanın gidilmesi
gereken 10 şehri arasında ilk sıralarda yer alıyor. 2010

Avrupa Kültür Başkenti İstanbul için 10 milyon turist
hedefliyoruz.”
Topbaş, Proje kapsamında yenilenen Muhsin Ertuğrul
Tiyatrosu’nun inşaatına bundan bir yıl önce çok büyük
tartışmalar eşliğinde başlandığını hatırlatarak, “Tiyatronun yıkılıp yeniden yapılmayacağını söyleyenler oldu.
Bu projenin 2010 Avrupa Kültür Başkentliği’ne yetişmeyeceğini iddia edenler oldu. İşte bugün burada bütün bu iddiaların, yaşanan tartışmaların ne kadar yersiz
olduğuna hep beraber şahit oluyoruz. İstanbul Kongre Merkezini 12 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak
şehrimizin hizmetine sunuyoruz. İstanbul Kongre Merkezi şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Törende konuşmanın ardından Başbakan Erdoğan,
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Fransız Senato Başkanı Gerard Larcher, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Muammer Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bazı İstanbul milletvekilleri ile Fransız senatörler sahneye çıkarak, merkezin açılışını kurdeleyi keserek gerçekleştirdi. Törende
Yekta Kara ile Ali Taygun tarafından hazırlanan “Farkların Ahengi” adlı 30 dakikalık gösteride orkestradan
mehter takımına, Karadeniz folklor ekibinden sema
gösterisine kadar birçok etkinlik de bir arada sunuldu.

tiği tünelin toplam uzunluğu 485 metre. Bu alanda sadece acil durumlar için servis yolu bağlantısı yapılacak.

Trafik yeraltına alındı
Tüm İstanbulluların yanı sıra ulusal ve uluslararası platformda hizmet verecek kongre merkezini trafikten
arındırmak ve bütünlüğü sağlamak için bir tünel de yapıldı. Tünelin üzerinde çok amaçlı sergi alanları oluşturuldu. Kongre Merkezi’nde yer altına alınan trafiğin geç-

da 500 metrekare ile 1300 metrekare arasında değişen

330 milyon liraya mal oldu
Temeli 14 Şubat 2008’de atılan ve 7 kat yer altı + 5 kat
yer üstü olarak inşa edilen kongre merkezinin toplam
maliyeti 330 milyon TL. Son sistem teknolojinin kullanıldığı ve canlı yayın ile simültane çeviri odalarının da olduğu merkezde, 3 bin 500 kişilik çok amaçlı salon dışınfarklı büyüklüklerde 5 adet salon bulunuyor. IMF Guvernörler Toplantısı için 1000 adet 20 metrekare büyüklüğünde çalışma ofisleri oluşturulan kongre merkezi 850
araç kapasiteli otoparka sahip.
9

“10. Ulaşım Şurası”
İstanbul’da yapıldı
Türkiye’nin mevcut ulaşım sorunları, bu sorunların çözümü için
yeni yaklaşımlar ile ulaşım altyapısının gelecek onyıllardaki hedeflerinin
masaya yatırıldığı 10. Ulaşım Şurası İstanbul’da yapıldı.

H

edef 2023” sloganıyla gerçekleştirilen 10. Ulaştırma Şurası, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile ulaşım uzmanlarının katılımıyla 27 Eylül - 1 Ekim 2009 tarihleri arasında Haliç
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İstanbul’a yeni hava alanı…
Şuranın açılışında konuşan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye’ye önümüzdeki 25 yıl içinde yaklaşık 350 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme altyapı yatırımı yapmayı planladıklarını belirterek, havayolu
ve denizyolu ulaşımında Türkiye tarihinin en büyük atılımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Başbakan Erdoğan;
“Göreve geldiğimizde Sabiha Gökçen Havaalanı çalışmıyordu, ne yazık ki orada hayvanlar otluyordu ama
şimdi Sabiha Gökçen yetmiyor. 31 Ekimde yeni terminal binasının ve yeni haliyle Sabiha Gökçen’in çok daha
farklı şekliyle açılışını yapacağız. Şimdi Sabiha Gökçen,
sadece yurt içi değil, uluslararası boyutta hizmet veren bir havaalanı haline geliyor. Yetiyor mu, yetmiyor...
İstanbulumuza bunun yanında daha birkaç hava alanı
daha yapmamız gerekecek. Bu da şu anda hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu.
“3. Köprü’ye ihtiyaç var…”
“İstanbul için tarihi ve doğal dokuya zarar vermeden 3.
köprüye ihtiyaç var, ama burada daha adı duyuldu hemen karşı çıkılıyor” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bugün karşı çıkanlar birinci köprüye de karşı
çıkmışlardı ama sonra utanmadan, sıkılmadan o birinci köprünün üzerinden seyahat ettiler. İkinci köprüye de
karşı çıktılar, sonra utanmadan, sıkılmadan o köprünün
üzerinden de geçtiler. Şimdi aynen 3. köprüye de karşı
çıkıyorlar. Ne yapılacak, ne edilecek hiç farkında değiller. ABD’de bir nehrin üzerinde 500 metre arayla 3 tane
köprü var. Bunlar olmazsa olmaz. Yolumuza, kararlı şekilde engelleri aşa aşa devam edeceğiz.”
“Hedefimiz 4G teknolojisi…”
Bugünün dünyasında ulaşımı sadece kara deniz ve
hava ulaşımı olarak düşünmemek gerektiğini, 21 yüzyılın bilişim yüzyılı olduğu inancından hareketle ulaştırmanın artık bilişimden bağımsız ele alınamayacağını anlatan Erdoğan, “Bilişim yatırımlarında ülkemizdeki yatırımları sıfır düzeyinden yok mesafesinden alarak
neredeyse süper güç düzeyine taşıdık, taşıyoruz. Türkiye Avrupa’da bilişim altyapısını yenileyen 6. ülke konumunda ve daha yakın bir zamanda 3G teknolojisini
başlattık. Hedefimiz 4G teknolojisini de ülkemize kazandırmak. Hedeflerimizi gerçekleştirmek adına bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak önümüzdeki 25 yıl içinde yaklaşık 350 milyar
dolarlık ulaştırma ve haberleşme altyapı yatırımı yapmayı planlıyoruz.”
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Sorunlar bilimsel yöntemlerle çözülüyor

yen bir sistematikte yer aldığı bir plan oldu.

Açılışta bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Bele-

Bu çerçevede Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)

diye Başkanı Kadir Topbaş, şuranın Türk ulaştırma alt-

ile birlikte oluşturduğumuz Ulaşım Master Planı’nı, yü-

yapısının çok daha sağlıklı bir şekilde birbirine entegre,

rürlüğe soktuğumuz 100.000’lik Çevre Düzeni Planı-

temiz enerji kaynaklarına sahip, 2020’li yılların teknolo-

na göre revize ediyoruz. Buna göre 618 kilometre ray-

jisiyle donatılmış daha akıllı ve daha güvenli olması için

lı sistem ile birlikte kentin her iki yakasında 4,5 milyon-

atılmış önemli dev bir adım olduğuna inandığını söyle-

luk yeni kentsel gelişim alanlarının, limanların, havaa-

di. “Ulaşım refahtır, kalkınmadır, istikrardır, medeniyettir,

lanlarının ve karayollarının entegrasyonu hedeflenmiş-

barıştır, diyalogdur, sanattır, kültürdür, evrensele açılan

tir. Ulaşım planını, İstanbul’un 2023’teki durumunu gö-

kapıdır” diyen Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un geç-

zeterek yapıyoruz. Bu plan çerçevesinde toplu taşıma-

mişten bugüne medeniyetleri birleştiren ulaşım aksla-

nın cazip hale getirilmesi, bunun için öncelikle ve özel-

rı ile önemli enerji terminallerinden biri olduğuna dikkat

likle raylı sistem çalışmalarının tamamlanması, ulaşım

çekti.

altyapısının tamamlanarak karayolu kapasitesinin artı-

Başkan Topbaş, “12,5 milyon nüfusa sahip, her gün tra-

rılması, deniz ulaşımının yaygınlaştırılmasının üzerinde

fiğe 600 yeni aracın katıldığı İstanbul’da da ulaşım çöz-

önemle duruyoruz.”

mek için gece gündüz çalıştığımız önemli bir sorun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kentte ula-

3. Köprü havzasında doğal doku korunacak

şım sorununu, İstanbul’un geleceğini de hesaba kata-

Konuşmasında 3. Köprü tartışmalarına da değinen Bü-

rak, bilimsel yöntemlerle çözüyoruz” diye konuştu.

yükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Boğaz geçi-

“Ulaşım Master Planı’nı revize ediyoruz”
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şinin İstanbul’un ulaşım planlaması açısından hep en

İstanbul’un ulaşım sorununun kaynağının plansız kent-

önemli sorun olduğunu belirterek, “Kimse şüphe duy-

leşme olduğunu ve gelecek için sürdürebilir bir kentsel

masın! 3. Köprünün güzergâhı belirlenirken su havza-

büyüme sağlamak için 100 binlik Çevre Düzeni Planı’nı

ları, orman ve tarım alanları gibi kıymetli alanlara mini-

hazırladıklarını anlatan Başkan Topbaş, şöyle konuş-

mum düzeyde müdahale edilmiş olacak ve bu alanlar

tu; “İMP’de planladığımız İstanbul Çevre Düzeni Planı

korunacak. Bu çerçevede yeni bir alanın ya da bölgenin

‘ekolojik sürdürülebilirlik’, ‘ekonomik sürdürülebilirlik’ ve

yerleşime açılması ve havza alanlarına bir baskı gelme-

‘kültürel sürdürülebilirlik’ kavramlarının birbirini bütünle-

si söz konusu olmayacak” diye konuştu.
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48 yeni
okula
görkemli
açılış
Başbakan Erdoğan,
Bakan Çubukçu ve
Başkan Kadir Topbaş;
Arnavutköy’den Kadıköy’e ve
Kartal’dan Silivri’ye kadar İstanbul’un
21 ilçesinde lise, ilköğretim okulu,
eğitim merkezi, anaokulu ve
ek binalardan oluşan toplam
48 eğitim kurumunu hizmete açtı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve bu eğitim öğretim yılında faaliyete geçen okullar, Haliç Kültür ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenen toplu açılış töreniyle resmi olarak hizmete
girdi. Açılışı yapılan eserler; Arnavutköy’den Kadıköy’e,
Kâğıthane’den Maltepe’ye, Kartal’dan Silivri’ye kadar
İstanbul’un 21 ilçesinde lise, ilköğretim okulu, eğitim
merkezi, anaokulu ve ek binalardan oluşan toplam 48
eğitim kurumundan oluşuyor.
‘Eğitim mazeret kabul etmez’
Açılış töreninde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eğitimin önünde hiçbir mazeret kabul etmediklerini belirterek, “Bundan sonra da kabul etmeyecek ve
çağdaş standartlarda, modern standartlarda bir eğitim
altyapısını inşallah Türkiye’ye kazandıracağız. Bugüne
kadar Türkiye’nin 81 ilinde birçok açılış yaptık. Yollar, tüneller, hızlı tren ve fabrikalar açtık. Ancak beni en çok
heyecanlandıran, mutlu eden ve gururlandıran açılışlar
eğitimle ilgili açılışlar oldu. Zira bir çocuğun gözlerindeki ışık, bakışlarındaki masumiyet, yüreğindeki umut her
şeye bedeldir. Bu ülkenin çocuklarının geleceğe umutla
bakmalarını sağlayabiliyorsak, onlara iyi bir gelecek hazırlayabiliyorsak, en iyi imkânları sunabiliyorsak bunun
üzerinde bir memnuniyet duygusu, tatmin hissi asla
bulunamaz” diye konuştu.
Bir okul inşa etmenin yalnızca bir bina inşa etmek anla-
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nü vurgulamak isterim” dedi.

mına gelmediğini belirten Başbakan Erdoğan “Aynı zamanda o ülkenin nesillerini inşa ediyorsunuz, aydınlık
bir Türkiye’yi, güçlü, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye inşa
ediyorsunuz. Özellikle yıllardır ihmal edilmiş illere, ilçelere ve köylere bir okul inşa ederken aynı zamanda umut
ve istikbal de inşa ediliyor. Bizim neslimiz son derece
zor şartlar altında eğitimini sürdürdü. 50-60-70-80 kişilik sınıflarda ders gördü. O dönemde eğitimin durumu,
altyapı içler acısı bir haldeydi. Bugün hala öyle olanlar
yok mu? Yine var. ‘Tamamen bu işi çözdük’ demiyoruz,
yine var ama büyük bir mücadele veriyoruz ve bu binalardan bir an önce sıyrılmanın gayreti içerisindeyiz”
şeklinde konuştu.
Başbakan Erdoğan sözlerini tamamlarken açılışı yapılan 48 okulun İstanbul’a ve Türkiye’ye hayırlı olmasını
diledi ve hayırsever vatandaşlara, özel şirketlere bu yatırımlarından dolayı teşekkür etti. Tüm kamu kurumlarını, İstanbul İl Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı tebrik eden Erdoğan, emeği geçen tüm çalışanlara ve öğretmenlere
şahsı ve Türk milleti adına şükranlarını sunduğunu ifade etti.

5 yılda eğitime çok büyük yatırım…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş
ise, belediye olarak asli görevleri olmamasına rağmen eğitme çok büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek,
“Okul yapmak yarına dair kaygıları olanları işidir. Konfiçyüs, ‘Bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder’ der.
İşte biz de Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz 5
yılda İstanbul’a birçok okul kazandırdık. Bugünkü toplu
açılışta da 3 okulumuz bulunuyor” dedi.
Büyükşehir Belediyesi olarak Ağrı’dan İstanbul’a kadar
19 okul yaptırdıklarını ve şu anda 4 ayrı okul inşaatının da devam ettiğini vurgulayan Kadir Topbaş, toplam
maliyeti 13.3 milyon liraya bu okulların her birinde spor
salonları, konferans salonları ve laboratuar bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca, 260 okulumuzun bakım ve onarımını yaptıklarını, yüzlerce okula fen ve kimya laboratuarları kurduklarını, 130 okula kapalı spor salonu yaptıklarını ve ‘Projem İstanbul’ kapsamında üniversitelerde İstanbul ile ilgili hazırlanan master ve doktora tezlerine maddi destek verdiklerini hatırlattı. Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı; “Bir milletin gücü nüfusuyla değil, yetişmiş insan gücüyle ölçülür. İşte bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime
her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”
Törende konuşmaların ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından okulların yapımını üstlenen hayırseverlere teşekkür plaketleri sunuldu. Başbakan Erdoğan beraberindekilerle canlı olarak bağlantı yaptığı
bazı okulların açılışlarını gerçekleştirdi. Törenin sonunda bütün okulların açılışı için de sahnede kurdele kesildi. Törenin ardından kurdele kesimi için sahneye çıkan
ilköğretim öğrencileri Başbakan Erdoğan’ı öperek sevgi gösterisinde bulundular.

Okulların fiziki altyapısı çok gelişti
Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu da derslik ihtiyacının en yüksek olduğu İstanbul’da
bu okulların açılışını yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Açılan her derslik, eğitim sistemine yapılan her katkı, Türkiye’yi hayallerine ve hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak olması nedeniyle anlamlı ve önemli. Sürekli göç alan bir il olması nedeniyle
derslik ihtiyacının en çok duyulduğu yerlerin başında İstanbul geliyor. Dolayısıyla İstanbul’un eğitim sorunlarını çözmek ve fiziki altyapıyı güçlendirme yolundaki çabanın büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla yürütüldüğü-

“Beykoz” ve “Sarıyer” de
Boğaz sularıyla buluştu.
İstanbulluların oylarıyla belirlediği 4 numaralı Şehir Hatları vapurunun 4 ve
5’incisi olan “Beykoz” ve “Sarıyer” vapurları Başbakan Erdoğan ve Başkan
Topbaş tarafından hizmete alındı. Erdoğan, İstanbul’a hizmetlerinden dolayı
Kadir Topbaş ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
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F

atih, Beyoğlu ve Kadıköy’ün ardından şimdi de
“Beykoz” ve “Sarıyer” vapurları İstanbul Boğazı’nın
serin sularıyla buluştu. İstanbulluların oylarıyla belirlediği 4 numaralı Şehir Hatları vapurunun 4 ve 5’incisi olan
“Beykoz” ve “Sarıyer” vapurları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın katılımıyla Kabataş İDO İskelesi’nde
düzenlenen törenle hizmete alındı. Törende İstanbul
Milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, Büyükşehir Belediyesi’nin Bürokratları ve vatandaşlar da yer aldı.

nen Başbakan Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin yüzde 50’sini ulaşım yatırımlarına ayırarak çok
önemli hizmetle imza attığını ifade etti ve yeni vapurların İstanbulluları hayırlı olmasını temenni etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılında 24 Nisan-24
Haziran arasında başlattığı kampanyada İstanbulluların oylarıyla seçilen 4 numaralı vapurun ilk 5 tanesinin
hizmete girdiğine dikkat çeken Erdoğan, “Yeni vapurlara İstanbul’un semt adlarını vererek Şirket-i Hayriye
geleneğini sürdürüyoruz. Bizim mühendislerimizce bizim tersanelerimizde yüzde 100 yerli üretim olarak imal
edildi. Her biri yaklaşık 9.5 milyon TL’ye mal oldu. 103
gemisi olan İDO günde 322 bin yolcu taşıyor ve sektöründe dünya liderlerinden biri halinde. Bu bizler için iftihar vesilesi” dedi.

Başbakan Erdoğan’dan Büyükşehir’e özel
teşekkür…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve yurt genelinde ulaşım için çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Birileri laf üretiyor biz ise iş üretiyoruz. Ferhat
gibi dağları deliyoruz. Dağları deldik. İşte buyurun. Git
Karadeniz’e bunu görürsün, git Bozüyük’e bunu görürsün. Gelin İstanbul’daki tünel yol yatırımlarına bakın görürsünüz. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz İstanbul’a
metro, tünel yol, gemi alımı gibi çok önemli yatırımlar
yaptı. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız
Kadir Topbaş ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
İstanbul’da ulaşım alanında yapılan yatırımlara deği-

Deniz ulaşımında görülmemiş başarı
Açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş da şehirlerin medeniyet ölçüsünün insanların toplu taşıma araçlarını kullanma oranına
bağla olduğunu belirterek, “Şehirlerin medeniyet ölçüsü insanların toplu taşımı kullanma oranına bağlıdır. Bunun için de kaliteli, konforlu, güvenlikli ulaşım araçlarını
ortaya koyuyoruz” dedi.
Venedik’in gondolu gibi İstanbul’un simgesinin de vapurlar olduğunu ifade eden Başkan Kadir Topbaş, hiz-
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mete alınan Beykoz ve Sarıyer vapurlarıyla 4. numaralı vapurun ilk 5 tanesini tamamladıklarını, yakın zamanda bir 5’lik demetin daha ihalesini yapacaklarını kaydetti. Başkan Topbaş, dönemlerinde 4 araba vapuru,
2 hızlı feribot, 5 deniz otobüsü, 5 vapur ve 4 açık güverteli hızlı feribot aldıklarına ve denize 5 yılda 361 milyon dolarlık yatırım yaptıklarına dikkat çekerek, şöyle
konuştu; “Bu deniz araçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz yeni ulaşım vizyonumuzun bir göstergesidir. Deniz ulaşımına yatırımlarımız
bitmiyor, bitmeyecek. Çalışmalarımızla İstanbul’da deniz ulaşımını ileriye taşıdık. Yolcu sayısında ve kârlılıkta
her yıl yeni rekorlara imza atıyoruz. Yeni vapur ve gemilerle filomuzu büyütüyoruz. Denizin ulaşımdaki payını 5.5 yılda iki katına çıkararak yüzde 2.5’tan yüzde 5’e
taşıdık. Hedefimiz bunu yüzde 10’lara çıkarmak. Deniz
ulaşımında yaptığımız bu atılımlar sayesinde İDO sektöründe dünyanın en önemli kuruluşlarından biri haline
geldi. Bu muazzam bir başarıdır.”
Törende konuşmaların ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, İstanbul Milletvekilleri ve İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy ile birlikte kurdele keserek vapurları hizmete aldılar. Başbakan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle Beykoz vapurunu gezdi. Yetkililerden

vapur hakkında bilgi alan Erdoğan’a simit ve çay ikram
edildi. Kabataş’tan hareket eden vapur, kısa bir tur attıktan sonra Beşiktaş iskelesine yanaştı.
4 numaralı vapurun teknik özellikleri şöyle;
Tamamı Türk mühendislerce kendi tersanelerimizde
inşa edilen vapurların her birinin maliyeti 9,3 milyon dolar. Boyu 68 m, eni ise 13 m. olan vapur, 1.800 yolcu kapasiteli ve 14 knot deniz mili hız yapabiliyor. 4 ana jeneratör, elektrik motoru tahrikli Azimut Pervane Sistemi, gelişmiş seyir cihazları ve yüksek ivmeli yavaşlama
ve hızlanma özellikleri ile de son derece güvenli. Egzost
emisyon değerleri ile de çevreci özelliğe sahip.
Geniş ve ferah salon, panoramik camlar, klima sistemi
ve minimum titreşime sahip geminin üst, ön ve arkası açık. Güvertede oturma yerleri mevcut ve otomatik
kapı sistemi ile iskeleye yanaşmadan kapılar açılmayacak. İçinde; revir, bebek bakım odası, evcil hayvan barınakları, büfe, 6 adet plazma televizyon ve 1 adet DVD
player, GPS üzerinden uyduya kilitlenebilen dijital anten sistemi gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu gemilerde, fiziksel, görme ve işitme engelliler için de
tasarımlar yer alıyor. Engelliler için uygun rampa, engelli tuvaleti, özel ışık ve ses düzeni zemin kaplaması gibi
özellikler bunlardan bazıları.
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T

ürk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2009 tarihinde
Feshane Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Genel Kurula Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul
GÜNAY, İstanbul Valisi Muammer GÜLER, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Kadir TOPBAŞ, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ve 14 ülkeden 40 üst düzey yerel yönetim temsilcisi katıldı.
Genel Kurulda yapılan oylama sonunda Denizli Belediye Başkanı Nihat ZEYBEKCİ yeni Birlik Başkanı olarak
seçildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dünyanın farklı köşelerinde hayatlarını sürdüren Türk Dünyasının ortak bir ruh coğrafyasının insanları olduğunu belirterek,
“Ortak bir dilin, ortak bir tarihin, ortak bir kültürün.... Hepimiz aynı türkünün farklı mısralarıyız. Ülkemizle Türk
Dünyası arasında var olan samimi ilişkilerin ve her alandaki yoğun işbirliğinin kökleri asırlar öncesine gidiyor
ve bu ilişkiler ortak tarih, dil ve kültür birliği temelinde
şekilleniyor” dedi.
“Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin ulaştı-

ğı nokta kıvanç vericidir” diyen Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Ancak bununla yetinmek olmaz! Aynı mavi gök kubbenin çocukları olarak, aynı ruh coğrafyasının insanları olarak beraberliğimizi daha güçlü ve anlamlı kılacak
yolları araştırmalıyız.
Bunun için ortak irade de mevcuttur. Ve bunun birincil
ispatı da ülkemizde misafir ettiğimiz siz değerli meslektaşlarımızdır. ‘Birlikten kuvvet doğar’ anlayışıyla ve
sahip olduğumuz ortak kültürün ve tarihi birikimin farkında ve şuurunda hareket edersek dünya üzerinde
layık olduğumuz yere ulaşabiliriz. Hem Türkiye olarak
hem de bütün bir Türk Dünyası olarak, sahip olduğumuz cevherin verdiği güvenle hareket etmeli; 21. Asrı
Türk Asrı yapmanın gayreti içinde olmalıyız. Artık sadece ülkelerin değil, kentlerin de rekabetine şahit oluyoruz. Bu rekabet, çeşitli işbirliklerini de zorunlu kılmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda vizyonumuzu genişleterek, kaynaklarımızı verimli bir işbirliği içerisinde, daha
uzun vadeli planlarla değerlendirmek zorundayız. Türk
Dünyası Belediyeler Birliğinin bu Olağan Kurulunda görev alacak değerli meslektaşlarıma hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda şimdiden başarılı bir çalışma dönemi diliyorum.”

Türk Dünyası Belediyeleri
İstanbul’da toplandı
Türk Dünyası Belediyeler Birliği 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
14 ülkeden gelen üst düzey yerel yönetim temsilcisinin katılımıyla
İstanbul’da yapıldı.
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Cumhurbaşkanı Gül
Yenikapı kazı alanını gezdi
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başkan Topbaş ile birlikte Marmaray ve
metro projeleri kapsamında çalışmaların sürdüğü “Yenikapı Arkeolojik Kazı
Alanı”nda incelemelerde bulundu.

C

umhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Vali Güler ile birlikte “Yenikapı Arkeolojik Kazı Alanı”nda incelemelerde
bulundu. Gül, “Burası sadece bizler için değil, inanıyorum ki tüm dünya için de çok büyük bir cazibe merkezi olacaktır” dedi.

sayfalar açtığını söyleyen Gül, “Bütün bunlar İstanbul’un
zenginliğini, kültür mirasımızın ne kadar eskilere gittiğini gösteriyor. Bütün bunların sahipleri olarak bunları en
iyi şekilde korumak, insanlığa en iyi şekilde sunmak gerekiyor. Ben, ilk başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi ve ismini burada zikretmediğim bütün kurumlarımızı tebrik
ediyorum. İnanıyorum ki bu buluntularla ileride istasyon
yapımı tamamlanınca çok canlı bir müze ortaya çıkacak” diye konuştu

Buluntular çok değerli
Alanda yürütülen çalışmalar hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Zeynep Kızıltan’dan bilgiler alan
Abdullah Gül, daha sonra kazı alanına inerek incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Gül, arkeolojik çalışmaların Türkiye’nin zenginliğine zenginlik kattığını ve Yenikapı’da Marmaray ve Taksim-Yenikapı
Metrosu’nun istasyon alanındaki kazılarda ortaya çıkarılan buluntuların çok değerli eserler olduklarını söyledi.

Metro ve müze iç içe…
Cumhurbaşkanı Gül’e, metro çalışması ve Yenikapı arkeolojik alanından çıkan buluntularla ilgili bilgiler veren
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da
alanda 8 bin yıllık buluntulara rastlandığını vurgulayarak, “Bu iş, İstanbul ve insanlık adına çok önemli. Çok
önemli iki raylı sistem hattı buradaki istasyonda birleşirken, bu alan aynı zamanda dünya tarihine çok önemli katkı sağlayan görkemli bir müzeye de ev sahipliği yapacak” dedi.

İnsanlık için yeni sayfalar açılıyor
Yenikapı’daki bulguların arkeoloji tarihinde çok önemli
22
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“Fransa’da Türkiye
Mevsimi” yaşandı
Başkan Kadir Topbaş, “Fransa’da
Türkiye Mevsimi” etkinlikleri
kapsamında düzenlenen “Bizans’tan
İstanbul’a: İki Kıtanın Limanı
Sergisi”nin açılışı ile İstanbul ve
Paris arasında imzalanacak İşbirliği
Protokolü’nün
imza töreni için Paris’teydi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş
“Fransa’da Türk Mevsimi” etkinliklerine katılmak üzere Paris’e gitti. İlk olarak Fransız Senatosu Başkanı
Gérard Larcher ve eşi tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül onuruna Senato Lüksemburg Sarayı’nda verilen akşam yemeğine katılan
Başkan Kadir Topbaş, yemekten sonra Cumhurbaşkanı Gül’le birlikte Fransa’da Türk Mevsimi etkinlikleri kapsamında kırmızı-beyaz ışıklandırılan Eiffel Kulesi’ndeki
ışık gösterisini izledi.
Cumhurbaşkanı Gül’e Devlet Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik ederken Trocodero meydanında bulunan bir grup Türk vatandaşı, heyeti alkışlarla karşıladı.

rüzler çıkartan politikacıları eleştirdi ve “2010’da Avrupa Kültür Başkenti İstanbul olacak. Bu gerçek ortada iken Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili tartışmaları doğru
bulmuyorum” dedi.
İmzalanan işbirliği protokolü ile İstanbul-Paris arasında
ilişkilerin daha da güçleneceğini belirten Başkan Topbaş, Delanoe’yi UCLG’deki çalışmalarından dolayı kutladı.
Paris ve İstanbul arasında 21 Nisan 2000 tarihinde de
“İyi Niyet Protokolü” imzalanmıştı.

İstanbul ve Paris işbirliği protokolü imzaladı
İstanbul ve Paris arasında, ilişkilerin daha ileri boyuta
taşınmasını hedefleyen “Paris İşbirliği Protokolü” Paris
Belediye Sarayı’nda imzalandı.
Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoe ile İstanbul
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımlarıyla imzalanan Protokol, iki kent arasındaki bağları pekiştirmeyi,
bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların değişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
İmza töreninde Paris Belediye Baskanı Betrand Delanoe Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği konusunda pü-

24

25

E-5’e “sessiz sedasız”
yenileme...

E-5’e 180 bin ton kaliteli asfalt…
E-5 Karayolu Bakırköy İncirli mevkisinde gece yarısı
başlayan ve sabah saatlerinde sona erdirilen “Sessiz
Asfalt” döküm çalışmalarını gazetecilerle birlikte yerinde takip eden Başkan Kadir Topbaş, asfalt serme makinesini de kullanarak yola asfalt serdi.
Kadir Topbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, “En yoğun trafik akışı bulunan E-5 Karayolu üzerinde yapılan
bir asfalt çalışması şantiyesindeyiz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi asfaltta da çok ciddi başarılara imza attık ve çok kaliteli nitelikli yol çalışmaları yapabiliyoruz, bunu başardık.
Uygulanmakta olan toplam 180 bin ton asfalt ve dökü-

len 36 kilometrelik yolda yapılan asfalt çalışması 3 kat
çalışma esasında 108 kilometre anlamına gelmektedir. Geçen yılara göre çok daha fazla asfalt dökmemize
rağmen çalışmaları gece 00.00 ile 06.00 arasında yaptığımız için dikkat çekmeyebilir. Ancak İstanbullular bizim uygulama yaptığımız yerlerde gayet nitelikli asfalt
kullandığımızı yaşayarak görüyor. Çok daha hızlı, kaliteli, ama kente çok az zarar veren, kentlinin konforunu
bozmayan bir tarzda hızlı bir çalışmayı başardık” dedi.
250 personelin hizmet verdiği çalışmalarda; 6 Finişer
(asfalt serme makinesi), 16 Silindir, 3 süpürge, 5 kazıyıcı, 5 vinç, 8 kazıyıcılı iş makinesi, 11 mini iş makinesi, 52
kamyon olmak üzere toplam 106 iş makinesi kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi E-5 Karayolu’nda gürültü kirliliğini 3-10 desibel azaltan “Sessiz Asfalt” çalışması tamamlandı. Başkan Kadir Topbaş’ın
da bizzat katılarak asfalt serdiği çalışmalar sayesinde E-5’in her iki yanında
ikamet eden ve çalışan İstanbullular büyük bir rahatlığa kavuştu.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın E-5’in
Zincirlikuyu Kavşağı ile Havaalanı Kavşağı’nda; rahat,
hızlı, sessiz ve güvenli yolculuk sloganıyla yaptığı asfaltlama çalışmaları tamamlandı.
stanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun çalışma
temposuyla, Temmuz 2009 tarihinde başlayan sessiz
asfalt yenileme çalışmalarını planlanan zamanda bitirdi. Çalışmalarda 36,8 km’lik güzergâh, hem yeni hem de
uzun ömürlü asfaltla kaplanarak; trafik gürültüsünde
önemli oranda azalma sağlandı.
İstanbul’un can damarı olan ve saatte ortalama 85

bin aracın geçtiği Zincirlikuyu Kavşağı ile Çobançeşme
Kavşağı arasında; 70 bin 541 ton binder, 41 bin 662 ton
modifiye asfalt, 48 bin 782 ton stone mastik asfalt olmak üzere yaklaşık 170 bin ton asfalt kullanıldı.
Kısa bir süre önce yürütülen asfalt çalışmalarına gece
saatlerinde katılarak asfalt seren Başkan Topbaş,
“Sessiz Asfalt”ın Formula Pisti’nde kullanılan asfaltından daha kaliteli olduğunu ve gürültüyü yarı yarıya yok
ettiğini vurgulayarak, “Bu asfalt 15 yıl bozulmayacak.
Belediyemizin parasını boşa harcamıyoruz” diye konuştu.

İ
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stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,

İ

bul İtfaiyesi’nin çalışanlarıyla bayramlaştı. İtfaiye Dai-

Ramazan Bayramı’nda da görevleri başında olan za-

re Başkanı Ali Karahan ile birim müdürlerinin de hazır

bıta ve itfaiye personeliyle bayramlaştı. İlk olarak Edir-

bulunduğu törende konuşan Kadir Topbaş, İstanbul

nekapı Zabıta Müdürlüğü’ne giderek görev başındaki

İtfaiyesi’nin zahmetli, sıkıntılı ama bir o kadar da onurlu

zabıtanın Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan

bir görev yaptığını ve yangından sele kadar birçok afet-

Kadir Topbaş’ı Zabıta Daire Başkanı Mustafa Tahmaz
ve Zabıta Müdürleri karşıladı.

te vatandaşların yanında olduğunu söyledi.
İtfaiye selde 1780 vatandaşı kurtardı

Zabıtaların tek tek elini sıkarak bayramlarını teb-

İtfaiye personelinin de canla başla çalışarak bu modern

rik eden Başkan Kadir Topbaş, zabıtanın Büyükşehir

ekipmanların hakkını verdiğini anlatan Topbaş, sözleri-

Belediyesi’nin vatandaşla birebir temas halindeki kol-

ni şöyle sürdürdü;

luk gücü olduğunu hatırlatarak, “Biliyorum çok zor bir

“ Son yaşanan sel felaketinde İstanbul İtfaiyesi çok ba-

göreviniz var. Ancak görevinizi vatandaşların her şey-

şarılı bir çalışma ortaya koydu, itfaiyecilerimiz hayatla-

den önce insan olduğunu düşünerek kırmadan incit-

rını tehlikeye atarak 1780 vatandaşımızı bizzat kurtar-

meden yapmanızı rica ediyorum. Görevlerinizde başa-

dı. Geçen yıl aldığımız 6x6 araçlarla iki metre suya gi-

rılar diliyorum. İstanbulluların ve bütün İslam aleminin

rerek ve özel botlarla çok başarılı bir çalışma yürüttü-

de Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Vatandaşları-

ler. Alınan bu ekipmanlar olmasaydı, bu başarı sağlana-

mızın huzurlu bir bayram geçirebilmesi için ekiplerimizle

mazdı. İstanbul İtfaiyesi’nde 796 donanımlı araç var ve

görev başındayız. Bizleri bir araya getiren ve yakınlaş-

bunlar dünyadaki itfaiye teşkilatlarının sadece bazıla-

tıran nice dini ve milli bayramları birlikte huzur, sağlık ve

rında olan çok modern araçlar. İtfaiyemiz modern görü-

güven içinde kutlamayı diliyorum” diye konuştu.

nümüyle sadece yangınlarda değil, sel ve deprem gibi

Daha sonra Kağıthane’deki AKOM’a geçen Baş-

her türlü afette görev başında.”

kan Kadir Topbaş, burada kendisini karşılayan İstan-

Başkan Topbaş
görev başındaki
personeliyle bayramlaştı
Birlikte çalıştığı personeli ile
zaman geçirmeye büyük önem veren
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, Ramazan Bayramı’nda
görev başındaki itfaiye ve zabıta
personeliyle bayramlaştı.
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İstanbullu bayramda yarı
fiyatına seyahat etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bayramlarda toplu ulaşım araçlarının
yüzde 50 indirimli hizmet vermesi geleneğini bu yıl da sürdürdü.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Eylül’de
aldığı karar ile üç günlük Ramazan Bayramı boyunca
toplu ulaşım araçları yüzde 50 indirimli olarak yolcu taşıdı. AK Parti Meclis Gurup Başkan Vekili Ergün Turan’ın
verdiği yazılı önerge, ‘Teklif Karar’ olarak görüşülerek
meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

Karar kapsamında üç günlük bayram süresince İETT
otobüsleri, şehir hatları vapurları, metro, tramvay, hafif
metro ve füniküler yarı fiyatına hizmet verdi. Uygulamadan memnun olan İstanbullu, bayram süresince hem
huzur içinde akraba ziyaretlerini gerçekleştirdi hem de
ekonomik yolculuğun rahatlığını yaşadı.

Çölyak hastası çocuklar
bayram hediyesi ile sevindi
İstanbul Halk Ekmek, Başkan Kadir Topbaş’ın Çölyak
ve Fenilketonuri hastası çocuklara bayram için
glutensiz çikolata sözünü yerine getirdi.
Ellerine ulaşan hediyelerle sevinen hasta çocuklar,
diğer yaşıtları gibi bir bayram yaşadı.

İ

ti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
GNK üretimini kamuoyuna duyurmak amacıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında Çölyak ve Fenilketonuri
hastası çocuklara bayram için glutensiz çikolata sözü
vermişti. Başkan Kadir Topbaş’ın çocuklara verdiği sözün takipçisi olan İstanbul Halk Ekmek; Çölyak ve Fenulketonuri hastaları için hazırlanan hediye paketlerini,
bayram öncesinden ulaştırdı.
Glutensiz GNK, hamburger ekmeği, gofret, çikolata,
grissini konulan bayrama özel hediye paketleri; Yalova,
Şanlı Urfa, Diyarbakır, Kocaeli, Erzurum, Mardin, Bursa,
Malatya, Elazığ ve Nevşehir gibi iller başta olmak üzere tüm Türkiye’deki Çölyak ve Fenilketonuri hastalarına,
Yurtiçi Kargo ile ücretsiz olarak gönderildi.
İHE Danışma Hattı: 0800 211 10 49

stanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek A.Ş., Çölyak
ve Fenilketonuri Hastalarını Ramazan Bayramı’nda
yine yalnız bırakmadı. Ekim 2005 yılında Glutensiz Karışım üretimine başlayan İHE; bir gelenek haline getirdiği hediye paketlerini, Çölyak ve Fenilketonuri hastalarına göndermeye devam ediyor. Bayramlarda sadece İstanbul’da yaşayan Çölyak ve Fenilketonuri hastalarına yolladığı hediye paketlerini bu sene Türkiye çapına yayan Halk Ekmek A.Ş.’nin örnek çalışması takdir
topluyor.
Çölyak ve Fenilketonuri hastalarının yerli glutensiz besin üretimi olmaması nedeniyle ithal ve pahalı ürünlere muhtaç olduğunu farkederek, 2000 yılında glutensiz ekmek üreten İstanbul Halk Ekmek, Ekim 2005 yılında glutensiz karışım (miks) üretimi gerçekleştirmiş-
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İstanbul eğitim yılına
sorunsuz başladı
İstanbul’da bayram tatilinin hemen ardından okulların açıldığı ilk iki gün
alınan tedbirler ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde trafik
sorunu yaşanmadı. Öğrencilerin okullarına kolayca gidip gelmesini sağlayan
tedbirler 28 Eylül Pazartesi günü de devam etti.

İ

stanbul’da 2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk iki
günü alınan tedbirler ve vatandaşların duyarlılığı sonucu trafikte sorun yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ ve Genel Sekreter Adem
Baştürk’ün başkanlığında yürütülen çalışmalar öğrencilerin kolayca okullarına ulaşmasını sağladı.
Genel Sekreter Yardımcıları Sabri Dereli, Muzaffer Hacımustafaoğlu ve Hüseyin Eren’in de hazır bulunduğu çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Taksiciler Odası, Okul Servisleri Odası, İstanbul Ticaret Odası, İETT, İDO, Fen İşleri Daire Başkanlığı,
Yapı İşleri Müdürlüğü, Ulaşım A.Ş., İBB Trafik Müdürlüğü,
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de katıldı.
İstanbul’da okulların açıldığı ilk gün ve takip eden Pazartesi günü 13 bin servis aracı trafiğe çıktı. Vatandaş-

ların toplu taşıma araçlarını ve servisleri kullanmaları
nedeniyle il genelinde önemli bir trafik sorunu yaşanmadı.
İstanbul genelindeki okullar çevresinde ve önemli kavşaklarda 08:00-17:00 saatleri arasında Büyükşehir Zabıtası İlçe Belediye Zabıta Ekipleri ile birlikte; 697 kritik noktada 1563 zabıta memuru 233 ekip otosu ve 27
araç çekicisiyle hizmet verdi. Öte yandan, trafik akışını
sağlamak için İstanbul genelinde 7 bin polis görev yaptı. İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesi olan 12
ilçede 315 trafik ekibi ile okul çevrelerinde görev yaptı.
İlk gün ulaşım ücretsizdi
24 Eylül Perşembe günü 06.00 ve13.00 saatleri arasında İETT otobüsü, şehir hatları vapurları, metro, tramvay, hafif metro ve füniküler araçları öğrencilere ücretsiz hizmet verdi.

Başkan Topbaş
Darüşşafaka’nın yeni
dönem açılışına katıldı
Bu yıl 146. yaşını kutlayan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, yeni eğitim yılını
Başkan Topbaş’ın da katıldığı görkemli bir törenle açtı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Darüşafaka Eğitim Kurumları’nın Maslak’taki
Türker İnanoğlu Kültür Merkezi’nde (TİM) düzenlenen
2009-2010 Eğitim Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Darüşafaka Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya
Yıldırım’ın ev sahipliği yaptığı törene birçok bürokrat ile
okulun öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Törende öğrencilere hitap eden İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, küreselleşen dünyada her alanda olduğu gibi eğitim alanında da çok büyük bir rekabetin yaşandığını belirterek, ülkemizin nüfusunun yüzde 60’ının 30 yaşın altında olmasının bu yarışta önemli bir şans oluşturduğunu söyledi. Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 146 yıla dayanan mazisini ve
başarılarını bildiğini vurgulayan Başkan Kadir Topbaş,
öğrencilere büyük amaçların peşinden koşmalarını tavsiye etti.

32

Başkan Topbaş, “Her biriniz dünyanın değişik yerlerinde okuyan kendi yaşıtlarınızla rekabet halinde olduğunuzu bilerek geleceğe hazırlanmalısınız. Bilginin avuç
içine sığdığı küreselleşen dünyada eğitim alanında da
çok ciddi bir rekabet var. Darüşşafaka köklü bir geçmişe sahip özel bir okul olarak bu yarışta yerini alıyor. Başarılarınızın artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Biz de yerel yönetimler olarak her türlü desteği
vermeye hazırız” diye konuştu.
Darüşafaka Eğitim Kurumları hakkında bilgiler sunan
okulun Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım da
1863 yılında Osmanlı Devleti paşalarından Yusuf Ziya
Paşa ve arkadaşlarının kurduğu Darüşşafaka’nın amacının eğitimde fırsat eşitliği yaratmak olduğunu söyledi. Yıldırım, 850 öğrencisi bulunan kurumda bu yıl okuyacak öğrencilerin yüzde 70’inin Anadolu’dan seçilmiş
başarılı öğrencilerden oluştuğunu kaydetti.
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İSMEK’te yeni eğitim
dönemi başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları İSMEK’in,
2009 - 2010 Eğitim Dönemi Ekim ayının ilk haftası başladı. Geçen yıl 230 bin
kişiye ücretsiz meslek eğitimi veren İSMEK kayıtları sırasında uzun kuyruklar
oluştu.

İ

SMEK, başvurularını 07 Eylül 2009 tarihinde almaya
başladığı 2009-2010 Eğitim Dönemini Ekim ayının ilk
haftasında başlattı. 1996 yılından bu yana sürdürdüğü,
dünya çapında başarılı bir yetişkin eğitimi projesi olarak kabul edilen ve geçtiğimiz yıl 230 bin kişiye ücretsiz eğitim veren İSMEK’in eğitimlerinden faydalanmak
isteyen İstanbullular, kurs kayıtlarının başladığı ilk günden itibaren kurs merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Mesleki Teknik Eğitim, Spor Eğitimleri, Müzik Eğitimi, El
sanatları, Türk İslam Sanatları, Bilgisayar Teknolojileri,
Dil Eğitimi, Sosyal ve Kültürel Eğitimler gibi 8 ana başlık altında toplanan ve toplam 123 branşta eğitim veren İSMEK’ e ilköğretim yaşını tamamlayan herkes kayıt yaptırabiliyor.
Sabahın erken saatlerinde İSMEK Yavuzselim Kurs
Merkezi’ne gelerek metrelerce uzanan kayıt kuyruğuna
giren kursiyerlerden biri olan Ramitullah Eker, Bilgisayar
Bakım ve Onarım branşına kaydoldu.

İlköğretim mezunu olan 16 yaşındaki Ramitullah Eker,
kursu tamamladıktan sonra önce bir bilgisayar tamirhanesinde çalışmak ardından da kendi atölyesini açmak istiyor.
Kızıyla birlikte sırada bekleyenlerden Melek Kutlubay
ise ilköğretim 4. sınıf öğrencisi olan kızına derslerinde
yardımcı olabilmek için İSMEK’ten İngilizce eğitimi almak istediğini belirtiyor.
İSMEK Osmaniye Kurs Merkezi’nde rastladığımız ve
psikolojik danışmanlık yapan iki arkadaştan Ebru Tabakoğlu ebru; Burcu Bahtiyar ise resim branşlarında
eğitim almak için kayıt yaptırdıklarını belirtiyor. Çeşitli
sanat dallarıyla ilgilenmenin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirten Tabakoğlu, İSMEK’i herkese tavsiye ediyor.
İSMEK’e geçtiğimiz yıl 395 bin İstanbullu ön kayıt yaptırmış, bunlardan 230 bini İSMEK’ten eğitim almıştı. Bugüne kadar İSMEK’ten eğitim alan toplam kursiyer sayısı 810 bine ulaştı.

Dersh@net start aldı
Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz bilgi, sınırsız hizmet
anlayışıyla oluşturulan “Dersh@net”, güncellenen içeriğiyle yeni öğretim
döneminde de öğrencilerin yanında.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Dershanesi
işbirliğinde düzenlenen Dershanet ( online dershane

) çalışmasının protokolü 03 Eylül 2009 tarihinde Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Sabri
Dereli ile Kültür Dershanesi adına Genel Müdür Ahmet
Said Yurtseven tarafından imzalandı.
İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor
Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz bilgi, sınırsız hizmet
anlayışıyla oluşturulan Dersh@net ( www.dershanet.
org ) çalışması, güncellenen site içeriği ve yeni ara yüzüyle, hizmet kalitesini artırarak 2009–2010 eğitim öğretim döneminde yine sınava giren öğrencilerin yanında olacak.
Aynı tarihte “Digiprotein” isimli sanal dershane çalışmasının protokolü de imzalandı. Eğitim-online’ın hazırladığı Digiprotein isimli çalışma kapsamında ilköğretim
öğrencileri için sanal internet dershanesi uygulaması
sunuluyor. Proje ile ücretsiz dershane hizmetinden yararlanan kullanıcı kapsamı da zenginleştirilmiş oldu.
Dershanet kapsamında, 9-10-11-12. sınıfları kapsayan

Bunun yanı sıra yine Kültür Dershanesi işbirliği ile gerçekleştirilen Akıllı CD çalışması ile dershane hizmeti artık sürekli öğrencilerin elinin altında olacak. Akıllı Cd’ler,
belnet otobüsü ve şubelerinin yanı sıra spor kompleksleri ve Kültür Dershanesi şubelerinde öğrencilere dağıtılacak.

ders içeriği, YGS-LYS, 6-7-8. sınıf SBS ve KPSS ekseninde sınava giren milyonlarca öğrenciye yönelik ücretsiz
olarak hizmet veriliyor.
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Ünlü isimlerle “Diksiyon
Kursu”
İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Gösteri Sanatları Merkezi (GSM), Türkçemizin güzel kullanımı ve
konuşulması konusunda diksiyon kursu başlattı. 11
Ekim’de ilk grupla eğitime başlayan diksiyon kursu, alanında uzman ve önemli bir birikimin sahibi olan Mesut
Mertcan, Ayla Algan ve Sırrı Er gibi usta isimlerin eğitmenliğinde, üç aylık (96 Saat) sertifika eğitimini kapsıyor. Kursa talep olması halinde yeni sınıflar açılarak,
üçer aylık dönemler halinde eğitimlere devam edilecek.
Gösteri Sanatları Merkezi deneyimi ve hocaların tecrübesinin buluştuğu diksiyon kursunda, Türkçenin telaffuzu, kelime vurguları ve iletişim-diyolog egzersizleri
(stüdyo ve güncel dil pratikleri) üzerinde geniş bir müfredat takip ediliyor.
Gösteri Sanatları Merkezi diksiyon kursuna ilgi duyanlar GSM İletişim Merkezi’nin 212 274 30 66 numaralı telefonlarından bilgi alabilirler.

Depreme hazır
bir nesil geliyor

Gösteri Sanatları Merkezi; Mesut Mertcan, Ayla Algan ve
Sırrı Er gibi usta isimlerin eğitmenliğinde diksiyon kursu açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çözüm ortağı olduğu ve
Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın danışmanlığında gerçekleştirilen
Deprem Eğitim Seminerleri, 20 ayrı ilden 162 üniversite öğrencisinin
katılımıyla gerçekleştirildi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü çözüm ortaklığında gerçekleşen deprem Eğitim Seminerleri 14-17 Eylül tarihleri arasında 20 ayrı il,
32 üniversiteden gelen 162 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.
İnşaat Mühendisliği Öğrenci Toplulukları Birliği ulusal projesi olan “Deprem Eğitim Seminerleri” “Hazır Ol!
Ekibini Kur Gel; İlköğretim Öğrencilerine Deprem Eğitimi Ver!” sloganı ile oluşturuldu. Eğitim seminerleri; Kızılay, İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin desteğiyle Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara

başdanışmanlığında düzenlendi.
Deprem Eğitim Seminerleri, yeni nesillerin yaşanması
muhtemel doğal afetlerden biri olan depreme hazırlık
yapılması ve deprem sırasında yapılması gerekenlerin
öğretilmesini içeriyor.
Projenin bir sonraki aşaması Deprem Eğitim
Seminerleri’nde eğitim alan öğrenciler, eğitim yılının
başlaması ile birlikte ilköğretim 4 - 5 – 6 -7. sınıf öğrencilere eğitimler verecekler. Projenin hedefi ise 200 ilköğretim okulu ve 25 bin ilköğretim öğrencisine ulaşmak.
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Sokakta çalışan
çocuklar için özel merkez…
Göç ile İstanbul’a gelen, sokakta çalışan ya da çalışma riskiyle
karşı karşıya bulunan çocukların sağlıklı bireyler olarak gelişimini
destekleyecek olan Sultanbeyli Çocuk ve Gençlik Merkezi törenle
hizmete açıldı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi’nin işbirliği ile hayata geçirilen ve AB’nin
de fon desteğinin alındığı Sultanbeyli Çocuk ve Gençlik
Merkezi, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma
Aliye Kavaf’ın da katıldığı törenle hizmete girdi.
Yoğun bir katılımın olduğu tören, Kayışdağı Darülaceze
Çocuk Evi’nin ritim grubunun gösterisiyle başladı. Sultanbeyli meydanında gerçekleştirilen törenin ardından
açılışı yapılan merkezi gezen devlet bakanları ve yerel
yetkililer, merkezin işleyişi hakkında Kayışdağı Darülaceze yöneticilerinden bilgi aldı.

tarafından değerlendirmeye alınan çocukların her biri
için ayrı bir rehabilitasyon planı çıkarılıyor. “Çocuğun
neye ihtiyacı var?” sorusuna kesin yanıt alındıktan sonra rehabilitasyon çalışmalarına başlanan çocuk öncelikle; bireysel danışmanlık, psikososyal destek hizmetleri, eğitim desteği, bilgisayar eğitimi, öz bakım – hijyen, çocuk hakları eğitimleri ve sağlık gibi alanlarda eğitim alıyor. Eğitimin devamında ise çocuğun ilgi alanına
göre sanatsal ve kültürel alanda yönlendirmeler yapılacak. (resim, heykel, satranç, folklor). Kütüphane hizmetlerinden de yararlandırılacak olan çocuk, zamanla
sportif etkinliklere de yönlendirilecek. (futbol, basketbol, judo, voleybol, taekvando, jimnastik vb.)

Sokakta çalışan çocuklar eğitimle kazanılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi’nin işbirliği ile hayata geçirilen ve AB’nin
de fon desteğinin alındığı Sultanbeyli Çocuk ve Gençlik Merkezi, özellikle göç ile İstanbul’a gelen, sokakta
çalışan ya da çalışma riskiyle karşı karşıya bulunan çocukların sağlıklı bireyler olarak gelişimini desteklemek
amacıyla faaliyet gösterecek. Merkez, 6-9, 10-13, 1416 yaş grupları ve bu yaş grubundaki çocukların aileleri
için de eğitim, sosyal aktiviteler ve kişisel gelişim programlarıyla hizmet verecek.

Aileler çocuklarının kaydını yaptıracak
Çocuğunun merkeze kaydını yaptırmak isteyen ebeveyn, telefonla ya da merkeze gelerek ön kayıt başvurusunda bulunacak. Yapılan sosyal incelemenin ardından merkeze kaydı yapılan çocukların psikososyal durum tespitleri yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kayışdağı Darülaceze Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İBB – Sultanbeyli Belediyelerinin ortaklaşa hayata geçirdiği İç Göç Entegrasyon
Projesi (İGEP), AB tarafından da destekleniyor.
Merkez başvuru telefonu: (0216) 398 09 05 – 06 - 07

Her çocuğa ayrı rehabilitasyon planı…
Psikolog, Pedagog, sosyal çalışmacı ve öğretmenler
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İDO ‘Kış Tarifesi’ne geçti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İDO, 24 Eylül’de “Kış Tarifesi”ne geçti.
Yeni öğretim yılının başlangıç tarihleri dikkate alınarak düzenlenen
tarife 13 Haziran’a kadar geçerli olacak.

T

Büyükşehir Belediyesi
“Muhtar Masası” kuruyor
R

amazan ayında verdiği iftar yemeğinde Muhtarlarla
bir araya gelen Başkan Topbaş, sadece muhtarların taleplerini karşılayacak bir birim kuracaklarının müjdesini verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş
İstanbul’daki mahalle muhtarları ve ailelerine Haliç
Kongre ve Kültür Merkezi’nde iftar yemeği verdi. Bin kadar muhtar ile ailelerinin katıldığı iftarda konuşan Başkan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
5.5 yılda yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek
İstanbul’u modern ve gıpta edilen bir şehir yapmak için
gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Avrupa’nın 21 ülkesinden daha büyük bir şehir olan
İstanbul’un artık dünya tarafından yakinen takip edildiğini vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, şehir içindeki her
sorununda Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra muhtarlara da müracaat edildiğine dikkat çekti. İstanbul’un
kendi dönemlerinde birkaç dönemi kapsayacak yatı-

rımlar aldığını ve her alanda çözümler ürettiklerini hatırlatan Başkan Topbaş, muhtarların ve mahallelerin sorunlarını bildiğini ve bugüne kadar birçoğunu çözdüklerini kaydederek “Görüyorum ki bu akşam da bizden
birçok talebiniz var. Bu nedenle sadece muhtarlarımızın
talep ve sorunlarının alınacağı, ilgili birimlere iletilerek
çözüme kavuşturulacağı bir birim kuracağız. Bu masayı
oluşturduğumuzda sizlere telefon numarası ile elektronik posta adresini de bildireceğiz” diye konuştu.
İftarda bulunan köy muhtarlarının kendi dönemlerinde
sıcak asfalt, su, kanalizasyon, doğalgaz, spor sahaları, park-bahçe ve çevre yatırımlarıyla tanıştığının altını
çizen Kadir Topbaş, İSMEK’lerle ve amatör spor kulüplerine sağladıkları yardımlarla, mahallelere her alanda
destek olmaya devam ettiklerini kaydetti.
İftarın ardından muhtarların masalarını tek tek gezen
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, talep ve
sorunları dinledi, muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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atil İDO ile başlar” sloganıyla 2009 yazında, keyifli, konforlu ve güvenli yolculuk sunan İDO, kış aylarında değişen yolcu taleplerini dikkate alarak 24 Eylül 2009 tarihinde kış tarifesine geçti. Her yıl olduğu
gibi okulların açılış tarihleri doğrultusunda düzenlenen “2009-2010 Kış Tarifesi”nde, iç hatlardaki yoğunluğu hafifletmeye yönelik deniz otobüsü, feribot ve vapur seferleri artırılarak, filoya katılan yeni gemilerle seferler güçlendirildi.
İDO, 2009 -2010 Kış Tarifesi’nde, özellikle BostancıKadıköy ve Yenikapı-Bakırköy Hattı Deniz otobüsü seferlerini değişen yolcu talebini dikkate alarak artırırken,
dış hatlar olan Yenikapı-Bandırma ve Yenikapı-Bursa
seferlerinde de iç hat bağlantılı olarak düzenlemeye gidiyor. 2009 -2010 Kış Tarifesi’nde seferler, yolcu talepleri doğrultusunda 3 dönemi kapsayacak şekilde düzenleniyor. Buna göre dönemler, 24 Eylül-18 Ekim 2009,
19 Ekim 2009-18 Nisan 2010 ve 19 Nisan-13 Haziran
2010 tarihlerini kapsıyor.
Kabataş-Kadıköy-Bursa seferleri kış aylarında da
devam edecek
İDO’nun 24 Ağustos’ta Kabataş-Kadıköy-Bursa hattında deneme amaçlı başlattığı deniz otobüsü seferleri, yoğun yolcu talebi ve memnuniyeti doğrultusunda
kış sezonunda da düzenleniyor. Anadolu Yakası’ndan
bir ilk olan Bursa deniz otobüsü seferleri, Kabataş kalkışından 20 dakika sonra Kadıköy İskelesi’ne uğrayarak Bursa’ya devam ediyor. Sefer süresi Kabataş’tan 2
saat, Kadıköy’den 1 saat 40 dakika sürüyor.
Şehir Hatları seferleri artırılıyor
2009-2010 Kış Tarifesinde Yeni Kadıköy İskelesi’nden
yapılan Eminönü ve Karaköy seferleri artırılarak, 11.00
ile 17.00 saatleri arasında 10’ar dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor. Eminönü - Kadıköy hattında haftanın 7
günü aralıksız sefer düzenlenirken, Kadıköy-Beşiktaş
hattında Cuma-Cumartesi günleri sefer sayıları, yoğunluğa bağlı olarak artırıldı.
Kış aylarında hava muhalefetinin etkisiyle trafik yoğunluğu artan köprülere alternatif olarak genişletilen Sirkeci- Harem hattı, filoya katılan yeni araba vapurlarıyla
güçlendiriliyor. Hafta içi yoğun saatlerde doldur- boşalt

uygulamasıyla 22.30’a kadar hizmet sağlanacak olan
Sirkeci – Harem hattında, haftasonu seferleri 30 dakikalık aralıkla düzenlendi.
İDO 2009- 2010 Kış Tarifesi’ne iskele gişelerinin yanı
sıra www.ido.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.
41

Haydi rastgele

İ

stanbullu balıkçılar, avlanma yasağının sona ermesiyle birlikte gece saatlerinde ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı. Sabah saatlerinde ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı’daki Su Ürünleri Hali’nde sezonun açılışı nedeniyle bir tören düzenledi. Törene Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye
Başkanı Mustafa Demir, Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik
Müsteşarı Hasan Naiboğlu, Balık Müstahsilleri Derneği
Başkanı Ahmet Menekşe ile balıkçılar katıldı.

mennisinde bulundu, balıkçılara kolaylıklar diledi. Bakan Eker, “Türkiye’de iktidara geldiğimizde balıkçılıkla ilgili su ürünleri yetiştiriciliği yılda 60 bin tondu. Bugün 140 bin tona çıktı. Türkiye’de ne balıkçılık ne de su
ürünleri destekleme kapsamında değildi. Yetiştiriciliği destekleme kapsamına almakla, avcılığı da ÖTV’yi
kaldırarak desteklemek suretiyle geliştiricilik ve avcılık alanında önemli gelişmeler sağladık. Ayrıca, Tarım
Bakanlığı’nın yeni Teşkilat Kanunu’nda yer alan hükme
dayanarak Su ürünleri ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü adı
altında müstakil bir genel müdürlük kuruyoruz. Bakanlar kurulundan geçti meclise geldi. İnşallah bu dönemde
Meclis’ten geçecek” diye konuştu.

Balıkçılığa destek daha da artacak
Törende konuşan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi
Eker, mayıs ayında verilen aranın ardından balık sezonunun yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti
belirterek, hayırlı ve bereketli bir sezon yaşanması te42

Avlanma yasağının
sona ermesiyle birlikte
‘Vira Bismillah’ diyerek
denize açılan balıkçılar,
Büyükşehir Belediyesi’nin
Yenikapı’daki Su Ürünleri Hali’nde
düzenlediği törende dualarla
sezonu açtılar.

Dünyanın en modern balık hali Gürpınar’da
yapılacak
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da sezonun bereket getirmesini dileyerek, balıkçılara ‘Rastgele’ dedi. Belediye olarak İstanbullu balıkçılara her türlü kolaylığı sağladıklarını vurgulayan
Başkan Kadir Topbaş, bu doğrultuda önemli bir yatırımı
hayata geçireceklerini söyledi. 1983’ten bu yana hizmet
veren Yenikapı’daki Su Ürünleri Hali’nin artık ömrünü tamamladığını vurgulayan Başkan Topbaş, Gürpınar’da
yapacakları yeni halin modern görünümüyle dünyada bir
numara olacağını ve ihracatın yolunu açacağını kaydetti. Kadir Topbaş, “Yeni halimiz dünyada bir numara olacak. En ileri teknolojiye sahip bu tesis İstanbullulara 50
yıl hizmet verecek. İhracatımızı arttıracak” dedi.

Amaç halka ucuz balık yedirmek
İstanbul’da yaptıkları çevre yatırımlarıyla denizlere bereket geldiğinin ve balık türünün arttığının altını çizen Başkan Kadir Topbaş, “Belediye olarak özellikle perakende
balık satışı konusunda işletme düzeni sağlayacak bir çalışma yapacağız. Halkımıza ucuz balık nasıl yediririz, bunu
düşünüyoruz. Tabii perakendeciler de kazansın, halkımız
da. Bu sezon hepimize hayırlar getirsin. Ramazanın bereketi kasalarınıza ve keselerinize yansısın” diye konuştu.
Törende konuşmaların ardından Bakan Mehdi Eker, Başkan Topbaş ve beraberindekiler sahneye çıkarak önce
bereketli bir sezon için dua ettiler, ardından da kurdele
keserek sezonu açtılar. Daha sonra Bakan Eker, Başkan
Topbaş ve diğer katılımcılar bir balıkçı teknesine binerek
denize açıldı. Diğer tekneler de sirenlerini çalarak ilk avlarına çıktı.
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Zabıta 183. yaşını kutladı
Zabıta Teşkilatı’nın 183.Kuruluş yıl dönümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Zabıta Daire Başkanlığı’nın düzenlediği bir dizi etkinlikle kutlandı.

İ

Dile kolay;
295 yıl…

stanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve 39 İlçe Belediye Zabıta Teşkilatının katılımı ile
gerçekleştirilen 183. yıldönümü etkinlikleri Taksim Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törenle başladı. Etkinlikler, İstanbul’un ilk Belediye Başkanı Hızır Bey Çelebi’nin
kabri başında yapılan anma töreniyle devam etti.
Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından
tertiplenen iftar yemeği, il, ilçe ve belde belediyeleri Zabıta çalışanlarını bir araya getirdi.
Florya Sosyal Tesisleri’nde tertiplenen iftar yemeğine,
Sivas Millet Vekili Selami Uzun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Tahmaz, Zabıta
Destek Hizmetleri Müdürü Bayram Ali Çakıroğlu, Avru-

pa Yakası Zabıta Mehmet Akif Can, Anadolu Yakası Zabıta Müdürü İbrahim Köse, Zabıta Tedbir Müdürü İsrafil
Aydın ve İlçe Belediye Zabıta Teşkilatı Müdürleri ve zabıta personeli katıldı.
Oldukça nezih ve samimi bir ortamda gerçekleşen iftar yemeğinde bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Tahmaz, 183
yıldır zor ve stresli şartlarda görev yapan zabıta personelinin birlik ve beraberliğine vurgu yaparak İstanbul
genelinde görev yapan tüm zabıta teşkilatını başarılarından dolayı tebrik etti.
İftar yemeğinin ardından uzun yıllar teşkilatta hizmet
ederek emekli olan zabıta personeline plaket verildi.

İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı’na bağlı
İstanbul İtfaiyesi’nin kuruluşunun
295. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İ

stanbul İtfaiyesi, kurulduğu günden itibaren vatandaşlarımızın yangın ve afetlere karşı can ve mal güvenliğini temin için uluslar arası standartlarda çeşitli özellikli araçlar ve yetişmiş personeli ile İstanbul’a
hizmet veriyor. İstanbul’da yaşanan son sel felaketinde binlerce insanın hayatını kurtaran teşkilatın kuruluşunun 295. yıldönümü 28 Eylül - 4 Ekim 2009 tarihleri
arasında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kuruluşundan bu
yana üç asır geçen İtfaiye teşkilatının kutlama etkinliklerine İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.
295. yıl dönümü ve İtfaiye haftası kutlamaları ilk olarak Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması ile başladı. Kutlamalar çerçevesinde AKOM’da ( Afet Koordinasyon Merkezi) İtfaiye Daire Başkanı Ali KARAHAN başkanlığında, amirler ve itfaiye çalışanlarının katıldığı bir

de toplantı gerçekleştirildi.
Etkinlik takvimi içinde hafta boyunca İstanbul genelindeki itfaiye grup amirliklerince teşkilatın dünü ve bugününü anlatan stantlar açıldı. Edirnekapı’da bulunan İtfaiye şehitliğindeki şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu.
Sultanahmet meydanında devam eden kutlama etkinlikleri sırasında tulumbacıların sunduğu gösteri halk tarafından büyük beğeni ile karşılandı.
İstanbul genelindeki birçok okulda gerçekleştirilen ve
itfaiyenin nasıl çalıştığını daha iyi anlatmayı amaçlayan
yangın ve kurtarma tatbikatları gerçeğini aratmadı.
295. yıl kutlama etkinlikleri İtfaiye Daire Başkanlığı’nın
İBB Florya Sosyal Tesisleri’nde verdiği yemekle sona
erdi.
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“Sosyal dönüşüm gençliğe
yatırımla olur”
Çocuklar ve gençlere yönelik projeleriyle dikkat çeken
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sosyal dönüşümün
gençliğe yapılan yatırımla gerçekleşeceğine inanıyorum” diyor.

ağcılar 720 bin nüfusu ile İstanbul’un en büyük ilB
çesi… 1992 yılında Bakırköy’den ayrılarak ilçe olan
Bağcılar, iş merkezleri ve yapılan yeni yatırımlarla her

Bağcılar, 1992 yılında Bakırköy’den ayrılarak ilçe oldu
ve o tarihten bu yana sürekli değişim ve dönüşüm geçiriyor. Biz sosyal ve kültürel içerikli çalışmalara büyük
önem veriyoruz. Hem ilçemizde hem de yurt dışında
pek çok sosyal ve kültürel içerikli projeye imza atıyoruz. Gençlerimize yönelik önemli projeler gerçekleştiriyoruz.

geçen gün İstanbul’un yeni cazibe merkezlerinden biri
haline geliyor. Yaşanan bu değişim ve dönüşümü Bağcılar Belediyesi’nin genç başkanı Lokman Çağırıcı ile
konuştuk…
Bağcılar, özellikle son yıllarda isminden çokça sık söz
ettiren bir belediye oldu. Özellikle sosyal, kültürel içerikli programlarla dikkat çekiyorsunuz. Bağcılar’da
neler yaşanıyor?

Çocuk ve gençlere yönelik ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Bağcılar Belediyesi olarak sosyal dönüşümün gençliğe yapılan yatırımla gerçekleşeceğine inanıyoruz.
Onun için çocuklarımıza, gençlerimize yönelik ciddi projeler geliştiriyoruz. Bu yıl başarılı öğrencilerimizi İzmit
Kefken’de ücretsiz kampa götürdük. Bine yakın öğrencimizle Kirazlıbent’te izcilik kampı yaptık. Onun dışında 9 bin öğrenci ile Yaz Spor Okulları uygulamasını gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerimiz yaz döneminde gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimiz. Eğitim döneminde
de öğrencilerimize desteğimiz devam ediyor. Bilgi Evlerimizin açılışını yaptık. Burada öğrencilerimizin derslerine ücretsiz takviye eğitimleri veriyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 6 bin çantadan oluşan eğitim yardımında bulunduk. Çantalarda her türlü kırtasiye malzemesi yer aldı. Başarılı öğrencileri sürekli ödüllendirerek onları teşvik ediyoruz. Düzenlediğimiz gençlik şölenleriyle, çocuklarımızı özellikle sportif etkinliklere yönlendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Gençlik Meclislerimizle de hem onlara verdiğimiz önemi gösteriyor hem
de demokrasinin daha anlaşılabilir kılınmasına çalışıyoruz.
Engellilere yönelik de çok ciddi çalışmalarınız var, biraz da bu çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Evet… Yapılan bir araştırmaya göre engelli vatandaşlarımızın Türkiye nüfusuna oranı yüzde 1.4… Bu 1 milyonun üzerinde engelli vatandaşımız olduğunu gösteriyor. Bu ciddi bir rakam… Engelli vatandaşlarımızın
moral-motivasyonlarının yükseltilmesi, topluma kazandırılması gerekiyor. Bunun için 5 katlı Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’ni inşa ettik. Burada yüzlerce engelli çocuğumuz ücretsiz olarak eğitim görüyor. Engelli vatandaşlarımıza yönelik ciddi projelerin ortaya konması ve kararlılıkla uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.
Yurt dışı etkinlikleriniz hakkında biraz bilgi verebilir
misiniz?
Kazakistan’dan Polonya ve Almanya’ya kadar çok sayıda kardeş belediyelerimiz var ve onlarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Mesela Ramazan’da Kazakistan’ın
Almaata, Çimkent, Türkistan ve Astana şehirleri ile
Almanya’nın Hamm kentinde iftar programlar düzenledik. Kardeş Belediyelerimizden olan Çimkent Belediyesi Bağcılar’da iftar verdi. Hamm Büyükşehir Belediye
Başkanı da Bağcılar’daki bayramlaşma programımıza
katıldı. Bu ilişkilerimizi daha da artırmayı hedefliyoruz.
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Hamidiye’ye çifte ödül!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hamidiye A.Ş., faaliyet gösterdiği
kaynak suyu sektöründeki liderliğini iki önemli ödülle tescilledi.
İlk ödül lezzete
ürkiye’nin en modern su tesislerinde kaynağındaki doğal yapısı bozulmadan, mineral dengesi değiştirilmeden şişelenen Hamidiye Kaynak Suyu, Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü’nün (ITQI) “Üstün Lezzet
Ödülü”nü (Taste Awards 2009) kazandı.

T

Avrupa’nın lezzet konusundaki lider bağımsız otoritesi ITQI’nın her yıl yaptığı Üstün Lezzet Ödülü değerlendirmesine bu yıl 75 ülkeden 290 firma katılarak toplam
796 ürün değerlendirmeye alındı. Avrupa’nın prestijli 12
gurme kuruluşundan 140 gurmenin değerlendirmeye
aldığı ürünlerden, Hamidiye Kaynak Suyu, doğal içecek
ürünleri kategorisinde iki lezzet yıldızıyla ödüllendirildi.

İstanbul’un kardeş şehirlerinden
İspanya’nın Barselona kentinde
geleneksel olarak düzenlenen
“La Merce” festivalinin
bu yılki konuğu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
oldu.

Barselona’da İstanbul şöleni
İ

selonalılara unutulmaz dakikalar yaşattı.
Büyükşehir Heyetini ağırlayan Barselona Belediye Başkanı Hereu, Barselona için çok büyük önemi olan bu
kutlama günlerinde, Selamet ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan ve kardeş şehir olan İstanbul ile coşku ve sevinçlerini paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Görüşmenin ardından, Barselona Denizcilik Müzesi’nde
açılan ‘Soul of İstanbul / İstanbul’un Ruhu’ adlı sergiyi
gezen Büyükşehir Heyeti, buradan Sant Jume meydanına geçerek, Barselona kent yetkililerini ‘Türk Çayı ve
Kahvesiyle Sanatçılarla Buluşma’ adlı etkinlikte ağırlama fırsatı buldu.

spanya’nın Barselona kentinde her yıl düzenlenen “La
Merce” festivalinin bu yılki konuğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. Festivale, İstanbul’u temsilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Numan Güzey ile Kültür A.Ş Genel Müdürü Nevzat Bayhan katıldı.
Renkli gösterilerle başlayan “La Merce” festivali Türkçe ‘Hoş Geldiniz’ anonsunun ardından Birlikte Yaşamak
adlı konserle devam etti. Kâtibim şarkısıyla başlayan
konser; Rum, Yahudi, Ermeni ve Türk ezgilerini seslendiren koronun 15 dakikalık eşsiz müzik ziyafeti ile Bar-
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Ödüllendirmede lezzet ve kalite testi ile birlikte, ambalaj, etiket gibi kriterler de dikkate alındı.
Bir Ödül de yurtiçinden…
Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nün bu yıl 22.’sini düzenlediği “Altın Ambalaj Yarışması”nda Hamidiye Kaynak Suları da ödüle lâyık görüldü. Çok çeşitli kategorilerdeki ürünlerin sergilendiği yarışmada Hamidiye, iki
ürünüyle ödül almaya hak kazandı.
Türkiye’de ve Avrupa’da ilk kez üretimini gerçekleştirdiği “Kutu Su” ve şık tasarımıyla prestij ürünü olarak piyasaya sürdüğü “Cam Şişe Su” ürünleriyle dereceye giren Hamidiye A.Ş. gerek yurt içindeki başarılı grafiği gerekse ihracattaki hamlelerinin meyvelerini almanın gururunu yaşadı.
Yurt içinden ve yurt dışından saygın kuruluşlardan ödül
alan Hamidiye A.Ş.’nin Genel Müdürü Kenan Kılıç konuyla ilgili verdiği demeçte; “Hamidiye A.Ş. olarak çalışmalarımızın hem yurt içinde hem de yurt dışında kabul görmesinin ve bunun sonucunda aranılan bir marka olmayı başarmanın keyfi inanın hiçbir şeyle değişilmez. Hamidiye, “Lezzet Ödülü”yle su kalitesini, yurt
içinde almış olduğu “Altın Ambalaj Ödülüyle” de ürünlerini müşterilerine sunduğu ambalaj kalitesini tescillemiştir. Hayırlı olsun” dedi.
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Şehrin
perdesi
1 Ekim’de
açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, repertuarında
bulunan 8’i yeni 18 oyunla 1 Ekim’de perdelerini açtı.

İSMEK’in ödüllü eserleri
beğeni topladı.
İ

SMEK tarafından, ilk olarak 2008’de gerçekleştirilen “2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul” temalı yarışmanın, 2008 ve 2009’da dereceye giren eserleri, 24 - 30 Eylül 2009 tarihleri arasında Via Port Outlet
Shopping’de sergilendi.
“2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul” etkinlikleri kapsamında ilki 2008’de İSMEK kursiyerlerine yönelik gerçekleştirilen, geçtiğimiz yıl ise tüm İstanbullulara açık
olan İSMEK Branş Yarışmaları; minyatür, hat, tezhip, rölyef, ebru, çini, makine nakışı, kırkyama, resim ve fotoğraf olmak üzere 10 farklı branşta yapıldı.
Sergi boyunca yoğun ilgi gören eserler bütün ziyaretçilerden tam not aldı.
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2

009-2010 sezonunu 1 Ekim’de açan İ.B.B. Şehir Tiyatroları, Ekim ayında 8’i yeni, 18 oyunla seyircisinin
karşısına çıkıyor. Çıkmaz Sokak, Bozuk Düzen, Mecbur
Adam, Tarla Kuşuydu Juliet, Gizli Oturum, Bekleme Salonu, Hizmetçiler, Kafes, Deri Ceket, Meraklısı İçin Öyle
Bir Hikâye, Lüküs Hayat, Kabare, Onlar Ermiş Muradına, İnek, Coriolanus, Balıkesir Muhasebecisi, Maskeliler
ve Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.
Seyircisiyle buluşacak oyunlardan ikisi kısaca şöyle:
Çıkmaz Sokak, Yunanistan’daki “Albaylar Cuntası” döneminde görülen toplumsal çatışmayı ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan darbe süreçlerini ele alıyor.
Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı, Mazlum Kiper’in sahneye koyduğu “Çıkmaz Sokak”ta, şiddete karşı şiddet
üretmenin değil, yalnızca demokrasinin “çözüm” olabi-

leceği vurgulanıyor.
Bozuk Düzen’de, yaşadıkları kasabadaki depremden
zarar görerek İstanbul’a yerleşmek zorunda kalan orta
halli bir ailenin, büyük şehrin karmaşası içinde yaşama
tutunabilme çabaları anlatılıyor. Türk tiyatrosu ve sinemasının önemli isimlerinden Güner Sümer’in bu oyunu,
Burteçin Zoga tarafından sahneleniyor.
Biletler; Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Kâğıthane Sadabad
Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi, Üsküdar
Kerem Yılmazer Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Ümraniye Sahnesi ile İ.B.B. Şehir Tiyatroları Genel
Sanat Yönetmenliği gişelerinden satın alınabiliyor.
Biletlerini internet üzerinden satın almak isteyenler için
web adresi şöyle: www.ibb.gov.tr/sehirtiyatrolari
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Bir döneme ışık tutan kitap
Kültür A.Ş., “Sultan II. Abdülhamid’in Aile Albümü” isimli kitapla bir dönemi
karelerle gözler önüne seriyor.

Türk Musikisi’nin şifa
veren eserleri bu albümde

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür
A.Ş., Sultan II. Abdülhamid’in çektirdiği fotoğraflardan oluşan Yıldız Arşivi’nden, sultanın ailesini ve Yıldız
Sarayı’nın günlük yaşamını konu alan aile fotoğraflarını
“Sultan II. Abdülhamid’in Aile Albümü” isimli bir kitapta
topladı. Kitap, “Sultan II. Abdülhamid Han Arşivi İstanbul
Fotoğrafları” ile başlayan ve “Sultan II. Abdülhamid’in
Arşivinden Dünya” ile devam eden serinin üçüncü kitabı.
“Sultan II. Abdülhamid’in Aile Albümü”, tüm siyasi hayatı didik didik edilen II. Abdülhamid’in ailesi ile ilgili ilk albüm çalışması olup, saraya ve saray yaşamına farklı bir
bakış açısı getiriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür
A.Ş.’nin ilk kez gün ışığına çıkardığı özel fotoğraflardan
oluşan bu kitapta, Sultan II. Abdülhamid’in büyük oğlu
Mehmed Selim’in torunu Abdülkerim Osmanoğlu’nun
“Büyük Dedem Sultan II. Abdülhamid”, Gültekin
Çizgen’in “Abdülhamid ve Fotoğraf” ve Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un “Görsel Tarihin Tapusu” başlıklı yazıları da yer alıyor.
İBB Kültür A.Ş. tarafından Türkçe – İngilizce olarak yayımlanan “Sultan II. Abdülhamid Han Aile Albümü” toplam 138 fotoğraftan oluşuyor. Kitap, İstanbul
Kitapçısı’ndan veya www.istanbulkitapcisi.com adresinden temin edilebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür A.Ş, Türk makam musikisinin
12 dev eserini “Musiki Şifa”
albümünde bir araya getirdi.

G

si verir (yalancı sabah yani imsak vakti etkilidir); Kûçek
Makamı : hüzün, elem, keder duygusu verir (uyku zamanı etkilidir); Büzürg Makamı: insanda korku duygusu uyandırır ( yatsıdan sonra etkilidir); Isfahan Makamı:
hareket kabiliyeti ve güven hissi verir (gün batarken etkilidir); Nevâ Makamı: lezzet ve ferahlık duygusu verir
(akşam vakti etkilidir); Uşşak Makamı: gülme duygusu
uyandırır (öğle vaktinde etkilidir); Zirgüle makamı: uyku
hali verir (sabah ve öğle arası etkilidir); Sabâ makamı:
şecaat yani cesaret ve kuvvet verir; Bûselik makamı:
güç, kuvvet verir (kuşluk vaktide yani güneşin doğmasından kırkbeş dakika sonra etkilidir); Hüseynî makamı: barış, sakinlik v rahatlık hissi verir(sabahleyin etkilidir); Hicaz makamı: tevazu yani alçak gönüllülük verir.”

ünümüzde müzikle tedavi uygulaması psikolojik
hastalıklarla sınırlı olsa da; geçmişte bu yöntemden, diş ağrısından iç hastalıklara kadar pek çok alanda yararlanılmıştır. Türk hekimi Şuuri, Tadil-i Emzice adlı
eserinde müzik yoluyla tüm hastalıkların tedavi edilebileceğini savunurken, büyük İslam filozofu Fârâbî de
yaptığı tasnifte,12 makamın hangi ruh hallerine iyi geldiğini ve günün hangi vaktinde dinlenirse etkili olduğunu yazmıştır. Bu köklü geçmişten yola çıkan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., Fârâbî’nin 12 makam
tasnifini uygulayarak, Türk makam musikisinin 12 dev
eserini “Musiki Şifa” adlı albümde topladı.
Albümün Genel Sanat Yönetmeni Ruhi Ayangil, musiki
ile tedavi konusunda önemli bir dayanak noktası oluşturan on iki makam tasnifini takdim yazısında şöyle anlatıyor; “Fârâbî yaptığı bu tasnif ile musiki makamlarının
insan ruhunu günün hangi saatlerinde nasıl etkilediğini
öngörmüştür. Rast makamı, insana neş’e ve huzur duygusu verir (güneş iki mızrak boyu yükselince etkilidir);
Rehâvî makamı: insana beka’ yani sonsuzluk düşünce-
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Batıda akıl hastaneleri dolup taşarken, hangi makamın hangi derde ilaç olduğunu araştıran, bulan ve
uygulayan bir kültürün çok önemli bir halkasını dinleyici ile buluşturan albüm, İBB Kültür A.Ş.’ye bağlı
Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki İstanbul Kitapçısı’nda
satışa sunuldu .
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Belediye
spor’un
yeni dünya
şampiyonu:
Selçuk Çebi

Danimarka’da yapılan
Dünya Güreş Şampiyonası’nda
altın madalya alan
Büyükşehir Belediyespor güreşçisi
Selçuk Çebi ile dereceye giren
diğer sporcular
Başkan Topbaş tarafından
ödüllendirildi.

D

animarka’da düzenlenen 2009 Dünya Güreş
Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından ev ve para ödülüyle ödüllendirildi. Saraçhane Belediye Sarayı’nda düzenlenen ödül törenine İBB Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra, 74 kiloda dünya şampiyonu olan Selçuk Çebi, 96 kiloda dünya
üçüncüsü olan Serhat Balcı, şampiyonada 5. olan Soner Sucu ve Serkan Özden ile antrenörler katıldı.

ya Şampiyonu olmasının kendilerini çok gururlandırdığını söyledi. Türkiye’ye bu onuru yaşatan güreşçilere,
antrenörlere ve yöneticilere teşekkür eden Başkan Kadir Topbaş, “Ata sporumuz güreş bizim için çok farklı bir yerde. Amacımız her spor dalında ve her şampiyonada şampiyon çıkartarak bayrağımızı göndere çektirmek. Daha önce de sporun birçok branşında dünya,
olimpiyat ve Avrupa şampiyonları çıkardık” diye konuştu.

Büyükşehir, her alanda Türkiye’ye örnek
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Danimarka’da yapılan Dünya Güreş
Şampiyonası’nda İstanbul ve Türkiye olarak büyük bir
onur yaşadıklarını belirterek, Belediyespor güreşçilerinin madalya kazanarak Türk Bayrağı’nı göndere çekmelerinin ve Güreş Milli Takımı’nın Grekoromende Dün-

Güreşçi Başkandan güreşe tam destek…
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Bir güreşçi olarak Selçuk Çebi’nin şampiyon olduğu müsabakayı büyük bir heyecanla izlediğini ve Çebi’nin 6-0
gibi bir skor yaparak sayı tuşuyla rakibini yenmesinden
gurur duyduğunu vurgulayan Kadir Topbaş, “Tabi Selçuk Çebi çok iyi bir müsabaka çıkartarak bileğinin hakkıyla altın madalyayı kazandı. Biz de Sayın Başbakanımızın belediye başkanlığı döneminden beri devam eden
bir gelenekle kendisini KİPTAŞ’tan bir daire ile ödüllendiriyoruz. Sporcularımızdan da bu madalyanın arkasını
getirmelerini ve bizlere nice altın madalyalar kazandır-

malarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da Danimarka’da
düzenlenen 2009 Dünya Güreş Şampiyonası’na 6 sporcu ile katıldıklarını ve 1 altın, 1 bronz ile 2 beşincilik kazandıklarını belirtti.
Törende konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dünya şampiyonu Selçuk
Çebi’yi ev, diğer sporcu ve yöneticileri de para ve saat
ile ödüllendirdi.
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Japon Büyükelçiden 2010
müjdesi
Türkiye’nin 2010’u “Japon Yılı” ilan etmesinin ardından Japonya da 2010’u
“Türk Yılı” ilan etmeye hazırlanıyor.

Bakan Mehdi Eker Başkan
Topbaş’ı ziyaret etti.
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ı makamında ziyaret etti.

T

arım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Yenikapı’daki Su Ürünleri Hali’ndeki avlanma sezonunu
açılışından sonra birlikte Saraçhane Belediye Sarayı’na
geçtiler.
Bakan Mehdi Eker’i makamında ağırlayan Başkan
Kadir Topbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirdi ve Eker’e belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Kadir Topbaş, daha sonra Konuk
Bakan’a Büyükşehir Belediye Meclisi Salonu’nu gezdirdi ve Saraçhane Belediye Sarayı’nın birkaç yıl önce tamamlanan restorasyonu hakkında bilgiler sundu.
Kadir Topbaş, görüşmenin ardından Bakan Mehdi
Eker’i Saraçhane Belediye Sarayı’nın kapısına kadar
uğurlarken, Mehdi Eker de gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

S

araçhane Belediye Sarayı’ndaki makamında
Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Nabuski Tanaka ile görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Görüşme esnasında sayın büyükelçi
Japonya’nın 2010’u ‘Türk Yılı’ ilan etmeyi planladığından
bahsetti ve bu kapsamda 30’u İstanbul’da olmak üzere
Türkiye çapında 60 etkinlik yapmayı planladıklarını söyledi. Bizden bu konuda destek bekliyorlar” dedi.
Japonya’dan Türkiye’ye çok ciddi bir turist akışı başladığını, görüşmede bunun daha da hızlanması için işbirliğine gidilmesi gerektiğini konuştuklarını da vurgulayan
Başkan Kadir Topbaş, “Sayın Büyükelçi, Japonya’nın
tarihi şehri Kyoto’nun İstanbul ile ‘Kardeş Şehir’ olma
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talebi olduğundan bahsettiler. Biz de bu konuya sıcak baktığımızı ve böyle bir müracaat olduğu takdirde
Belediye Meclisimizin gerekli kararı alacağını belirttik”
diye konuştu.
Kadir Topbaş, ziyarette Baltalimanı’nda kendilerinin açtığı Japon Bahçesi’nin işlevinin arttırılması konusunun
da gündeme geldiğini, Japon Büyükelçinin bu kapsamda
Türk-Japon Dostluk Derneği’nin bu bahçede çay partileri yapmasını teklif ettiğini ifade ederek, “Büyükelçi Tanaka, İstanbulluların, özellikle de çocukların bu bahçeyi görerek Japon kültürünü daha yakından tanımasını istedi.
Bu konuda da çalışmalar yapacağız” dedi.

57

Türkiye-Kazakistan
işbirliğinde büyük adım…

Bir dokunduk
bin ah işittik

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 21 Ekim’de Türkiye’yi
ziyaretinden önce İstanbul’a gelen Başbakan Yardımcısı Kairat Kelimbetov,
Başkan Kadir Topbaş ile görüştü.

Mahallesinin altyapıdan üstyapıya
birçok problemi olduğunu
dile getiren Eyüp Güzeltepe
mahalle muhtarı Haydar Penez,
geçmiş dönemlerde Mahalli İdareler
tarafından unutulmaktan
dert yanıyor. Sorunlarını
dile getirirken,
bu sorunlara çözüm noktasında
yetkililerin daha duyarlı olacağına
ve hatırlanacaklarına inanmak
istediğini belirtiyor.

K

tuklarını kaydeden Kadir Topbaş, “Kültür Günlerinde
İstanbullulara Kazakistan’dan kültürel esintiler, güzellikler yansıyacak. Umarım İstanbullular da bunu yakından takip edip, izlemeye gelecekler. Çünkü etkinliklere
Kazakistan’ın en önde gelen sanatçıları katılacak. Şimdiden İstanbulluları bu etkinliklerimize davet ediyorum”
diye konuştu.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kairat Kelimbetov da
Kazakistan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Başbakanının
katılımıyla yapılması planlanan “Türkiye-Kazakistan İş
Formu”na her iki ülkeden bine yakın işadamının katılmasının beklendiğini ifade ederek, “Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkiler çok yüksek düzeyde bulunuyor.
İstanbul gibi finansal bir merkezde böyle bir iş formunun gerçekleştirilmesi bizim için çok önemli. İstanbul’a
dünyanın finans merkezi olma yolundaki çabalarında
başarılar, İstanbullulara da refah diliyorum” dedi.

azakistan Başbakan Yardımcısı Kairat Kelimbetov ve Kazakistan Türkiye Büyükelçisi Bagdad
Amrayev İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ı Saraçhane Belediye Sarayı’ndaki makamında
ziyaret etti. Ziyarette Kelimbetov’un Müsteşarı Ashkat
Dautov ve Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Abutalip İbijanuli Akhmetov ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Dereli de yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş
ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kairat Kelimbetov
ziyaretin ardından gazetecilere görüşmeyle ilgili açıklama yaptılar. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev’in 21-24 Ekim tarihleri arasında Türkiye’ye
resmi bir ziyarette bulunacağını ve ziyaret sırasında
“Almatı Kültür Günleri” düzenleneceğini açıklayan Başkan Kadir Topbaş, ayrıca “Türkiye-Kazakistan İş Formu” düzenlenmesinin de planlandığını kaydetti. Ziyarette “Almatı Kültür Günleri” ile ilgili detayları konuş-

edeceğim.
Başkan Kadir Topbaş “Muhtar Masası”
kurulacağını müjdeledi, sizce bu masa nasıl
çalışmalı?
Muhtarlık Masası’nın oluşu güzel ama yeteri kadar
muhtarların sorunlarına cevap verebilecek mi acaba.
Bence öncelikle nüfusu yoğun mahallelere öncelik tanınarak, hizmetlerin bu tür mahallere yoğunlaştırılması
gerekir.

Haydar Bey, bize kendinizi ve mahallenizi kısaca tanıtır mısınız?
yüp Güzeltepe Mahallesinde yaşamaktayım. 12 yıllık esnaflık sürecinde okul aile birliği, mahalle derneğinde yöneticilik yaptım. Ben mahallemi severek ve
sorunlarını bilerek muhtar oldum. 3 dönem başkanlık
yapan Sayın Ahmet GENÇ maalesef mahallemize hep
üvey evlat muamelesi gösterdi. Hiçbir hizmet vermedi.
Benim mahallem de yaklaşık 43 bin insan yaşıyor ama
insani şartlarda hiçbir şeyden faydalanamıyor. Çok basit bir şey yaklaşık 20 bine yakın 18 yaş altı çocuklarımız var. Toplamda 6 çocuk parkımız-tamamı kullanılamaz durumda- bir tane sağlık Ocağımız 8 tane camimiz
ve 3 tane okulumuz vardır.

E

Büyükşehir Belediyesinden beklentileriniz var mı?
İBB en büyük beklentim yıllar önce Anfi Tiyatro dediğimiz yerin yarım bırakılarak bir beton harabesi olarak
kalan yerin en kısa sürede yerinde tespit yapılarak bu
mahalle halkına bir Kültür Merkezi olarak mahallemize
kazandırılması. Vakıf ve tapu sorunları ciddi boyutlara
geldi. Yıllardır bu insanlara hep tapu sözü verildi. Ama
kimse bu sorunla ilgilenmedi. 3. sorun olarak mahallemizin en büyük problemleri olan yüksek gerilim hatları benim mahallemde 8 insan öldü ve onlarca insan sakat kalmıştı. Sizden, başka insanlar ölmeden sakatlanmadan çözüm üretilmesini rica ediyorum. Yine mahallemizde yaklaşık her yıl 500 tane çocuğu liselere göndermeye çalışıyoruz. Ama maalesef 17 dönümlük arazimiz
olduğu halde 3 mahallemizin faydalanabileceği acil tarafından bir lise ihtiyacının giderilmesi. İBB umarım kendisine ait bir Güzeltepe Mahallesi olduğunu hatırlayıp
mahallesine sahip çıkar.

Mahallenizin sorunları neler, siz bu sorunları çözmek
için ne yapıyorsunuz?
Mahallemiz, çocuk parkları, hizmet binası, spor kompleksi, lise, kültür merkezi gibi sosyal donanımı maalesef
olmayan bir yer. Anfi Tiyatro olarak başlanan inşaat yarım bırakıldı. Yüksek gerilim hattı sebebiyle sorunlar yaşıyoruz. Altyapıda ise tapu, sokak aydınlatması, asfaltlama, örümcek ağına dönmüş sokak direkleri ve açıkta kalan erlektrik kabloları, tıkalı yağmur kanalları gibi
bir yığın sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunların giderilmesi için gerek İBB gerek Eyüp Belediyesi gerek Devletin tüm kurumlarına yazışmalarda ve taleplerde bulunarak girişimlerde bulundum, bulunmaya da devam
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Bulmaca

Eylül 2009

İhale Gündemi
İHALE TARİH/SAATİ

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

İHALE İÇERİĞİ

20/10/2009 10:00

Özürlüler Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü Eğitim Malzemeleri Alım İşi

22/10/2009 10:00

Satınalma Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 25 Ton Klas A Ve 10 Ton Klas
B Yangın Söndürme Köpüğü Alımı

03/11/2009 10:00

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 2010 Yılı Muhtelif İçecek Alımı İşi

03/11/2009 10:30

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 2010 Yılı Unlu Mamüller Alımı İşi

03/11/2009 11:00

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 2010 Yılı Süt Ve Süt Ürünleri Alımı İşi

04/11/2009 10:00

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 2010 Yılı Muhtelif Gıda, Bakliyat Ve
Makarna Alımı İşi

04/11/2009 10:30

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

04/11/2009 11:00

Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 2010 Yılı Su Ve Maden Suyu Alımı İşi
4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 2009 Yılı Kışlık Zabıta Kıyafeti Alımı

05/11/2009 10:00

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 150 Adet Mobilize Kurban Kesim Ünitesi

09/11/2009 10:00

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 2010 Yılı Sebze Ve Meyve Alımı İşi

Ve Ekipmanları Nakliye, Montaj, Demontajının Yapılması Ve Teknik Olarak İşletilmesi İşi

Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine gönderen
ilk dört kişiye, Miniaturk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...
Geçen sayının anahtar sözcüğü, “Eyüp İstanbul’un Yeni Kültür ve Turizm Merkezi ”ni doğru yanıtlayan ilk dört okurumuz;
Buket Kılıç, Hüseyin saygı, Adnan Ekici, Zeynep Gezer Miniaturk’te keyifli bir gezinti kazandılar.
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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
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