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Sevgili İstanbullular
Kültür Başkenti olarak 2010 yılı içinde dünyanın dörtbir yanından gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırlanırken, dünya kenti İstanbul haya-

linin sadece misafir ağırlayarak gerçekleşmeyeceğinin de farkındayız. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren aktif dış ilişkilerin hem İstanbul, 

hem de ülkemiz için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle, yerel yönetimleri bir araya getiren küresel örgütlerle sıkı ilişkiler kurduk. Halen eş-

başkanlık görevini yürüttüğüm Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimleri (UCLG)’yi temsilen yurtdışında pek çok küresel etkinliğe katılıyorum. Son ola-

rak, Kopenhag’da yapılan Dünya İklim Zirvesi’ne katılarak, İstanbul’da yürüttüğümüz çalışmaları anlatma fırsatı yakaladım. Oradan Afrika Kentler 

Zirvesi’ne derken, kararlılıkla sürdürdüğümüz aktif dış ilişkilerin İstanbul için ne denli parlak bir gelecek ve bumerang etkisi sağladığını gördüm. Say-

gın ve adından söz ettiren bir İstanbul hedefine ulaşmak için bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam etmeye kararlıyız.

İstanbul, küresel etkinliklere hazırlanırken yerelde sorunlarını en aza indirmiş bir şehir olma yolunda çok mesafeler alıyor. Bu yolculuk sırasında üze-

rimize düşen sorumluluğun farkında olarak, gelecek kuşaklara yaşanılır bir kent bırakma hedefinden asla vazgeçmeden yürüyoruz. Geleceğin mo-

dern İstanbul’unda yaşayacak olan; bugünün çocuk ve gençlerinin eğitimine büyük önem atfediyoruz. Bu amaçla, sorunsuz kent altyapısı için çalı-

şırken, aynı zamanda eğitim için gereken desteğimizi maksimum seviyede tutuyoruz. Özellikle eğitimin çok geç bir yaşta (7 yaşında) başladığı ül-

kemizde, okul öncesi eğitimin yaygınlaşması gerektiğine inandık ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Çok şükür bu çalışmaların da meyve-

sini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde, öncülüğünü yaptığımız “Ana Sınıfı Projesi”nin ilk adımını tamamlayarak, hayırsever vatandaşların da katkısıy-

la Boğazköy’de ilk ana sınıfını törenle hizmete aldık. 

 Her sayıda ayrı bir heyecanla sizlerle birlikte oluyorum. Sizleri, bu ayki bültenimizin sayfalarını çevirmeye davet ediyorum. Bu düşüncelerle hepini-

ze sağlıklı ve mutlu günler dilerim.
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Okullar, spor salonları ve laboratuarlarla 
eğitme büyük destek veren 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
şimdi de okul öncesi eğitimi geliştirecek 
‘Ana Sınıfı’ projesine öncülük ediyor. 
KKM Başkanı Özleyiş Topbaş’ın desteği ve 
hayırsever vatandaşların katkısıyla 
Boğazköy’de yapılan 
ilk ana sınıfı törenle hizmete girdi. 

‘Ana Sınıfı’ eğitimine 
Büyükşehir desteği…
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okullar, kapalı spor sa-
lonları ve laboratuarların ardından şimdi de ‘Ana Sınıfı’ 
projesiyle eğitime destek veriyor. Çocukların zekâ geli-
şiminin yüzde 70’inin 0-6 yaş arasında tamamlandığını 
dikkate alan projeyle, hayırsever vatandaşların des-
teğiyle İstanbul’daki her okula bir ana sınıfı yapılması 
planlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş’ın Eşi ve Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM) 
Başkanı Özleyiş Topbaş’ın desteğiyle başlatılan proje 
kapsamında Boğazköy Ayazma İlköğretim Okulu’nda 
hayırsever vatandaşların katkısıyla yapılan ilk ana sınıfı 
törenle hizmete girdi.
Ayazma İlköğretim Okulu Ana Sınıfı Açılış Töreni’ne İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile 
KKM Başkanı Özleyiş Topbaş’ın yanı sıra, Vali Yardım-
cısı Harun Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, 
Arnavutköy Kaymakamı Hürrem Aksoy, Arnavutköy 
Belediye Başkanı Haşim Baltacı, sınıfın yapılmasına 
katkı sağlayan hayırsever vatandaşlar ile öğrenciler ve 
veliler katıldı.

Başkan TopBaş; “İsTanBul’da ana sınıfı 
yaTırımları da yüzlerle İfade edİlmelİ…”
Açılış töreninde konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
İstanbul’un Türkiye’nin iktisadi başkenti olduğunu ve 

ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir yere sahip ol-
duğunu belirterek, “İstanbul’un gelişmesi Türkiye’nin 
gelişmesi demektir. Türkiye’deki tüm kamu ve kuru-
luşlarının yapmış olduğu yatırımlar toplamının 100’de 
26’sını, yine Türkiye genelindeki belediyelerin yapmış 
olduğu toplam yatırımların yüzde 48’in İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi olarak sadece biz yapıyoruz. Se-
çildiğimiz günden beri ulaşım, altyapı ve çevre başta 
olmak üzere pek çok alanda binlerce yatırıma imza at-
tık. Eğitim alanında da görevimiz değildir’ demeden çok 
önemli yatırımlar yaptık. Boğazköy’e de şimdi yanında 
bulunduğumuz 34 derslikli bu oklun yapılmasında TOKİ 
ile birlikte öncülük ettik. Ancak daha yapacak çok işi-
miz var” diye konuştu.

eğİTİm hİzmeTİnde gecİkme olamaz
Eğitim alanında hizmetin gecikmesinin geri döndürüle-
mez bir eksiklik olduğunu ve telafisinin mümkün olma-
dığını vurgulayan Başkan Topbaş, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak bugüne kadar İstanbul’da 16 okul bi-
tirdiklerini ve 7 tanesinin inşaatı devam ettiğini dile ge-
tirerek, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bugüne kadar yaptığı-
mız derslik sayısı 970’i buldu. Öte yandan Diyarbakır’da 
34 derslikli, Ağrı Patnos’ta ise 24 derslikli iki okul daha 
yaptık. İstanbul’daki okulların bahçelerine bugüne ka-

dar tam 130 tane kapalı spor salonu yaptık. 730 oku-
lumuza fen laboratuarı ve 100’ün üzerinde okulumuza 
da sosyal bilimler sınıfı yaptık. Ancak sadece devletten 
beklememek lazım. Bugün açılışını yaptığımız 174 met-
rekarelik ana sınıfı hayırsever insanlarımızın katkısıyla 
inşa edildi ve 150 bin liraya mal oldu. Fakat zenginleri-
miz için bu bir şey değil.”

7 yaş alTının eğİTİmİ önemlİ
Bilgi çağını yaşadığımız bu yüzyılda 7 yaşın eğitim yaşı 
olarak çok geç olduğunun altını çizen Kadir Topbaş, “Ül-
kemizin geleceği için gelecek kuşakları çok iyi yetiştirmek 
zorundayız. Çünkü bir toplumun gücü insan sayısıyla de-
ğil, yetişmiş insan gücüyle ölçülür. Ne kadar çok yetişmiş 
insanınız varsa, bilgiyi ne kadar iyi yönetebiliyorsanız, o 
kadar güçlü olabilirsiniz. Hayırsever vatandaşlarımızın 
desteğiyle başlayan ana sınıfı sayısını arttırmalıyız. Ül-
kemizin ve dünyanın buna ihtiyacı var. Türkiye çağdaş 
bir ülke yaparak adından söz ettirmek istiyorsak, yarın-
larımızı hazırlamak için asla ‘banane’ demeyeceğiz. Çün-
kü, yanlış yetişmiş bir insan bütün dünyanın başına bela 
olabiliyor. O nedenle, böyle önemli bir eğitim projesine 
destek veren hanımefendilere özellikle teşekkür ediyo-
rum. Bizler bu açılışları birler, onlar diye konuşmamalıyız. 
Yüzler, binler diye konuşmalıyız. İstanbul’a ve ülkemize 
yakışan budur” şeklinde konuştu.

hayırseverler elele verdİ
Törende konuşan Kadın Koordinasyon Merkezi Başka-
nı Özleyiş Topbaş da İstanbul’un sorunlarıyla yakından 
ilgilendiklerini ve KKM olarak şehrin her köşesini geze-
rek sorunları yerinde tespit ettiklerini belirterek, 
“Ben de ekiplerimizle birlikte gezdim ve sorunlarını ya-
kından inceledik. 
Bu doğrultuda eğitimin önemini düşünerek, ana sınıfı 
projesi gibi önemli bir çalışmaya imza atmak istedik. 
Çocuklarımız için hayırseverlerimizle bir araya gelerek 
elele verdik. 
Bu çalışmanın ilk semeresini bugün görüyoruz. 
Bütün hayırseverlerimize tek tek teşekkür ediyoruz. 
Çalışmalarımızın devam gelecek” diye konuştu.
Törende konuşmaların ardından Başkan Topbaş ve be-
raberindekiler kurdele keserek 
Ayazma İlköğretim Okulu Ana Sınıfı’nın resmi açılışını 
gerçekleştirdiler. 
Kadir Topbaş ve hayırsever vatandaşlar daha sonra sı-
nıfı gezerek yetkililerden bilgi aldılar. 
Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Topbaş, hatıra fo-
toğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. 
Programda Arnavutköy Kaymakamı Hürrem Aksoy ta-
rafından KKM Başkanı Özleyiş Topbaş’a projeye öncü-
lük etmesinden dolayı bir teşekkür plaketi de takdim 
edildi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimleri’nin 

(UCLG) Eş Başkanı Kadir Topbaş, 
beraberindeki heyetle birlikte Danimarka’nın 

Kopenhag kentinde yapılan 
Dünya İklim Zirvesi’ne katıldı. 

Topbaş, İklim Zirvesi’nde, 
UCLG’nin iklim değişikline karşı 

geliştirdiği stratejileri anlattı.

Başkan Topbaş 
Dünya İklim Zirvesi’ne 

katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimleri’nin (UCLG) Eş Başkanı Ka-
dir Topbaş, Türkiye’den Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
yanı sıra, Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğ-
lu ile Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın da hazır bulunduğu, 
Danimarka Kopenhag’da düzenlenen İklim Zirvesi’ne 
katıldı.
Kadir Topbaş ve beraberindeki heyet, Kopenhag’da 
14-17 Aralık 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de Türkiye’yi tem-
sil ettiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (UNFCCC) Taraflar Konferansı’na (COP 15) 
katıldı.  İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması (UNFCCC), 
büyük öneme sahip ekolojik anlaşmalardan bir tane-
si. Eylül 2008 itibariyle 192 ülke tarafından imzalanan 
Anlaşma’nın esas amacı küresel iklim değişikliğine kar-
şı uluslararası çalışmaları teşvik etmek ve destekle-
mek. COP’un temel işlevlerinden biri taraflarca sunulan 
ve taahhütlerini ne şekilde gerçekleştirdiklerini detay-
landıran raporları gözden geçirmektir. COP (Conference 
of the Parties- Partilerin Konferansı) bu raporlar doğ-
rultusunda tavsiyelerde bulunabiliyor.
Başkan Topbaş, 15 Aralık Salı günü sabah saatlerinde 
davetli belediye başkanlarının hazır bulunduğu basın 
toplantısına katıldı. Topbaş, “Enerji Verimliliği – Işıklan-
dırma ve diğer teknolojiler” konusunda İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları aktardı.

kopenhag’da cİTİes acT’İ İmzalandı 
İklim Zirvesi’nde, dünya belediye başkanları somut ey-
lemlerle gezegeni koruma sözü verdi. Başkan Topbaş’ın 
da aralarında bulunduğu Newyork, Londra, Toronto, 
Cakarta, Meksico City, Johannesburg gibi dünyanın 
önde gelen şehirlerinin belediye başkanları (Cities ACT) 
‘Taahhüt ve Eylemler Metni’ni imzaladı.
Dünyanın önde gelen kentlerinin belediye başkanlarının 
buluştuğu programda Başkan Topbaş’la birlikte arala-
rında Newyork Belediye Başkanı Michael Bloomberg, 
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Londra Belediye Başkanı Boris Johnson ve Kopenhag 
Belediye Başkanı Ritt Bjerregaard’ın bulunduğu baş-
kanlar, salonda bulunan ‘act’ panosunu imzaladı.  

danİmarka kanalı İle röporTaj...
Danimarka Tv2 kanalına röportaj veren Topbaş, yerel 
yönetimlerin iklim değişikliğine karşı mücadelede çok 
önemli role sahip olduğunu söyledi.  

johnson’u İsTanBul’a daveT eTTİ...
Londra Belediye Başkanı Boris Johnson ile kısa bir 
görüşme yapan Başkan Kadir Topbaş, Johnson’u 
İstanbul’a davet etti. 

Başkan TopBaş, yuvarlak masa ToplanTısında 
konuşTu 
İklim Zirvesi için Kopenhag’da bulunan Başkan Topbaş, 
Yuvarlak Masa toplantısında konuştu. ‘Kentler Faali-
yetlerini tanıtıyor’ başlıklı ikinci oturumda Los Angeles, 
Taipei, Riga ve İstanbul belediye başkanları yer aldı.  
Konuşmasında İstanbul’da karbon azaltıcı çalışmalar 
hakkında bilgi veren Topbaş, Metrobüs’ün CO2 azaltı-
mına yaptığı katkıyı anlattı.  
Topbaş, Metan gazından elektrik üretimi, rüzgar ve gü-
neş enerjisi ve sinyalizasyonda kullanılan led teknoloji-
si sayesinde İstanbul’un 2 milyon tona ulaşan karbon-
dioksit azaltımı hedefini gerçekleştirdiğini söyledi.  

kopenhag’dan marakeş’e geçTİ...
İklim Zirvesi devam ederken “5. Afrika Kentleri Zirvesi”ne 
katılmak üzere Fas’ın Marakeş kentine  giden Başkan 
Topbaş, buradaki zirvede bir konuşma yaparak, aynı 
gün akşam saatlerinde İklim Zirvesi’nin oturumlarına 
katılmak üzere Marakeş’ten Kopenhag’a geri döndü.
Başkan Kadir Topbaş ve beraberindeki heyet, yurt-
dışındaki temaslarını tamamlayarak, 18 Aralık Cuma 
günü yurda döndü. 
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Türkiye, özellikle İstanbul, son yıllarda uluslararası 
camiada önemli görev ve misyonlar üstlenerek, itiba-
rını, uzun yıllardır görülmemiş ölçüde artırdı. Yürütülen 
bu çalışmalar kapsamında Kopenhag’daki İklim Zirvesi 
devam ettiği sırada Fas’a geçen İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Kadir Topbaş, 5. 
Afrika Kentler Zirvesi’nin açılışını yaptı.
 
Açılışı gerçekleştiren Başkan Kadir Topbaş, küresel 
sorunlarla mücadelede ve bin yıl hedeflerinin gerçek-
leştirilmesinde Afrika Yerel ve Bölgesel Yönetimleri’nin 
katkısı ve desteğinin çok önemli olduğunu; birleşik ve 
kararlı bir Afrika’nın ortak sesinin önemli olduğunu söy-
ledi.  

Başkan Topbaş, 53’ünü Afrika Ülkelerinin oluşturduğu 
100’e yakın dünya ülkesinden Cumhurbaşkanları, Baş-
bakanlar, Bakanlar, Belediye Başkanları ve Valilerden 
oluşan 3000 kişinin katıldığı ‘Africities- Afrika Kentler 
Zirvesi kapsamında düzenlenen ilk oturuma da katıla-
rak bir konuşma yaptı.  

Afrika Kentler Zirvesi’nin 
açılışını Başkan Topbaş yaptı
Kopenhag’daki İklim Zirvesi devam ettiği sırada Fas’ın Marakeş kentine 
giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 5. Afrika Kentler 
Zirvesi’nin açılışını yaptı.

İstanbul’a Afrikalı “Kardeş”  
Başkan Kadir Topbaş yönetiminde uluslararası platformlarda 
etkin rol üstlenen İstanbul, imzalanan “Kardeş Şehir” protokolleri ile 
ilişkilerini daha da derinleştiriyor. 
Kardeş şehirlere bir yenisi daha eklendi; “Kazablanka”. 

UCLG Eş Başkanı olarak Fas’ta düzenlenen 5. Afrika 
Kentler Zirvesi’ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Kazablanka Belediye Başkanı 
Muhammed Sacid ile birlikte Kazablanka ve İstanbul’u 
‘kardeş şehir’ ilan eden protokolu imzaladı. Protokolle, 
İstanbul ile Kazablanka arasında işbirliğini karşılıklı ge-
liştirilmesi hedefleniyor.  

Başkan Topbaş imza töreninde yaptığı konuşmasında 
“İstanbul olarak karşılık beklemeksizin dünyanın çeşitli 

yerlerindeki sorunlara elimizden geldiğince yardım edi-
yoruz. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Afrika’ya karşı-
lıksız yardıma hazırız. Kalkınmak için Afrika’nın kaynak-
ları kendine yeter. 
Aldığım bir maille Etiyopya’daki bir su sorunundan ha-
berdar oldum ve bir çalışma ekibini Etiyopya’ya gönde-
rerek 1 milyon 200 bin Etiyopyalının suya kavuşmasını 
sağladık. Bu zirve aracılığıyla sizlerle beraber olmaktan 
çok memnunuz” dedi. 
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Cumhuriyet Coşkusu 
fotoğrafl ara yansıdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İFSAK tarafından düzenlenen 
“Cumhuriyet Coşkusu Fotoğraf Yarışması”nda dereceye girenler 
ödüllerini aldı. Fotoğrafl arın yer aldığı sergide konuşan Başkan Topbaş, 
“Sadece resmi protokollerde kutlanan cumhuriyetimizi tüm ulusça 
hissedelim diye kutlamaları şölene dönüştürdük” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İFSAK tarafından bu 
yıl 3. kez düzenlenen “Cumhuriyet Coşkusu Fotoğraf 
Yarışması”nda dereceye girenler, ödüllerini Taksim Met-
ro İstasyonu’nda düzenlenen törenle aldı. Yarışmada 
dereceye giren ve beğenilen 42 fotoğrafın da sergilen-
diği ödül töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş’ın yanı sıra, Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan, İFSAK Başkanı Tanju Akleman, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Da-
ire Başkanı Numan Güzey, KÜLTÜR A.Ş. Genel Müdürü 
Nevzat Bayhan ile çok sayıda fotoğrafçı yer aldı.

ulusça coşku hİssedİlsİn dİye…
Başkan Kadir Topbaş tören sırasında yaptığı konuşmada; 
“4 yıl öncesine kadar sadece resmi protokollerde olan bu 
cumhuriyet coşkusunu istedik ki tüm ulusça hissedelim. 
Tüm ulusumuza mal olsun, yansısın ve dünya takip etsin. 
Bundan da ülke olarak gurur duyalım. Bu yıl 29 Ekim’de 
4’cüsünü gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet Şöleni’nde çok 
güzel anlar yaşadık ve çok gururlandık. İşte o coşkunun 
yansıması buradaki fotoğraf sergisinde yansıyor. Dönemi-
mizde başlattığımız bu adımın bizden sonraki dönemlerde 
de devam edeceğini düşünerek çok mutlu oluyorum” dedi.

“cumhurİyeT coşkusunu 
ölümsüzleşTİrİyoruz…”
Cumhuriyet coşkusunun fotoğraf karelerine yansıya-
rak arşivlere girmesini ve ölümsüzleşmesini istediğini 
vurgulayan Başkan Topbaş, “İstiyoruz ki koleksiyonlar 
oluşsun, arşivlere girsin ve gelecek kuşaklara aktarıl-
sın. 1119 eser ve 260 fotoğrafçının hazırladığı çalışma-
da jüri de oldukça zorlandı, güzel fotoğrafl arın içinden 
en güzelini seçmek için. Bugün burada 42 adet resim 
sergilenmekte. Biz başka bir güzellik daha yaptık ve 
bu 42 eseri de satın aldık. Dedik ki belediye arşivimi-
ze girsin ve internete koyalım ve dünya bu resimleri 
görüp istediklerinde de indirebilsin. İşte biz bugün 
tüm bunlara tanıklık ediyoruz. 50 yıl sonra veya 
2050 yılında bu kutlamalar yapılırken bunun ne 
zaman yapıldığı konuşulmayacak. Ama bu coşku 
yine halkımızla birlikte yaşanacak. İşte bunun te-
mellerini attık ve buna hepimiz ortağız” şeklinde 
konuştu.
İstanbullulara böle bir coşku yaşatmak için 
Sidney’deki yılbaşı kutlamalarını organize eden 
fi rmayı davet ettiklerini ve “Sidney’den daha iyi 
bir gösteri istiyoruz. Biz en iyisine layığız. Öyle 
bir sonuç çıkaracaksınız ki dünya bunu konuşacak” 
dediğini ifade eden Topbaş, kendisinin de gençliğinde 

fotoğraf çektiğini ve bu hobisini yaşatmak için 
yeniden fotoğraf makinesi aldığını anlattı. Topbaş, söz-
lerini “İlerde benim de kişisel sergi açma fırsatım inşallah 
olur” diyerek bitirdi.
İFSAK Başkanı Tanju Akleman da Cumhuriyet coşkusu-
nun ve fotoğraf yarışmasının gerçekten gelenekselleş-
meye başladığını belirterek, “İSFAK olarak buna destek 
vermekten dolayı çok memnun oluyor ve gurur duyuyo-
ruz. Böyle bir yarışma yaptığı ve destek verdiği için de 
Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür ediyoruz. 
Bu bizim için çok önemli bir destekti. 
Beraberliğimizin daha da uzun sürmesini temenni edi-
yoruz” dedi. Törende konuşmaların ardından dereceye 
girenlere ödülleri takdim edildi. Yarışmanın birincisi Se-
bahattin Özveren’e ödülünü Kadir Topbaş, ikincisi Ozan 
Dikerler’e İFSAK Başkanı Tanju Akleman, üçüncü Bahar 
Kaleli’ye ise Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan 
verdi. Yarışmanın birincisine 3 bin, ikincisine 2 bin 500, 
üçüncüsüne 2 bin TL para ödülü verilirken, Ahmet Furkan 
Enis “İBB Özel Ödülü”ne, Ahmet Tarımcı, Bahattin Erkol 
ve Mehmet Yiğit de mansiyon ödülüne değer görüldü.  
Kadir Topbaş ve beraberindekiler, daha sonra amatör ve 
profesyonel 260 kişinin 1119 fotoğrafl a katıldığı yarış-
manın sonucunda sergilenmeye değer görülen 42 eserin 
yer aldığı Taksim Metrosu’ndaki sergiyi gezdi. Sergi 27 
Aralık tarihine kadar açık kaldı. 

Cumhuriyet coşkusunun fotoğraf karelerine yansıya-
rak arşivlere girmesini ve ölümsüzleşmesini istediğini 
vurgulayan Başkan Topbaş, “İstiyoruz ki koleksiyonlar 
oluşsun, arşivlere girsin ve gelecek kuşaklara aktarıl-
sın. 1119 eser ve 260 fotoğrafçının hazırladığı çalışma-
da jüri de oldukça zorlandı, güzel fotoğrafl arın içinden 
en güzelini seçmek için. Bugün burada 42 adet resim 
sergilenmekte. Biz başka bir güzellik daha yaptık ve 
bu 42 eseri de satın aldık. Dedik ki belediye arşivimi-
ze girsin ve internete koyalım ve dünya bu resimleri 
görüp istediklerinde de indirebilsin. İşte biz bugün 
tüm bunlara tanıklık ediyoruz. 50 yıl sonra veya 
2050 yılında bu kutlamalar yapılırken bunun ne 
zaman yapıldığı konuşulmayacak. Ama bu coşku 
yine halkımızla birlikte yaşanacak. İşte bunun te-

bir sonuç çıkaracaksınız ki dünya bunu konuşacak” 
dediğini ifade eden Topbaş, kendisinin de gençliğinde 

fotoğraf çektiğini ve bu hobisini yaşatmak için 
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Ulaştırma Bakanı Yıldırım ile İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş, Çamlıca Tepesi’’TV Kulesi 
ve Entegre Tesisleri’’yapımına ilişkin Protokolü Bakan-
lıkta düzenlenen törende imzaladı. Yıldırım, buradaki 
konuşmasında, Elektronik Haberleşme Kanunu ile zo-
runlu hale getirilen karasal-sayısal yayına geçme uygu-
lamasını, İstanbul’dan başlatma Kararı aldıklarını ifade 
etti.
‘’İstanbul’da Çamlıca Tepesi’ne kurulacak tek bir anten-
le İstanbul’un tamamına yayın imkânı vereceğiz diyen 
Yıldırım,’’Çamlıca’da, Adalar’da görülen o Salkım Saçak, 
iptidai Antenler artık ortadan kalkmış olacak. Böylece 
daha kaliteli, göze daha iyi hitap eden bir yayın altyapı-
sı gerçekleşmiş olacak’’ diye konuştu.
Proje sürecine ilişkin bilgi veren Yıldırım, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Topbaş’ın Çamlıca’da 14 
bin Metrekare alan tahsis etmesiyle başlayan sürecin, 
Anıtlar Kurulu’na taşındığını ve Kurul’un’’Buraya yapıla-
cak yapının, İstanbul’un siluetini olumsuz etkilememesi 
için ulusal ve Uluslararası bir projeyle belirlenmesi şar-
tı’’ getirdiğini anlattı.
Protokolle, Ulusal-Uluslararası yarışmayla proje hazır-
lanması sürecini başlattıklarını belirten Yıldırım, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, Bakanlık adına 
yürütülecek süreçte, inşa edilecek kulenin, dünyaca 
ünlü mimarlık kuruluşlarının da katılabileceği yarışma-
da seçilen üç proje arasından İstanbullular tarafından 
belirleneceğini bildirdi.
280 metre yükseklikte olması öngörülen kulede, TV 

vericileri, Restoranlar, seyir terasları, konaklamasız 
eğlence ve ticari alanlar bulunacağını belirten Yıldırım, 
kulenin içerisinde bulunduğu arsanın da İstanbullular’ın 
piknik amaçlı değerlendirebileceği bir mekân özelliği 
taşıyacağını ifade etti. Yıldırım, ‘’Böylece İstanbul’un 
uzun sürelerden beri hasretle beklediği, bir anlamda 
İstanbul’un alametifarikası olacak bu yapıyı da gerçek-
leştirmiş olacağız’’ dedi.

İsTanBul çİrkİnlİkTen kurTulacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Yıldırım’a 
bu konudaki çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, 
‘’Yıllardan beri hep gündemde olan, İstanbul için çok çir-
kinlik arz eden, ayrıca sağlığı da tehdit eden antenlerin 
Çamlıca çevresi ve Kınalıada’dan kaldıracak bir sisteme 
geçileceğini’’ söyledi.
Başkan Topbaş, İstanbul’a bir sembol olarak yansıya-
cak proje için Çamlıca’da 14 bin metrekarelik bir alan 
ayrıldığını belirterek, “Projeyi ulusal ve uluslararası bir 
yarışmayla belirleyeceğiz. 
Böylece İstanbul da artık bu çirkinlikten kurtulacak. 
2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul, böyle güzel bir 
eseri kazanmış olacak’’ dedi.
Topbaş, protokole gelecek hafta Belediye Meclisi’nden 
onay alarak süreci başlatacaklarını ve yarışmaya geçi-
leceğini kaydetti. Konuşmaların ardından Binali Yıldırım 
ve Kadir Topbaş, ‘’Çamlıca Tepesi TV Kulesi ve Entegre 
Tesisleri’’ protokolünü imzaladı. 

Çamlıca’daki anten 
kirliliğine son
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım ile ‘’Çamlıca Ortak Anten Kulesi’’yapılmasına ilişkin 
protokolü imzaladı. Başkan Topbaş,’’İstanbul artık çirkinlikten kurtulduğu 
gibi güzel bir eseri de kazanmış olacak’’dedi.
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Dünyadaki deprem riski 
İstanbul’da ele alındı

“Uluslararası Sismik Riskin Azaltılması” konulu konferans 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, BM Genel Sekreter Yardımcısı 
Margareta Wahiström ve Başkan Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
İstanbul’da gerçekleşti.
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Türkiye’de yaşanan iki büyük depremin 10. Yılında, 81 
ilin ve 25 ülkenin yöneticileri İstanbul’da bir araya gele-
rek deprem konusunu ele aldı. Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, İstan-
bul Valiliği ve Dünya Bankası’nın desteğiyle düzenlenen 
“İstanbul Uluslararası Sismik Riskin Azaltılması Konfe-
ransı” Şişli Grand Cevahir Otel’de yapıldı.
Konferansa Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin 
Haydarov, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcı-
sı Margareta Wahiström, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve Vali Muammer Güler’in yanı 
sıra, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı 
Hasan İpek, Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler 
Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Prof. Dr. Ahmet 
Mete Işıkara, Türkiye Kızılay Derneği Başkanı Tekin Kü-
çükali ile çok sayıda yerli ve yabancı yönetici katıldı.

Bakan çİçek; “deprem konusunda daha çok 
uluslararası İşBİrlİğİ şarT”
Konferansın açılışında konuşan Devlet Bakanı ve Baş-
bakan Yardımcısı Cemil Çiçek, uluslararası camianın, te-
rör, küresel ısınma ve deprem konusunda karşılıklı bilgi 
ve tecrübe aktarımı yaparak düzgün işleyen bir meka-
nizma kurması gerektiğini belirterek, “Uluslararası kuru-
luşlarımız da ayağı yere basan uygulamaya konulabilir 
tedbirleri ortaya koymalı” dedi.
Uluslararası camianın işbirliği yapması gereken terör-
den sonraki ikinci konunun küresel ısınma olduğunu ve 
bu konunun insanlık için giderek felaket olmaya, birçok 
kayıp ve zararlara sebep olacağının anlaşıldığını vurgu-
layan Cemil Çiçek, kısa süre önce İstanbul başta olmak 
üzere Türkiye’nin birçok yerinde yaşanan mevsim dışı 

yağışlar ve olağanüstü durumların bu işin habercisi ol-
duğuna işaret ederek, bir ülkenin tek başına küresel ısın-
maya yönelik tedbir almasının yetmediğini söyledi.
Benzer bir toplantının aynı anda Kopenhag’da yapıldığını 
ve gelen haberler doğruysa, orada da laftan öteye çok 
fazla bir şey olmadığını, iyi niyet mesajlarının bulundu-
ğunu ve herkesin kendi bildiğini okumaya devam ettiğini 
kaydeden Çiçek, bu toplantıların sadece nutuk çekilen, iyi 
temennilerde bulunulan toplantılar olmaktan çıkarılması 
gerektiğini, bunun için de toplantıların ayağı yere basan 
tedbirlerle sonuçlandırılması gerektiğini dile getirdi.

afeTle İlgİlİ yeTkİler Tek çaTı alTında 
Toplanıyor
Başbakan Yardımcısı Çiçek, 17 Aralıktan itibaren birden 
fazla müdürlük ya da bakanlık düzeyinde merkezi ida-
rede toplanan birimleri tek elde toplamaya başlayacak-
larını belirterek, bir işe müdahalede birden fazla kuruluş 
varsa esas işlerin ortada kaldığını, herkesin olumlu bir iş 
yaptığı zaman “Ben yaptım”, olumsuz bir durum olduğu 
zaman da “Benim yetki alanıma girmiyor” tarzındaki bü-
rokratik mazeretlerle konuya yaklaştığını dile getirdi. Bu-
nun da acıları azaltmaya yetmediğini vurgulayan Çiçek, 
bu nedenle yetkinin tek elde toplanması, sorumluluğun 
tek bir makamda olması için yeni bir yasa çıkardıklarını 
ve belirtilen tarihten itibaren 3 ayrı bakanlık bünyesin-
de faaliyet gösteren genel müdürlükleri tek çatı altında 
toplayacaklarını anlattı.
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, bundan sonra göre-
vi de sorumluluk ve imkanları da valilere ve büyükşehir 
belediye başkanlarına vermeye hazırlandıklarını vurgu-
layarak, bununla ilgili bir mevzuat çalışmasının da taslak 
halinde olduğunu, çalışma biraz daha olgunlaştırdıktan 

sonra kamuoyunun bilgisine sunarak, tartışmaya aça-
caklarını söyledi. 

Başkan TopBaş alTyapı ve koordİnasyonun 
önemİne dİkkaT çekTİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da 
yakın tarihe kadar Türkiye’nin ulusal ve bölgesel ölçekli 
planlarının olmadığını, Türkiye’nin arazi kullanım kararları, 
hangi alanların nasıl kullanılması, limanların, tarım alan-
larının hangi bölgelerde oluşturulması gerektiği konu-
larında ulusal planların bulunmadığını belirterek, bütün 
bu eksikliklerin AK Parti Hükümetleri ile kendi belediye 
başkanlıkları döneminde giderildiğini söyledi. Bugüne 
kadar Türkiye’de şehirler ölçeğindeki afetler karşısında 
reflekslerin geliştirilmeye çalışıldığını ifade eden Başkan 
Kadir Topbaş, “İstanbul geçmişten bugüne ciddi dep-
remler yaşamasına rağmen, 1996 yılına kadar Başbaka-
nımızın belediye başkanlığı dönemine kadar Belediyede 
Deprem Müdürlüğü dahi yoktu. Yerel yönetimlerde böyle 
bir birim kurulmamıştı” dedi.

olası deprem İçİn hazırlıklar hızla sürüyor
1998 yılına kadar İstanbul’un 2. derece deprem kuşağın-
da kabul edildiğini anlatan Kadir Topbaş, şöyle konuştu; 
“Bir başka açıdan bakıldığı zaman, 1998’e kadarki statik 
verilerin hep ikinci dereceye göre alındığı düşünülürse, 
yapılar hakkında iyi düşünmek gerektiğini söylemek zo-
rundayım. 1998’den sonra yaşanan deprem ve gelişti-
rilen refleksler, kurumsal çalışmalar ve gelinen noktalar 
küçümsenmeyecek kadar çok. Hedefleri doğru koymak 
gerekiyor. Biz burada özellikle İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi olarak Deprem Müdürlüğü bünyesinde nasıl hare-
ket edeceğimiz, gelecek adına nasıl davranış göstere-

ceğimiz konusunda çalışmalarımızı yaptık. Önemli olan, 
afet öncesi alınan tedbirler. İstanbul’un jeolojik haritaları, 
sismik haritaları, yoğunlaşma alanları belirlenmemişti. 
İstanbul’un jeolojik haritaları başta olmak üzere risk bo-
yutlarının haritalarını çıkardık. 1/100.000’lik çevre planı 
çerçevesinde bu alanlar tespit edildi. Kentin her metre-
karesinin içinde afet riskleri de olmak üzere bir dizi bilim-
sel kriterler çerçevesinde alanlar belirlendi. Zemin davra-
nış özellikleri, zemin sıvılaşması faktörlerini göz önünde 
bulundurarak bu çalışmayı bitirdik.”
Bu kapsamda, bilimsel altyapı, acil müdahale ve destek 
hizmetleri ile koordinasyon çalışmaları olmak üzere 4 ça-
lışma gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Topbaş, “Bilim-
sel çalışmalar çerçevesinde, sismoloji ve jeoloji alanlarını 
kapsamakta olan çalışmalar sayesinde depreme daha 
dayanıklı bir çalışmayı bitirdik. Bölgeleme sistemi dahil, 
afet önleme, azaltma temel prensiplerini ortaya koyduk. 
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile 
birlikte deprem güvenliği master planı çalışmalarını bitir-
dik. Deprem riski taşıyan alanlarda deprem dönüşümü 
adı altında adımlar atıyoruz. En riskli 10 ilçemizi belirle-
dik. Zeytinburnu’nda bin 280 konutu kapsayan deprem 
dönüşümü adımını başlattık. Ayrıca deprem riski taşıyan 
alanlardaki vatandaşlarımıza yaşam alanı oluşturmak 
adına TOKİ ile birlikte 60 bin konutluk bir proje gerçek-
leştirdik. Öte yandan, afet anındaki reflekslerle ilgili Afet 
Koordinasyon Merkezinde (AKOM) çok ciddi ekipman 
oluşturduk. 
Haberleşmeden araç gerekçelere kadar her türlü teknik 
donanımla çalışmalarımızı çok iyi bir seviyeye getirdik” 
diye konuştu. 
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Spor tesisleri yapım, bakım-onarım, spor malzemeleri, 
spor giyimi ve modası, yüzme havuzları, sporcu sağlı-
ğı gibi başlıklarla sporu geniş yelpazede ele alan Spor 
2009 Fuarı,  17-20 Aralık 2009 tarihleri arasında ziya-
retçilerini ağırladı.
Başkan Kadir Topbaş, Gençlik ve Spor Müdürlüğü stan-
dını ziyaret ederek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
spor hizmetleri hakkında halka bilgi verdi ve ziyaretçi-
lerle bir süre sohbet etti.  Topbaş, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak Olimpiyat hedefiyle çalıştıklarını, çe-
şitli ulusal ve uluslar arası organizasyonlarla spora ve 
İstanbul’un tanıtımına hizmet ettiklerine değinerek; bu 
alanda da her zaman öncü olduklarını belirtti. Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü’nün yoğun ilgi gören standında, zi-
yaretçilere çeşitli hediyeler de verildi.
Spor 2009 Fuarı’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şir-
ketlerinden Spor AŞ. ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü’nün yanı sıra; Fenerbahçe Spor Kulübü, İl 
Gençlik Spor Müdürlüğü, Badminton Federasyonu, Ka-
rate Federasyonu, Herkes İçin Spor Federasyonu, Ta-
ekwondo Federasyonu, Voleybol Federasyonu, Wushu 
Federasyonu ve üniversitelerin Beden eğitimi ve spor 
yüksek okulu ile spor ürünleri ile ilgili çeşitli firma ve şir-
ketler ürünleri ile birlikte fuarda yer aldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik ve spor hiz-
metleri alanında; spor yatırımları, tesis işletmeciliği, or-
ganizasyonlar ve etkinlikler hakkında çeşitli tanıtımla-
rın yapıldığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü standında, spor 
alanındaki yenilikler ve gelişmeler hakkında ziyaretçile-
re sunumlar yapıldı. 

Başkan Topbaş 
“Spor 2009 Fuarı”nı ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 14. kez 
ziyaretçileriyle buluşan Spor 2009 Fuarı’nı ziyaret ederek, 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü standını gezdi.

Medeniyetler beşiği, 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti İstanbul, hazırlıklarını 
tamamladığı kültür ve sanat dolu bir 
yıl için son adımı da attı. 
Avrupa Kültür Başkentliği unvanı 
törenle Büyükşehir Belediyesi’ne 
teslim edildi.

İstanbul 
2010 Avrupa 
Kültür Başkenti 
unvanını 
teslim aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Ve-
kili Ahmet Selamet, 2009 Avrupa Kültür Başkenti olan 
Litvanya’nın Vilnius kentini ziyaret ederek 2010 Avrupa 
Kültür Başkentliği unvanını teslim aldı. 
Vilnius Resim Galerisi’ndeki törene; Macarista’nın Pecz 
şehri Belediye Başkanı Zsolt Pava ve Almanya’nın Es-
sen şehri Belediye Başkan Vekili Rudolf Jelinek ile 2011 
Avrupa Kültür Başkenti olan Tallinn kenti Belediye Baş-
kanı Edgar Savisaar ile 2014 Avrupa Kültür Başkenti 
Riga Belediyesi Meclis Başkanı Nils Usakovs katıldı. 
Vilnius Belediye Başkanı Vilius Navickas tarafından 
verilen ödülü alan Ahmet Selamet, bu yıl içerisinde 
İstanbul’da açılan Sütlüce Kongre Merkezi ve İstanbul 
Kongre Merkezi ile ilgili bilgi vererek 2009 yılında ger-
çekleştirilen etkinliklerden, 2010 yılında gerçekleştirile-
cek yeni projelerden ve İstanbul’da düzenlenecek ulu-
sal ve uluslararası etkinliklerden bahsetti. 
Selamet, İstanbul’un tarihi, kültürel ve turistik önemi-
ne de vurgu yaparak, 2010 yılında İstanbul’u bir kong-
re merkezi ile tarihi ve turistik merkez haline getirmeyi 
amaçladıklarını belirtti.  
Ahmet Selamet ayrıca 2010 Avrupa Kültür Başkentliği 
payesini en iyi şekilde taşıyacaklarını ve değerlendire-
ceklerini ifade etti. Litvanya Kültür Bakanı’nın ve basın 
mensuplarının da yer aldığı törenin sonunda, 2010 Av-
rupa Kültür Başkentleri İstanbul, Pecs ve Essen’e ödül-
leri takdim edildi. 
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İstanbul kışa hazır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, vatandaşların kötü hava koşullarından en az 
düzeyde etkilenmesi için kış şartlarıyla mücadele hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin  2009–2010 kış 
sezonu olumsuz hava koşullarıyla mücadele planları 
gözden geçirildi.  Kış aylarında şehir hayatının normal 
seyrinin devamı amacıyla kötü hava koşullarıyla ve kar-
buzlanma ve göllenme ile mücadele çalışmalarını değer-
lendirme planlama koordinasyon toplantısı AKOM’da 
yapıldı.  
Kışa hazırlık değerlendirme toplantısı, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Baştürk 
başkanlığında, AKOM merkezinde yapıldı. Toplantıya; 
Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu, 
İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Ulaşım Daire Başka-
nı Dursun Balcıoğlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı 
Mevlüt Bulut ve ilgili müdürlükler ile İlçe belediyelerinden 
gelen yetkililer (Başkan Yardımcıları, Fen İşleri Müdürleri 
)katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olumsuz hava koşulla-
rıyla mücadele hazırlıkları çerçevesinde 43 adeti 1’inci 
öncelikli olmak üzere 245 güzergahta toplam 5000 km 
uzunluğundaki yol ağı ve meydanlardaki çalışma prog-
ramı değerlendirildi. 

Her bölgenin öncelikli güzergâhları belirlenerek, istas-
yonlar oluşturularak yağış öncesi ve yağış anında ana 
arterler, katılım noktaları, kavşaklar ve E-5’e müdahale 
edilecek şekilde hazırlıklar tamamlandı. 
Ana arterlerin dışında, meydanlar, üst ve alt geçitler, va-
pur iskeleleri, otobüs durakları, hastane giriş çıkışları, 
üniversite ve okulların giriş çıkışları için de karla müca-
dele ekipleri oluşturuldu.

erken uyarı sİsTemİ
İstanbulluların sorunsuz bir kış geçirmeleri için tüm ted-
birleri alan Büyükşehir Belediyesi, son model karla mü-
cadele araçları ve erken uyarı sistemleri kullanacak. 
Araçların, belirlenen güzergâhlarda yapacakları kar kü-
reme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sis-
temi ile AKOM’dan takip edilecek, gerekli durumlarda 
araçlar başka bölgelere yönlendirilecek.

Ekipler 256 müdahale güzergâhında yapılacak çalış-
malarda buzlanma 3 saat önceden tespit edilecek ve 
gerekli önlemler alınacak. 

elekTronİk hava ölçümü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete aldığı ve 
İstanbul’un en kritik yollarında 25 noktaya kurulan Oto-
matik Yol Meteoroloji Gözlem Sensorlarından gelen 
bilgiler doğrultusunda ekipler yönlendirilecek. Elektro-
nik olarak hava ölçümü yapan sensorlar GPRS modem 
üzerinden verileri AKOM’a iletecek. 
Burada yapılacak değerlendirme ile ekipler yönlendiri-
lecek. 

oTomaTİk yol meTeorolojİ gözlem sensorları 
yardımıyla;
1.  Buzlanmanın nerelerde ve ne zaman başlayacağını 
önceden belirlenecek. 
2.  Yollara atılan kimyasalların doğru zamanda ve ye-
terli miktarda kullanılması sağlanacak. 
3.  Yağmur, kar, donma, buzlanma, şiddetli rüzgâr ve sis 
önceden belirlenecek, can ve mal kaybını minimuma in-
dirmek için erken ve doğru müdahale sağlanacak. 
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Kumkapı Gürpınar’a taşınıyor
Başkan Kadir Topbaş’ın geçtiğimiz Eylül ayındaki balık avı sezonu 
açılış töreninde müjdesini verdiği; Kumkapı’daki Su Ürünleri Hali’nin 
Gürpınar’a taşınmasında ilk adım atıldı. 240 bin metrekarelik geniş bir alanda 
inşa edilecek modern balık halinin planları Belediye Meclisi’nde onaylandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelişen ihtiyaçla-
rına cevap veremeyen Kumkapı’daki Su Ürünleri Hali’ni 
Gürpınar’a taşıyor. Beylikdüzü İlçesi’nin Gürpınar sahili 
dolgu alanına inşa edilecek Su Ürünleri Hali’nin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama 
İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18 
Aralık birleşiminde oybirliğiyle kabul edildi.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın da onay verdiği yeni 
Su Ürünleri Hali, 240 bin metrekarelik geniş bir alanda 
inşa edilecek ve dünyanın en modern hallerinden biri 
olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, balıkçı barınağı, 
su ürünleri tesisi, mendirek, çekek yeri, iskele, yanaşma 
yeri, dalgakıran, kayıkhane, depo, otopark gibi yapı ve 
tesislerden olaşacak hal için proje ihalesine çıkacak. 
AB ülkelerine su ürünleri ihracatı yapabilecek teknik, 
hijyenik ve fi ziksel yeterliliğe sahip olacak yeni halin 
Türkiye’nin su ürünleri ihracatını önemli ölçüde arttır-
ması bekleniyor.

Balık sezonu açılış töreninde yeni hal müjdesini veren 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da 
“Gürpınar’da inşa edilecek yeni halimiz dünyada bir nu-
mara olacak. En ileri teknolojiye sahip bu tesis İstan-
bullulara 50 yıl hizmet verecek. İhracatımızı arttıracak” 
demişti. Başkan Topbaş, projenin uygulama aşamasın-
da da ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin dikkate alına-
cağını vurgulamıştı.

1983 yılından bu yana 10 bin metrekare kapalı ve 17 bin 
metrekare açık olmak üzere 27 bin metrekare alanda 
hizmet veren Kumkapı’daki mevcut Su Ürünleri Hali’nde 
100’ün üzerinde deniz ürünü satılıyor. Halde Tarım İl 
Müdürlüğü’nden ruhsatlı çeşitli boylarda bin civarında 
tekne faaliyet gösteriyor. 26 yıldır faaliyet gösteren ba-
lık hali, aradan geçen süreçte hem nüfus artışının hem 
de gelişen teknolojinin beklentilerine cevap vermekte 
zorlanıyor. Hale fi ziki yetersizlikler nedeniyle aynı anda 
birkaç tekne yanaşamıyor. 
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2010 yatırımlarıyla 
kuraklık için önlem 
alınacak
İSKİ Genel Müdürlüğü, 3 milyar 254 milyon TL olan 2010 
yılı bütçesinin 1 milyar 245 milyon TL’sini yatırımlara 
ayırdı. Yatırımlar, yaşanabilecek iklim değişikliği kaynaklı 
kuraklığın boyutları önceden araştırılarak planlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 2010 yılı büt-
çesi ve yatırım programı hakkında bilgi veren İSKİ Genel 
Müdürü Mevlüt Vural, önümüzdeki yıllarda yaşanabile-
cek iklim değişikliği kaynaklı kuraklığın boyutlarını ön-
ceden tahmin ederek, su yatırımlarını buna göre plan-
layabilmek amacıyla, 2010 yılında “İklim Değişikliğinin 
İstanbul ve Türkiye Su Kaynakları Geleceğine Tesirleri” 
adlı projeyi hayata geçireceklerini söyledi.
Bu proje ile su rezervlerini ve su toplama durumlarını ön-
ceden tahmin ederek ihtiyaç duyulan acil hizmet paket-
lerini hayata geçireceklerini belirten Mevlüt Vural, böyle-
ce doğru zamanda, doğru yere, en uygun yatırımı yapmış 
olacaklarını söyledi. İstanbul’un içme suyu ihtiyacını kar-
şılamak amacıyla Melen Projesi’nin 1. aşamasında kente 
yıllık 268 milyon metre küplük su kaynağı sağladıkları-
nı, projenin ikinci aşaması olan su alma yapısı ve isale 
hattı tamamladığında da ilave 307 milyon metreküp su 
kazanmış olacaklarını vurgulayan Vural, Rezve Deresi ve 
Istıranca’da bulunan diğer derelerden 120 milyon metre-
küp suyu, Terkos’ta yapacakları 194 milyon metreküplük 

pe çıkardıklarını, günlük 400 bin metreküp kapasiteli 
Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin inşasını 2009 yılı 
sonunda bitirmeyi planladıklarını belirterek, “Bu tesis 
hizmete girdiğinde 2 milyon 500 bin kişinin atıksuyunu 
arıtacak ve çıkan suyun bir bölümü park, bahçe sula-
ması ve sanayide kullanılacak” dedi.

BüTün arıTmalar ‘Bİyolojİk’ olacak
Önümüzdeki 5 yıl içinde de Avcılar, Esenyurt, Büyükçek-
mece, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Başakşehir bölgeleri-
nin atıksularını arıtacak olan günlük 400 bin metreküp 
kapasiteli Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin yapı-
mına 2010 yılında başlamayı hedeflediklerini anlatan 
Mevlüt Vural, “Küçükçekmece, Büyükçekmece, Silivri, 
Selimpaşa ve Çanta’da inşa edeceğimiz ileri biyolojik 
arıtma tesisleri ve bunlara bağlı atıksu tüneli, kollektörler 
ve atıksu şebekeleri ile Marmara Denizi’nin kirlenmesini 
önleyeceğiz.  Ön arıtma tesisi olarak hizmet veren Ye-
nikapı, Baltalimanı, Kadıköy ve Paşabahçe tesislerimizi 
de ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürmek için proje 

ilave suyu rezervuarlarında toplayacaklarını kaydetti.

3 ayrı Baraj yapılacak
Yaşanabilecek olası su sıkıntısına yönelik almayı dü-
şündükleri önlemlerden bir diğerinin de 306 milyon 
metreküp su temini sağlayacak İsaköy, Sungurlu ve 
Kabakoz barajlarının inşası projesi olduğunu anlatan 
Vural, Yeşilcay projesi kapsamında gerçekleştirilecek 
olan bu projenin planlama raporunun DSİ tarafından 
hazırlandığını, 5 yıl içerisinde 2 bin kilometre içmesuyu 
şebekesi, 500 kilometre içmesuyu isale hattı, 35 adet 
su deposu, 20 adet pompa istasyonu kurarak bu böl-
gelerdeki altyapı ve içmesuyu teminiyle ilgili sıkıntıları 
gidereceklerini ifade etti.
İSKİ’nin çevre yatırımları hakkında da bilgi veren Genel 
Müdür Mevlüt Vural, 2009 yılının hemen başında Pa-
şaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin ikinci ka-
demesini tamamlayarak kapasitesini iki katına, 1998 
yılında hizmete alınan Tuzla Biyolojik Arıtma Tesisi’nin 
kapasiteni de 150 bin metre küpten 250 bin metrekü-

ve fizibilite çalışmalarımız devam ediyor” diye konuş-
tu. İSKİ’nin abone sayısının 4 milyon 900 bine ulaştığına 
dikkat çeken Vural, “Eylül ayında İstanbul’da yaşanan 
sel felaketi sebebiyle Ayamama Deresi’nin E5 ile deniz 
arasında kalan yaklaşık 4 kilometrelik kısmında ıslahı-
na başladık. Ayrıca derenin E5 ile Başakşehir arasında 
kalan kısmını da acilen ıslah edilmesi lazım. İstanbul’un 
su ve atıksu alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Toplamda 3 milyar 254 milyon 
TL olan 2010 yılı bütçemizin 1 milyar 245 milyon TL’sini 
yatırımlarımıza ayırdık” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Belediye Meclisi’nde yapılan 
oylamada İSKİ’nin 2010 yılı Analitik Bütçesi ile dış kredi 
temini hakkındaki teklifi oybirliğiyle kabul edildi. İSKİ’nin 
2010 yılı performans programı, yatırım programı ve 
idarenin nakit durumunun yeterli olmadığı durumlarda 
Hazine’nin garantisi olsun ya da olmasın 50 milyon TL 
kredi olarak yurtiçi bankalardan borçlanabilmesine iliş-
kin teklif ile 2010 yılı İSKİ tarife teklifi de oy çokluğuyla 
kabul edildi. 
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İETT 2010’da yatırımlara 
hız kesmeden devam edecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 
İETT’nin 2010 yılı bütçesinde yatırımlara yüzde 35’lik bir pay ayrıldı. 
Yatırımda öncelik raylı sistemlere verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi,  İETT’nin 2010 yılı 
bütçesini kabul etti. 2010 yılı yatırım programı ve bütçe 
hakkında Meclis’e bilgi veren İETT Genel Müdürü Hayri 
Baraçlı, İETT’nin il genelinde 2 bin 843 otobüsle 536 hatta 
14 bin sefer yaparak günde 1 milyon 700 bin yolcu taşı-
dığını, ayrıca her gün 335 otobüsle, 3 bin 300 sefer yapı-
lan Avcılar-Söğütlüçeşme Metrobüs hattında da günde 
715 bin yolcuya kaliteli toplu ulaşım hizmeti sunduklarını 
söyledi. 2010 yılı için öngörülen 1 milyar 860 milyon 208 
bin 461 TL’lik bütçenin 648 milyon 155 bin TL’sinin ya-
tırıma ayrıldığını, bunun da bütçe içindeki oranının yüz-
de 35 olduğunu belirten Baraçlı, “Yatırımlar kapsamında 
Otogar-Bağcılar-İkitelli Olimpiyatköyü Hattı İnşaat ve 
Elektromekanik İşler ve Araç Temini için 294 milyon TL, 
Otogar-Bağcılar-İkitelli Olimpiyatköyü hattı kamulaştır-
ma bedeli için 20 milyon TL, otobüs alımı için (200 adet 
doğal gazlı) 87 milyon 360 bin TL, doğalgaz dolum ünite-
si yapımı için 1 milyon TL, 100 adet Solo, 100 adet yük-
sek yolcu kapasiteli, 100 adet mafsallı olmak üzere 300 
adet otobüs alımı için 201 milyon 515 bin, test ve takım 
tezgâhlarının alımı için 800 bin, 3 adet garaj yapımı için 35 
milyon, garajlara atıksu arıtma tesisi yapımı için 1 milyon 
700 bin, Ak-Yol-Bil (Akıllı Kart Yolcu Bilgilendirme Sistemi) 
Projesi için 2 milyon 950 bin, telefon santrallerinin yeni-

len-
mesi için 
400 bin TL, garajlara 
çevre güvenlik sistemi kurulması için 
50 bin TL, tarihi Metrohan binasının restorasyo-
nu için 2 milyon TL, yeni otobüs aktarma merkezlerine 
işletme tesisi yapımı için 1 milyon 100 bin TL, malzeme 
ambarı yapımı için 150 bin TL öngörüldü” diye konuştu.
Yatırımların yüzde 48’i raylı sisteme Yatırımlar içinde en 
büyük payı yüzde 48 ile raylı sistem yatırımlarının aldığını, 
bunu yüzde 45 ile otobüs alımlarının izlediğini, diğer ya-
tırımların oranının ise yüzde 7 olduğunu anlatan Baraçlı, 
bütçede 130 milyon 735 bin 335 TL borçlanma öngör-
düklerini kaydetti. İETT Genel Müdürlüğü’nün İstanbul 
ulaşımına 140 seneyi geçen tecrübesiyle her aşamada 
ve her alanda kendini yenileyerek ve teknolojileri takip 
ederek katkıda bulunmaya çalıştığını ve yapılacak tenkit 
ve tavsiyelerin bu zorlu görevde İstanbul’a daha iyi hiz-
met etmek için kendilerine yol göstereceğini ifade eden 
Baraçlı, yönetim başarısının irade, kararlılık ve vizyonda 
yattığını, kendilerinin de bu vizyona bağlı irade ve karar-
lılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi. 

len-
mesi için 
400 bin TL, garajlara 
çevre güvenlik sistemi kurulması için 
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Paris ve İstanbul kentleri arasında 9 Ekim 2009 tari-
hinde imzalanan “İşbirliği Protokolü” uyarınca karşılıklı 
tecrübe aktarımında bulunmak üzere Paris Belediyesi 
Şehircilik Atölyesi yetkilileri ile İMP ve İstanbul Şehirci-
lik Atölyesi Müdürlüğü yetkilileri İstanbul Metropolitan 
Planlama Merkezi’nde (İMP) bir araya geldi. Toplantıya 
Paris Şehircilik Atölyesi’nden (APUR) Gaelle Henry ile 
Andre Marie Bourlon, İMP Başkanı Prof.Dr. İbrahim Baz, 
İMP yetkilileri, İŞAT Müdürü Mehmet Kahveci ve İŞAT 
elemanları katıldı. 

Toplantıda kentsel gelişim sorunlarına ortak çözüm 

bulmak amacıyla şehirlerin işbirliğinin önemi vurgulanır-
ken, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek ortak 
projeler üzerinde görüşüldü. İMP de yapılan İstanbul’un 
tarihi süreç içerisinde geçirdiği planlama aşamaları ve 
mevcut durum ile ilgili bir de sunum gerçekleştirildi. 

Paris Şehircilik Atölyesi, 1967 yılında kurulmuş ve dün-
yanın pek çok kentinde planlamaya yönelik projeler ge-
liştiriyor. 
Kurum, çalışmalarını şehircilik, ulaşım, tarihi miras, yeşil 
alanlar ve alt yapı konuları üzerine yoğunlaştırmış du-
rumda. 

Kentsel gelişimde 
İstanbul-Paris işbirliği   
Paris Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘işbirliği protokolü’ 
çerçevesinde iki şehrin Şehircilik Atölyeleri (APUR ve İŞAT) proje 
çalışmalarına başladı. 

Haliç Metro Köprüsü inşa 
çalışmaları başladı
İstanbul Metrosu’nun 
Başakşehir-Havalimanı-Taksim-Hacıosman 
hattını birbirine bağlayacak olan Haliç Metro 
Köprüsü inşa çalışmaları başladı.

İstanbul Metrosu’nun en önemli geçiş güzergâhlarından 
Haliç Metro Geçiş Köprüsü için bir adım daha atıldı. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nin köprü inşaatında kul-
lanılmak üzere Portekiz’de imal ettirilen platform ve çe-
lik boru kazıklar, Normed isimli gemiyle Haliç’e getirildi.
Köprü ayaklarının temel elemanlarını oluşturulacak ka-
zıklar 4’lü, 5’li ve 9’lu gruplar halinde çakılacak. Köprü 
ayakları bu çelik borular üzerine inşa edilecek. Teknik 
hazırlıklar tamamlandıktan sonra kazık çakma işlemle-
ri yapılacak. Şubat ayında tamamlanacak sevkiyattan 
sonra köprü inşaatı kademeli olarak başlayacak.
Metro inşa edilen köprüyle Unkapanı’na ulaşacak. Ora-
dan kazısı bitmiş olan tünelle devam edecek metro hat-
tı, Şehzadebaşı, Aksaray istikametinden Yenikapı’ya 
ulaşarak burada Marmaray ile entegre olacak, Kartal-
Kadıköy Hattına bağlanacak. Metro hattı daha sonra 
Havalimanı-Olimpiyatköy-Başakşehir hattına bağ-
lanacak. Beyoğlu bölgesinde ise Şişhane-Taksim-
Hacıosman hattına bağlanacak.  
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlı-
ğı Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü ile Paris ve Sivas 
Büyükşehir Belediyelerinin ortak çalışmaları sonucun-
da gerçekleştirilen “Konutların Termo-Rehabilitasyonu 
İçin Gaz Tüketimlerinin İzlenmesi” isimli Avrupa Birliği 
projesinin kapanış oturumu 16 Kasım 2009 tarihinde 
tamamlandı. 
Projede, her üç proje ortağından toplam 18 teknik per-
sonel görev yaptı. Bunların yanı sıra EİE (Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi), İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş), SİDAŞ 
(Sivas Gaz Dağıtım A.Ş) ve çeşitli üniversitelerden aka-
demisyenler de projeye katkıda bulundular.
Proje kapsamında İstanbul, Sivas ve Paris’te seçilen üç 
pilot bölge üzerinde yapılan çalışmada, seçilen bölgeler 
içerisinde yer alan konutlarda ısıtma için harcanan do-
ğalgazın tüketim durumları incelenerek bir veri tabanı 
oluşturuldu. Bahsi geçen binaların yalıtım durumlarının 

da ele alındığı çalışmada, elde edilen tüm veriler bir 
“Coğrafi Bilgi Sistemi”ne aktarıldı. 
Proje sonucunda bölgelerin iklim ve çevre koşulların-
daki değişime göre tüketimlerin nasıl etkilendiği tespit 
edilmeye çalışıldı.
Bilindiği gibi 2008 yılında yürürlüğe giren “Enerji Verimli-
liği Kanunu”nda belirtilen sınır değerlerin üzerindeki ya-
pıların enerji tüketimlerinin izlenmesi yasal zorunluluk 
haline getirilmişti. Seçilen bölgelere ait enerji tüketim 
haritalarının çıkarıldığı proje, bu alanda bir ilk olması ve 
geleceğe dönük enerji arz ve talepleri konusunda doğ-
ru stratejilerin belirlenmesi noktasında oldukça büyük 
önem taşıyor.
Ayrıca ülkemizde son dönemde önemli bir gelişme ola-
rak Kyoto Protokolü’nün de imzalanmış olması, CO2 
emisyonlarının hesaplanması ve düşürülmesi zorunlu-
luğu projeye farklı bir boyut kazandırdı. 

AB yolunda 
bir proje daha hayata geçti
Avrupa Birliği fonu tarafından desteklenen 
“Konutların Termo-Rehabilitasyonu İçin Gaz Tüketimlerinin İzlenmesi” 
isimli proje başarıyla tamamlandı.

Horasan’a İstanbul modeli trafik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü’ne İran’ın Horasan 
kentinden bir heyet ziyarette bulundu. 
Heyet, incelemeler sırasında yeni trafik uygulamalarından etkilenerek, bu 
modeli ülkelerinde hayata geçirme yönündeki niyetlerini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkan-
lığı Trafik Müdürü M.Necip Ertaş tarafından ağırlanan 
İran’lı heyette, Horosan Belediye Başkanı Muhammed 
Pezhman, Vali Yardımcısı Saeed Hüseyinpour, Trafik ve 
Ulaşımdan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı  Ho-
ushang Khandandel, Demiryolları Sorumlusu Abolfazl 
Mirzaee ve Teknik-Uygulama Asistanı Gholamreza Ra-
jabnezhad  yer aldı.
İran’ın ikinci büyük kenti olan Horosan’dan gelen heyet 
önce trafik kontrol merkezini daha sonra da Topkapı 
Trafik Eğitim parkını ziyaret etti. 
Trafik Kontrol Merkezi’nde heyete önce İstanbul Trafiği 
ve Trafik Kontrol Merkezi’nde yapılan çalışmalar hak-
kında teknik bilgi verildi. 
Heyette bulunanlar özellikle İBBCep hizmetine ayrı bir 
ilgi gösterirken yoğunluk haritası ve 7/24 prensibi ile 

çalışan çağrı merkezi hizmetlerini de çok beğendiler.
Trafiğin işleyişi konusunda kendilerine uygun model 
aradıklarını belirten Horosan Belediye Başkanı Pezh-
man, Türkiye’nin dışında Fransa, Singapur ve Avust-
ralya gibi ülkelerde incelemelerde bulunduklarını ve 
Türkiye’nin kendileri için aranan model olabileceğini 
söyledi. 

Trafik Kontrol Merkezi’nden sonra Topkapı Trafik Eği-
tim Parkı’nı ziyaret eden İranlı heyet teknolojik dona-
nım ve tasarım açısından parkı çok beğendi. 
Küçük bir şehir planı şeklinde tasarlanan, bütün yatay-
düşey trafik işarteleri, sinyalize kavşaklar, yaya geçit-
leri, üst geçitleri içeren bu alanda akülü arabaların ve 
similasyon cihazlarının kullanılması heyet tarafından 
büyük ilgi gördü. 
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İBB Arnavutköy Tesisi’nde 
BJK kampı…

EDS ile kural ihlali azaldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2007 yılında uygulamaya geçirdiği EDS 
(Elektronik Denetleme Sistemi) sayesinde, kameraların kurulduğu şehrin 146 
noktasında, kırmızı ışık ve emniyet şeridi ihlalleri büyük oranda azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kalite, hijyen ve mü-
kemmel hizmet anlayışıyla işlettiği Sosyal Tesisleri, her 
kesimden İstanbulluyu ağırlamaya devam ediyor. Arna-
vutköy Sosyal Tesisi, Beşiktaş Teknik Direktörü Musta-
fa Denizli’nin BJK muhabirleri ile kahvaltılı toplantı için 
tercih ettiği mekân oldu.

Mustafa Denizli, yoğun lig programı arasında, siyah - 
beyazlı takımı takip eden spor muhabirleriyle Arnavut-

köy Sosyal Tesisinde kahvaltıda bir araya geldi.  Tesisin 
Boğaz’a nazır salonunda gerçekleştirilen ve yaklaşık 
2,5 saat süren kahvaltılı sohbet oldukça neşeli bir ha-
vada geçti. Takım ile ilgili her soruya samimi bir şekilde 
cevap veren Denizli, Arnavutköy tesislerini de çok be-
ğendiği ayrıca ifade etti. 
 
Tecrübeli teknik adam, kahvaltı sonrası, tesis personeli 
ve spor muhabirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik akış kontrolü 
ve kural ihlali yapan araçların tespiti için uygulamaya 
koyduğu EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) trafik 
canavarına büyük ölçüde dur dedi. İstanbul genelinde 
EDS kameralarının kurulduğu 146 noktada kırmızı ışık 
ve emniyet şeridi ihlalleri hissedilir oranda azaldı.
Nisan 2007’de başlayan uygulamayla yaklaşık 667 bin 
sürücüye suçüstü yapılırken, 76 milyon TL de ceza ke-
sildi. Ceza alan sürücülerin yüzde 85’ini kırmızı ışık ih-
lalcileri, kalan kısmı emniyet şeridi ve tramvay yolunu 
ihlal edenler oluşturuyor. Sistemin uygulanmaya baş-
lanmasıyla birlikte trafikteki hataların boyutu da gözler 
önüne serildi. 
İhlal sayısının fazla olması sürücülerin, yollardaki EDS 
uyarısını dikkate almaması ya da fark etmemesinden 
kaynaklanıyor. Birçok sürücü ise bazı EDS yazılarının 

sadece korkutma amaçlı yazıldığını düşünüyor. 

kamera sayısı 146’ya ulaşTı
7 kamerayla uygulamaya konulan EDS, alınan başarılı 
sonuçlar sebebiyle yaygınlaştırıldı. Kamera yerleştirilen 
nokta sayısı 146 oldu. 
Bunların 117’si kırmızı ışık ihlali tespiti için, 15’i ise em-
niyet şeridi ihlali tespiti için, 14 adedi de tramvay yolu 
üzerinde bulunuyor. 
Kırmızı ışık ve emniyet şeridi ihlal tespit sisteminden 
elde edilen görüntüler, ceza makbuzları ile birlikte sürü-
cülerin adreslerine gönderiliyor. 
Ayrıca araç bilgilerinin tescil kayıtlarıyla tutarlı olup ol-
madığı da bu sistem aracılığıyla kontrol ediliyor. EDS 
sonucu uygulanan cezai işlemler ise Emniyet Müdürlü-
ğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluğunda. 
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MOVILISE Projesi 
hayat buluyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan; Hakemlere, antrenörlere, 
sporculara yenilikçi yöntemlerle yabancı dil eğitimi verilmesini hedefleyen 
“MOVILISE” projesinin lansmanı, bir basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

istanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü 
ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema 
ve Televizyon Bölümü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği 
“Özürlüler Film Galası” Fatih El Emiri Kültür Merkezinde 
yapıldı. Katılımın yüksek olduğu galada, ünlü oyuncular 
Yakup Yavru, Nilüfer Açıkalın, Sanat Eleştirmen Ümit 
Gezgin, Senarist Hatice Meryem, Şarkıcı Günay, Res-
sam Özgür Korkmazgil özürlü çocukları yalnız bırakma-
dı. Özürlüler Film Galası gecesinde kısa metrajlı filmle-
rin yapımını ve yönetmenliğini yapan, çekimlerinde yer 
alan bütün özürlülere başarı sertifikaları Özürlüler Mü-
dürü Bekir Köksal tarafında takdim edildi.
Gala gösterimi yapılan filmlerden ‘Senin İçin’i İşitme en-
gelli gençler, ‘Ön Yargı’yı fiziksel engelliler, ‘Sevmek Sa-
natı’ nı ise zihinsel engelliler beyazperdeye aktardı.
Gece karanlığında bir genç ufak, aksak adımlarla ilerli-
yor. Arkasından gelen arabanın şoförü gence ‘sarhoş’ 
diye sesleniyor. Sonra arabadan inip, sertçe kolundan 
tutuktan sonra bağırıyor: “Hop, sarhoş, bana bak. İçip 

içip mahallenin kızlarına sarkıyorsunuz. Ağzını burnunu 
dağıtırım.” Genç şaşkın bir şekilde cevap veriyor: “Sar-
hoş değilim ben. Engelliyim.” 
Engellilere karşı var olan önyargılardan birini anlatan iki 
dakikalık bu kısa film fiziksel engelli bir genç tarafından 
beyazperdeye aktarıldı.  
İSÖM ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Si-
nema ve Televizyon Bölümü’nün ortaklaşa Mayıs ayın-
da başlattığı sinema eğitimlerine 15 özürlü katıldı. Tek-
nik destek ve eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü hocalarından; 
Yrd. Doç. Dr. Erkan Büker ve Araştırma Görevlisi Barış 
Özkaya verdi.  Katılımın oldukça yüksek olduğu ve bir 
tercümanın eşlik ettiği derslerde senaryo eğitimi, öykü 
yazımı, kamera çekimi, film yapımı gibi konulara yer 
verildi.  Derslerin bitiminde on beş kişilik ekibin; 3 - 15 
dakikalık arası kısa metrajlı filmlerini çektiler. Kamera-
yı engelliler kullandı, senaryoları kendileri yazdı hatta 
oyunculuk da yaptılar. 

Engel Tanımayan 
Filmlerin galası yapıldı
İSÖM ile Bahçeşehir Üniversitesi’nin ortak projesiyle engelliler tarafından 
çekilen üç kısa metrajlı filmin galası yapıldı. ABD’de festivale katılacak olan 
filmler ile engelli gençler yönetmenliğe adım attı.

10 Aralık’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç-
lik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan 
“MOVILISE” proje tanıtım toplantısına İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Göksel 
Gümüşdağ, projenin yabancı ortakları Çek Cumhuriyeti 
– Brailcom’dan Jan Buchal ve Hynek Hanke ile Maca-
ristan Spor Federasyonu’ndan Marianne Erdos’un yanı 
sıra projenin yerel ortakları Gençlik ve Spor İstanbul İl 
Müdürlüğü adına Şube Müdürü Zafer Batar, Marmara 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğre-
tim üyelerinden Prof.Dr.Can İkizler, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mevlüt Bu-
lut ile Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı katıldı. 

“Türk sporunun lokomoTİfİyİz”
Basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
olarak İstanbul’daki spor yatırımlarına hız kesmeden 
devam ettiklerini belirten Göksel Gümüşdağ, yapılan 
tüm tesis ve altyapı çalışmalarının yanı sıra İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile milli takımlara 
en çok sporcu verme unvanı ile Türk sporunun loko-
motifi görevini yürüttüklerini belirtti. Spor adamlarının 
uluslararası turnuvaya katıldıklarını ve bu sayede bilgi 
ve deneyim paylaşımında bulunduklarını yabancı dil 
eksikliğinin bu paylaşımı güçleştirdiğini vurguladı. Proje 
ile bu konudaki eksikliği gidermeye katkıda bulunmayı 
hedeflediklerini belirtti. Amaç uluslararası entegrasyon 

Toplantıda konuşma yapan Gençlik ve Spor Müdü-
rü Osman Avcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
yetişmiş ve yetişmekte olan ve ilgili 58 federasyonun 
çatısı altında toplanan sporcu, hakem ve antrenörleri-
mizin yabancı dil becerilerini yenilikçi yöntemlerle geliş-
tirerek uluslararası arenaya entegre olabilmeleri ve ha-
reketliliklerini arttırmak için projeyi oluşturarak hayata 
geçirdiklerini belirtti.  Kısa adı MOVILISE olan ( Mobile 
and Vocationally Improved Sportsmen Via Innovative 
English Courses and Tools ); Hakemlere, antrenörlere, 
sporculara yenilikçi yöntemlerle yabancı dil eğitimi pro-
jesi, Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı ( LLP 
) Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi kapsamında Avru-
pa Birliği’nden 120.664 euro hibe desteği almaya hak 
kazandı. Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan’dan or-
tak kurumların işbirliği ile yürütülen proje kapsamında 
mesleki İngilizce eğitim modülleri ve online eğitim araç-
ları geliştirilecek. Toplam bütçesi 160.891,00 Euro olan 
projenin, 120 bin 664 Euro’su AB tarafından hibe olarak 
karşılanacak. MOVILISE projesinin temel amacı spor 
sektöründe çalışan kişilerin yeterliliklerini yükseltmek, 
kendine güvenlerini arttırmak, dil becerilerini arttırmak 
ve spor adamlarının hareketliliğini arttırmak. Proje kap-
samında, farklı ülkelerden ulusal spor federasyonları, 
birlikler, kulüpler ve üniversiteler arasında uzun vadeli 
bir işbirliği sağlanması bilgi ve deneyim paylaşımı için 
farklı ülkelerden sporcuların bir araya geleceği bir plat-
form oluşturmasına da olanak sağlayacak. 
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İSMEK; 2007 yılının Mevlana yılı olması nedeni ile, 
2006/2007 eğitim döneminde “Mevlana” konulu branş 
yarışması düzenlemişti. Bu yarışmada ödül alan eser-
ler; 15 - 21 Aralık 2009 tarihleri arasında Airport Outlet 
Center’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 
Tezhip, hat, ebru, çini, minyatür, resim, takı tasarımı, 
makine nakışı, kırkyama, kurdele nakışı branşlarından 
toplam 30 adet ürünün bulunduğu sergide, birbirinden 
nadide eserler yer aldı 
 “Mevlana” konulu; sevgi, hoşgörü, ve kardeşlik te-
malı eserlerden oluşan İSMEK sergisi, Airport Outlet 
Center’ın ardından, 22 - 30 Aralık 2009 tarihleri arasın-
da Via / Port AVM’de beğeniye açıldı. 
Kurulduğu 1996 yılından bu yana İstanbul’un kültürel 
dokusuna önemli katkılarda bulunan, sanata önem 
veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek 
Eğitimi Kursları (İSMEK), ücretsiz eğitimlerinin yanı sıra 
her yıl çeşitli yarışmalar da düzenliyor. 

Ödüllü “Mevlana” eserleri 
AVM’de sergilendi
İSMEK; “Dünya Mevlana Yılı” etkinlikleri kapsamında, 2006 / 2007 Eğitim 
Döneminde düzenlediği, “Mevlana” konulu branş yarışmasının ödüllü 
eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. 

İSMEK Özürlüler Kurs Merkezi kursiyerleri İstanbul Fuar 
Merkezi’nde gerçekleşen “Engelsiz Yaşam Fuarı”na 
ürettikleri el emeği ürünler ile katıldı. 3- 6 Aralık 2009 
tarihleri arasında gerçekleşen fuarda, ilgili sivil toplum 
kuruluşlarının da katkılarıyla güçlü bir kamuoyu oluş-
turma hedefi ne bir adım daha yaklaşıldı. Psikolojik ve 
fi ziksel engelleri olan engellilerin; meslek edinebilme-
lerini, rehabilite olmalarını, kendilerine olan güvenleri 
arttırabilmeleri ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıy-
la engellilere yönelik, özel müfredat, program ve tek-
niklerle, ücretsiz eğitim hizmeti sunan İSMEK, “Engelsiz 
Yaşam Fuarı”na Fatih ve Ümraniye Özürlüler Kurs Mer-
kezi kursiyerlerinin takı, ahşap boyama, resim ve nikah 
şekeri branşlarında yaptıkları ürünler ile katıldı. Fuarda 
İSMEK aynı zamanda işaret dili, braille (kabartma) yazı 
gibi branşlarda sunumlar gerçekleştirdi. 

İSMEK “Engelsiz Yaşam 
Fuarı”na katıldı
İSMEK Özürlüler Kurs Merkezi kursiyerleri 3 – 6 Aralık 2009 tarihleri arasında 
düzenlenen “Engelsiz Yaşam Fuarı”na katıldı.
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Her zaman yaşadığı şehre, bir ferdi olduğu topluma 
faydalı bir kişi olabilmeyi arzu ettiğini ifade eden Pen-
dik Belediye Başkanı Dr. Salih Kenan Şahin, Bu anlamda 
belediye başkanlığının insanlara hizmet edebilmek için 
çok önemli bir fırsat olduğuna inanıyor. Biz de bu fırsatı 
yakalamış bir yerel yönetici olarak, hem kendisini, hem 
de Pendik’te yürüttüğü hizmetleri anlatmasını istedik…

sayın Başkan, kısaca sİzİ TanıyaBİlİr mİyİz? 
5 Eylül 1967´de Erzurum´da doğdum. Erzurum Lisesi’ni 
1984 yılında, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 
1990´da tamamladım. SSK Amasya Suluova 
Dispanseri’nde pratisyen doktor olarak çalışma hayatı-
na başladım. 1992´de Tıpta uzmanlık sınavında Kartal 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları 
Kliniği’nde ihtisas yapmaya hak kazandım. Uzmanlık 
eğitimimi 1996 tarihinde tamamladım. GYTE İşletme 
Yüksek Lisansı yaptım. İhtisas  dönemi içinde birçok 
sosyal aktivite içinde yer aldım. Çeşitli vakıf ve dernek-
lerde görevlerde bulundum. 1998 yılında Fazilet Partisi 
Pendik İlçe Başkanlığı görevine atandım. 2001 yılında 
başladığım Pendik Belediyesi Başkan Danışmanlığı gö-
revine 2004 Haziranı’na kadar sürdürdüm. 
AK Parti Pendik İlçe Teşkilatı kuruluş çalışmalarına katıl-
dım. İstanbul 1. Olağan Kongrede İl Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi seçildim. 2004 yerel seçimlerinde  AK Parti Pen-
dik Belediyesi Başkan Adayı oldum. Haziran 2004´den 
Mart 2005´e kadar SSK Kartal Hastanesi’nde İntaniye 
Uzmanı olarak çalıştım. Nisan 2005 - Mayıs 2008 ara-
sında SSK İstanbul Sağlık İşleri Bölge Müdürü olarak 
görev yaptım. SSK ve GSS yapılanmasında aktif görev-

lerde bulundum. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Pen-
dik Belediye Başkanı oldum. Evli ve üç çocuk babasıyım.   
 
geçmİş  deneyİmlerİnİze BakTığımızda, genç  
yaşınıza rağmen sİyasİ TecrüBenİz çok. 
mesleğİnİzİn yanında sİyasİ çalışmalara sİzİ 
ne sevkeTTİ? 
Hepimiz farklı iş dallarında, farklı kulvarlarda çeşitli ide-
al ve duygularla görevlerimizi yaparız. İdeallerimiz ve 
temel kararlarımız hep aynı sorumluluk anlayışına bağlı 
olarak gelişmektedir. Burada somut hedeflerden ziya-
de bakış açısının önemli olduğuna inanmaktayım. Ben 
her zaman yaşadığım şehre, bir ferdi olduğum toplu-
ma faydalı olabileceğim bir kişi olabilmeyi arzu ettim. 
Bu anlamda her zaman belediye başkanlığını insanlara 
hizmet edebilmek açısından çok önemli bir fırsat olarak 
gördüm. Ülkesini, içinde yaşadığı toplumu ve şehri se-
ven, önemseyen bir birey olarak hayırlı, güzel hizmetler 
yapma arzusu bizi buralara getirdi. Şimdi halkımızın te-
veccühüne layık olma gayreti içerisindeyiz. 

2010 BüTçe yaTırım harcamalarınızda hangİ 
soruna daha çok pay ayırdınız, neden? 
Malum, şehrimizin nüfusu artıyor. Buna paralel altyapı 
sistemi daha fazla yıpranıyor. Bu durum bizi altyapı büt-
çemize daha fazla pay ayırmaya sevk ediyor. Bunun yanı 
sıra sosyal projelerimize ayırdığımız bütçeyi de arttırdık. 
Özellikle spora çok daha fazla kaynak ayırmak istiyo-
ruz. Bunu gerçekleştirdiğimiz spor şura toplantılarında 
da belirttik. Pendiklileri bireysel spora teşvik etmek için 
imkânlar doğrultusunda çalışmalarımız olacak.    

pendİk’Te hangİ sosyal projelerİ hayaTa 
geçİrdİnİz? 
Belediyeler halka en yakın kurumlardır. Halkla birlikte, 
halkla beraber faaliyetlerimizi bu eksende yürütüyoruz.  
Pendik Belediyesi, Pendik Sanayici ve İşadamları Der-
neği (PESİAD), Nuh Kuşçulu Cam Meslek Lisesi işbirliği 
ile AB Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programları çerçe-
vesinde, 1 yıl süren ve kapanışını geçtiğimiz günlerden 
yaptığımız “Ekmeğini camdan çıkar” adlı projemiz oldu. 
Yapılan bu çalışma ile işsiz, ilkokul, ortaöğretim ve lise 
mezunu 18-29 yaş grubundaki 140’ı kadın olmak üzere 
toplam 200 kişiyi meslek sahibi yaptık. Ayrıca bu pro-
jemiz AB fonlarından yararlanılarak yapılan başarılı ilk 
101 proje arasında yer aldı. Yine buna benzer diğer bir 
sosyal projemizde Pendikli girişimcileri desteklemek 
amacıyla gerçekleştirdiğimiz KİŞGEM projesi oldu. Ha-
len devam eden bu çalışma ile hem istihdama katkı 
sağlamak hem de Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki KİŞ-
GEM binasında girişimcilerimize cesaret verici konfe-
rans ve etkinlikler düzenlemekteyiz. Tüm bunların yanı 
sıra kamuoyunda büyük ilgi gören Şehirli öğrencilerin 
köy hayatını tanımaları için gerçekleştirdiğimiz gezi ve 
41 yıllık evli çiftlerle 41 günlük evli vatandaşlarımızı bir 
araya getiren önemli projelerimiz oldu.   

genç  nüfusun sorunları üzerİne 
hassasİyeTle eğİldİğİnİzİ Bİlİyoruz. gelecek 
umudu gençlerİmİz İçİn yürüTTüğünüz 
çalışmalardan Bahseder mİsİnİz? 

 Bilindiği gibi global anlamda gençlerin en büyük so-
runu işsizlik ve mesleki eğitimsizlik. Az evvelde bah-
settiğim gibi sosyal projelerimiz arasında gençlere iş 
imkanı oluşturmak adına farklı çalışmalarımız oluyor. 
Bunlardan biri de, Pendik Belediyesi öncülüğünde AB 
fonlarından faydalanılarak yapılan Özel Güvenlik Gö-
revlisi Yetiştirme Projesi’dir. Bu çalışma ile 71 kişi çeşitli 
şirketlerde işe başlamıştır. İstihdamın dışında gençleri 
spora teşvik anlamında projelerimiz olacak. Her mahal-
leye Kavakpınar’daki Gençlik Merkezi gibi sosyal ünite-
ler inşa etmek hedeflerimiz arasında. İmkânlar dahilin-
de bu tip projelere ağırlık vereceğiz.

pendİk İçİn kısa vadeyİ gelecek seçİmlerİ 
düşünürsek, süreç sonunda nasıl Bİr pendİk 
hayalİnİz var?                                  
Pendik artık adından çok söz edilen bir ilçe. Hedefimiz 
bölgemizin sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin ko-
nuştuğu bir kent haline gelmesini sağlamak. Bilindiği 
gibi kentimizin imajı Pendik Belediyesinin ve Büyük-
şehir Belediyesinin projelerinin yanı sıra hizmete giren, 
Türkiye’nin ikinci büyük marinası, açılan 5 yıldızlı otel-
ler, alışveriş merkezleri, uluslararası havaalanı ve tek-
nopark projeleri ile her geçen gün değişmektedir. Tüm 
bunların yanında gecekondularda yaşayan vatandaş-
larımızı modern sosyal konutlara yerleştirmek de en 
büyük amaçlarımızdan biri olacaktır. Nasıl bir Pendik 
sorunuza kısaca planlı, sorunsuz, parmakla gösterile-
bilen bir kent şeklinde cevap verebiliriz.              

Türkiye’nin konuştuğu 
bir kent olmayı hedefliyor
“Pendik artık adından çok söz edilen bir ilçe. Hedefimiz bölgemizin ve sadece 
İstanbul’un değil Türkiye’nin konuştuğu bir kent haline gelmesini sağlamak. 
Bilindiği gibi kentimizin imajı, Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi’nin 
projelerinin yanı sıra özel sektör yatırımları ile her geçen gün güçleniyor”
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2009 İnovasyon 
Ödülünü İSTON aldı   
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri, hizmetten üretime, 
kalite yönetiminden yenilikçiliğe varıncaya kadar her alanda başarılara 
imza atıyor. İSTON A.Ş., İstanbul Sanayi Odası tarafından verilen İnovasyon 
2009 ödüllerinde, Stratejik Planlama kategorisinde en başarılı 
şirket seçilerek, ödüle layık görüldü.

İstanbul Sanayi Odası tarafından verilen İnovasyon 
2009 ödülleri sahiplerini buldu. 
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından oluşan 17 
finalist arasından İSTON, Stratejik Planlama kategori-
sinde ödüle layık görüldü. 

İSO’nun sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşan başarı 
örneklerini ödüllendirmek amacıyla düzenlediği yarış-
mada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir kurulu-
şu olarak İSTON, ödül alan tek kamu sermayeli şirket 
oldu.

İSO 8. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi Programı 
kapsamında WOW Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 
törende, İSTON adına ödülü Genel Müdür Kadir Ser-
dar Taflan, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük ve 
Meclis Başkanı Erdal Bahçıvan’ın elinden aldı.

İSTON Genel Müdürü Kadir Serdar Taflan, ödülün İSTON 
ailesinin olduğunu ifade ederek, “İnovasyon kavramının 

Türk Sanayisi’nde ciddi platformlarda konuşuluyor ve 
bu yönde politikalar üretiliyor olması son derece se-
vindiricidir. İstanbul Sanayi Odası gibi önemli bir kuruluş 
tarafından bu alanda yapılan başarılı iş ve süreçlerin 
ödüllendirilmesi, inovasyon düşüncesinin daha yaygın 
olarak uygulanıyor olmasına büyük katkı sağlayacaktır. 
Bizler şirketimiz İSTON’da yıllardır hep mevcut koşullar 
üzerinden yenilikler üreterek yönetim stratejileri geliş-
tirdik. Bu çalışmalarımızın otoritelerce takdir görmesi 
bizi onurlandırmıştır. Bu ödülün arkasında, inovasyon 
düşüncesini paylaşan büyük bir İSTON ailesi bulun-
maktadır” diye konuştu.

İsTon İlk 500’de...
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olan 
İSTON, kentlerin altyapı ve üstyapı elemanları ihtiyacını 
karşılamak üzere üretim yapıyor. Şirket aynı zamanda 
taahhüt, proje tasarım ve laboratuar deneyleri alanla-
rında da hizmet veriyor. Türkiye Prefabrik Birliği Yöne-
tim Kurulu, Hazır Beton Birliği üyesi olan İSTON, Ulusla-
rarası akreditayonu olan laboratuarlara sahip. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Ağaç ve Pey-
zaj A.Ş. ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nün organize etti-
ği ücretsiz Peyzaj Bahçıvanı Yetiştirme Kursu’na katı-
lıp mezun olan Feyruz Yılmaz ve Nizam Öz bahçıvanlık 
kursundan öğrendikleri faydalı bilgileri memleketleri 
Bayburt, Aydıntepe İlçesi, Erikdibi Köyü’nde başlatılan 
ağaç seferberliğinde hayata geçirdiler. 7 hafta boyuca 
derslere girip öğrendikleri teorik ve pratik bilgileri nasıl 
hayata geçireceklerini ülke için neler yapabileceklerini 
düşünen iki çevre dostu memleketlerine ağaç dikme 
özlemi içindeydiler. Projeye finansman desteği ve-
ren Tekhnelogos Yazılım Şirketinin temsilcisi Durmuş 
Çalışkan’ın öncülüğünde muhtarlık, Çevre ve Orman 
Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Erikdibi Köyü Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği ile görüşen ve fikirlerini söyle-
yen bahçıvanlarımız onlardan da gerekli ilgi ve desteği 
alarak Erikdibi Köyü’nde geleceğin ormanını oluşturdu-
lar. Köylerinin mera alanı ihtiyacından fazla olan alanı 
Durmuş Çalışkan’ın meranın bitişiğindeki sulanamayan 

ve ekilemeyen bazı tarlaları da satın alarak ağaçlandı-
rılacak alana katmasıyla Erikdibi Köyü’nün batısındaki 
Kilise Tepesi’nde 7 bin adet fidan kapasiteli 50 dönüm 
alan oluşturduklarını kaydeden Feyruz Yılmaz, “Orman 
Müdürlüğü’nün tavsiyesi ile aldığımız sarıçamları köy-
lülerimizden yevmiyeli kişilerin yardımı ile diktik. Kursta 
öğrendiklerimizi köylülerimize de öğrettik.  Köy muhta-
rımız da çalışmaların denetimini yapıyor. 
Aydıntepe Kaymakamımızın da katılımıyla Kilise Tepe-
sinde tören düzenleyerek fidanlarımızı dikmeye başla-
dık. Cumhuriyet Ormanı adını verdiğimiz fidanlarımızı 
gördükçe gurur duyuyor ve çok mutlu oluyoruz” diye 
konuştu. 
Projelerini ve yaptıkları çalışmaları anlatmak üzere ve 
görüşlerini almak için İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye 
ziyarete gelen bahçıvanlar, kurs koordinatörü İstanbul 
Ağaç ve Peyzaj İnsan Kaynakları Kalite Müdürü Mus-
tafa Kalender ve Genel Müdür Eyyüp Karahan ile gö-
rüştü.  

Bahçıvanlık kursiyerleri 
seferberlik başlattı
İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ile Park Bahçeler Müdürlüğü’nün organize ettiği 
ücretsiz Peyzaj Bahçıvanı Yetiştirme Kursuna katılıp mezun olanlar, 
memleketlerinde ağaç dikme seferberliği başlattı. 
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İSBAK “Dubai Gulf Traffic Fuarı”ndan 
büyük ödülle döndü

İSBAK A.Ş. Dubai’de düzenlenen “Gulf Traffic Fuarı”na damgasını vurdu. 
Şirket, Fuar kapsamında düzenlenen ve 220 firmanın katıldığı proje 
yarışmasında “Yol güvenliği – Sürücü davranışlarını değiştirme” 
kategorisinde büyük ödülü aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye Kay-
nak Suları A.Ş., Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 
yapılan İklim Zirvesi’nin içme suyu ihtiyacını karşıladı. 
Şirket böylece, 23 ülkeye ihracat gerçekleştirerek ya-
kaladığı başarıyı taçlandırmış oldu. 

Dünyanın kötü gidişatına dur demek için 190 ülkenin 
katılımıyla gerçekleşen Kopenhag İklim Zirvesi’nde 
Hamidiye su içildi. Şirket,  İklim Zirvesi COP15 toplan-
tılarının suyunu karşıladı. Toplantıların yapıldığı Bella 
Center’de zirve süresince devlet ve hükümet başkan-
ları ile bakanlar ve belediye başkanlarından oluşan tüm 
delegasyonun su ihtiyacı için Foodline şirketi Hamidiye 
Su’dan 250 bin şişe su talep etti.   

Hamidiye Su Şirketi, 250 bin şişe suyu Kopenhag’daki 
dağıtımcıya teslim etti. Foodline şirketi yetkilisi ise, Ko-
penhag İklim Zirvesi toplantılarında sadece Hamidiye 
Su içildiğini belirtti.  

Dubai’de düzenlenen ve Akıllı Ulaşım Sistemleri ala-
nında sektörün önemli etkinlikleri arasında yer alan 
Gulf Traffic fuarı kapsamında düzenlenen proje ya-
rışmasında “Yol güvenliği – Sürücü davranışlarını 
değiştirme” kategorisinde büyük ödülü İSBAK aldı. 
Jüri üyeleri arasında Uluslar arası yol federasyonu 
onursal başkanı Anthony Pearce ve Texas ulaştırma 
enstitüsü operasyon bölüm başkanı Dr. Paul Carlson 
gibi önemli isimlerin yer aldığı yarışmaya “Cep Trafik 
+” ve interaktif trafik bilgilendirme ekranı “Beklence” 
ile katılan İSBAK, sektörde faaliyet gösteren ulusla-
rarası 220 firma arasından birinci seçildi.  Ödül almak 
üzere sahneye çıkan İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Kasım 
Kutlu, böylesine önemli bir etkinlikte birincilikle ödül-
lendirilmekten gurur duyduğunu belirtti ve bu tür gi-
rişimlere olan desteği nedeniyle İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a, Belediye’yi temsi-
len bulunan Ulaşım Daire Başkanı Dursun Balcıoğlu 
ve Trafik Müdürü Necip Ertaş’a teşekkür etti. Cep 
Trafik + projesinin, Microsoft Türkiye ile ortaklaşa 
gerçekleştiğini belirten Kutlu, know-how paylaşımı 
ve proje ortaklığı nedeniyle Microsoft Türkiye’ye de 
teşekkürlerini sundu. Ödül töreninin ardından başla-
yan Gulf Traffic Fuarı’nda İSBAK standına büyük ilgi 
gösterildi. Başta ödül alan yazılım olmak üzere, tanı-
tılan ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgi verildi. 
Cep Trafik yazılımı ile yakından ilgilenen Abu Dhabi 
Üniversitesi, ortak proje geliştirme ve bilgi paylaşımı 
kapsamında çalışma yapmak istediklerini belirttiler. 
Yaklaşık 7 bin ziyaretçinin gezdiği fuarda 220 ulusla-
rarası firma stant açtı. Fuar, 08 Aralık Salı günü sona 
erdi.  

İklim Zirvesi’nde 
“HAMİDİYE” içildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerin-
den İstanbul Enerji A.Ş. Binalarda Enerji Ve-
rimliliği Danışmanlığı’na Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi tarafından yetkilendirilen ilk Kamu 
şirketi oldu. İstanbul Enerji A.Ş. 21 Ekim 2009 
tarihinde verilen yetkilendirme kapsamında 
Enerji Yöneticiliği eğitimi hizmeti vermek üze-
re gerekli hazırlıklarını sürdürüyor. Mevcut faa-
liyetlerinin yanı sıra 5627 Sayılı Enerji Verimliliği 
Kanunu kapsamında Kamu ve özel sektör bi-
nalarına yönelik olarak;

• Enerji verimliliği konusunda danışmanlık,
• Enerji tüketim bildirimleri raporlama hizmeti,
• Enerji yöneticisi eğitimi, sertifi kalandırılması, hizmet  
 içi bilinçlendirme eğitimleri,
• Enerji etüdü ve verimlilik arttırıcı proje uygulamaları,
• Enerji yönetimi, analiz, izleme ve otomasyon çalışma-
ları,
• Mevcut binaların Enerji performansının hesaplanma 
 sı ve Enerji kimlik belgesi verilmesi konularında 
 hizmet vermek üzere yetkilendirilen İstanbul Enerji  
 A.Ş., söz konusu hizmetler ile ilgili ilave bilgileri 
 http://www.istanbulenerji.com.tr uzantılı şirketin 
 resmi web sitesi üzerinden duyuracak. 

Enerji A.Ş.’ye 
danışmanlık yetkisi…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Enerji A.Ş. Binalarda 
Enerji Verimliliği konusunda danışmanlık yetkisi verilen ilk kamu şirketi oldu. 

Hayret uyandıran 
fotoğrafın hikâyesi
Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıktığında edebiyat dünyasında büyük tartışmalara 
yol açan ve hakkında ‘Bu kadar farklı kesimden insan bir araya gelemez, 
photoshopla hazırlanmıştır’ bile denilen fotoğrafın hikâyesi, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından yayımlanan 
“Bir Fotoğrafın Aynasında İstanbul’un Meşhur Edebiyatçıları” kitabı ile aydınlandı.

İstanbul’un meşhur edebiyatçılarını bir araya getiren;  
Genel Yayın Yönetmenliğini Kültür A.Ş. Genel Müdürü 
Nevzat Bayhan’ın yaptığı, Genel Yayın Danışmanlığını 
da İskender Pala’nın üstlendiği “Bir Fotoğrafın Aynasın-
da İstanbul’un Meşhur Edebiyatçıları” adlı kitap, Kültür 
A.Ş. tarafından yayınlandı.
Cumhuriyet döneminin meşhur fotoğrafçısı Weinberg’in 
objektifi nden dönemin mecmualarına ve fotoğraf al-
bümlerine taşınan bu hatıra-i cemiyet fotoğrafında 
Türk edebiyatına damgasını vurmuş 42 usta isim yer 
alıyor. Halid Ziya Uşaklıgil’den Halid Fahri Ozansoy’a, 
Orhan Seyfi  Orhon’dan Suad Derviş’e, Ziya Osman 
Saba’dan Vâlâ Nurettin’e, Necip Fazıl Kısakürek’ten 
Faik Ali Ozansoy’a, Peyami Safa’dan Florinalı Nâzım’a 
kadar pek çok meşhur simayı aynı fotoğraf karesinde 
buluşturan sebep ise Güzel Sanatlar Birliği Edebiyat 
Şubesi’ni oluşturmak. 1928 yılı Temmuz ayında Topka-
pı Sarayı’na yakın bir yerde bulunan Alay Köşkü önünde 
çektirilen fotoğraf, farklı çevrelerden aynı hayret ifade-
leriyle karşılandı. 

Topluluk foToğrafında yer alan İsTanBul’un 
meşhur edeBİyaTçıları arasında kİmler vardı?

1928 Temmuz ayında bir araya gelen Güzel Sanatlar 
Birliği Edebiyat Şubesi’nin şu üyeleri, Weinberg’e poz 
veriyorlar... 

1. Sıra (soldan sağa): Ziya Osman (Saba), Cevdet Kud-
ret (Solok), Sabri Esat (Siyavuşgil), Kenan Hulusi (Ko-
ray), Yaşar Nâbi (Nayır)
2.Sıra: Peyami Safa, Orhan Seyfi  (Orhon), Mehmed Rauf, 
Celal Esat (Arseven), Şaziye Berin (Kurt), Hüseyin Siret 
(Özsever), Hüseyin Rahmi (Gürpınar), Halid Ziya (Uşaklı-
gil), Necip Âsım (Yazıksız), Suad Derviş (Baraner), Mah-
mud Sadık, Hüseyin Suad (Yalçın), İzzet Melih (Devrim)
3. Sıra: Bilinmiyor, Kâm(u)ran Şerif (Saru), Faik Ali (Ozan-
soy), Salih Zeki (Aktay), Selami İzzet (Sedes), Yusuf Ziya 
(Ortaç), Hüseyin Rıfat (Işıl), Burhan Cahid (Morkaya), İb-
rahim Necmi (Dilmen), Edhem İzzet (Benice), Reşat Nuri 
(Darago), Halil Nihad (Boztepe)
4. Sıra: Necip Fazıl (Kısakürek), Ali Haydar Emir (Alpagot), 
Necmeddin Halil (Onan), Nizameddin Nazif (Tepedelen-
lioğlu), Ahmet Hidayet (Reel) , Halid Fahri (Ozansoy), 
Florinalı Nazım (Özgüney), İbrahim Alaaddin (Gövsa), 
Vedad Nedim (Tör), Hıfzı Tevfi k (Gönensay), F(ahri). Ce-
laleddin (Göktulga), Vâlâ Nurettin (Va-Nu 

Enerji Yöneticiliği eğitimi hizmeti vermek üze-
re gerekli hazırlıklarını sürdürüyor. Mevcut faa-
liyetlerinin yanı sıra 5627 Sayılı Enerji Verimliliği 
Kanunu kapsamında Kamu ve özel sektör bi-
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İsTanBul’un 100 ressamı
İstanbul’un Yüzleri Serisi’nin ilk kitabı olarak yayımlan-
dı. İstanbul’un 100 Ressamı, kenti betimleyen yerli ve 
yabancı sanatçıların sadece küçük bir bölümünü kısa 
özgeçmişleri ve yapıtlarıyla okuyucuya sunarken,  ki-
tapta tercih edilen kronolojik düzen, İstanbul sevdalısı 
bu sanatçıların kente ve kentin sosyal yaşamına dair 
gözlemlerinin yansıdığı yapıtlarla, 15. yüzyıldan günü-
müze kadar çok yönlü bir İstanbul panoraması da or-
taya koyuyor.

Kitabı hazırlayan ve yayın danışmanı: 
Aysel Çötelioğlu, Ömer Faruk Şerifoğlu
    
İsTanBul’un 100 foToğrafçısı    
İstanbul’un Yüzleri Serisi’nin ikinci kitabı olarak yayım-
landı. 
Fotoğrafın yüz yetmiş yıllık kısa tarihinde de İstanbul 
gözde konulardan biri olmuştur. Keşfi nden kısa bir süre 
sonra fotoğraf sanatıyla tanışan bu şehirde pek çok 
fotoğrafçı yaşamıştır. Bu kitapta yüz İstanbul fotoğraf-
çısı kronolojik sıra gözetilerek, kısa yaşam öyküleri ve 
eserleriyle tanıtılıyor.

Kitabı hazırlayan ve yayın danışmanı: 
Gülderen Bölük, Gültekin Çizgen

İsTanBul’un 100 kayBolan eserİ 
İstanbul’un Yüzleri Serisi’nin üçüncü kitabı olarak ya-
yımlandı.  
İstanbul, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları-
na başkentlik yapmış bir şehirdir. Bu imparatorluklar 
döneminde şehirde birçok tarihi yapı inşa edilmiş, İs-
tanbul adeta bir açık hava müzesine dönüştürülmüş-
tür. İstanbul’u, dünyanın en güzel şehirlerinden biri ya-
pan da hiç kuşkusuz dört bir yanına inşa edilen ve şeh-
rin hafızasını her daim diri tutan bu tarihi eserler. Bu-
gün geriye dönülüp bakıldığında bu izlerin çeşitli ne-
denlerle her geçen gün yok olmakta olduklarını üzüle-
rek görmek- teyiz. Bu kitap İstanbul’un kaybolmuş 
ya da kay- bolmaya yüz tutmuş yüz 
tarihi eserin hatırlanma-
sı amacıyla 
hazırlandı.

Kitabı Hazırlayan ve yayın danışmanı: 
Fatih Güldal, Semavi Eyice

İsTanBul’un 100 yazarı
İstanbul’un Yüzleri Serisi’nin dördüncü kitabı olarak ya-
yımlandı.  
Cazibe merkezi İstanbul, güç ve otoritenin olduğu ka-
dar ilmin, sanatın ve edebiyatın da kendisine aktığı bir 
yer olmuştur. Bu tarafıyla İstanbul, payitaht vasfıyla 
güç ve ikbal kapısı olarak edebiyatı daima beslemiş-
tir. Bu kitapta 100 İstanbullu yazarın şehir hakkındaki 
eserlerini ve onlardan yapılmış alıntıları bulabilirsiniz. 
Alıntılarda da görüleceği gibi seçki, sadece İstanbul’u 
kurgulayanlardan, dil ve edebiyat planında onu yeni-
den “yapanlardan” oluşmamış, şehir hakkında önemli 
ve vazgeçilmez eserler bırakan değerli araştırmacıları 
da içermiştir. Yazarlar eserlerini hangi yıllarda verdikle-
ri dikkate alınmaksızın doğum tarihlerine göre kitapta 
yer almış.

Kitabı hazırlayan ve yayın danışmanı: 
Kübra Andı, Mehmet Samsakçı

İsTanBul’un 100 roma Bİzans eserİ
İstanbul’un Yüzleri Serisi’nin beşinci kitabı olarak ya-
yımlandı.  
Binlerce yıllık tarihinde üç büyük imparatorluğa baş-
kentlik yapan İstanbul, pek çok sivil, dini ve askeri yapı-
larla süslenmiştir. 
İstanbul’un 100 Roma ve Bizans Eseri adlı bu kitap, 
İstanbul’daki Roma ve Bizans dönemine ait yüz yapı-
yı tanıtıyor. Bir kısmı tarihin derinliklerinde kaybolmuş, 
bir kısmı ise varlıkları ile İstanbul’un yapıtaşları olmaya 
devam eden bu eserlerin gravür ve fotoğrafl arını da ki-
tapta bulabilmemiz mümkün.

Kitabı hazırlayan ve yayın danışmanı: Feride İmrana Al-
tun, Dr.Feridun Özgümuş 

Kültür Başkenti 
İstanbul’un “ Yüzleri”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul’u 2010’a hazırlamak 
gayesiyle “İstanbul’un Yüzleri Serisi” isimli çalışmada, her biri başucu kitabı 
olacak beş değerli eser yayınladı. 
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ya da kay- bolmaya yüz tutmuş yüz 
tarihi eserin hatırlanma-
sı amacıyla 
hazırlandı.
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Kerbelâ’nın hüznü 
notalara taşındı

Bu topraklarda yaşanmış ve yaşanan bütün renkleri yayınladığı  eserlerle 
ölümsüzleştiren   Kültür A.Ş., bu sefer toplumsal hafızamızda hüzünle yaşattığımız 
bir konuyu işledi. Kurum tarafından hazırlanan; Kerbelâ matemini ve Ehl-i Beyt 
sevgisini konu alan 12 eserden oluşan Muharremiye adlı yeni albüm yayında...

Ünlü Yönetmen Zeki Demirkubuz 
sinemaseverlerle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 
Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür etkinlikleri kapsamında, 
Ünlü Yönetmen Zeki Demirkubuz, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde 
sinemaseverlerle bir araya geldi.

Sinemamızın son dönemine farklı anlatım biçimleriy-
le damgasını vuran yönetmenlerin konu edildiği “Türk 
Sinemasında Yeni Bakışlar” programları Kasım ayında 
yönetmen Reha Erdem ile başlamıştı. Programın bu ay 
ki konuğu ise Türk Sinemasında bağımsız duruşu, öz-
gün ve dikkat çekici senaryolarıyla dikkat çeken Zeki 
Demirkubuz oldu. 
 11 Aralık’ta yapılan panelde Demirkubuz filmleri bütün 
yönleriyle ele alındı. Sinemaseverlerin büyük ilgi gös-
terdiği söyleşide Zeki Demirkubuz sinemaya ve yaptığı 
filmlere dair görüşlerini oldukça samimi bir dille seyirci-
lerle paylaştı.
Zeki Demirkubuz’un bütün bu zengin dünyasını, “C blok” 
filmiyle başlayan ve şu an “Kıskanmak” ile devam eden 
film serüvenini seyircilerle paylaştığı söyleşinin diğer 
konukları ise Eurimages başkan yardımcısı ve Türkiye 
Temsilcisi Mehmet Demirhan, sinema eleştirmeni Zahit 
Atam ve söyleşiyi yöneten Faysal Soysal oldu.
Zahit Atam, Demirkubuz filmlerinin karakteristik bir 
yapıya sahip olduğunu söyleyerek, filmde geçen ko-
nuşmalardan o filmin bir Demirkubuz filmi olduğunun 

hemen anlaşıldığını ifade etti. Faysal Soysal ise Zeki 
Demirkubuz’un filmlerinde yazgıya, kadere özel bir 
tutkusu olduğunu kendine özgü sade diliyle, genellik-
le yenilmişlerin ve kaybedenlerin hikâyesini anlattığını 
söyledi.
Sinemada gerçekçiliğe önem verdiğini ifade eden De-
mirkubuz ise bir filminde filmin konusu olacak gerçek 
bir ev aradıklarını, çünkü film için yaratılacak olan her-
hangi bir ev ortamının asla gerçeği gibi olmayacağını 
söyledi. Sinemacıların hayattan kopuk olmamaları ge-
rektiğini belirten Zeki Demirkubuz sinemacıların filmi 
estetik olma fikrinden arındırması gerektiğini söyledi.
Konuklar ayrıca, Zeki Demirkubuz’un filmlerinin edebi 
yönünü ele alarak Dostoyevskinin Demirkubuz üzerin-
de ne kadar etkili olduğunu ve bu etkinin fimlerin kah-
ramanlarında da kendisini gösterdiğini söylediler.
İki saat süren söyleşinin sonunda sinemaseverler yö-
netmen Demirkubuz’a ve konuklara sorular yönelttiler.

Zeki Demirkubuz filmlerinden bazıları:
• İtiraf   • Bekleme Odası    • Kader      • Masumiyet 

Hicretin 61. yılı Muharrem ayının 10. günü Hazreti Hü-
seyin ile yakınlarının Kerbelâ’da şehit edilmesi, Hazreti 
Peygamber’i (sas) ve Ehl-i Beyti’ni sevenlerin yüreğine 
asırların küllendiremediği bir ateş düşürdü. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş., Kerbelâ 
matemini ve Ehl-i Beyt sevgisini konu alan 12 eserden 
oluşan “Muharremiye”  adlı yeni bir albüm yayınladı. 
Anadolu ve İstanbul’daki tasavvuf ocaklarının ortak 
neşesi, hüznü ve burukluğunu notaların diliyle anlatan 
Muharremiye’nin Genel Sanat Yönetmenliğini Şef Taş-

kın Savaş yaptı. Albüm, Türk müziğinde bolahenk (ye-
rinden) diye tabir edilen akorddan okunup çalındı.
 Muharrem ayının ilk on gününde meydana gelen 
Kerbelâ vakası ve Ehl-i Beyt sevgisini dile getiren al-
bümde, rast, bestenigâr, neveser, sabâ, nihâvend, uş-
şak makamlarında mersiye ve ilahiler yer alıyor.
Albüm, Beyoğlu İstanbul Kitapçısı ve tüm seçkin kita-
pevlerinde satışa sunuldu.
Bilgi için; www.istanbulkitapcisi.com  
Tel:  0212 245 77 86 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkıları ve Türkiye 
Yüzme Federasyonu’nun ev sahipliği ile düzenlenen 
13. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Abdi İpekçi 
Spor Salonu’nda yapıldı. Şampiyonanın, farklı dinlerin 
ve farklı kültürlerin yüzyıllardır iç içe yaşadığı; 2010 Av-
rupa Kültür Başkenti olan İstanbul’da yapılması, İstan-
bullu sporseverleri sporun heyecan dolu atmosferi ile 
buluşturdu. 
Katılımın en yüksek olduğu şampiyona olarak ile ka-
yıtlara geçen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, 
çok sayıda rekorun kırıldığı sayılı şampiyonalardan biri 
oldu. Şampiyonaya katılan ülkeler arasında Hollanda 
10’u altın olmak üzere 14 madalya kazanırken, Rusya 
ise 8 altın, 5 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplamda 21 
madalya kazanarak Avrupa 2.’liğini elde etti. Fransa ise; 
6 altın, 2 gümüş, 3 bronzla üçüncü oldu. 
Tribünleri sporseverlerin yaptığı tezahüratlar hem 
sporcuların hem de salonun heyecanını doruk noktası-
na taşıdı. Sporseverlerin yoğun ilgisinden memnun olan 
sporcuların performansları ise en üst seviyedeydi.

çok sayıda dünya rekorunun kırıldığı 
şampİyonada; 
Erkekler 100 metre sırtüstü yarı finalinde Rus Arkady 

Vyatchanin 49.17 saniyelik derecesiyle; Erkekler 400 
metre bireysel karışık finalinde, Macar Laszlo Cseh 
3.57.27’lik derecesiyle; Erkekler 4x50m karışık bayrakta 
Rusya takımı eleme yarışlarında 1.31.80’lik derecey-
le; Bayanlar 4x50 serbest bayrak finalinde Hollanda 
1.33.25’lik derecesiyle; Bayanlar 100 metre kelebek 
Fransız Diane Bui Duyet, Diane Bui Duyet, 55.05 sani-
yelik derecesiyle; Bayanlar 200 metre bireysel karışık 
finalinde Macar Evelyn Verraszto, 2.04.64’lük derece-
siyle ve Bayanlar 200 metre serbest finalinde İtalyan 
Federica Pellegrini 1.51.17’lik derecesiyle dünya rekoru 
kıran isimler arasında yerlerini aldı. 
Abdi İpekçi Arena’ya 5 günde kurulan portatif havuz, 
bugüne kadar kurulumu en kısa sürede gerçekleştirilen 
havuz oldu. Madalya kazanan sporculara yarıştıkları 
havuz suyu özel bir şişe içinde hediye olarak verildi. Sa-
lon içinde çok güzel bir çalışma yapılarak şampiyonaya 
ayrı bir hava verilmesi seyirci desteği ile birlikte salonun 
atmosferini daha da pekiştirdi. 

600 mİlyon kİşİ İzledİ
Yapılan naklen yayınlarla yaklaşık 600 milyon kişi tara-
fından izlenen Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonasının hem 
ülkemizin hem de İstanbul’un tanıtımına önemli katkıla-

Rekorların başkenti 
İstanbul!...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkıları ile 10-13 Aralık 2009 tarihleri arasında 
Abdi İpekçi Arena’da gerçekleştirilen 13. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda, 
14 Dünya, 26 Avrupa ve 57 şampiyona olmak üzere toplam 97 rekor kırıldı.

rı oldu. 13. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 
toplam 35 bin euro para ödülü dağıtıldı. Erkeklerde ve 
bayanlarda şampiyon olanlara 50 bin euro, ikincilere 35 
bin euro, üçüncülere 2 bin euro, dördüncülere 1,5 bin 
euro para ödülü verildi. Geçtiğimiz yıl Hırvatistan’ın Ri-
jeka Şehri’nde yapılan şampiyonaya 40 ülkeden 600 
yüzücü ve 400 basın mensubu katılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ev sahipliğini yaptığı 
organizasyonlarda yakalanan başarı sayesinde yeni ve 
büyük şampiyonalar düzenlenmeye devam ediyor. 

Bu sayede spor turizmine katkıda bulunurken bir 
yandan da spor kültürünün geliştirilmesine de des-
tek oluyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ikinci kez destek 
verdiği ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları için ölçü 
olacak puanların verildiği “Uluslararası Badminton Tur-
nuvası” çekişmeli fi nal maçları ile son buldu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Osman 
Avcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. Genel 
Müdürü Alpaslan Baki Ertekin, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürü Yunus Akgül, İstanbul Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü Tamer Taşpınar, Türkiye Badminton Federasyonu 
Başkanı Murat Özmekik ve Prof.Dr. Puzant Kasabian’in 
izlediği müsabakalar, başta öğrenciler olmak üzere hal-
kın yoğun katılımı ile gerçekleşti.
Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda 17-20 Aralık 2009 
tarihleri arasında oynanan heyecanlı maçlarla izleyici-
lere keyifl i bir seyir sunan turnuvaya 28 ülkeden 170 
sporcu katıldı. Salonu dolduran Badmintonseverler için 
turnuva, zevkli ve çekişmeli müsabakalara sahne oldu. 
Müsabakalar sonunda birinci, ikinci, üçüncülere ödülleri 
yapılan törenlerle verildi.
Badminton sporunun okullarda yayılması için turnuva-
da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 okula 
1000 raket ve top, ayrıca müsabakaları izleyen seyirci 
ve öğrencilere 1500 raket ve top dağıtıldı. Bu sayede 
olimpik bir branş olma özelliği kazanan badminton spo-
runun, genç nesillere ve öğrencilere sevdirilerek yaygın-
laştırılmasına katkıda bulunuldu. 
M.Ö. 5’inci yüzyılda Çinliler tarafından tasarlanıp oynan-
maya başlanan ve günümüze kadar birçok değişiklikle 
gelen, dünyanın birçok ülkesinde yapılan bir spor olan 
badminton,  kaz tüyünden yapılma bir top ve raketle 
oynanıyor. Sonuçlar;

Tek Bayanlar          
1.Li Shuang ( Türkiye )        
2.Anne Hald Jensen ( Danimarka )       
3.Fabienne Deprez ( Almanya ) ve Gustiani Megawati (  
 Endonezya )                   

Tek erkekler
1.Ville Lang ( Finlandiya )
2.Henri Hurskainen ( İsveç )
3.Steffen Rasmussen ( Danimarka ) ve Kristian 
 Nielsen ( Danimarka )

çİfT Bayanlar          
1.Emelie Lennartsson ve Emma Wenberg ( İsveç ) 
2.Özge Bayrak ve Li Shuang ( Türkiye )                                
3.Rabia Kemer ve Öznur Çalışkan ( Türkiye )  ve Stasa  
 Poznanovic ve Spela Silvester ( Hırvatistan )  

çİfT erkekler
1.Joel Johansson Berg ve İmam Sodikin ( Hırvatistan –  
 Endonezya ) 
2.Zvonimir Durkinjak ve Zvonimir Hoelbling 
 ( Hırvatistan )
3.Mathias Fernström ve Peder Nordin ( İsveç ) ve Johan 
Kasperi ve Oscar Kruse ( İsveç )

karışık çİfTler
1.Viki Indra Okvana ve Gustiani Megawati Endonezya
2.Tore Villhelmsen ve Sara Thygesen Danimarka
3.Joel Johansson Berg ve Amanda Högström İsveç ve  
 Zvonimir Durkinjak ve Stasa Poznanovic Hırvatistan

İstanbul’da 
‘badminton’ şöleni
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor A.Ş. 
işbirliği ve Türkiye Badminton Federasyonu ev sahipliğinde Bağcılar Olimpik 
Spor Salonu’nda gerçekleştirilen “Uluslararası Badminton Turnuvası” 
çekişmeli fi nal maçlarına sahne oldu.
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Tarih ve doğanın iç içe olduğu köyTarih ve doğanın iç içe olduğu köyTarih ve doğanın iç içe olduğu köy
“suyumuzu marka yapmak İsTİyoruz”
Kalfa Köyü’nün orman içlerinden gelen 3 su kaynağının 
bulunduğunu ifade eden Yumuk, şöyle devam ediyor: 
“İkisini köy halkı içme suyu olarak kullanıyor. Bir tanesi 
de muhtarlığın yanında köy çeşmesi olarak kullanıyo-
ruz. Özellikle hafta sonları gezmeye gelenler damaca-
nalarıyla geliyor ve su alıyorlar. Damacana başına 50 
Krş alıyoruz. Vermeyene de niye vermiyorsun demiyo-
ruz. Asıl hedefi miz suyu pazarlayacağımız bir tesis kur-
mak ve köylünün ortak geliri haline getirmek. 

“mangal kömürü en Büyük gelİrİmİz İdİ”
Köy halkı genellikle ormancılık ile geçiniyordu. Orman-
dan aldığımız ‘makta’  yüzde 10’a indirildi. Yani eskiden 
hane başı 50 tona yakın odun kesip toplayan köylü-
müz şimdi ancak 5 ton toplayabiliyor ve bunun çoğu 
kendi kışlık yakacağı. Makta oranı yüksek iken köyü-
müzün en büyük gelir kaynağı mangal kömürü idi. Şimdi 
komşularının hisselerini toplayan arkadaşlarımız man-
gal kömürü üretebiliyor.

“alTernaTİf ürünler arıyoruz”
Orman ürünleri geçim kaynağı olmaktan çıktığı için 
sebze ve meyvecilik yapabilir miyiz bunu araştırıyoruz. 
Devletimizden bu konuda bilgilendirme ve teşvik bek-
liyoruz. Hatta, Büyükşehir Belediyemizden bu konuda 
destek bekliyoruz. Köyümüzün merkezinde bir pazar 
yeri kurmak için çalışmaları başlattık. Üreticilerimizin 
yetiştirecekleri ürünleri burada pazarlamalarını arzu 
ediyoruz. 

Hazırlayan: Ferhat GÜLVER

Kalfaköy Muhtarı  Sadık Yumuk (44), Büyükşehir 
Belediyesi’nin köye yaptığı hizmetlerden çok memnun 
olduklarını ifade ederek, “Köylümüzün ormandan elde 
ettiği gelir azaldı. Bahçecilik yapmak istiyorlar. Üretilen-
lerin satılacağı bir pazar yeri istiyoruz” dedi.
Bir önceki sayımızda Çatalca’nın Dağyenice Köyü’nü 
tanımıştık. Bu sayıda ise İstanbul’a 70 kilometre uzak-
lıktaki Kalfa Köyü’ne gittik ve Muhtar Sadık Yumuk(44) 
ile görüştük. Muhtar Yumuk’a Büyükşehir’e bağlanma-
dan öncesini ve şimdiyi sorduk. Muhtar, köyünde arzu 
ettikleri yatırımları da anlattı.
İstanbul’a 1 saat mesafedeki bu şirin dağ köyünde 250 
hane yaşıyor ve nüfusu 920. En eski Türk köyü olan 
Kalfaköy’de 1400 yılında kurulan cami, içerisinde hama-
mı, çeşmesi, aşevi bulunan, (I) Beyazıd Han (YILDIRIM)’ın 
sırdaşı Sümbül Efendi’nin kardeşi Sinan Efendinin Tür-
besi bulunuyor. Ayrıca etrafı surlarla çevrili bu köyde de 
maalesef tarih mirasına sahip çıkılmadığını görüyoruz. 
“Başkan Topbaş’a çocuklarımız adına teşekkür ediyo-
rum”
Kalfa Köyü Muhtarı Sadık Yumuk, köy halkının İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanmaktan memnun kal-
dığını belirterek, “Altyapımız yapıldı. Kaldırımlarımız par-
ke taşı döşendi. Yollarımız asfaltlandı. Köyümüzün orta 
yerine öğrencilerimiz için bir basketbol sahası, çocuk-
larımız için de rengârenk bir park yapıldı. Çocuklarımız 
adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’a 
teşekkür ediyorum” diyor.

mektedir. Han’ın karaca (geyik türü) avlamak için otağ 
kurduğu bu köy Türk-İslam kültürünün, etnik homojen-
liği, tarihi, dini ve kültürel açıdan korunması ve bakım 
altına alınması gereken, sapa sağlam kaldığı örnek bir 
yerleşim alanıdır.
Kalfa köyü, Fatih Sultan Mehmed Han’ın da dedesi olan 
Sultan (I) Beyazıd Han (Yıldırım) tarafından kuruldu, Fa-
tih kendi büyük oğluna da dedesinin adını  vermiştir. (II).
Beyazıd (VELİ) olarak bilinir, türbesi ve camisi semtin de 
adını aldığı Beyazıt’tadır.
Avrupa’da bu tip köyler, eski yerleşim yerleri olarak 
aynen korunmaktadır. Açık hava müzesi olarak değer-
lendirilmektedir. İsveç’te buna benzer bir yerleşim yeri 
Müze olarak düzenlenmiş ve senede 300.000 turist 
ağırlamaktadır. 

neden kalfa köyü de Bİr “açık hava kenT 
müzesİ” olmasın?... 

“Tarİhİ yerlerİmİzİn onarılmasını İsTİyoruz”
Köyümüz genellikle İstanbul’dan gelen vatandaşları-
mız tarafından keşfedilmiş durumda. (I) Beyazıd Han’ın 
(Yıldırım) karaca avlamak için otağını kurduğu köyümüz 
bir oksijen deposu olduğu kadar tarihi mirasa da sa-
hip. Tarih ve turizmin öneminin tam anlaşılamadığı dö-
nemlerde hasara uğratılmış olan cami, hamam, aşevi 
ve surların restore edilmesini istiyoruz. Sinan Efendi 
Türbesi’nin etrafına bir çevre düzenlemesi yapılmasını 
arzu ediyoruz.”
Muhtar Sadık Yumuk tarihi dokunun tekrar canlandı-
rıldığı taktirde günlük gezi turlarının yapılacağı bir köy 
haline geleceklerini söylüyor.
Kalfa Köyü-eski  kent yerleşimi müzesi olabilir mi? 
 1400 Yılında kurulan camisi, etrafı surlarla çevrili, içeri-
sinde hamamı, çeşmesi, aşevi bulunan, (I) Beyazıd Han 
(YILDIRIM)’ın sırdaşı Sümbül Efendi’nin (Koca Mustafa-
paşa da külliyesi vardır) kardeşi Sinan Efendinin Tür-
besi buradadır ve vatandaşlar tarafından ziyaret edil-
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06/01/2010 10:00 Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü  4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 2010 Yılı Balık Grubu Allımı İşi

06/01/2010 10:30  Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü  4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 2010 Yılı Mantı, Gözleme Ve Kumpir Alımı İşi

18/01/2010 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 

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

Geçen sayının anahtar sözcüğü’nü doğru yanıtlayan ilk dört okurumuz;
          Kadri Soygül, Hakan Yıldız, Mehmet Tele, Ahmet Kaçar Miniaturk’te keyifl i bir gezinti kazandılar. 
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