‹ S T A N B U L B Ü Y Ü K fi E H ‹ R B E L E D ‹ Y E S ‹

Amatör spora
Yedi tepe
destek hızla sürüyor yedi tünelle aşılıyor
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Beldelere yatırıma
hız kesmeden devam

Sevgili İstanbullular

D

Dante, “Zamanın kaybolduğunu bilenler, en çok üzülenlerdir” der. Zaman... Paha biçilemeyen, satın alınamayan,
yerine başka bir şey konulamayan, kaybedildiğinde telafisi mümkün olmayan yegâne değerlerden biri belki de...
Akıp giden zamana karşı koyamayacağını bilenler, bir
başka ifadeyle zamanla mücade etmeyi değil, onu en iyi
şekilde değerlendirmeyi seçenler; hem içinde bulunduğu
zaman diliminde var olup hem de kendi isimlerini geleceğe taşınmanın yollarını oluşturmaya çalışırlar. Amaç
“bâki kalan bu kubbede bir hoş seda” bırakabilmektir. Her alanda –hem düşünsel hem de pratik- üretmek,
ürettiğini paylaşmak, paylaştığını da her geçen gün biraz
daha çoğaltmaktır çoğu kez bulunan yol. Ve belki de en
doğrusu budur.
Büyükşehir Belediyesi olarak göreve gelmemizin üzerinden dört buçuk yıl geçti. Zamanın kaybolduğunu bilen ve

onu en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan bir çalışma performansıyla yola çıkmamız gerekiyordu. Öyle de yaptık.
“365 gün, 24 saat; hız kesmeden devam” şeklinde sloganlaşan çalışma anlayışımızı hayatın her alanında uyguladık.
Kentin her köşesine; ilçelerine, beldelerine, köyleri yatırımlar yaptık. Görev ve sorumluluk alanımız üç kat büyürken, bunun bütçemize aynı oranda yansımamasını sorun
etmedik. Kendi imkânlarımızı kullanarak, bütçemizi doğru
yönlendirerek hizmet verebileceğimizi biliyorduk.
Yatırımlar yaptık; ulaşıma, çevreye, altyapıya, konuta, eğitime, sağlığa, kültüre ve sanata, hayatın kaynağı
suya... Nerede insan varsa, oraya hizmet götürmek üzere
tüm bilgimizi, birikimimizi, imkânlarımızı, kadrolarımızı
seferber ettik. Katılımcı yerel yönetim anlayışıyla, herkesin fikirlerini dinledik, yol haritamızı bu değerlendirmeleri
göz önünde bulundurarak oluşturduk.
Sonuç... Sonuçta dört buçuk yıl içerisinde yaşanan değişim
ve dönüşüm sadece bu kentte yaşayanların değil, yurtiçinden ve dışından gelen konuklarımızın da dikkatini çekmeye başladı. Dünyanın farklı kıtalarından; Amerika’dan,
Avrupa’dan, Asya’dan, Afrika’dan gelen konuklar ağırlıyoruz. Her biri ayrı bir dil konuşuyor, her biri ayrı bir kültüre ya
da ayrı bir siyasete mensup. Ancak hepsinin ortak olduğu
bir nokta var: İstanbul’un dünyanın en güzel şehirlerinden
biri olduğu. Kentimizi ikinci kez ziyaret edenler ise sözünü
ettiğimiz değişim ve dönüşümü daha net görüyor, geçmiş
yıllarla karşılaştırma yapıyorlar. Ve onlar, İstanbul’un doğru bir yolda ilerlediğini, dünya kentleriyle girdiği yarışta ön
saflarda olacağını söylüyorlar...
Zaman... Paha biçilemeyen, satın alınamayan, yerine başka bir şey konulamayan, kaybedildiğinde telafisi mümkün
olmayan yegâne değerlerden biri belki de... Büyükşehir
Belediyesi olarak zamanla mücadele etmeden, ama ona
karşı yarışarak yol alıyoruz. İstanbul için, İstanbul adına
ve İstanbullularla birlikte... Bu yarışta bireylerin değil,
İstanbul’un kazanacağını bilmek ise en büyük mutluluk
kaynağımız.
Saygılarımla...
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Söyleşi 24
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Kostümlerle Sultan 57

Tuzla’daki dev projelerin
altında Belediye Başkanı
Mehmet Demirci’nin
imzası var. Tuzla’yı
modern bir görünüme
kavuşturmak için çok
çalışan Demirci, büyük
bir turizm geliri getirmesi
beklenen Tuzla Gölü’nü
yeniden canlandırmış
olmaktan gurur duyuyor.

Şişli Ergenekon Mahallesi
Muhtarı Özcan Özmen,
seçimlere çok az bir
zaman kala atamayla
muhtarlık görevine
getirilen bir isim. 1,5 ay
gibi kısa bir süre önce
muhtar olan Özmen, yerel
seçimlerde bir kez daha
aynı göreve talip olduğunu
söylüyor.

Kadın ve Aile Sağlığı
Merkezleri, İstanbullulara
psikolojik danışmanlık
hizmeti veriyor. Hem de
ücretsiz olarak. Merkezlere
başvuran vatandaşlar
dört ila 12 seans sonunda
streslerinden önemli ölçüde
kurtuluyor. Merkezlerde
ayrıca 0-6 yaş çocuklar için
Danver testi de yapılıyor.

Türk Sineması’nın Sultan
unvanlı sanatçısı Türkan
Şoray’ın oynadığı filmlerde
giydiği kostümlerden oluşan
“Türkan Şoray-Beyazperdede
Kostümler Sergisi”, Başkan
Kadir Topbaş’ın da katıldığı bir
törenle açıldı. Sanatçının 250
filmde giydiği kıyafetler ve
takılardan oluşan sergiye ilişkin
bir de albüm yayınlandı.
İSTANBUL BÜLTENİ
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Şişhane ile
Maslak arası
21 dakika
TRAfİK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE RAYLı
SİSTEMİN ROLÜNÜ vE ÖNEMİNİ BİLEN
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İSTAnbullulArın
SAbırSızlıKlA beKledİğİ ŞİŞhAne-MASlAK
ATATürK oTo SAnAyİ MeTro hATTını
HİZMETE ALMAYA HAZıRLANıYOR. BU HAT
DEvREYE GİRDİğİNDE İKİ MESAfE ARASıNDA 21
DAKİKADA YOLcULUK YAPMAK MÜMKÜN.
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>>

Yeni yıl, İstanbulların hayatına birtakım değişiklikler getirecek. En büyük değişiklik ise trafikte saatlerce
sıkışıp kalmamak olacak. Zira kent
halkı, Şişhane’den Maslak Atatürk
Oto Sanayi sitesine, tam 21 dakikada ulaşabilecek. Yapımı tamamlanan ve İstanbulluların ulaşımına
büyük bir rahatlık getirmesi planlanan bu hattın test sürüşü, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş
tarafından gerçekleştirildi. Deneme
sürüşünü basın mensuplarıyla birlikte yapan Topbaş, 15 kilometresi
biten bu hattın, Ocak 2009 içinde
yolcu taşımaya başlayacağı müjdesini verdi. Başkan, “2009 ortalarında belki Seyrantepe istasyonumuza
da ulaşmış olacağız. Yani Galatasaray Stadı yapılmadan metro bitmiş
olacak. Ulaşım, metro ile konforlu
ve daha güzel hale gelecek” dedi.
20 bin metrekarelik bir alana inşa
edilen Şişhane istasyonunun zaman
zaman değişik etkinliklere ev sahipliği yapacağını, sergi salonu olarak da değerlendirileceğini belirten
Başkan Topbaş, “İstasyonlarımızı,
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sergiye elverişli, temalı istasyonlar
haline getirmeye çalıştık. Burası,
İstanbul’un kuzey-güney yönünde
en önemli iletişim aksını oluşturuyor. 2012’de hedefimiz, 7 milyon
insanımızın raylı sistem kullanır hale
gelmesidir” diyerek raylı sistemde
bundan sonraki projeler hakkında
da bilgi vermiş oldu.
Altı ayda bir,
yeni bir metro hattı
Konuşmasının devamında İstanbul
için en iyi ulaşım şeklinin metro olduğunu söyleyen Topbaş, “Göreve
geldiğimizde tramvaylar da dahil
350 bin yolcu taşıyorduk. Bugün
itibariyle yolcu sayısını 800 bine çıkardık. Normalde şu anda da yolcu
seferlerine başlayabiliriz, ama tedbiri üst seviyede tuttuğumuzdan Ocak
ayına kadar test sürüşlerimiz devam
edecek ve daha sonrasında yolcu seferlerimiz başlayacak. Burası devreye girdiğinde yolcu sayımız 500-600
bin’e çıkacak. Bu demek oluyor ki,
yolardaki araç sayımız azalacak ve
trafik sorunu daha da hafifleyecek.

Deneme seferlerini Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın yaptığı
Şişhane-Maslak Oto Sanayi metro hattı,
Ocak 2009’dan itibaren İstanbulluların
hizmetinde olacak.
Bundan sonra her altı ayda bir İstanbullu vatandaşlarımız yeni bir metro
hattına kavuşacak” dedi.
Şişhane ile Maslak arası metro hattında, 4. Levent’ten sonra Sanayi,
İTÜ Ayazağa ve Atatürk Oto Sanayi
(AOS) durakları geliyor. Tamamlanan bölümü 15 km olan hattın
Darüşşafaka ve Hacıosman’a kadar
olan 2,5 kilometrelik kısmı daha
sonra hizmete girecek.
Yeni hatlarda kullanılacak
vagonlar İstanbul’a geldi
Güney Koreli Hyundai Rotem firması tarafından Şişhane-Maslak hattı
için üretilen vagonların dört tanesi
İstanbul’a getirildi. Vagonlardan biri
Taksim meydanında halkın beğenisine sunulurken, üç vagon Levent
de metro raylarına indirildi. Yeni vagonlarla 4. Levent- Sanayi istasyonu-

Atatürk Oto sanayi istasyonları arasında deneme seferleri yapılacak. Bu
arada kazı çalışmaları tamamlanan ve
elektromekanik işlerine devam edilen Bağcılar (Kirazlı)-İkitelli-Olimpiyat
Köyü metro hattının vagonlarının
ilk bölümü de teslim edildi. Fransız
Alstom firması tarafından üretilen
vagonların dört tanesi de İstanbul’a
getirildi. Sistem entegre olduğunda
vagonlar, Bağcılar (Kirazlı)-İkitelliOlimpiyat Köyü hattında hizmet verecek. Birbirine geçiş imkânı sağlayan vagonlar yolcuların tren içinde
homojen dağılımını sağlıyor. Isıtma,
soğutma ve havalandırma sisteminin
bulunduğu vagonlardaki koltuklar
yanmaz ve antibakteriyel tekstilden
üretilen özel kumaşla kaplı. Yolcuların güvenliği için araçların içi ve
dışı kapalı devre kamera sistemiyle
izlenecek.n
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Amatör spora
destek tüm
hızıyla sürüyor
>>

Sporun bireylerin bedenlerini olduğu kadar ruh sağlıklarını da etkilediğinin bilinciyle hareket eden,
daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek
amacıyla bugünden birtakım çalışmalar yapılması gerektiğini düşünen ve bu düşünceyi hayata geçirmek amacıyla çeşitli projeler üreten
Büyükşehir Belediyesi, son olarak
700 okulun amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ın katılımıyla 4 Kasım’da,
Ahmet Cömert Spor Salonu’nda
gerçekleşen yardım dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer,
okul müdürleri, birçok okuldan öğretmen ve öğrenciler de katıldı.
Törende konuklara hitaben konuşan Başkan Kadir Topbaş, kentte
hemen her alanda eksik bulunduğunu ve bu eksikleri giderip İstanbul’u
hak ettiği yere taşıyabilmek amacıyla bugüne kadar birçok yatırım
yaptıklarını söyledi ve ekledi: “Bu
ülkenin, bu ulusun temel ihtiyaçlarının bugüne kadar karşılanmış
olması gerekiyordu. Ama maalesef
yılların eksikliğini gidermeye uğraşıyor ve halkın ihtiyacını karşılamayı alışkanlık haline getirmeye çalışıyoruz. Çünkü gelişmiş tüm uluslarda, halkın tüm temel ihtiyaçları,
öğrencinin temel ihtiyaçları temin
edilip eğitim ve sportif alanları hazırlanır. Biz ise hâlâ yılların ihmalini
gidermeye çalışıyoruz.”
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İSTANBULLULARı SPOR YAPMAYA
ÖZENDİRMEK AMAcıYLA ÇEŞİTLİ
PROjELERE İMZA ATAN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ, Son olArAK dA 700
oKulun AMATör Spor Kulübüne
MAlzeMe deSTeğİnde bulundu.
DOSYA - İSTANBUL BÜLTENİ 09

Kentin ihtiyaçlarını giderebilmek
amacıyla dört buçuk yıl içerisinde
22,6 katrilyonluk yatırım yaptıklarını, projeler üretirken eğitime
ve spora ayrı bir önem verdiklerini
ve hedeflerinin her ilçeye bir spor
tesisi inşa etmek olduğunu belir-

ten Başkan, sözlerinin devamında
şunları söyledi: “Batıda, gelişmiş
ülkelerde 5 bin kişinin yaşadığı yerlerde 3 bin kişilik kapalı salonları
var. Gencinden yaşlısına herkes buralarda sporunu yapar.”
Ülkemizdeki
nüfusun
yüzde

30’unun 18 yaşın altında olduğuna dikkat çeken Başkan Topbaş,
sporun özellikle genç nesil için
taşıdığı önemi şu sözlerle anlattı:
“Bizler gençliğimizi sporun her alanıyla ilgilendirmek zorundayız. Bu
şekilde bayrağımızı olimpiyatlarda
göndere çektirmiş olmanın gururunu yaşayacağız. Bir hedef koyduk.
Dedik ki; her şeyden önce sağlıklı
nesiller için sportif alanlar oluşturmak gerekir. 120 okulumuza spor
salonunun programını başlattık.

ve amatör sporcuların da yarınların
oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Başkan, Büyükşehir Belediyesi’nin amatör spor kulüpleri için ürettiği projelerle ilgili
olarak da “700 amatör kulübümüze toplamda 36 trilyonluk yardım
yaptık. Spor alanında yaptığımız
yatırımların toplamı 550 trilyon. Ve
bugün, burada 112 okulumuza spor
malzemesi dağıtıyoruz. İstanbul’da
560 okul spor kulübü var. Bizler bu
okullarımıza da malzeme dağıtaca-

bAŞKAn KAdİr TopbAŞ, DÖRT BUÇUK
YıLDA SPORA 550 TRİLYON,
AMATÖR SPORA İSE 36 TrİlyonluK yATırıM
YAPTıKLARıNı SÖYLEDİ.
126 okulumuz daha bu programa
dahil edildi. Altını çizmek isterim
ki, hedefimizde başka okullara da
spor salonları yapmak var. Spor
salonu yaptığımız okullarda, çeşitli
müsabakalarda dereceler alınmaya
başlandı ve bu bizi gururlandırıyor.
Bazı okul müdürleri bizlere, ‘Okulumuzun en haşarı çocuğu bile bu salonlarda bir mensubiyet duygusuyla
eski hareketlerinden uzaklaşarak,
arkadaşlarına ve bizlere karşı daha
saygılı oldu. Derslerin daha başarılı
artık’ diyor ve açtığımız spor salonları için bizlere teşekkür ediyor.”
Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının
son bölümünde ise yerel yöneticiler olarak yarınlar için çalıştıklarını
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ğız. Ayrı tutma hakkımız olmadığını
düşünüyorum. Dağıttığımız bu malzemelerin okullarda sportif aktiviteler için çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu sayede insanlarımızın
spora olan ilgisi de fazlalaşacaktır.
Bugün burada dağıttığımız malzemelerin, başarının anahtarı olmasını umuyorum” dedi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata
Özer de Kadir Topbaş’ın belediye
başkanı olmasıyla Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğini, 120
okula spor salonu yaparak sokaklarda gezen gençleri spora yönlendirdiğini ve bugün okullardaki spor kulübü sayısının 1182’ye çıkmasında
büyük katkı sağladığını belirtti.n
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bahçelievler’de
hiçbir şey eskisi
gibi değil!
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE
BAHÇELİEvLER BELEDİYESİ
TARAfıNDAN YAPıLAN 154
TeSİS, bAŞbAKAn recep TAyyİp
erdoğAn’ın dA KATıldığı bİr
Törenle hİzMeTe Alındı. SÖZ
KONUSU TESİSLERLE BİRLİKTE BU
İLÇEYE YAPıLAN yATırıMın TuTArı 630
Trİlyon’A ULAŞTı.
>> “İstanbul’a hizmet için geldik” ilkesiyle hareket eden ve günbegün yeni
bir projeyi daha halka sunan Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler için de
bir dizi yatırım atağı yaptı. İlçe belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmalar
sonucunda 154 tesis hizmete alındı.
Tesislerin açılışı için düzenlenen törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı
Murat Başesgioğlu, bazı İstanbul milletvekilleri, İstanbul Valisi Muammer
Güler, Bahçelievler Belediye Başkanı
Osman Develioğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Törende hizmete alınan
tesislerin yanı sıra yapımı devam eden
15 proje ile programlanan beş projenin tanıtımı da yapıldı.
Soğuk havaya rağmen ilçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği törende bir
konuşma yapan Başbakan Erdoğan;
“Biz temel atma törenleri yapmıyoruz, çünkü açılışlara vakit yetiştiremiyoruz, bu yüzden toplu açılış
törenleriyle hizmetleri halkımızla buluşturuyoruz” dedi. Her hafta iki ya
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da üç ili dolaştıklarını buralarda toplu
açılışları yapmaya devam ettiklerini
sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin
her bölgesine hizmet etmeyi amaç
edindiklerini ifade eden Başbakan,
Bahçelievler’deki yatırım tutarının
230 milyon YTL olduğunu belirtti ve
hizmetlerinden dolayı Başkan Kadir
Topbaş’a ve Osman Develioğlu’na teşekkür etti.
Daha sonra davetlilere hitaben bir
konuşma yapan Başkan Kadir Topbaş,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
ülke kalkınmasında yerel yönetimlerin taşıdığı önemi çok iyi bildiğini,
reform niteliğinde yasalar yaparak
Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanını 3,5 kat artırdığını belirtti.
Günümüz dünyasında gelinen noktada ülkelerin değil, şehirlerin rekabet
içinde bulunduğunu, bu yarışın içinde
bulunan İstanbul’un epey iyi dereceler
aldığını belirten Başkan Kadir Topbaş,
konuşmasının devamında şunları söyledi: “İstanbul’un ulaşımından
ekonomisine kadar her alanda planlarımızı yaptık ve çalışmalarımızı buna
göre devam ettiriyoruz. Bu yılsonuna
vardığımızda İstanbul’da yaptığımız
yatırımların toplamı 25 katrilyona
ulaşacak. Söz konusu rakamın 11
katrilyonu ulaşım,13 katrilyonu ise
ilçe ve beldelere yapılan yatırımlarda
kullandık.”
Ulaşım mastır planlarını yaptıklarını
anlatan Başkan, 44 kilometre olarak
devralınan raylı sistem uzunluğunu
72,8 kilometreye çıkardıklarını, deniz
ulaşımını çok iyi bir aşamaya getirdiklerini ve metrobüsle günde 520 bin

yolcu taşıyarak büyük bir hizmet gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.
“Nerde insan varsa orada hizmet olmalı” anlayışıyla hareket ederek iş
yaptıklarını ifade eden Başkan Topbaş,
“Bahçelievler’e yaptığımız yatırımların
toplamı 630 triyon. Yağmur yağdığında Tavukçu Deresi’nde neler olduğunu hatırlarsınız. Ayrıca üç insanımızın
da canına mal olmuştu burası. Tavukçu Deresi’nde yaptığımız çalışmalarla,
artık Bahçelievler çok daha sorunsuz
ve güvenli bir hale geldi” dedi.
Konuşmaların ardından Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan
Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Başkan Kadir
Topbaş, Bahçelievler Belediye Başkanı
Osman Develioğlu, merhum Hasan
Doğan’ın eşi Aysel Doğan ve oğlu
Selim Doğan Bahçelievler’e yapılan
yatırımların toplu açılış kurdelesini
kesti. Kurdele kesiminin ardından Başbakan Erdoğan ve davetliler yeni yaptırılan Bahçelievler Hasan Doğan Spor
Kompleksi’ni gezdi.
Bahçelievler’de, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi tarafından ortaklaşa yapılarak 8 Kasım’da hizmete
alınan ve maliyeti 86,6 milyon YTL
olan işlerden bazıları şöyle: Atık su
kanalı, atık su toplayıcısı ve yağmur
suyu kanalı inşaatları, cadde ve çevre
düzenlemeleri, şehir aydınlatmaları,
kavşak ve yol düzenlemeleri, Bahçelievler İzzet Begoviç Parkı ve Kocasinan
Semt Parkı, ilçe genelinde içme suyu
şebekesi inşaatı ve Tavukçu Deresi’nin
2 bin 360 metrelik kilometrelik kısmının ıslahı. n

8 KASıM’dA hİzMeTe
AlınAn TeSİSlerİn,
BAHÇELİEvLER
SAKİNLERİNİN HAYATıNı
KOLAYLAŞTıRAcAğıNı
BELİRTEN BAŞKAN TOPBAŞ,
İLÇENİN ARTıK ÇOK DAHA
SORUNSUZ vE GÜvENLİ
HALE GELDİğİNİ SÖYLEDİ.

büyükşehir
belediyesi
gümüşyaka’da
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAfıNDAN İLÇE vE BELDELER
E
YAPıLAN DEv YATıRıMLARıN Toplu AçılıŞlArınA KAT
ılAn
bAŞKAn TopbAŞ, bu defA güMüŞyAKA’dAydı. BAŞKAN
,
GÖREvE GELDİKLERİ GÜNDEN BU YANA BU BELDEYE
dev hİzMeTler GÖTÜRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ.
>> İstanbul’un

her yeri gibi Silivri’nin güzide beldelerinden Gümüşyaka da Büyükşehir Belediyesi’nin kenti
yeniden inşa etme amacıyla ürettiği projelerden nasibini aldı. Gümüşyaka’nın kendi imkânlarıyla ancak 44
yılda gerçekleştirebileceği yatırımların hizmete alımı
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Silivri Belediye Başkanı Hüseyin Turan, Gümüşyaka Belde Belediye Başkanı Hüseyin Agu, İGDAŞ Genel Müdürü Bilal
Aslan, İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural ile birlikte çok
sayıda bölge sakininin katıldığı bir törenle gerçekleşti.
Törende konuşan ve göreve geldikleri günün ertesinde
İstanbul’un geleceğine dair şehir planları yaptıklarını
belirten Başkan Topbaş, “Geçmişte Selçuklu ve Osmanlı bir yere yerleşmeden önce orada insanların ihtiyacı
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olan kurumları önceden inşa ediyordu. Ve buraya yerleştirilen insanlarla şehir gelişiyordu. Böyle bir neslin
evladı olmamıza rağmen, geçmiş yönetimlerin yanlış
yapılanmaları sonucunda şimdiki sorunlarla uğraşır
olduk. Plansız ve programsız büyüyen şehir, beraberinde sorunları da getirdi. Biz bir yol haritası belirlemek
adına göreve gelir gelmez İMP’yi kurduk. Bu merkezde,
İstanbul’a dair planlar yaptık. Şu anda Silivri için 50 yıl
sonrasına dair planlarımızda hazır. Bununla da yetinmedik. Marmara bölgesinde yer alan şehirlerin İstanbul’la
olan yol bağlantılarını da yeniden planladık” dedi.
Bugüne kadar İstanbul adına yapılan yatırımların her
birini planladıklarını, gelecekte yapmayı düşündükleri yatırımların da planlarının şimdiden hazır olduğunu

kaydeden Başkan, “120 köyümüze park, bahçe yaptık,
köy meydanları düzenledik. Köylerimiz ilk defa sıcak
asfaltı bizim dönemimizde gördü. Biz bunları yaparken
sadece kendi belediyelerimizi düşünmedik. Başka partilerden belediyelere de yatırımlar yaptık. Biz insan olan
her yere yatırım yapıyoruz. Silivri’ye doğalgaz getirilmesi hayal diyorlardı. Silivri sanayi bölgesine 45 günde, merkeze ise üç ayda doğalgaz getirdik. Beldelerde
de doğalgazı yaygınlaştırıyoruz. Artık, İstanbul’un her
semtinde yaz-kış oturulabilecek” dedi.
Gümüşyaka da doğalgaza kavuştu
İstanbul’un batıdaki en uç ilçesi Silivri’ye bağlı Gümüşyaka, bu törenin ardından ekonomik, konforlu ve çev-

re dostu doğalgaza kavuştu. 4,5 milyon YTL’ye mal
olan 36 kilometrelik yatırım tamamlanarak Büyükşehir
Belediyesi’nin Gümüşyaka’da yaptığı hizmetler için düzenlenen toplu açılış töreninde doğalgaz meşalesi yakıldı. Başkan Kadir Topbaş, törenin ardından Silivri esnafını
ziyaret ederek doğalgaza abone olmalarını istedi.
Konuşmaların ardından Başkan Kadir Topbaş, Silivri
Belediye Başkanı, Gümüşyaka Belde Belediye Başkanı,
İGDAŞ Genel Müdürü, İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural
ile birlikte yanına Gümüşyakalı kadınları da alarak önce
doğal gaz hattını hizmete açtı, ardından da çocuklarla
birlikte kurdele keserek diğer yatırımların açılışını gerçekleştirdi. Başkan Topbaş açılışların ardından İSMEK
kursunu da gezerek kursiyerlerle sohbet etti.n
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‘Kıraç’
topraklarında
hizmet yeşerdi!

ESENYURT BELEDİYESİ’NİN SıNıRLARı İÇİNDEKİ KırAç
beldeSİ de dev yATırıM zİncİrİyle buluŞTu. BÜYÜKŞEHİR
BU BELDEYE TOPLAM DEğERİ 56 Mİlyon 207 bİn yTl OLAN
YATıRıM YAPTı.
>>

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne
göz atanlar “kıraç”ın verimsiz toprak anlamına geldiği bilgisiyle karşılaşır. Kimbilir, Esenyurt’un Kıraç beldesinin adı da buradan geliyordur.
Ancak Büyükşehir Belediyesi’nin
yaptığı yatırımlar sayesinde artık
hiç kimse “Kıraç”ı verimsiz topraklarla özdeştirmeyecek. Aksine Kıraç
denince akla İstanbul’a yaraşır bir
belde gelecek.
Söz konusu beldeye yapılan yatırımların hizmete alımı, düzenlenen
bir törenle gerçekleştirildi. Törene
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş ile birlikte Esenyurt Kay-
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makamı Halil Uyumaz, Kıraç, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Silivri Belediye Başkanı Hüseyin Turan, Kıraç Belediye Başkanı Hamit Öncü, İSKİ Genel Müdürü
Mevlüt Vural ve çok sayıda davetli
katıldı. Açılış töreninde konuşan
Başkan Topbaş, İstanbulluların,
İstanbul’un yönetimini kendilerine emanet ettiğini ifade ederek,
“Dünün İstanbul’u eskilerde kaldı.
Dünya artık yeni İstanbul’u izliyor.
Yaptığımız işleri hayranlıkla takip
ve takdir ediyor. Biz bu başarının
altına halkımızla, yani sizlerle imza
atıyoruz” dedi.

Dünya İstanbul’u takip ve
takdir ediyor!
Kendini ziyarete gelen yabancıların İstanbul’a hayran kaldıklarını
aktaran Topbaş, bu başarının altında yatanın gece gündüz demeden çalışmak olduğunu söyledi
ve ekledi: “Dünyayı hangi şehir
etkiliyor diye gözlemler yapılıyor.
Paris’ten 37 belediye başkanı 82
kişilik bir heyetle bizi ziyarete geldi. İki saate yakın toplantı yaptık
ve gururla ifade etmeliyim ki, yaptığımız işlere karşı hayranlıklarını
dile getirdiler. Bizi ziyarete gelen
devlet başkanları, başbakanlar,

bakanlar ve belediye başkanları
İstanbul’u takip ettiklerini söylüyorlar ve bizi tebrik ediyorlar.
Peki, bizim bu başarımızın altında yatan nedir biliyor musunuz?
Sayın Başbakanımızın Belediye
Başkanı olduğu 1994 yılında başlattığı yeni belediyecilik anlayışını
bizlerin devam ettirilmesi; insanı
insan yerine koyma anlayışıdır.
İşte bizler bu anlayışla hizmetlerimizi sıralıyoruz ve takip ediyoruz.
Gerçekten gece gündüz demeden,
365 gün, durmadan çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir hizmet aşkımız
ve sevdamız var. Bu aşk ve sevda-

nın adı İstanbul’dur.” Konuşmasında kente 4,5 yıl içerisinde 22,5
katrilyonluk yatırım yaptıklarını
kaydeden Başkan Topbaş, “Bu hizmetleri İstanbul’u daha modern ve
yaşanır bir hale getirmek amacıyla, görev aşkıyla yaptık. 169 adet
yol ve kavşak çalışmasını bitirdik.
42 tanesi de devam ediyor. Bunların sayısı 350’yi bulacak. Şu an inşaat halinde olan 60 kilometrelik
metro inşaatımızın bedeli 3,5 milyar Dolar. 44 kilometre olarak aldığımız raylı sistemleri 72,8 kilometreye çıkardık. 74 kilometrelik
kısmı da ihale aşamasına getirdik.

Yaptığımız metrobüs hattı ve sistemi başlarda bazı kişiler tarafından eleştirildi. Ama şimdi herkes
memnuniyetini dile getiriyor. Bu
hattımızda, günde 520 bin kişiyi
taşıyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Kadir Topbaş, Esenyurt Kaymakamı,
Esenyurt Belediye Başkanı, Kıraç
Belediye Başkanı, Silivri Belediye
Başkanı ve İSKİ Genel Müdürü toplam değeri 56 milyon 207 bin YTL
olan, dere ıslahı, atık su ve yağmur
suyu kanalı, içme suyu şebeke hattı
ile üst geçidin açılışını kurdele keserek yaptılar. n
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Tepecik
yatırımlarının
son bölümü
hizmete girdi…

Tepecik’e yapılan yatırımların
son bölümünün açılışını yapan
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, İstanbul’un mastır planıNIN
tamamlandığını ve bu beldeye de metro
gelebileceğini söyledi.
>> İstanbul

Büyükşehir Belediyesi,
Tepecik Beldesi’ne yaptığı yatırımların son bölümünü de hizmete açtı.
Yatırımların hizmete alım törenine
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş ile birlikte Tepecik Belediye Başkanı Rafet Yıldız, çevre ilçe
ve belde belediye başkanları ve
çok sayıda Tepecikli katıldı. Tören-
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de konuşan Başkan Kadir Topbaş,
İstanbul’un tüm dünya tarafından
merak ve hayranlıkla takip edildiğini ifade ederek, göreve geldikleri
günden bu yana kente 22,5 katrilyon yatırım yaptıklarının altını çizdi.
Başkan, “İstanbul’u ön plana çıkarıyoruz. Burada yaşayan herkesin
müreffeh olması, gençlerimizin iş

bulması için çalışıyoruz. Ve geriye
bıraktığımız 4,5 yıl zarfında çok güzel işler yaptık” dedi.
94’den önce, İstanbul nüfusunun
7 milyon, araç sayısının da 900 bin
civarında olduğunu ifade eden Başkan Topbaş, belediyenin o zaman
işçisinin maaşının bile ödeyemediğini vurguladı ve ekledi: “O zamanın belediye başkanları para alabilmek için Ankara’da beklerlerdi.
İller Bankası’ndan gelen pay yüzde
7’lerdeydi, şimdi ise bizim payımız
yüzde 4’lerin altına indi. İstanbul’un
büyüklüğü o zaman göre 3,5 kat
daha büyüdü ve nüfus 12,5 milyona

çıktı. Araç sayısı 2,5-3 milyon olan bir
şehirde hizmet veriyoruz ve yatırım
yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece İstanbul’daki ulaşıma 11,4
katrilyon yatırım yaptık. Üstelik tüm
bu yatırımlarımızı kendi öz varlıklarımızla gerçekleştirdik.”İstanbullunun
rahat yaşaması için ilçe ve beldelere
13,6 katrilyonluk yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Kadir Topbaş;
“Ancak bu miktarlar, İstanbul’un nüfusunun 800 bin, 1 milyon olduğu
dönemlerde yapılsaydı, bu şehir o
zamanlardan itibaren planlı olsaydı,
düzenli gelişseydi, şimdi bu kadar
büyük paralar harcamamıza gerek

kalmayacaktı. O zamanlar nasıl bir
yönetim ortaya koyduklarını şimdi
daha iyi görüyoruz” dedi.
156 trilyonluk yatırım…
Başkan Kadir Topbaş, Tepecik halkına yönelik konuşmasında İstanbul’un mastır planını bitirdikleri söyleyerek bu beldeye metronun geleceği müjdesini de verdi: “Buraya getireceğimiz metro sayesinde,
Tepecik’te yaşayan biri, Beykoz’a da
Kartal’a da, Sarıyer’e de gidecek. Biz
bunu programa aldık. Tepecik, hem
denizi hem gölü gören çok özel bir
yer. Bu beldenin eksiklerini gidere-

bilmek amacıyla buraya 156 trilyonluk yatırım yaptık. Yatırımların 26
trilyonluk son bölümünün açılışını
bugün gerçekleştiriyoruz. Hizmetlerimiz aracılığıyla Tepecik, artık farklı bir hale geldi. Hiçbir zaman elimizi
buradan eksik etmedik. Ve etmeyeceğiz de… Biz hiç ağustos böceği olmadık, hep karıncalar gibi olduk…”
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, Tepecik’e yapılan yatırımlar
hizmete alındı. İçme suyu şebeke inşaatı, cadde ve sokak düzenlenmeleri, kamyon garajı yapımı veçeşitli
park düzenlemeleri Tepecik’e yapılan yatırımlardan sadece birkaçı. n
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Yakuplu’ya
115 trilyonluk yatırım
Büyükşehir Belediyesi, Yakuplu için
projelendirip kısa sürede tamamladığı 43
kilometrelik isale hattını, 20 bin tonluk
su deposunu ve semt parkını hizmete aldı.

>>

İstanbul’un hızla gelişen beldelerinden biri olan Yakuplu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan
yatırımlar sayesinde sorunlarından
sıyrılıyor. Yakuplu’ya yapılan yatırımlar zincirinin son halkası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın da katıldığı bir törenle hizmete sunuldu. Büyükçekmece Belediyesi’nin sınırları içinde
kalan beldeye yapılan hizmetlerin 6
Kasım’da gerçekleşen açılış törenine Yakuplu Belde Belediye Başkanı
Şanver Çolak, Beylikdüzü Belediye
Başkanı Vehbi Orakçı ile çok sayıda
vatandaş katıldı.
Açılışta konuşan Başkan Kadir Topbaş, Yakuplu’nun hızla geliştiğini,
Ambarlı limanı sayesinde lojistik
önemi bulunduğunu, bölgedeki
sorunları azaltmak amacıyla proje
üzerine proje ürettiklerini, bunun
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neticesinde 4,5 yıl içerisinde 115
trilyonluk yatırım yaptıklarını kaydetti. “Bugün burada İSKİ’nin yaptığı 43,5 kilometrelik isale hattı,
Avrupa Standartları kalitesinde 20
bin tonluk su deposu ve Yakuplu
semt parkının açılışını yapıyoruz.
Yakuplu neticede bir belde... Ama
biz bu şekilde bakmadık. Eğer burada insan varsa, hizmet de olmalı
düşüncesiyle hareket ettik. Yakuplu belediyesinin 10 yılda yapacağı
yatırımları biz 4,5 yılda bitirdik ve
hizmete aldık“ diyen Başkan Kadir
Topbaş, Büyükşehir Belediyesi’nin
beldeye ilişkin projelerini de sıraladı: “Hızla gelişen bu bölgede
problemleri aza indirgemek adına
değişik plan ve projelerimiz var.
Ispartakule, Ambarlı ve Yakuplu
arasında bir raylı sistem yapmayı
planlıyoruz. Böylece ağır vasıtalar-

la gerçekleşen nakliye işi buradan
kalkacak. Trafik karmaşası da azalacak. Bir başka planımızda karşıya
Ro-Ro seferleri düzenlemek. Bu sayede ağır vasıtalar karşıya çok daha
hızlı bir şekilde ulaşacak.”
Günümüz dünyasında ülkelerin değil, şehirlerin birbiriyle yarıştığının
altını çizen Başkan Topbaş, göreve
geldikleri günden bu yana problemleri teker teker çözdüklerini ve
İstanbul’u dünya şehirleriyle yarışır
seviyeye taşıdıklarını söyledi.
520 bin kişi
metrobüs hattını kullanıyor
İstanbul’da her alanda yatırım yaptıklarını ve bu yatırımlarla İstanbullunun hayatını kolaylaştırdıklarını
ifade eden Topbaş, sadece ulaşıma yapılan yatırımların toplamının
11,4 katrilyon olduğunu kaydetti. Başkan Topbaş, konuşmasının
son bölümünde şunları söyledi:
“İstanbul’un ulaşımla ilgili mastır
planlarını biz bitirdik. Amacımız
şehrin bir yerinden başka bir yerine
vatandaşımızı güvenli ve konforlu
şekilde ulaştırmak. Aldığım son bilgiye göre metrobüsün günlük yolcu taşıma sayısı 520 bin’in üzerine
çıkmış. Yani 520 bin kişi metrobüs
hattını kullanıyor. Metrobüsü kullananlar arasında kaç kişi aracını
bırakıp bu hattı kullandığına dair
bir araştırma yaptık. ‘Ben arabamı
bırakıp metrobüs kullanıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 21,3’e çıktı.
Bu da takriben 70-80 bin aracın trafikten kalktığı anlamına geliyor.”
Konuşmaların ardından Yakuplu
Belde Belediye Başkanı Şanver Çolak, İstanbul Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’a yaptığı yarımlardan dolayı bir vazo hediye etti. n
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Dev projelerin altında
onun imzası var!
Tuzla Belediye Başkanı Mehmet Demirci,
“Tuzla için çok çalıştık ama Tuzla
Gölü’nü (Lagün Gölü Kamil Abdüş)
yeniden diriltme projemizle guruR
duyuyorum” diyor.

>>

Bize biraz kendinizden
bahseder misiniz?
Aslen Karadenizliyim,1962 yılında Erzurum’da doğmuşum.
1983’te KTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldum,
bazı özel şirketlerde ve çeşitli
kamu kurumlarında yöneticilik
yaptım. Yüksek Lisansımı Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İşletme Fakültesi’nde tamamladım. Burada “Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi ve
Değerlendirmesi” konulu tezle
doktora programıma devam
ediyorum. 1994 ila 2004 yılları
arasında Tuzla Belediyesi’nde
meclis üyeliği yaptıktan sonra,
2004 mahalli seçimlerinde belediye başkanlığına aday oldum
ve Tuzla Belediye Başkanı olarak seçildim. Ayrıca Tuzla Spor
Kulübü’ne başkanlık yapıyorum.
Evli ve üç çocuk babasıyım.
Size göre ilçenizin önemli
sorunları ve bunların
çözümleri nelerdir?
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İlçemizdeki en büyük sorun
ulaşım ve biz çözmek için kolları sıvadık. Tuzla sınırlarındaki
arazilerin çoğu askeri alanlar
ve buna bağlı olarak bölgenin
iç ulaşımında önemli sıkıntılar
yaşanıyor. Bugüne kadar ulaşım
problemi nedeniyle bir merkez
oluşturulamamış olan ilçeye,
yerli ve yabancı yatırımlar da
uzak durmuş. Biz, Tuzla’nın geleceğini 2050 yılına göre, bugünden planlıyoruz. Tuzla Belediyesi olarak ulaşım sorununu
kökten çözecek ve ilçeyi şaha
kaldıracak dev bir projeye imza
atmaya hazırlanıyoruz. Tuzla Belediyesi yetkilileri ve uluslararası
uzmanlardan oluşan proje grubu
tarafından hazırlanan “Hafif raylı Sistem Projesi”, tasarı çalışması 35 kilometrelik bir hattı kapsıyor. Hattın tamamlanması için
80 milyon Euro bütçe ayrılacak.
Bütçesinin yüzde 70’i Avrupa
fonu, yüzde 30’u ise uzun vadeli
krediyle karşılanacak projemize
2009 Mart ayında başlayacağız.

Tuzla’yı tanıtmanız gerekse
neler söylersiniz?
Yolunuz birkaç yıldır İstanbul’un
başlangıç noktası, sahil kenti Tuzla’ya düşmediyse, bugün
geldiğinizde değişim başınızı
döndürebilir. Tuzla, İstanbul’un
doğal güzelliğini koruyabilmiş
sahil kentlerinden bir tanesi.
Hem bu açıdan hem de ekonomi
ve turizm alanında sahip olduğu potansiyelle sadece İstanbul
değil, Türkiye için de çok önemli
bir ilçe. Tuzla öncelikle, tersaneleriyle Türk denizciliğinin kalbinin attığı yer. Bu tersanelerde
inşa edilen ileri teknoloji ürünü
gemiler, dünyaya ihraç ediliyor.
Tuzla’nın ülkemiz için değer taşımasının bir başka nedeni de
dünyanın en önemli uluslararası
organizasyonlarından Formula
1 yarışlarının Türkiye ayağının
2005 yılından bu yana, Tuzla’da
yer alan F1 İstanbul Yarış
Pisti’nde yapılıyor olması. Ayrıca ilçede açılan yeni ve modern
üniversiteler sayesinde Tuzla, bir
bilim ve teknoloji merkezine dönüşüyor. İlçenin bir diğer önemli
özelliği ise İstanbul’un ikinci Sivil
Havaalanı olan Sabiha Gökçen
Havaalanı’nın burada bulunmasıdır. Havaalanına hafif raylı sistemle ulaşılmasını sağlayacağız.
Yapacağımız raylı sistemin diğer
ayağını tersanelere, ilçenin ekonomisini ayakta tutan bölgelere
uzatarak çalışan işçilerin ulaşımlarını kolaylaştıracağız.
Önemli projelerinizi anlatır
mısınız?
“İstanbul Tuzla’dan başlar” sloganıyla yola çıktık ve Tuzlalılar

için birçok projeye imza attık.
Ama suyla buluşturarak yeniden
hayat verdiğimiz Lagün Gölü Kamil Abdüş’ü yeniden diriltme projemizin yeri ayrıdır. Küresel ısınmaya paralel olarak Türkiye’nin
birçok gölü kurumaya yüz tutarken, dünyada 175 tane olan
ve bir tanesi de bizim ilçemizde
bulunan lagün gölümüzü, altı yıl
süren hummalı çalışmayla yeniden canlandırdık. Biz gölümüzü
sadece kurumaktan kurtarıp
suyla buluşturmakla kalmadık,
aynı zamanda Tuzlalılara ve tüm
İstanbullulara yeni bir dinlenme,
gezi alanı kazandırdık. Projeyi
yılsonuna kadar tamamlayıp,
100 hektarlık bir alana yayılan gölümüz bir doğa harikası
olarak yeniden ortaya çıkınca,
göçmen kuşların da konakladığı
eşsiz bir “kuş cenneti” olacak.
İstanbul Valiliği’yle birlikte yürüttüğümüz bu projeye bugüne
kadar 5 trilyon kaynak aktardık.
Projeyi tamamlamak için 10 trilyon daha kaynak sağlayacağız.
Gölü temizleyerek, kanallar açıp
suyla buluşturarak işe başladık.
Çevre düzenlemesi devam ediyor. Binlerce ağaç dikiyoruz. Doğal güzellikleri, barındırdığı canlı
türleriyle hem yerli hem yabacı
turistlerin de ilgisini çeken bir
cazibe merkezi olacak düşüncesindeyiz. Projemiz, bu yıl Ak
Parti İl Başkanlığı tarafından
açılan yarışmada; İstanbul’daki

ilçe belediyelerinin projeleri arasında “Çevre Koruma” dalında
birinci seçilerek ödüle layık görüldü. Ödülümüzü Başbakanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden
alırken, büyük gurur ve mutluluk
yaşadım.
Gelecekle ilgili projeleriniz
neler?
Tuzla’nın modern dünyadan geri
kalmaması için elimizden geleni
yapıyoruz. Tuzlalılara, Tuzla’ya
ve İstanbul’a yakışır dev projelere imza atacağımızın müjdesini
verebilirim. Turizmde öne çıkmış,
göl ve tarihi evleri ile insanları
çeken bir Tuzla… Gemicilik ve
denizcilik alanında dünya devleriyle boy ölçüşen bir kent hayal
ediyoruz. Bilgiyi ve ileri teknolojiyi kullanan firmaları Tuzla’ya
getirmeyi düşünüyoruz.
İşlerden ve projelerden
geriye kalan zamanı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Tuzlalılara verdiğimiz sözleri
tutmak adına, içimizdeki hizmet
aşkıyla gece gündüz çalışıyoruz.
Hayır, geriye pek zamanım kalmıyor ne yazık ki. Çalışmalarımızdan arta kalan zamanlarda
da halkımızın içinde olmaya devam ediyorum. Onların iyi günlerinde, kötü günlerinde, dernek toplantılarında, her an, her
yerde yanlarında olmaya gayret
gösteriyorum. n
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Erken teşhis
hayat kurtarıyor!
Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılından bu yana Kadın ve
Aile Sağlığı Merkezleri’nde 2 bin 571 kadına meme ve
rahim ağzı kanseri ön tanısı koyarak erken tedavi
olmasının kapısını araladı.
Halkın sağlığıyla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediyesi,
Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri
aracılığıyla binlerce kadının yaşamını yönlendiriyor. Sağlık ve
Hıfzıssıhha Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 34 Kadın ve Aile
Sağlığı Merkezi’nde, kadınlara
jinekolojik muayeneden kemik
ölçümlerine, rahim ağzı ve meme
kanseri taramasından eğitim ve
danışmanlık hizmetlerine kadar
ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor.
Kuruluş amacı, kadınlarda sıkça
görülen meme ve rahim kanserinin yanı sıra kemik erimesi gibi
hastalıkların da erken tanı ve tedavisinin sağlamak olan Kadın ve
Aile Sağlığı Merkezleri’nde yapılan muayeneler sonucu, kanser
riski tespit edilen 2 bin 571 kadın, ileri tetkikleri ve tedavileri
yapılmak üzere hastanelere sevk
edildi. Hastaneye sevki yapılan ve
maddi durumu yetersiz olan kadınların tüm masrafları İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından
karşılanırken erken konulan tanı
sayesinde hayata tutunmalarına
aracılık edildi. Bu hizmetten faydalanan kadınlar ise sağlıklarını
yeniden kavuşmanın mutluluğunu
yaşıyor. Söz konusu Merkezler’de
muayene olarak sağlığına kavuşan binlerce kadın arasında Hatice Gülesir, Mukaddes Demir ve
Neryem Bayrak da var. Gülesir,
Demir ve Bayrak duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşıp tüm kadınlara çağrı yaptı.n
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İyi ki bu merkeze gitmiş!
İzmir’den gelen ablasının ısrarları sonucu Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’ne
giden Hatice Gülesir, burada yapılan
tetkiklerin ardından rahim ağzı kanserine yakalandığını öğrenir.
28 Temmuz 2008’de yapılan başarılı
ameliyatla eski sağlığına yeniden kavuşur. “Hiçbir sağlık sorunum yoktu,
ayrıca sülalemizde bu hastalığa yakalanan görülmemişti. Bunun için de
kontrole gitmek aklıma dahi gelmemişti. İzmir’den gelen ablamın ısrarları olmasaydı kontrole gitmezdim,
ama iyi ki de gitmişim” diyen Hatice
Gülesir, şimdilerde etrafında tanıdığı

herkesi bu hizmetten yararlanmalarını sağlamak için seferber olmuş durumda.

Demir Ailesi artık daha güçlü

56 yaşındaki Mukaddes Demir, iki çocuk annesi ve bir torun sahibi. Geçen
yıl kız kardeşinin meme kanserine yakalandığını öğrenince kendisinin de

muayene olması gerektiğine karar
vermiş. Alo 153’ü arayan Mukaddes
Demir, evine en yakın kurumlardan,
Bayrampaşa Kadın ve Aile Sağlığı
Merkezi’nden randevu almış. Çekilen
momografi sonucunda hastalığının
başlangıç evresinde olduğunu öğrenmiş. 24 Haziran’da yapılan başarılı operasyonla, hastalığını ilerlemeden yenmeyi başarmış. Yıllar önce
Makedonya’dan gelerek Türkiye’ye
yerleşen Demir Ailesi, anne Mukaddes
Demir’in sağlığına yeniden kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor şimdilerde.

Tedavi masrafını Büyükşehir
Belediyesi karşıladı
Meryem Bayrak, tıpkı Hatice Gülesir
ve Mukaddes Demir gibi erken teşhisle hayata yeniden sarılan kadınlardan
biri. En küçüğü 10 yaşında olan üç
çocuk annesi Meryem Hanım, “KSM
önlerinden geçerdim, ama içeri girip
muayene olmayı hep ertelemiştim”
diyor. Geçen Mart ayında yakalandığı
soğuk algınlığını nedeniyle muayene
olmaya karar veren Meryem Bayrak,
Alo 153’ü arayıp randevu almış. Muayene sonucunda meme kanseri tanısı
konulmuş. Başta kendisi olmak üzere ailesinde büyük bir şok ve üzüntü
yaşandığını söyleyen Bayrak, maddi
durumlarının kötü olmasının da ayrıca sıkıntısını yarattığının altını çiziyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
tedavi masraflarına yardımcı olduğu

Meryem Bayrak sağlığına kavuştuktan sonra, bu hizmetten diğer bayanlarından yararlanmasını sağlamak için
kolları sıvamış. Meryem Bayrak, bu
satırlar aracılığıyla İstanbullu bütün
kadınlara çağrıda bulunarak Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden
yararlanmalarını istiyor.
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Ekonomik kriz “K2
Zirvesi”nde ele alınacak

İstanbullunun
stresi dört seansta
gideriliyor

ABD’de patlayan ve kısa
sürede tüm dünyayı saran
ekonomik kriz ve bu krizin
beraberinde getireceği
sorunlar, İstanbul’da
düzenlenecek bir zirveyle
masaya yatırılacak.

Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri,
İstanbullulara ücretsiz psikolojik
danışmanlık hizmeti veriyor. Merkezlere
başvuran vatandaşlar, dört ila 12 seans
sonunda sorunlarından arınıyor.
>>

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından yürütülen Kadın
ve Aile Sağlığı Merkezleri projesi
kapsamında Haziran 2007’de başlatılan “Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık” hizmetlerinden on binlerce
İstanbullu yararlandı. 34 adet Kadın
ve Aile Sağlığı Merkezi’nde uygulanan yöntemle 79 bin kişiye psikolojik danışmanlık hizmeti verilirken
4 bin kişiye de eğitimsel grup çalışması yapıldı, 6 bin çocuğa da geli-

şim testi yapıldı. Söz konusu servislerde 63 psikolog görev alıyor.
Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürü Dr. Saime Batırel, danışmanlık hizmetlerine başvuran kişilerin sorunlarında
dört ila 12 seans sonunda önemli
ölçüde iyileşmeler görüldüğünü belirtti. Yapılan görüşme ve tetkikler
sonucunda psikolojik tedavi ya da
psikiyatrik müdahale gereksinimi
olan vatandaşların derhal hastanelere sevk edildiğini vurgulayan
Batırel, maddi durumu bu tedaviyi
karşılamayacak düzeyde olan va-

Finansal krizin tüm dünyayı etkilediği şu günlerde,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü, önemli bir projeyi,
“K2 Zirvesi”ni hayata geçiriyor. 31 Ocak Cumartesi
yapılacak zirvede ekonomik ve siyasi krizin sonuçları ve çözüm önerileri tartışılacak. Birbirinden değerli
uzmanların, alanında duayen isimlerin katılacağı “K2
Zirvesi”nin ilk programı olan “K2’de Türbülans” oturumunun kayıtları, 10 Ocak 2009 tarihinde başlayacak.
Kamu ve özel sektörün her düzeyde çalışanlarıyla üniversite öğrencilerini kapsayan zirve için, katılımcılar
www.ibb.gov.tr adresinden kayıtlarını yaptırabilecek.
Okan Üniversitesi sponsorluğunda yapılacak zirve sonunda kursiyerlere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Okan Üniversitesi Rektörü’nden onaylı Katılım
Belgesi verilecek.n

tandaşların masraflarını Büyükşehir
Belediyesi’nin karşıladığını söyledi.
Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde
0-6 yaş grubu çocuklara yönelik
ücretsiz Denver gelişim testi de uygulanıyor.
Haziran 2007’den bugüne kadar 6
bin çocuğa uygulanan testler sonucunda çocukların yüzde 3,5’inde
gelişimsel gerilik olduğu saptandı
ve gereken yönlendirmeler ve kurum sevkleri yapılarak, bu çocukların ilerleyen dönemlerde kronik
sıkıntılar yaşanması önlendi. n

İstanbul, sele teslim olmayacak!
yağışın bol olduğu bir
aydı kasım. Sel baskınları
nedeniyle açıklama yapan
Başkan, kanalizasyonların
yağmur suyu kanalarına
bağlanmaması gerektiğini
söyledi.
>>

Yağmur berekettir. Özellikle
de küresel iklim değişikliğinin
beraberinde getirdiği en
büyük sorunlardan kuraklık söz
konusuyken, yağmurun değeri
daha da iyi anlaşılır. Kasım ayı
İstanbul için bereketli geçti,
sık sık ve sağnak şeklinde
yağan yağmur, barajlardaki su
seviyesinin yükselmesine aracılık
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etti. Ancak sağnak yağışın kimi
olumsuz etkileri de oldu. Ev ve iş
yerlerini sular bastı, can değilse
bile mal kaybı meydana geldi.
İşte tüm bu olayların yaşandığı
günlerde basın mensuplarıyla bir
araya gelen Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, yağmurla
birlikte yaşanan sıkıntılarla ilgili
bilgi verdi.

Yağışlar nedeniyle yaşanan su
baskınlarının, geçmiş yıllarda
yapılan yetersiz altyapıdan
kaynaklandığın hatırlatan
Başkan Kadir Topbaş, “Biz
geniş kanallar döşüyoruz, ancak
sistem bir bütüntür. Özellikle
denize yakın bölgeler ve
altgeçitlerdeki eski sistemlerin
yeterli hale getirilmesi için

çalışma başlattık” dedi. Bu
tür baskınların dünyanın en
gelişmiş kentlerinde bile
yaşanabileceğinin altını çizen
Başkan Topbaş, bazı konularda
kamuoyuna uyarılarda
bulundu: “İstanbul’daki bu sel
baskınları, kentin yağmur suyu
kanallarının geçmişte yetersiz
döşenmesinden meydana

geliyor. Fakat İstanbullulardan
da kanalizasyonlarını yağmur
suyu kanallarına bağlama
yanlışından vazgeçmelerini
özellikle rica ediyorum. Baskın
bölgelerinin tamamının
fotoğraflarını çektirdim.
Arkadaşlarıma, altyapıyı,
yüzyılda bir düşen en fazla
yağmura göre yeterli hale

getirilmesi talimatını verdim.
İstanbul artık sele teslim
olmayacak.”
Başkan Topbaş, son yağışlarla
barajlardaki doluluk oranının
yüzde 26’lara yükseldiğini, geçen
yılın Ekim ayı ortalamasından
fazla yağış alındığını ancak,
tasarrufa devam edilmesi
gerektiğini de sözlerine ekledi.n
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Öğretmenlerimizi
unutmadık!
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir dizi etkinlik
düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, önce sosyal tesislerinin
kapılarını eğitimin neferlerine açtı, ardından onlar
için bir konser düzenledi. İDO ise yılsonuna kadar
öğretmenlerimizi ücretsiz taşıma kararı aldı.

Özürlüler üretime katıldı
30 özürlü, Ağustos ayından bu yana devam eden
eğitimlerin ardından ayakkabı ustası oldu. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM)
üyesi özürlü ayakkabı ustaları, artık bu sektörde
çalışabilir yeterliliğe sahip.
>>

Özürlülerin sosyal yaşamın hemen her alanında yerini alması,
üretime katılıp hem kendileri hem
de yakınları için ekonomik gelir
elde edebilmesi amacıyla çalışmalar yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Daire Başkanlığı Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM), çatısı
altında oluşturduğu “İstihdam
Birimi”nin çalışmalarıyla yüzlerce
özürlüyü meslek sahibi yaparak iş
hayatına girmesini sağladı. İSÖM,
düzenlediği kurslarda son olarak
30 özürlüyü ayakkabı ustası olarak yetiştirdi. Söz konusu projeyi
İŞKUR ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASEV) ile kurduğu işbirliği aracılığıyla yaşama
geçiren İSÖM, Ağustos ayından
bu yana sürdürdüğü eğitimleri
TASEV’in İkitelli’deki merkezinde
verdi. Dört ay süreyle devam eden
eğitimler, 10 Kasım’da sona erdi.
Düzenlenen eğitimlerde kursiyerler tasarımdan stampa çıkarma-
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ya, üretim yönetiminden kesime,
saya dikiminden montaj ve finisaja kadar birçok konuyu uygula-

malı olarak öğrenme imkânı elde
etti. Mesleki eğitimlerini başarıyla
tamamlayan 30 İSÖM’lü, artık,
sektörde işbaşı yapacakları günü
beklemeye başladı. Yeni ayakkabı ustalarının en büyük iş umudu
ise proje düzenleyicilerinden olan
İŞKUR.
Sistemde kaydı bulunan özürlülerin, ihtiyaç duyulan alanlarda işe
yerleştirmelerini sağlayan İSÖM
İstihdam Birimi kurulduğu günden
bu yana 224 özürlü İstanbulluyu iş
sahibi yaparken, düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılan
570 özürlünün de meslek sahibi
olmasını sağladı. İstihdam Birimi, 2005 yılından bu yana birçok
alanda meslek edindirme kursu
açtı. Çağrı merkezi operatörlüğü,
kasiyerlik, bilet satış elemanlığı,
bilgisayar işletmenliği, bilgisayarlı
muhasebe, takı tasarım, web tasarım, ayakkabı sayacılığı ve grafikerlik İSÖM’ün açtığı kurslardan
sadece birkaçı. n

>>

“Öğretmenler bir kandile benzer,” der Ulu Önder
Atatürk ve ekler, “Kendilerini tüketerek başkalarına
ışık verir.” Doğrudur, öğretmenler kendilerini tüketmek
pahasına ışık saçar başkalarına. Kendi sorunlarını, dertlerini bir kenara bırakarak çoğu kez, genç nesillerin yetişmesi için emek sarf eder. Sabırla ve inatla…
24 Kasım Öğretmenler Günü, işte hayatımıza ışık tutan
öğretmenlerimizi bir kez daha anma, onlara olan sevgi ve
saygımızı ifade etmek için bir fırsat sunar bizlere. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Cumhuriyetimizin kurucusu
Atatürk’e “Başöğretmen” unvanının verildiği, o yıldan
itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlamaya başlanan
24 Kasım’da, öğretmenlerimize duyduğumuz minnettarlığı dile gelmesi için bir dizi etkinlik düzenledi.
Gün boyunca devam eden etkinliklerin ilki Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal tesislerde gerçekleşti.
İstanbul’un dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimiz, Anadolu ve Avrupa yakasının en güzel yerlerine

konumlandırılmış, çoğu tarihi bir mimariye sahip sosyal
tesislerden yüzde 20 indirimle faydalandılar.
Aynı günün akşamı öğretmenlerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Kültür Müdürlüğü tarafından Cemal Reşit Rey Konser
Salonu’nda düzenlenen resepsiyona ve konsere davetliydi. Behzat Gerçeker’in şefliğinde Enbe Orkestrası’nın
birbirinden güzel şarkılarla renklendirdiği gecede, öğretmenler gönüllerince eğlendiler.
Öte yandan, özel günlerde İstanbullulara özel kampanyalarıyla dikkat çeken İDO, Öğretmenler Günü nedeniyle 24 Kasım-31 Aralık 2008 tarihlerinde tüm öğretmenlere şehir hatları vapurlarında ücretsiz seyahat
imkânı tanıyan yeni bir uygulama başlattı. “Öğretmenimi çok seviyorum” başlıklı kampanyadan, Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı hizmet veren öğretmenlerin yanı sıra
dershane öğretmenleri, emekli öğretmenler ve üniversite öğretim üyeleri de yararlanabilecek.n
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2009 bütçesi hazır!
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÖNÜMÜZDEKİ YıL
GERÇEKLEŞTİREcEğİ HİZMETLERDE KULLANAcAğı BÜTÇE,
BELEDİYE MEcLİSİ TARAfıNDAN ONAYLANDı. BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ, 6 MİlyAr 200 Mİlyon yTl’lİK büTçeSİnİn yüzde
62’Sİnİ yATArıMlArdA KullAnAcAK.
>>

Büyükşehir Belediyesi, yılsonu
yaklaşırken bir sonraki yılın bütçesini hazırladı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 6 milyar 200 milyon YTL’lik bütçe için
Belediye Meclisi’nden onay aldı.
Başkan Topbaş, 2009 yılı bütçesinin görüşüldüğü Meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi’nin
tamamlanan ya da devam eden
proje ve yatırımlarıyla ilgili geniş bir sunum yaptı. Büyükşehir
Belediyesi’nin kent halkına güven
verdiğini ifade eden Başkan, Belediye Meclisi’nin uyumlu çalışma örneği göstererek İstanbul’a,
kültür, finans, spor, ticaret ve turizm kenti olarak çağdaş bir vizyon kazandırdığını söyledi.
2010 yılında İstanbul’a gelen
turist sayısını 10 milyona çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan
Başkan Topbaş, “Kentin turizm
gelirlerini artırmayı hedeflerken,
küresel şirketlerin yatırımlarını
İstanbul’a çekme konusunda somut sonuçlar alıyoruz. Göreve
geldiğimizde 3,5 milyon olan
turist sayısını bu yıl itibariyle 8,5
milyona ulaştırdık. 2010’da 10
milyon turistin İstanbul’a geleceğini tahmin ediyoruz” dedi.
Kadir Topbaş, İstanbul Büyük-
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şehir Belediyesi’nin 2009 yılı
bütçesinin, bir önceki yıla göre
yüzde 14’lük artışla, 6 milyar 200
milyon YTL olarak belirlendiğini,
beş yıllık bir değerlendirme yapıldığında, bütçede yüzde 300’lük
bir artışın söz konusu olduğunu
vurguladı. Başkan, “2009 yılı
bütçesini izleyen iki yılın, yani
2010 ve 2011’in belirlenen bütçe rakamları sırasıyla 6 milyar
800 milyon YTL ve 7 milyar 500
milyon YTL’dir. Üç yıla ilişkin
toplam bütçemiz, 20 milyar 500
milyon YTL’ye ulaşmaktadır. İs-

tanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
2009 yılı konsolide bütçesine
baktığımızda ise toplamda 17
milyar 765 milyon YTL’ye ulaşıldığını görmekteyiz. Bu rakam,
Türkiye’deki yerel idareler arasındaki en büyük bütçeye tekabül
ediyor. Konsolide bütçemizi Büyükşehir Belediyesi’ne 6 milyar
200 milyon YTL, İSKİ’ye 3 milyar
238 milyon YTL, İETT’ye 1 milyar
822 milyon YTL, iştiraklerimize
ise 6 milyar 505 milyon YTL olarak belirledik. 2009 Büyükşehir
Belediye bütçesinin 3 milyar 805

milyon YTL gibi oldukça yüksek
bir oranı yatırımlarımız için ayırıyoruz. Böylece bütçemizin yüzde
62’lik kısmını yatırımlarda değerlendireceğiz” dedi.
Kadir Topbaş’ın konuşmasının
ardından muhalefet parti grup
başkan vekilleri söz alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
2009 yılı bütçesi ile ilgili görüşlerini bildirdiler. Konuşmaların
ardından İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin 2009 yılı bütçesi
Belediye Meclisi’nde 290 kabul
oyuyla kabul edildi.n
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bilginin yönettiği
kentler…
“BİLGİ KENTLERİ 3’ÜNcÜ ULUSLARARASı SEMPOZYUMU”,
21’İNcİ YÜZYıLDA ARAP KENTLERİNDE YAPıLMASı
GEREKENLERİN ELE ALıNMASıNıN YANı SıRA 2010 KülTür
bAŞKenTİ Seçİlen İSTAnbul’dA yAŞAnAn KülTürel ve
SoSyAl dönüŞüMün KAvrAnMASı AçıSındAn dA Son
derece öneMlİydİ.
>>

İstanbul, 17-19 Kasım tarihlerinde
çok önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi,
Arap Kentsel Kalkınma Enstitüsü
(AUDI) ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreterliği’nin
girişimiyle Conrad Hotel’de düzenlenen “Bilgi Kentleri 3’üncü Uluslararası Sempozyumu”na Türkiye’den
ve Arap dünyasından gelen bakan,
belediye başkanı, vali, üst düzey
merkezi ve yerel yönetim temsilcilerinin yanı sıra Japonya’dan ABD’ye
birçok bilim insanı katıldı. Özellikle
Arap ülkeleri sınırları içinde kalan
kentlerin ve belediyelerin 21’inci
yüzyılın gerektirdiği değişim ve dönüşümü gerçekleştirebilmeleri için
atılması gereken adımlar ele alındığı sempozyumda, “Bilgi Temelli
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Ekonomi”, “Bilgi Düzeyi Göstergeleri”, “Bilgi ve Kalkınma ile Uluslararası ve Bölgesel Deneyimler”
gibi konular ele alındı. Söz konusu
etkinlikte ayrıca, İstanbul’un örnek belediyecilik anlayışı ve 2010
Avrupa Kültür Başkentliği kapsamında geçirdiği kültürel ve sosyal
dönüşümün önemi vurgulandı.
Sempozyum’un kapanışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, bir ulusun
gücünü yetişmiş insan kaynağından aldığının altını çizdi. Kentlerin
bilgi üretmesinin önemine dikkati
çeken Başkan Topbaş, İstanbul’da
bir bilişim merkezi kurma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi ve
ekledi: “İstanbul, kültür ve kongre
turizminde dünyanın sayılı ülkele-

ri arasına girdi. Göreve geldiğimiz
dönemde, İstanbul’da kongre sayısı oldukça kadar azdı, ama şimdi
mekânlarımız bu tür etkinliklere
yetmiyor, giderek kültür ve kongre
turizminde dünyada hatırı sayılır bir
seviyeye geldik. Bu gelişmeyi görmekten mutluluk duyuyorum. Ve
gelenler İstanbul’a hayranlık duyup
etkileniyor. Kent tanıtımı ve kentin
algılanması açısından çok önemli
bir gelişme bu.”
Topbaş, konuşmasının ardından
AUDI Başkanı ve eski Riyad Belediye
Başkanı Abdullah Al-Ali Al-Nuaim’e
sempozyumun anısına çini obje hediye etti. Al-Nuaim de Topbaş’a bir
plaket sundu. Topbaş, daha sonra
sempozyum konuşmacılarıyla anı
fotoğrafı çektirdi.

Suyun kaynağı, sanatın
kaynağına dönüştü…
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAfıNDAN RESTORASYONUNA
2007 YıLıNDA BAŞLANAN TAKSİM MAKSeMİ, yürüTülen
çAlıŞMAlArın ArdındAn KenTİn öneMlİ SAnAT
MerKezlerİnden bİrİ hAlİne geldİ. TAKSİM cUMHURİYET
SANAT GALERİSİ ADıYLA YENİDEN HAYAT BULAN MAKSEMİN
İLK KONUğU “SİNE-İ MİLLET SERGİSİ”.
>>

Padişah I. Mahmut tarafından, bugün Beyoğlu olarak bilinen Pera ve civarının su ihtiyacını karşılamak
amacıyla, 1732 yılında yaptırılmıştı Taksim Maksem’i.
Taksim’e adını veren bu maksem, aradan geçen yüzyıllar içinde önemini değilse bile işlevselliğini yitirdi. Öyle
ki, son 50 yıldır hiçbir amaç için kullanılmıyordu. Bir
zamanlar bölgede ikamet edenlerin yaşam kaynağı olan suyun depolandığı Osmanlı
yapımı bu bina, artık bambaşka
bir ihtiyacı karşılamak üzere
tekrar gündemde. Büyükşehir
Belediyesi’nin girişimiyle restorasyon çalışmaları 2007 yılının
Ağustos ayında başlayan, çatıdan
temele kadar tadilat ve restorasyondan geçen maksem, 20 Aralık 2008’te
Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi adıyla kapılarını sanatseverlere açacak.
Maksemin ev sahipliği yapacağı ilk etkinlik, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından projelendirilen “Sine-i Millet Sergisi”

olacak. Açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın yapacağı Taksim Cumhuriyet Sanat
Galerisi’nin ilk sergisinin teması hayli ilginç. Sine-i
Millet Sergi, 100 yıllık bir zaman diliminde Türkiye’de
yaşanan seçim deneyimlerini gözler önüne serecek.
Tanzimat’tan Meşrutiyet’e, Cumhuriyet’in
ilanından çok partili siyasi rejimin kurulmasına kadar geçen sürede seçim kültürümüzün karakteristik
özelliklerinin geniş kitlelerle
paylaşılmasını amaçlayan
serginin özellikle genç
neslin seçim, demokrasi
ve cumhuriyet bilincinin pekiştirilmesine aracılık etmesi hedefleniyor. Alanında uzman, birçok kültür ve bilim insanın danışmanlığında, özel ve kamu koleksiyonlardan seçilen nadide
belgelerle, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’nün idareci ve uzmanlarının yoğun emeğiyle hazırlanan Sine-i
Millet Sergisi’nin İstanbullular tarafından ilgiyle karşılanması bekleniyor. n
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN
İSTANBUL’UN KÖYLERİNDE
HAYATA GEÇİRDİğİ “AlıM
gArAnTİlİ çİçeK ve lAle
yeTİŞTİrİcİlİğİ projeSİ’’
KAPSAMıNDA, MEvSİMİN İLK
LALE SOğANı SİLİvRİ’NİN
SEYMEN KÖYÜ’NE DİKİLDİ.

Mevsimin
ilk lale soğanı
Silivri’ye
dikildi
>>
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Son birkaç yıldır kentin ayrılmaz
bir parçası haline gelen laleler, bu
yıl da İstanbulluların içini ferahlatacak. Büyükşehir Belediyesi’nin
birkaç yıl önce kentin köylerinde başlattığı ve ilgiyle karşılanan
“Alım Garantili Çiçek ve Lale Yetiştiriciliği Projesi” sayesinde tarlarını laleye açan köylüler mevsimin
ilk lalesini düzenlenen bir törenle
toprağa dikti. Silivri’ye bağlı Seymen Köyü’nde düzenlenen törene
Ağaç AŞ Genel Müdürü Eyyüp Karahan da katıldı. Karahan yaptığı

konuşmada sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul’da alım
garantili çiçek ve lale yetiştiriciliğine başladıklarını, bu çerçevede
Seymen Köyü’nde 2,5 milyon lale
soğanı, 200 bin mevsimlik çiçek
yetiştirdiklerini söyledi. Hedeflerinin 15 milyon lale soğanını köylerde ürettirmek olduğunu belirten
Genel Müdür, bunu beş yıllık sürede gerçekleştirmeyi planladıklarını
belirtti. Karahan, şu ana kadar yaklaşık 900 ailenin geçimini bu yolla sağladığını, ancak hedeflerinin

230 bin orman köylüsüne ulaşmak
olduğunu söyledi.
Lale ekimi yapıldıktan sonra mart
ayında gonca haline geldiğini ve
bunların kesilerek Temmuz ayında
soğanlarının toplandığını anlatan
Karahan, büyüklerinin ayrılarak
İstanbul’un her noktasına dikildiğini, küçüklerinin ise ertesi yıl mevsiminde tekrar dikilerek büyümesinin beklendiğini ifade etti.
İstanbul’a Büyükşehir Belediyesi’nce
yıllık 11 milyon, ilçe belediyelerince 4 milyon olmak üzere toplam 15

milyon lale soğanı dikildiğini belirten Karahan, 2 milyon çok özel tür
lalenin ithal edildiğini, diğerlerinin
yurtiçinden sağlandığını vurguladı.
Lale soğanlarının bedelinin 2,5
milyon YTL olduğunu, dikimin yapıldığı Seymen Köyü’nde 23 hanenin geçimini bu yolla sağladığını,
Şile ve Çatalca’da da alım garantili
çiçek yetiştiriciliği yaptırdıklarını
anlatan Karahan, 700 metrekare
alanda dikim yapan bir köylünün
yılda 15 bin YTL gelir elde ettiğini
sözlerine ekledi.n
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Genç fidanlar,
ağaç dikti…
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
faaliyet gösteren Gençlik ve
Spor Müdürlüğü’nün başlattığı
kampanya sayesinde İstanbul
biraz daha yeşillenecek. “Genç
Fidanlar 5 bin Ağaç Dikiyor”
sloganıyla düzenlenen etkinlikte
5 bin fidan doğaya kazandırıldı.

Çiçek kokan büfeler!
Başkan Topbaş, çeşitli noktala kurulacak çiçek
büfeleriyle satıcıların mağdur edilmeyeceğini ancak
kentin güzel bir görünüme kavuşacağını söyledi.
>>

İstanbul’da çiçek satış noktaları
yeni bir görünüm kazanacak. Zira
Büyükşehir Belediyesi, çiçek satış
noktalarına yeni bir düzenleme
getirmeye hazırlanıyor. Saraçhane
Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen
basın toplantısında gazetecilerin
konuyla ilgili sorularını yanıtlayan
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, bu işin ihalesinin yapıldığını, kentin çeşitli noktalarına ilk
etapta 500 adet şeffaf, klimalı ve
estetik görünüme sahip satış büfesi getireceklerini söyledi. Başkan
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Kadir Topbaş, “Bu uygulama karşısında satıcılar rahat olsun, hiç
kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Dünyanın diğer kentlerinde olduğu gibi
modern ve estetik görünüme sahip
bu büfelerimizin her birinde klima
bulunacak. Büfelerimizde çiçek satmak isteyenlerden sembolik olarak
200-300 YTL alacağız, kiraları da
100-200 YTL gibi cüzi bir rakamda
tutacağız. Bu, 2010 Avrupa Kültür
Başkenti İstanbul’a yakışan bir düzenleme olacak” dedi.
Başkan Kadir Topbaş, başka bir soru

üzerine verdiği cevapla özellikle bu
alanda faaliyet gösteren herkesin
zihnindeki soru işaretlerini de gidermiş oldu: “Çiçekçilerin asla mağdur
edilmemesi üzerinde hassasiyetle
durdum. İstanbul, 2010 Avrupa
Kültür Başkenti seçildiğinde kentin
bazı noktalarına konsepti belirlenmiş, daha nitelikli, olumsuz hava
şartlarından da arındırılmış çiçek kabinlerinin yerleştirilebileceğini söyledim. Avrupa’nın bazı kentlerinde,
özellikle Barcelona’da gördüğümüz
tarzda olmasını, diğer çiçekçileri

mağdur etmemesini ve büfe maliyetinin satıcılara yüklenmemesini
özellikle istedim. Örneğin Roman
vatandaşlarımızın Taksim’deki satış
noktaları gibi yerler oldukça şık ve
kente bir renk getiriyor. Bu güzelliğin yok edilmesinden yana olmadığımın altını çizmek isterim. Çiçek
büfelerinin sayısı şimdilik çok fazla
değil. Önce bir modelleme yapılıp
görmek istedik. İstanbul’daki bütün
çiçek satış yerleri kaldırılmayacak
ve isteyen isteği yerden gidip çiçek
alabilecek. Kimsenin zorlanmaması
konusunda kesin talimatım var. İhalede bazılarının düşündüğü gibi bir
büyük rantların döneceği bir piyasa
yapmadık. Çiçekçilerimiz ekmeğini
zor kazıyor, onlara bir baskımız söz
konusu olamaz. Yüksek rantların
döneceği bir durum olsa zaten müdahale ederiz.”

“Ağaç yaşken eğilir” atasözü bir kez
daha gerçek hayatta karşılığını buldu.
Gençlere ve çocuklara küçük yaşta
doğa sevgisini kazandırmak, yeşilin
önemini kavratmak ve onları günümüzün en büyük sorunlarından birine,
küresel ısınmaya karşı duyarlı kılmak
isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, “Genç
Fidanlar 5 bin Ağaç Dikiyor” sloganıyla bir kampanya başlattı. Kampanya
dâhilinde ağaç dikme şenliği düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Çocuk Meclisi üyeleri ve ilköğretim
okulu öğrencilerinin bir bölümünün

katıldığı şenlikte, Kemerburgaz’a vaat
edilen sayıda ağaç dikildi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdür
Vekili Dursun Sezer ve İBB Gençlik
ve Spor Müdürü Enis Erdem’in katılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte
görev alan çocuklar, doğayla iç
içe bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Öğrenci ve gençlerin
doğayı sevmesi, ağacın önemini
anlaması açısından çok önemli bir
etkinlik olan ağaç dikme şenliği,
Kemerburgaz’dan sonra başka bölgelerde de devam edecek.n

KENT HABERLERİ - İSTANBUL BÜLTENİ 39

Yetmişinden sonra
sanatla tanıştılar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı Darülaceze
Müdürlüğü’nün 75 sakini, bugünlerde, kurum
bünyesinde açılan sanat atölyesinde yeniden
üretmenin keyfini yaşıyor.

İSMEK’in yeni merkezi
Gümüşyaka’da
Hem kurs merkezlerini hem bu kurslarda verdiği branşları
hem de kursiyer sayısını her geçen gün biraz daha artıran
İSMEK, 245’inci eğitim kurumunu Gümüşyaka’da açtı. Açılan
kurs merkezinde 295 kişi eğitim almaya başladı.
Genç yaşlı, kadın erkek yüz binlerce İstanbulluya iş ve meslek
kazandıran İSMEK, eğitimlerinden
daha geniş kitlelerin yararlanabilmesi amacıyla kentin hemen her
yerinde bir merkez açıyor. Bugüne
kadar verdiği eğitimlerle yurtiçi
ve yurtdışında model oluşturan
kurum, 245’inci kurs merkezini
İstanbul’un en güzel yerlerinden birinde, Gümüşyaka’da hizmete açtı.

Kurs Merkezi’nin açılışı İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ın katılımıyla gerçekleşti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
Gümüşyaka beldesinde gerçekleştirdiği toplu açılışlar kapsamında kapılarını aralayan Gümüşyaka İSMEK
Kurs Merkezi’nde yedi branşta eğitim veriliyor. Belediye binasının içinde yer alan kurs merkezinde, 295
kursiyer eğitim almaya başladı bile.

Açılış dolayısıyla Kurs Merkezi’ndeki
takı tasarımı, bilgisayar, İngilizce
ve spor (fitness, aerobik) sınıflarına
girerek öğrencilerle bir süre sohbet
eden Başkan Kadir Topbaş, İSMEK
kurslarının bireylerin iş ve meslek
eğitimi alarak ekonomik gelir etmesine aracılık ettiği kadar, üretmenin
beraberinde getirdiği ruhsal zenginlik de kazandırdığını vurguladı ve
kursiyerlere başarılar diledi. n

İSMEK, 2010 sergilerini sürdürüyor
Sanat ve meslek
eğitiminde kentin en
önemli kurumlarından
biri olan İSMEK,
İstanbul’un 2010 Kültür
Başkenti seçilmesiyle
birlikte, bu sürece
hizmet edebilmek adına
birtakım organizasyonlar
düzenleme kararı aldı.
İSMEK bugüne kadar,
kursiyerlerinin bilgi ve
becerilerini geliştirerek

yeni bakış açıları
kazanmalarını sağlamak,
el sanatlarına olan ilgiyi
geliştirmek gibi amaçlarla
her yıl çeşitli dallarda
yarışmalar düzenliyordu.
2007-2008 eğitim yılında
ise bu yarışmanın temasını
“2010 Avrupa Kültür
Başkenti” olarak belirleyen
kurum, bu temayı devam
ettirme, yani İstanbul
Kültür Başkenti unvanıyla

40 İSTANBUL BÜLTENİ - KENT HABERLERİ

anılıncaya karar sürdürme
kararı aldı.
İSMEK şimdi de
yarışmaya katılan
eserleri İstanbulluların
yoğun olarak bulunduğu
mekânlarda sergilemeye
başladı. Önce İstinye
Park’ı mesken tutan
kurum, 26 Kasım-5
Aralık tarihlerinde Atirus
Alışveriş Merkezi’ndeydi.
Sergiye katılan 40 eser

arasında kırkyama,
makine nakışı, resim,
ebru, tezhip, çini,
minyatür, hat, fotoğraf
ve rölyefler vardı. İSMEK,
Atirus’tan sonra çeşitli
yer ve zamanlarda
düzenlenecek dört adet
sergiyle kursiyerlerin
el emeği, göz nuru
eserlerini İstanbulluların
beğenisine sunulmaya
devam edecek.

Kayışdağı Darülaceze bünyesinde düzenlenen sanat atölyesi, faaliyete başladı. Ekim-Mayıs
döneminde devam edecek olan
atölye çalışmalarına şu an itibariyle 75 Darülaceze sakini katılıyor. İSMEK’ten gelen eğitmenler
tarafından verilen uygulamalı
eğitimlere katılan Darülacezelilerin ahşap boyama alanındaki
çalışmaları, görenlerin beğenisini kazanıyor.
Sanat Atölyesi çalışmalarına
katılan Kayışdağı Darülaceze
sakinleri sabah kahvaltısının ardından atölyenin yolunu
tutuyor. Sabah 9.30’da başlayan ilk grup çalışmaları öğle
yemeğinin yendiği 12.00’a kadar devam ediyor. Kayışdağı

Darülaceze’nin sanat atölyesinde
öğleden sonra grubu çalışmaları
ise 13.30-16.00 saatlerinde devam ediyor. Kayışdağı Darülaceze
sakinleri, sanat atölyesinde yaptıkları ürünleri, kurum yönetiminin kendilerine tahsis ettiği stantlarda satışa sunuyor. Darülacezeliler, el emeği göz nuru dökerek
ortaya koydukları eserleri 10-50
YTL’ye Darülaceze’yi ziyaret eden
misafirlerin beğenisine sunuyor.
Darülaceze Müdürlüğü sanat atölyesinde yapılan ürünlerden bazıları satış reyonlarına konulmuyor. Özenle muhafaza edilen
eserler, İSMEK’in her yıl bahar aylarında Feshane’de açtığı
sergisinde İstanbulluların beğenisine sunulacak.n

Spor dostluk köprüsünü sağlamlaştırdı!
İstanbu ile Üsküp
arasında kurulan
dostluk köprüsünün
daha da sağlam
zeminlere oturtulması,
iki kent arasındaki
işbirliğinin bir adım
öteye taşınabilmesi
amacıyla 18-19 Ekim
tarihlerinde “Kardeş
Şehir Turnuvası”
düzenlendi. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Gençlik ve Spor
Müdürlüğü’nün organize
ettiği ve Okmeydanı
Cemal Kamacı Spor
Kompleksi’nde

gerçekleşen turnuvaya,
orta öğretim
düzeyindeki okullarda
eğitim gören öğrenciler
katıldı. Turnuvadaki
maçlar basketbol,
hentbol ve futbol
branşlarında baybayan olmak üzere iki
kategoride oynandı.
İlk gün elemelerin,
ikinci gün ise final
karşılaşmalarının
yapıldığı organizasyona
altısı Üsküp’ten olmak
üzere 24 takım katıldı
ve maçlar her grupta
dört takım olmak üzere
toplam altı grupta
oynandı. Gençlere her

iki şehir arasında tarihi
ve kültürel bir bağ
olduğunu hatırlatmak ve
dostluğu güçlendirmek
amacıyla düzenlenen
turnuvada, öğrenciler
arasındaki iletişim,
organizasyonun
hedefine ulaştığının en
büyük göstergesiydi.
Dostluğun, kardeşliğin
ve centilmenliğin ön
planda olduğu “Kardeş
Şehir Turnuvası”na
katılan tüm takımlara
kupa ve madalya verildi.
Balkan toprakları
üzerindeki en güzel
yerlerinden biri olan
Üsküp, tarihi ve kültürel

değerlenin yanı sıra
birçok edebiyatçıya
ev sahipliği yapmış
bir şehir. Öyle ki,
edebiyatımızın usta
kalemlerinden Yahya
Kemal, bu topraklarda
doğmuş sonra
Türkiye’ye gelmiş bir
isim. Soyadı Kanunu
çıktığında Üsküp’te
doğduğu Beyat
Mahallesi’ne gönderme
yapmak amacıyla
Beyatlı soyadını alan
Yahya Kemal’in,
eserlerinin bazılarında
Üsküp izleri görmenin
temel nedeni de bu
zaten.
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İstanbul’un tepeleri
tünel yollarla
aşılıyor…
BAŞKAN TOPBAŞ, SHOW Tv’DEKİ cANLı
YAYıNDA “7 TEPEYE 7 TÜNEL” PROjESİNİN
İLK ETABı OLAN KâğıTHANE-PİYALEPAŞA
TÜNELİ’NDE TEST SÜRÜŞÜ YAPTı, ARDıNDAN
ıŞıNLANMA YÖNTEMİYLE SHOW Tv HABER
MERKEZİ’NDE ALİ KıRcA’NıN SORULARıNı
cEvAPLANDıRDı.
>>
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Büyükşehir Belediyesi’nin bir
süre önce başlattığı ve İstanbul’un
trafik sorunun çözümünde hayli
etkili rol oynaması beklenen “7
Tepeye 7 Tünel” projesinde yavaş yavaş son aşamaya geliniyor.
Projenin bir ayağı olan KağıthanePiyalepaşa Tüneli, çok yakında
hizmete açılacak. Tamamlanan
tünelde Show TV Haber Koordinatörü Korcan Karar ile birlikte
incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, test sürüşünü canlı yayında
gerçekleştirdi. Show TV’nin 18

gerçekleştirdi. Ana haber bültenlerine çıkan Başkan, 1650 metrelik mesafeyi üstü açık bir araçla
geçti. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde 45-50 dakikada katedilecek
bu mesafenin 3,5 dakika gibi kısa
bir sürede aşıldığına dikkat çeken
Başkan, İstanbul’u yeraltından
karayolu ağıyla ören tünellerden
ilkinin açılmaya hazır olduğunu,
Dolapdere’deki viyadük ve bağlantı yolarının tamamlanmasının
ardından tünelin Ocak sonunda
hizmet vermeye başlayacağını
söyledi. Başkan, “Bu tünel İstanbullulara hem ekonomik hem de
zaman açısından çok büyük bir
kolaylık sağlayacak. Şehrin gelişimi nedeniyle yüzeyde çok fazla
yol yapma imkânımız yok, biz de
yerin altını delerek kentin semtlerini birbirine en kısa yoldan bağ-

lıyoruz. Burada sadece kazı değil,
elektromekanik sistemlerinde de
çok ileri bir teknoloji kullanıldı.
İnsan sağlığına duyarlı bir tünel
inşa ettik” dedi. İstanbul’da toplam 142 kilometrelik tünel yol
planladıklarını ve şu anda dört
tünel çalışmasının bitme aşamasına geldiğini anlatan Topbaş,
“Yüzeydeki çalışmalarımızın İstanbulluları rahatsız ettiğini biliyoruz. Ancak yeraltında, sessiz
sedasız, gece gündüz demeden
üç vardiya sistemiyle tüneller ve
metrolar inşa ediyoruz” dedi.
Başkan Kadir Topbaş
Haber Merkezi’ne ışınlandı
Başkan Kadir Topbaş, tünel gezisinin ardından üç boyutlu olarak
Show Haber stüdyosuna ışınlanarak, Ali Kırca’nın ulaşımla ilgili
sorularını cevaplandırdı. Topbaş
ile üç boyutlu röportajı tarihi
bir yayın olarak nitelendiren Ali
Kırca, yeraltının adeta köstebek

gibi oyularak tünel yollar inşa
edilmesinin İstanbulluları şaşırttığını belirterek, kente yaptığı
önemli hizmetlerden dolayı Kadir Topbaş’ı kutladı.
Tünel yol çalışmalarının iki senedir hummalı bir şekilde sürdürüldünü belirten Başkan Kadir
Topbaş, yürütülen çalışmanın
zorluklarını şu sözlerle anlattı:
“Zemin altı da olsa boş alanlarda çalışmıyoruz. Tünel kazısı
sırasında üst taraftaki bazı binalarla ilgili sorunlar yaşadık.
Sadece tünelleri kazmakla iş
bitmiyor. Viyadükler ve bağlantı
yollarıyla sistemin diğer yollarla entegrasyonu da çok önemli bir iş. İstanbul’daki ulaşımın
tüm büyük kentlerde olduğu
gibi sıkıntılar yarattığı bir gerçek. Brüksel, Londra, Paris gibi
kentlerin pik saatlerindeki trafik
gözler önüne sunulursa aynı sıkıntının yaşandığı net olarak ortaya çıkar. Bu sorunu gidermek

için İstanbul’daki toplu taşım
araçlarını geliştirmeyi, yeraltından bu tünelleri ve metroları
devreye sokarak İstanbul’daki
erişim imkânını kolaylaştırmayı arzuluyoruz. Dönemimizde
sadece ulaşım konusunda ciddi
mesafeler kaydettik. Biraz önce
ekibinizle içinden geçtiğimiz tünel, Avrupa’nın en uzun tünellerinden biri. Kısa zaman sonra
Kâğıthane, Okmeydanı, Şişli,
Taksim hattındaki trafikte çok
önemli bir erişim imkânı sağlanmış olacak.”
Son teknolojik imkânlarla kısa
bir sürede bitirilen 1650 metrelik çift tünelin her 250 metresinde acil çıkış noktaları var. Bir
afet durumunda sığınak olarak
da kullanılabilecek şekilde yapılan tünelin içine her türlü seyyar
hastane de kurulabiliyor. Tünelde acil durumlar için telefon
kulübeleri ve yangın istasyonları
da mevcut.n
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İspark’tan yeni bir
hizmet daha
İSPARK, bir ilke daha imza atarak “akıllı
tabelalarını” hizmete aldı. Şimdilik sadece pilot
bölgelerde; Zincirlikuyu ve Balmumcu’da bulunan
bu tabelalar sayesinde sürücüler hem kendilerine
en yakın otoparkı hem de trafikteki son durumu
öğrenme imkânına sahip.

Trafik bilincine tam
destek

Yaptığı projelerle kentteki trafik
sorunun çözümünde önemli
oyunculardan biri olan İSPARK, şimdi
de geniş kitlelerde trafik bilinci
oluşturmak amacıyla İstanbul’un dört
bir yanını eğitici afişlerle donattı.

>>

>>

İSPARK, modern şehirlerin en
önemli sorunları arasında yer alan
trafik yoğunluğunu azaltıcı, sürücülerin trafikte oluşan gereksiz
kuyruklardan kurtulmasını sağlayan yeni projelerini birer birer uygulamaya geçiriyor. Alanında yine
bir ilke imza atan İSPARK, VMS
tabelalarıyla (park yönlendirme ve
bilgilendirme sistemi) sürücüleri
otoparklara yönlendiriyor.
Pilot bölge seçilen, kentin önemli
kavşak noktalarından Balmumcu
ve Zincirlikuyu’daki VMS tabelaları;
Beşiktaş, Gayrettepe, Mecidiyeköy
ve Şişli istikametine doğru yol alan
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sürücüleri uygun otoparklara yönlendiriyor. Bu tabelalarla gidilecek
otoparktaki doluluk oranı da bildiriliyor. Ayrıca VMS tabelaları aracılığıyla acil durumlarda kent trafiğiyle ilgili uyarı ve bilgilendirmeler
de yapılabiliyor.
Otopark sorunun çözümüne katkı
sağlamak ve park kültürü oluşturmak amacıyla VMS projesini hayata geçirdiklerini belirten İSPARK
Genel Müdürü Kadir Gurbetci, “Bu
sistemle sürücülerin otopark arama
sürelerini kısaltarak, trafik yükünü,
yakıt tüketimini ve gürültü kirliliğini
azaltmayı amaçlıyoruz. Çevreci bir

uygulama olan VMS uygulamasıyla
Balmumcu’da bulunan otoparkımıza gidecek sürücüleri doluluk oranı
konusunda bu noktalara gelmeden
bilgilendirmek ve kent trafiği hakkında gerekli uyarılarda bulunmak
amacıyla da kullanacağız. Bu çalışmamızı ileride İstanbul geneline
yaymayı hedefliyoruz” dedi.
Tabelalar İSPARK’ın merkezinde bulunan otopark otomasyon yönetim
sistemiyle takip ediliyor. İSPARK’ın
proje görsellerinin de bulunduğu
VMS tabelaları ve yönlendirme
hizmeti, vatandaşlardan tam not
aldı.n

İSPARK, sosyal sorumluluk projesi kapsamında trafik bilincinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla
hazırladığı eğitici afişleri, bünyesindeki otoparklara, İETT araçlarına,
İDO ve metro terminallerinde yer
alan reklam alanlarına astı. Hazırlanan görsellerde emniyet kemeri
takmanın, aşırı hız yapmamanın, alkollü araç kullanmamanın ve trafik
kurallarına uymanın önemi hatırlatılarak uyarıcı mesajlara yer verildi.
İstanbul’da trafik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla bu
projeyi hazırladıklarını belirten İSPARK Genel Müdür Kadir Gurbetci,
“Kurum olarak kent genelinde trafik kurallarına uyulması konusunda
ortak bir kültürün oluşması için çalışıyoruz. Daha önce hazırladığımız

Trafik Güvenliği ve Sürücü El Kitabı
ile bu projeyi desteklemiştik. Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz
elektronik tabelalarda da trafikle

ilgili uyarıcı ve bilgilendirici mesajları yerleştirdik. Bu konuda sosyal
sorumluluk projelerini sürdüreceğiz” dedi.
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İstanbul’un
en yeni
muhtarı
Şişli Ergenekon Mahallesi’nin
Muhtarı Özcan Özmen, yerel
seçimlere çok az bir zaman
kala, atama ile muhtarlık
görevine getirilen bir isim. 1,5
ay gibi kısa süre önce muhtar
olan Özmen, önümüzdeki
seçimlerde aynı göreve talip
olduğunu söylüyor.
Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1954, İstanbul doğumluyum. Bu mahallede doğdum. Altınbakkal İlkokulu ve Nişantaşı Nilüfer Hatun orta okulunda okudum. Liseyi Maçka Teknik Lisesi’nde tamamladım. Üniversite tahsilime Yıldız Devlet MühendislikMimarlık Akademisi’nde başladım. 1975-76 yıllarındaki
siyasal karışıklıklardan ötürü ikinci yılımda okulumu
bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra askere gittim.
1980’de evlendim, iki çocuğum var.

Belediye Başkanları
zirvesi gibi…

Muhtarlık hizmetine nasıl başladınız?
20 yıl önce, babasının ölümüyle muhtar olan Murat
Daver Kaşlı’nın teklifiyle aza oldum. Mensubu olduğum
aile, mahallede çok eski bir geçmişe sahipti. Sevilen,
sayılan insanlardık. Ben de içinde yaşadığım mahalleme ve insanlarıma hizmet etme hazzını yaşamak için
bu hizmete soyundum. Daha sonra muhtarımız kanser
hastasılığına yakalandı. Hastalık ilerleyince muhtar olmam yönünde teklifler gelmeye başladı, ancak muhtarımız yaşadığı sürece bu görevi kabul edemeyeceğimi
belirttim. O vefat edince Şişli Kaymakamı görevi bana
verdi. 1,5 aydır muhtarlık görevimi sürdürüyorum.
Azalık dahil edildiğinde hayli uzun süredir bu
mahallede görev yaptığınız anlaşılıyor. Mahalleye
hangi hizmetlerin gelmesinde öncü oldunuz?
Bir yerel yönetici olarak muhtarıma her zaman yardımcı
olma duygusuyla hareket ettim. Mahalleye yapılan parktan tutun otobüs duraklarına ve diğer hizmetlere kadar
yapılan bütün işlerde katkım olmuştur. Şu anda mahalle
olarak çok büyük problemimiz yok. Problem çözümünde
belediye ve kaymakamlıktan çok yardım görüyoruz.
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Paris’in Ile-de-France bölgesinden gelen 37 belediye
başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ı ziyaret etti. “Başkanlar zirvesi”ni hatırlatan bu
ziyarette geleceğe ilişkin önemli projeler ele alındı.
>> Saraçhane

Seçime çok kısa süre kala atamayla muhtar oldunuz.
Bu kısa zaman içinde yapacağınız hizmetler var mı?
Bu 1,5 aylık süre içinde insanların teveccühü ve duydukları memnuniyeti dile getirmeleri beni de çok mutlu
ediyor. Mahallemde benim çözmem gereken ne sorun
varsa hepsini ortadan kaldırmak için elimden geleni
yapacağım. Kısa süre için söyleyebileceğim bu. Ancak,
önümüzdeki seçimlerde hizmete tekrar talibim. Mahalle halkıyla birlikte yeni hizmetleri gerçekleştirmek için
2009’dan itibaren görevimi sürdürmek istiyorum. n

Belediye Sarayı, 20 Kasım’da önemli bir
ziyarete ev sahipliği yaptı. 11 milyon kişinin yaşadığı
Paris Ile-de-France bölgesinde görev yapan 37 belediye başkanı, 82 kişilik bir heyetle İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaret etti. Toplantı
sonrasında basın mensuplarına bir değerlendirmede
bulunan Başkan Kadir Topbaş, heyetin her yıl dünyanın
değişik yerlerinde bu tip toplantılar yaptıklarını, bu yıl
da İstanbul’u tercih ettiklerini söyledi.
Fransa’da, 2009’un Haziran ayından itibaren Türk Yılı
etkinliklerinin başlatılacağını, toplantıda ele alınan konulardan birinin de bu olduğunu belirten Başkan Kadir
Topbaş, gelen heyetin İstanbul’daki faaliyetleri yakından
takip ettiklerini ve kentteki değişim sürecini gördüklerini, bu değişimi nasıl başardıklarını sorduklarını belirtti.

Kadir Topbaş, toplantıda Fransız yöneticilerin sorularına
cevap vermenin yanı sıra kendilerinin de Fransız yöneticilere İstanbul’un Avrupa 2010 Kültür Başkenti ile ilgili
yaptıkları çalışmalardan bahsettiklerini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Şirketleri’nin faaliyetleri
hakkında heyete bilgi verdiklerini ifade eden Topbaş,
konuşmasının devamında şunları söyledi: “Prensipte şu sonuca vardık, gelecekte İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nden bir grup ve ilçe belediyelerinden bazı
başkanlarla Paris’te bir toplantı yapmak üzere bir ekip
oluşturacağız. Ve böylece karşılık fikir alışverişi ve bilgi paylaşımı sürecini başlatmış oluyoruz.” Toplantının
sonunda Kadir Topbaş ile Paris ve Bölgesi Belediyeler
Birliği Bürosu Başkanı Pernes Claude, karşılıklı olarak
hediye verdi. n
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Büyükşehir heyeti,
Endonezya’nın Solo
şehrindeydi
Dünya Şehirleri Teşkilatı, “Avrasya
Bölgesel Toplantısı”nı Endonezya’nın Solo
şehrinde yaptı. Toplantıya Büyükşehir
Belediyesi’nden bir heyet de katıldı ve söz
konusu heyetin etkinlikleri katılımcılar
tarafından ilgiyle izlendi.

Başkan Topbaş,
Sosyalist Grubu da
etkiledi…

Avrupa Parlamentosu’nun
Sosyalist Grup üyeleri, Türkiye
ve İstanbul’la ilgili bilgileri
raporlardan okumaktansa bizzat
yerinde incelemeyi tercih ettiler
ve İstanbul’da gördüklerinden çok
etkilendiler.

>> Avrupa Parlamentosu’nun Sosyalist Grup üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı Saraçhane’deki
Başkanlık makamında ziyaret etti. 27 Ekim’de gerçekleşen görüşmelerin ardından bir açıklama yapan taraflar,
ziyaretin çok faydalı geçtiğini belirttiler. İstanbul’da
yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak, gelen milletvekili heyetine bilgi verdiğini ifade eden Başkan Kadir Topbaş,
“Özellikle sosyal ve çevreyle ilgili çalışmalarımız hakkında kendilerine bilgi verdim. Projelerle ilgili sorularını cevaplandırdım. Eminim ki bundan sonra bizim yaptığımız
çalışmalarla daha çok ilgilenecekler” dedi.
Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup üyeleri adına konuşan Rapkay Bernhard ise birkaç gündür Türkiye’de sürdürdükleri görüşmelerin en faydalısını İstanbul Büyükşe48 İSTANBUL BÜLTENİ - KENT HABERLERİ

hir Belediyesi’nde yaptıklarını söyledi. Rapkay Bernhard,
“Önümüzdeki ay büyük ihtimalle Avrupa Birliği’nin yeni
ilerleme raporu açıklanacaktır. Bu Türkiye’nin Avrupa
Birliği yolundaki ilerlemelerini değerlendiren bir rapor
olacak. Biz bu raporlar ya da birtakım verileri okuyarak
bilgi edinmek yerine bizzat buraya gelerek bazı şeyleri
yakından görmek ve incelemek istedik. Bu bizim daha iyi
değerlendirme yapmamızı sağlayacaktır” diyerek duygu
ve düşüncelerini dile getirdi.
İstanbul’un çok büyük ve önemli bir metropol olduğunu
da ifade eden Bernhard, “Kent halkını da tebrik etmek
istiyoruz. Ayrıca İstanbul halkı Sayın Topbaş gibi bir
Başkana sahip oldukları için kendilerini şanslı görmelidirler” dedi.n

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Tarihi Çevreyi Koruma
Müdürlüğü ve Turizm
Müdürlüğü yetkililerinden
oluşan bir heyet, 25-28 Ekim
tarihlerinde Endonezya’nın
Solo şehrinde Dünya Mirası
Şehirleri Teşkilatı (OWHC)
tarafından düzenlenen “Avrasya
Bölgesel Konferansı”na
katıldı. Endonezya Java
Adası’ndaki Solo şehrinde
25 Ekim Cumartesi günü
başlayan Konferans’ın teması
“Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma
ve Soyut Mirasın Korunması”
olarak belirlendi. Konferans
sırasında ilk defa “soyut mirasın
korunması” ve bunun şehirlerin
iktisadi kalkınmalarında
oynadığı rol masaya yatırıldı.
Konferans’ta düzenlenen
Poster Oturumu’nda
ise İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nden İSMEK, Turizm
Atölyesi, Turizm Müdürlüğü
ve Tarihi Çevreyi Koruma
Müdürlüğü’nün posterlerine
yer verildi ve oturum esnasında
“Martı Gözüyle İstanbul”
adlı İstanbul tanıtım film
ve Koruma Uygulama ve
Denetim Müdürlüğü’nün tarihi
mekânların korunmasıyla ilgili
çalışmaların anlatıldığı iki film
gösterildi. Tanıtım filmlerinin
yanı sıra toplantıya katılan

ekibin beraberinde götürdüğü
materyaller ve hediyeler
yabancı katılımcılar tarafından
büyük bir ilgi gördü.
Konferansın son günü beyan
edilen “Solo Deklarasyonu”nda;
uyumlu bir dünya oluşturmanın
başlıca unsurunun kültürel
çeşitlilik olduğu, çok kültürlü
toplumların diğer toplum ve
milletleri anlamada çok daha
başarılı oldukları, kültürel
mirasın ekonomik potansiyelin
yanı sıra üretimde de esin
ve motivasyon kaynağı
olacağı belirtildi. Dünya Mirası
Şehirleri’nin kendi aralarında
oluşturacakları ağı sürekli
kılmanın kolektif çalışmayla
mümkün olduğuna değinen
deklarasyonla; ekonomiye,
kültürlerarası anlaşmaya ve
manevi değerler, özgürlük ve
demokrasinin güçlenmesine
katkı sağlayan sürdürülebilir
turizmi geliştirmenin
gerekliliğine de dikkat çekildi.
UNESCO, aralarında
İstanbul’unda bulunduğu Dünya
Miras Listesi’nde yer alan 122
şehri “Dünya Miras Şehirler
Teşkilatı” (OWHC)’ye doğal
üye olarak kabul etmiş ve
İstanbul’un, evrensel değerlerin
bir simgesi olarak bu örgüt
içerisinde yer almasını talep
etmişti.
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İstanbullular doğru
tercih yapar!
Kent halkının İstanbul’a hizmet için bugünkü yönetimi
seçmekle ne derece doğru karar verdiği bir kez
daha onandı. Rio de Janeiro Belediye Başkanı Maia,
12 yıl sonra tekrar geldiği İstanbul’da yaşanan
gelişmeler karşısındaki hayretini gizlemedi.
>> Yerel

Ege’den dostluk rüzgârı
esiyor…

yöneticilerin bir kent için
ne kadar emek harcadığı, sadece o
kentte yaşayanların değil, yerli ve
yabancı konukların da dikkatinden
kaçmıyor kuşkusuz. Bir kenti aralıklı olarak ziyaret eden konuklar, yaşanan değişim ve dönüşüme kendi
gözleriyle tanıklık ederken kimi zaman hayretlerini ve takdirlerini de
gizleyemiyorlar. Düzenlenen geleneksel festival nedeniyle dünyaca
ünlü kentler arasında adından sıkça
söz edilen Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinin Belediye Başkanı Cesar
Maia, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı işte bu
duygularla ziyaret eden yerel yö-

neticilerden biri oldu. 6 Kasım’da
Saraçhane Başkanlık Sarayı’na gelen Başkan Maima, 12 yıl önce geldiği İstanbul ile bugünkü arasında
çok fark bulunduğunu dile getirdi.
İstanbul’un daha temiz, düzenli ve
gelişmiş bir kent olarak gördüğünü
belirten Maia, “Bu, İstanbul halkının doğru tercih yaptığını gösteriyor” dedi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş
ise üç dönemdir görevini sürdüren
Rio de Janeiro Belediye Başkanı Cesar Maia’nın ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti belirtti ve Maia’nın
en son 12 yıl önce HABİTAT’a katılmak üzere İstanbul’a geldiğini
söyledi. n

Görevine yeni başlayan Yunanistan
Başkonsolosu Vasileios Bornovas,
Başkan Topbaş’a yaptığı ziyarette iki
ülke arasında her geçen gün biraz
daha güçlenen dostluğu dile getirdi.

>> İki

ay önce göreve başlayan Yunanistan’ın yeni
Başkonsolus’u Vasileios Bornovas, Saraçhane
Başkanlık Sarayı’nda İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş ile bir araya geldi ve bir süre
görüştü. Başkan Kadir Topbaş, görüşme sonrasında
basına bilgi verdi. Yunanistan ile Türkiye arasındaki
ilişkilerde bugün gelinen noktanın yanı sıra bundan
sonra neler yapılabileceği hakkında konuştuklarını
belirten Topbaş, “Yunanistan ile Türkiye birbirine
komşu olan iki ülke. Başkonsolos Bornovas ile bu iki
ülke arasındaki ilişkinin daha da gelişmesi için daha
neler yapılabileceğini konuştuk. Kendilerine burada-
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ki görev süreleri boyunca başarılar diliyorum. Bizim
Yunanistan ile olan ilişkilerimizde kendilerinin köprü
olacağını düşünüyorum” dedi.
Yunanistan’ın yeni Başkonsolus’u Vasileios Bornovas da
kendilerini ağırlayan Başkan Topbaş’a teşekkür ederek
dünyanın en büyük başkentlerinden biri olan İstanbul’da
bulunmuş olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Topbaş’la İstanbul’un tarihini ve mimarisini
konuştuklarını belirten Bornovas, “İki ülke arasındaki
dostluğun her geçen gün biraz daha ilerlediği bir gerçek.
İki hükümetin ve iki hükümetin başbakanının katkısıyla
bu dostluk daha da ileriye taşınacaktır” dedi.n
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Giderken İstanbul’u
unutmadı!

Görev süresi sona eren ABD
Ankara Büyükelçisi Ross WIlson,
ABD İstanbul Başkonsolosu
Sharon Anderholm Wiener ile
birlikte Başkan Topbaş’a veda
ziyaretinde bulundu.

>> Türkiye’nin

neresinde faaliyet
gösteriyor olurlarsa olsunlar konsolos ve büyükelçiler İstanbul’a ayrı
bir sevgi besliyorlar. Öyle ki, görev
süreleri bittiğinde veda ziyaretleri
listesine Büyükşehir Belediyesi’ni
de ekliyor. Tıpkı Amerika Birleşik
Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi
Ross Wilson gibi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, görev süresi dolan ABD Ankara Büyük Elçisi Ross
Wilson’ı 4 Kasım’da makamında
konuk etti. Saraçhane Başkanlık

Sarayı’nda gerçekleşen ziyarete
ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Sharon Anderholm Wiener de katıldı.
Görüşme sonrasında basına açıklama yapan Başkan Topbaş, Wilson’un
yaptığı ziyaret nedeniyle kendisine
teşekkür etti. Başkan ayrıca ziyaretle
aynı güne denk gelen ABD Başkanlık
seçiminin tüm dünyaya güzellik getirmesini temenni etti.
Türkiye’den güzel anılarla ayrıldığını ifade eden ABD Ankara Büyük Elçisi Ross Wilson ise, geçen
Temmuz ayında ABD’nin İstanbul

Başkonsolosluğu’na yapılan saldırı
nedeniyle Türkiye’ye “Minnet ve
başsağlığı” temennisinde bulundu.
Wilson, İstanbul Valisi Muammer
Güler ve Kadir Topbaş aracılığıyla bu temennisinin İstanbullulara
iletilmesini istedi. Büyükelçi Ross
Wilson, “Gelecekte ne yaparsam
yapayım, Türkiye’ye dönmek ümidi
bana her zaman heyecan verecektir. Türkiye ile olan bağlantılarımı
sürdürmek için de elimden geleni
yapacağım” diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi. n

Macaristan ile ilişkiler
daha da güçleniyor
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
Saraçhane’deki makamında
Macaristan Kültür ve Eğitim
Bakanı İstvan Hiller’i kabul etti
>> Türkiye

ile Macaristan arasındaki
ilişkilerin kökeni çok eskilere dayanıyor. Bu ilişkinin daha da güçlenip
sonraki yıllara taşınması amacıyla
çeşitli çalışmalar da yapılıyor. Macaristan Kültür ve Ticaret Bakanı
İstvan Hiller, işte bu amaç doğrultusunda Kasım ayı içinde Ankara’ya
geldi ve Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay ile bir görüşme yaptı. Ankara ziyaretinin ardından 14
Kasım’da İstanbul’a gelen Bakan
Hiller, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’a ziyarette
bulundu. İkili, görüşmenin ardından
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basın mensuplarına bir açıklamada bulundu. Bakan’ın İstanbul’a ve
kendisine yaptığı ziyareti memnuniyetle karşılayan ve uzun yıllardır
Macaristan’la iyi olan ilişkilerin daha
da gelişeceğine inandığını belirten
Başkan Topbaş, Macaristan’ın Pecs
şehrinin de İstanbul ve Almanya’nın
Essen şehri ile birlikte 2010 Avrupa
Kültür Başkenti unvanını paylaştığına dikkat çekti. Başkan Topbaş,
“Burada rekabet içinde değiliz, aksine dayanışma içine girerek teknik
bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Tüm
insanlığa kültürel mirası armağan

etmek amacıyla 2010 yılına dair hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.
Macaristan Kültür ve Ticaret Bakanı İstvan Hiller de Bakanı Ertuğrul
ile bilişim, eğitim ve kültür alanında üç yıllık işbirliği imzaladıklarını
söyledi. Gelecek üç yılın en önemli
projesi olarak 2010 Avrupa Kültür
Başkenti projesini gösteren İstvan
Hiller, “Bizim güzel şehrimiz Pecs,
Almanya’nın güzel şehri Essen ve
sizin harika şehriniz İstanbul bu
unvanı taşıyacak. Ben bunun son
derece güzel bir işbirliği olacağına
inanıyorum” dedi. n
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En güzel fotoğrafa,
en anlamlı ödül
Başkan Kadir Topbaş, Cumhuriyetimizin
85’inci yılı sebebiyle düzenlenen
gösterilerin konu edildiği fotoğraf
sergisini açtı ve yarışmada dereceye
giren fotoğrafçılara ödüllerini dağıttı.

>> Cumhuriyetimizin 85’inci yılı nede-

niyle İstanbul Boğazı’nı renk ve ışık
gösterisiyle bambaşka bir görünümü
kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, bu
manzarayı en iyi şekilde fotoğraflayarak ölümsüzleştirenleri de organize ettiği bir yarışmayla ödüllendirdi. İFSAK
ile ortaklaşa düzenlenen yarışmada birinciliği Servet Sezgin’in objektifinden
çıkan fotoğraf alırken ikinciliği Cem
Türkmen, üçüncülüğü ise İsa Şimşek
kazandı. Yarışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü’ne Hakan
Şeker’in, mansiyona ise Salvator Barki, Gülten Zorlu ve Bahadır Çelikbaş’ın
fotoğrafları değer bulundu.
Bu yıl ikincisi düzenlenen fotoğraf
yarışmasının Taksim Metrosu’ndaki
ödül töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Bundan sonra herkesin fotoğraf
çekme hobisinin ve merakının olmasını isterim. Bu güzelliklerin geleceğe
aktarılmasının hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Dünya artık
İstanbul’u takip ediyor. Hem coğrafi
konumuyla hem de tarihi birikimiyle dünyanın hayranlıkla izlediği; her
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türlü güzelliklerin yanı sıra sanatsal
aktivitelerin de ön plana çıktığı bir
şehir bu” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin son üç yıldır
gerçekleştirdiği Cumhuriyet kutlamalarının dünyadaki benzerlerinden
çok daha güzel olduğunu vurgulayan
Başkan Kadir Topbaş, İFSAK ile ortaklaşa tertiplenen fotoğraf yarışmasının
bu güzelliğin nesilden nesile aktarılmasında önemli bir görev edindiğinin altını çizdi. Başkan Kadir Topbaş,
“Genç, yaşlı demeden herkesin bir
fotoğraf makinesi olmalı. İstanbul her
yönüyle, fotoğrafçı olmayan birini
bile fotoğrafçı yapacak güzelliklerle
dolu. Ben, fotoğraf çekmeye 1958
yıllarında başladım. Üstten bakmalı
Kodak marka bir makine kullanıyordum. Kendi çektiklerimi tab edecek
seviyeye kadar yükselmiştim. Ama bir
eksiklik yaptım ve bu fotoğraflarımı
arşivlemedim. Arşivlesem İstanbul’un
birçok güzelliğini de tarihlerle beraber
saklamış olacaktım” dedi. Başkan Kadir Topbaş daha sonra, yarışmada dereceye giren fotoğrafçılara ödüllerini
verdi. n
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bir kültürdür boğaziçi…
BUGÜNE KADAR STRATEjİK ÖNEMİYLE GÜNDEME GELEN
BOğAZİÇİ’NİN KÜLTÜREL, DİNSEL vE MİMARİ DEğERLERİNİ ÖN
PLANA ÇıKARAN “geçMİŞTen günüMüze boğAzİçİ” KİTAbı,
KenT KülTürüne yAbAncı KAlMAK İSTeMeyen herKeSİn
KüTüphAneSİnde olMASı gereKen bİr eSer.

Sultan’ın kostümleri
beyazperdeden sonra
sergide…

>> Büyükşehir

Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından, Türkiye Anıt Çevre Turizm
Değerlerini Koruma Vakfı’na (TAÇ)
hazırlattırılan iki ciltlik “Geçmişten
Günümüze Boğaziçi” adlı kitabın
tanıtım toplantısı Malta Köşkü’nde
yapıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet, İstanbul
Boğazı’nın sadece stratejik önemiyle değil, kültürel ve mimari değerleriyle tanıtılması gerektiğini söyledi.
Hazırlanan kitabın bu amaca hizmet ettiğini belirten Selamet, “Kitapla İstanbul Boğazı’nın sarayları,
köşkleri, kasırları, yalıları ve yaşayanlarıyla Boğaziçi medeniyetini
tanıyorsunuz. İstanbul’un çok kültürlü yapısına tanık oluyorsunuz”
dedi. Selamet, 55 akademisyen ve
yazar tarafından hazırlanan, editörlüğünü Prof. Dr. Haluk Sezgin’in
yaptığı söyledi.
Kitapta, bölgeye ilişkin birçok konunun yanı sıra İstanbul Boğazı’nın
en güzel yapılarından Dolmabahçe,
Çırağan ve Beylerbeyi sarayları, Ihlamur ve Küçüksu kasırları ile tarihi
yalılar da fotoğraf ve mimari özellikleriyle geniş yer alıyor.
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yabancı
Sporcuların
İstanbul’u…
Kültür AŞ’nin Türk yayın hayatına kazandırdığı prestij
kitaplardan biri olan; İstanbul’da bir dönem görev yapmış
yabancı uyruklu sporcuların kente dair izlenimlerini, anılarını
ve duygularını bir araya getiren “Yabancı Sporcuların Gözüyle
İstanbul” kitabının tanıtımı, 17 Kasım Pazartesi günü, Ortaköy
Esma Sultan Yalısı’nda sporcu ve spor yorumcularının
katılımıyla gerçekleştirildi. Tanıtım gecesinde bir dönem
fenerbahçe’yi çalıştıran Todor veselinoviç, Galatasaray’ın eski
teknik direktörlerinden Eric Gerets ve Galatasaray’ın efsanevi
futbolcularından cevad Prekazi de hazır bulundu.
Lig Tv’nin ve Lig Radyo’nun canlı olarak yayımladığı gecede,
Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Bayhan, davetlilere hitaben
yaptığı konuşmada, “İstanbul, bir semtini sevmenin ömre bedel
olduğu bir şehirdir. İstanbul sevgisi, bizleri bir araya getirdi. Son
yıllarda birbiri ardına yayımladığımız Prestij Kitaplar, sizlere
İstanbul’u daha iyi anlatabilme gayretinin bir ürünüydü. İstanbul
öyle güzel bir şehir ki, bu şehre ne yaparsanız yapın hep biraz
eksik kalıyor” dedi.

Türk sinemasının yaşayan en büyük isimlerinden Türkan Şoray’ın
rol aldığı filmlerde giydiği kostümler, bir serginin ana temasını oluşturdu. “Türkan ŞorayBeyazperdede Kostümler Sergisi”,
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ın da katıldığı bir törenle,
8 Kasım’da açıldı. Sanatçının yaklaşık 250 filmde giydiği kostümler
ve takıların görücüye çıktığı serginin açılışında Kültür A.Ş. Genel
Müdürü Nevzat Bayhan ile Türk
Sineması’na yıllarını vermiş yönetmen ve oyuncular da bulundu.
Sergi açılışında konuşan Başkan
Topbaş, Türkan Şoray’ın Türk Sineması için taşıdığı öneme dikkat
çekti ve “Toplumuzun benimsediği ve kendinden biri olarak gördüğü az sayıdaki sanatçımızdan biridir Türkan Şoray. Dünya üzerinde
seyircisinin bu derece sevdiği,
kendinden bir olarak benimsediği
sanatçı sayısı çok az. Allah vergisi güzelliği, sinemadaki başarısı ve özel yaşamındaki doğallığı
nedeniyle izleyiciler onu Türkan
Sultan’lığa layık görmüştür” dedi.
Türkan Şoray’ın oynadığı filmlerle
Türkiye’nin geçmişten günümüze izlediği tarihi seyri başarıyla
gözler önüne serdiğini belirten
Başkan, “1960’ların küçük hanımefendisi, 1970’lerin gecekondu
kızı, 1980’lerin arayış içindeki entelektüel kadını, 90’ların vefakâr
annesi ve 2000’de ikinci baharını
yaşayan, ümidini yitirmemiş gayretli halk kadınıdır. Bütün bunları değerlendirdiğimizde Türkan

TÜrK SineMASı’nın “SulTAn” unVAnlı
SAnATÇıSı TÜrKAn ŞorAy’ın OYNADığı
fİLMLERDE GİYDİğİ KOSTÜMLERDEN
OLUŞAN “TÜRKAN ŞORAY-BEYAZPERDEDE
KOSTÜMLER SERGİSİ”, BAŞKAN TOPBAŞ’ıN
KATıLDığı TÖRENLE AÇıLDı.

Şoray’ın sinemadaki serüveninin
Türkiye’nin geçirdiği değişimin
açık bir yansımasıdır… Türkan
Sultan’ın sanatsal kudreti bir toplumsal ifade olmuş ve bunu halkıyla sınırsız bir şekilde paylaşmıştır” dedi.
“Köyde Bir Kız Sevdim” filmiyle,
1960’da beyazperdeye adım atan
Şoray ise kendi adını taşıdığı serginin açılışında duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Sinema
bir mucize. Sinemaya gün geçtikçe daha çok bağlanıyorum. Bu kıyafetler sadece bir kumaş parçası
değil, hepsinin bir ruhu var. Benim
için canlılar. Setlerde yaşanan
mutluluk ve heyecanlar bu kostümlere sinmişler. Benim bu hayat
yolculuğumda yol arkadaşı olarak
görüyorum onları. Sayın Belediye
Başkanımızın sanata ve sanatçıya
verdiği bu destek için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. n
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Türk dilinin
duayeni anıldı
Türk dilinin ilk sözlüğünü ve
ilk ansiklopedisini çıkaran
Kaşgarlı Mahmud, doğumunun
bininci yıl dönümünde düzenlenen
etkinliklerle anıldı.

Han ve pasajlar
medeniyetlere
geçit verdi!
İstanbulluların yaşadıkları şehri daha
yakından tanıyabilmesi, medeniyetlere
başkentlik yapmasına neden olan
değerleri daha iyi kavrayabilmesi
amacıyla düzenlenen etkinliklerden
biri olan “Medeniyet Geçitleri-Han ve
Pasaj Şenliği”, izleyenleri günümüz
koşullarından alıp eskilere, yüzyıllar
öncesine götürdü. 8 Kasım Cumartesi
günü Eminönü’ndeki Büyük Yeni
Han’da gerçekleştirilen organizasyon
kentin büyüleyici han ve pasajlarından
Narmanlı Han, Abud Efendi Han, Hazzo
Pulo Pasajı ve Suriye Pasajı’nın tanıtımı
da yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür
Müdürlüğü’nün planlayıp
organizasyonunu Kültür A.Ş.’nin
gerçekleştirdiği, 2010 İstanbul Avrupa
Kültür Başkenti etkinlikleri arasına
alınması planlanan “Medeniyet GeçitleriHan ve Pasaj Şenliği”nde sahneye
önce müzisyen çıktı. Grup Koptu
Kervan Hintçe, Farsça, Türkçe, İbranice,
Yunanca, Lazca ve Kürtçe şarkılar
seslendirirken, daha sonra sahneye
gelen Kara Güneş, izleyicileri Âşık
Veysel’den Tamburi Cemil Bey’e uzanan
bir yolculuğa çıkardı. Kanun sanatçısı
Bülent Sesler ise Türk, Yunan, Klezmer,
Balkan başta olmak üzere birçok müzik
türünden tanıdık eserlerle şenliğin
konuklarından oldu. Etkinlik kapsamında
düzenlenen, 16 ila 20’inci yüzyıl arasında
giyilen kıyafetler ile kullanılan objelerden
oluşan “Geçmiş Zaman Defilesi”

>> Türk dilinin ilk sözlüğünü ve Türk
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kültürünün ilk ansiklopedisi olan
“Divan-ı Lugati’türk” adlı eseri hazırlayan Kaşgarlı Mahmud,
doğumunun 1000. yılı münasebetiyle Kazakistan, Kırgızistan ve
Türkmenistan’da düzenlenen etkinliklerle anıldı.
Kültür Bakanlığı ve Kültür A.Ş. işbirliğiyle Kazakistan’ın Almatı şehrinde
başlayan etkinlikler, Kırgızistan’ın
Başkenti Bişkek’te devam etti. 21
Kasım Cuma günü, Bişkek Devlet
Opera ve Bale Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe birçok sanatsever ve bilim insanı katıldı.
Törende konuşan Kültür Bakanlığı
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü
Mahmut Evkuran, Bakanlığın UNESCO ile yaptığı görüşmeler sonucunda 2008 yılının Kaşgarlı Mahmud’un
1000. Doğum Yılı olarak kutlanmasına karar verildiğini, bu karar doğrultusunda yurtiçinde ve dışında bir dizi
etkinlikler düzenlendiğini, yılsonuna

kadar Viyana ve Paris’te de benzer
programlar yapılacağını söyledi.
Kültür A.Ş. adına etkinliklere katılan Kenan Işık ise Kaşgarlı Mahmut
başta olmak üzere Türk dünyasının
ortak değerleri olan, Ahmet Yesevi,
Yunus Emre, Karacaoğlan, Mevlâna,
Fuzuli, Nesîmi gibi pek çok şahsiyeti
bulunduğunu belirtti. Işık, konuşmasının sonunda Nazım Hikmet ve
Karacaoğlan’dan şiirler okudu.
Açılış konuşmalarının ardından TRT
yapımı Kaşgarlı Mahmud Belgeseli
gösterildi. Daha sonra Kazakistan
İlimler Akademisi Öğretim Üyesi
Abdülmelik Nisanbayev ve Kültür
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayati
Develi ünlü Türk bilgini hakkında
sunum gerçekleştirdi.
Avrasya Yazarlar Birliği’nin Kaşgarlı Mahmud anısına düzenlediği
hikâye yarışmasının ödül töreninde
Birlik Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu, dereceye giren genç yazarlara ödüllerini takdim etti. n

En yakınınıza ne kadar
uzak kalabilirsiniz?
Şehir Tiyatroları’nın repertuarında bulunan ve
insanın zor durumda kaldığında en yakınındakine
bile ne derece yabancılaştığını anlatan “Canavar
Sofrası”, tiyatroseverlerin bu sezon ilgiyle
izleyeceği oyunlar arasında.
>>

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun ilk ortak
projesi olan “Canavar Sofrası” adlı
oyun, 19 Kasım Çarşamba günü
Kâğıthane Sadabad Sahnesi’nde yapılan gala ile tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu. İlk kez, 6. Kıbrıs
Tiyatro Festivali’nin 26 Eylül’deki
kapanış gecesinde, Yakın Doğu
Üniversitesi’nde sahnelenen “Canavar Sofrası”, Kıbrıslı sanatseverlerin yoğun ilgisini gördü. Yaklaşık
bir buçuk ay boyunca Kıbrıs Lefkoşa
Belediye Tiyatrosu’nda izleyicilerle

buluşan oyun, 19 Kasım-7 Aralık
tarihlerinde Kâğıthane Sadabad,
Fatih Reşat Nuri ve Üsküdar Kerem
Yılmazer sahnelerinde tiyatroseverlere keyifli dakikalar yaşattı.
Vahé Katcha’nın yazdığı ve Hüseyin
Köroğlu’nun yönettiği Canavar sofrası, İkinci Dünya Savaşı’nda, işgal
altındaki Fransa’da bir doğum günü
kutlaması için bir araya gelen yakın
dostların, iki Nazi subayının öldürülmesi üzerine Gestapo tarafından
aralarından iki rehine seçmeleri istenince, birbirlerine nasıl yabancılaşıp canavarlaştıklarını anlatıyor.
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BULMACA
KASIM ’08

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK

İHALE İÇERİĞİ

20/11/2008 10:00

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

Akaryakıt Madeniyağ Ve Gaz Alımı İşi

24/11/2008 10:00

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

2009 Yılı Gözleme Ve Mantı Alımı

24/11/2008 10:30

Satınalma Müdürlüğü

2009 Yılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

25/11/2008 10:00

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

2009 Yılı 304 Hatlık Personel Taşıma Hizmet Alımı İşi

25/11/2008 10:30

Yapı İşleri Müdürlüğü

Beylerbeyi Deniz Eğitim Ve Öğretim Komutanlığı Teshin Merkezi İnşaatı

27/11/2008 10:00

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

2009 Yılı Muhtelif Gıda Alımı

27/11/2008 10:30

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

2009 Yılı Muhtelif İçecek

27/11/2008 11:00

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

2009 Yılı Su Ve Maden Suyu Alımı

27/11/2008 11:30

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

2009 Yılı Süt Ve Süt Ürünleri Alımı İşi

28/11/2008 10:00

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

2009 Yılı Et Ve Et Ürünleri Alımı

28/11/2008 10:30

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

2009 Yılı Balık Grubu Alımı

28/11/2008 11:00

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

2009 Yılı Unlu Mamuller Alımı

28/11/2008 11:30

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

2009 Yılı Dondurulmuş Gıda Alımı

01/12/2008 10:00

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

2009 Yılı Piliç Ve Hindi Alımı

01/12/2008 10:30

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

2009 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi

02/12/2008 10:00

Yapı İşleri Müdürlüğü

Kurşun Kaplama Malzeme Temini

15/12/2008 10:00

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

950 Personel İle Malzemeli Temizlik Ve İlaçlama Hizmet Alımı

İHALE GÜNDEMİ

İHALE TARİHİ/SAATİ

DÜZELTME: Temmuz 2008 sayımızda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş imzalı yazıda yer alan “ Göreve geldiğimiz günden bu yılsonuna kadar tam
22 milyon YTL’lik yatırım yapmış olacağız. Dile kolay, tam 22 milyon YTL” cümlesindeki rakam, 22 milyar YTL olacaktır. Aynı sayının 28’inci sayfasında yer alan “Tepebaşı’nın
görüntüsü değişecek...” başlıklı haberde yer alan, “Buna göre 200 milyar dolarlık dev bir yatırımla, toplam 14 bin metrekarelik alanda kültür merkezi inşa edilecek”
cümlesindeki rakam ise 200 milyon dolardır. Düzeltir, tüm okurlarımızdan özür dileriz.

Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-posta adresine gönderen ilk dört kişiye,
Miniaturk’te keyifli bir gezinti ve yemek hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...
Geçen sayının anahtar sözcüğü, “Yeniden doğuşun ad›d›r Cumhuriyet.”i doğru yanıtlayan ilk dört okurumuz;
Şafak DEMİR, Sevim TIN, Dilek ÇINAR, Erhan KAHRAMAN Miniaturk’te keyifli bir gezinti ile yemek kazandılar.

60 İSTANBUL BÜLTENİ - KÜLTÜR SANAT

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

KÜLTÜR SANAT - İSTANBUL BÜLTENİ 61

