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Geli imeyadade i imeinat, zamanameydanokur insano lunun
duyguları. Ya am ekli g n nko ullarınauygunh legelse, teknoloji ba
d nd r c boyutlaraula sabilebazı duygularvarki, hiçde i mez.
Payla ım, buduygularınbiri vebelki deen nemlisi. Butopraklar zerinde
ya ayanlarınd nyayanamsalankonukseverli ininaltındadas zkonusu
duyguyatıyoraslında. Kimi zamanekme imizi b l erek, kimi zaman
kırkkat yabancıyaevlerimizi açarak, kimi zamandag nl m zden
geçenleri aktararakg zler n nesererizpayla ımaverdi imiz nemi. Yan
yanaduruphalay çekmedentamamlanmayand nlerimizkalabalıktır
bizim. Kezacenazelerimizde yle. Ç nk mutlulu uveacıyı omuzomuza
veripatlatmayaçalı an;acınınpayla ılarakazaldı ının, mutlulu un ise
payla ıldı ındaanlamlı h legeldi ininbilincindeolanbir toplumuzbiz.
Sonzamanlardaya adı ımızgeli meler, payla mayanedereceaçık
oldu umuzubirkezdahakanıtladı. ehit olanaskerlerimizsadece
ailelerininde il, hepimizy re ineate d rd . Onlarınardından
yalnızcaaileleri de il, hepimizg zya ı d kt k. Butopraklar zerindebarı
vehuzur içinde, karde çesineya amakisteyenlerinhiçdearzuetmedi i
geli melerinya andı ı g nlerde, Cumhuriyetimizinkurulu unun84’ nc
yıld n m kutlamak zereydik. Tıpkı bir arkıdadas yledi i gibi, yaprak
d kerkenbir yanımız, bir yanımızbaharbahçeydi. Hazırlıklarınag nlerve
hattaaylar nceba ladı ımız, stanbullulara imdiyekadarbenzerine
rastlamadıkları birorganizasyone li indeCumhuriyet co kusunuyeniden
ya atmayı amaçladı ımız29Ekimt renlerinin zerineg lged m t .
Taksim’deyapaca ımızg sterilerinbirkısmını iptal ettik. Ancak
Bo az’daki etkinli imizi tıpkı planladı ımızgibi hayatageçirdik. Ç nk
g n;birlikveberaberli imizi, imdiyekadaroldu ugibi bundansonrada

aynı topraklar zerindekarde çeya amaiste imizi t md nyayag sterme
g n yd . G n, tekbir y rekoluphepbirlikteCumhuriyet’evebu
topraklarasahipçıktı ımızı haykırmag n yd . G n, acıyara menyan
yanagelipCumhuriyet co kusunuya amag n yd . yleyaptık...

De erli hem ehrilerim...
Hatırlayaca ınız zerebundanbirkaçay ncesizlere, 22Ekim’de, saat 16.59
MelenÇayı’nınsuyunu ehrimizegetirece imizins z n vermi tik. Bizler
s z m zdedurarakbuçalı mamızın ilketabını tamamladık. Bir yandan
Melensuyunukentimizeula tırmamız, di eryandandenizsuyunuarıtıp
kullanılabilirdurumagetirecekolmamızuzuns redahasusıkıntısı
çekmeyece imizin i areti olarakalgılanabilir. Ancakbu, susıkıntısında
g stermi oldu unuzduyarlılı ınsonbuldu uanlamını ta ımamalı.
Bug n m zvegelece imiz içinsuyumuzasahipçıkmayadevametmeliyiz.
“Geli imeyadade i imeinat, zamanameydanokur insano lunun
duyguları” diyerekba lamı tıkbusatırlara. Payla ımın neminedikkat
çekerekdedevamettik. Bundansonraki yıllardatoplumsal acıları de il,
mutlulukları payla matemennisiylehepinizesa lıklı vehuzurlug nler
dilerim.

Sevgili stanbullular
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Kıtalararası
anlamlı mesaj…

D nyada kıtalararasında ko ulan tek maraton olma zelli ine

sahip “ stanbul Avrasya Maratonu”nun 29’uncusu 28 Ekim’de

ko uldu. Y zbinlerce ki inin katıldı ı Maraton, sadece sportif

bir aktivite olarak kalmayıp verdi i mesajlarla da son derece

anlamlıydı. Ellerinde bayraklarıyla Maraton’a katılanlar,

tek y rek olup ter r lanetlerken, barı ve karde lik

ça rısında bulundu.
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rkiyezor g nlerden geçiyor. T r-
kiye, zorg nlerini aldı ı t mkara-
rınyanı sırabirlikveberaberlikme-

sajları verereka mayaçalı ıyor. B ylesi bir
ortamdad zenlenen “29’uncu Kıtalararası
AvrasyaMaratonu”, katılan y z binlerceki-
inin tekbira ızdanverdi i anlamlı mesaj-
larla doluydu. stanbul B y k ehir Beledi-
yesi tarafındand zenlenenMaraton’agelen-
ler, ellerindeT rk Bayrakları, y reklerinde
kanın akmamasınadair umutlarlaAsya’dan
Avrupa’yay r d .
stanbul B y k ehir BelediyeBa kanı Ka-
dir Topba ’ın ev sahipli i yaptı ı maratona
Devlet Bakanı veBa bakan Yardımcısı Ha-
yati Yazıcı, stanbulValisi MuammerG ler, l
EmniyetM d r CelalettinCerrah,Gençlik
Spor l M d r Tamer Ta pınar, Atletizm
FederasyonuBa kanı MehmetTerzi veSpor
A. . GenelM d r lkerAstarcı katıldı.
Buyıl “Sa lıklı Çevre,Sa lıklı Nesiller, Ya a-
nabilirBirKent” sloganıylako ulanAvrasya
Maratonu’na katılan Bakan Yazıcı, Ba kan
Topba veVali G ler, ellerindeki bayraklarla
vatanda laradestekverirken,ko u ncesi e-
hitler içinbir dakikalıksaygı duru undabu-
lundular.
H rriyet ve ba ms zl k ko usu…
AvrasyaMaratonu’nun stanbullularab y k

T



stanbul B y k ehir
Belediyesi,
“Kıtalararası Avrasya
Maratonu”na katılıp
dereceye girenlerin

d l miktarını artırdı.
Bu yıl toplam 1 milyon
100 bin dolar d l
da ıtıldı.
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co ku ya attı ını belirten stanbul B y k-
ehir BelediyeBa kanı Kadir Topba “Al-
parslanHan’danFatihSultanMehmetHan’a
veAziz Atat rk’ekadar bu toprakları vatan
yapan nicekahramanlar yeti tirdik. Kanla-
rını bu vatan için d ken aziz ehitlerimize
vegazilerimizesaygı duyuyoruz, kendileri-
ni rahmet veminnetleanıyoruz.Bu lkenin
b l nmez b t nl n , al bayra ımız al-
tındaki h rriyet veba ımsızlı ımızı ilelebet
birlikteya ataca ız.Bug ndebusevgiyleve
buanlayı lako uyoruz” dedi.
50 lkeden yakla ık 5 bin seçkin atletin ya-
rı tı ı Avrasya Maratonu’na katılan genç
ya lı, kadınerkekb t n stanbullularg zel
bir sonbahar sabahında Bo aziçi K pr -
s ’ndeny r yerekgeçmenintadını daçıkar-
dılar.Geçenyıllardaoldu ugibi engellilerle
turistlerinyo un ilgi g sterdi i Maraton’da,
muhte em stanbul Bo azı manzarası e li-
indeçok renkli g r nt ler ya andı.
HalkKo usu’nakatılanlar, zellikleBo azi-
çi K pr s zerindeilginçg r nt ler olu -
t u r d u -
. Yanlarındagetirdikleri çay vekahveyi yu-
dumlayarak k pr n n keyfini çıkaranların
yanı sırahatırafoto rafı çekenlerinsayısı da
birhayli fazlaydı. Amaenb y kilgiyi ilginç
kıyafetlerleyarı akatılanlar çekti. Kafasın-
datopsektiren, karateg sterileri yapan, y -
resel halkoyunları oynayan, tuttukları takı-
mın formalarını giyen, arkılar ve t rk ler

Kahveleri ve
çaylarıyla Bo az
K pr s ’ne gelenler,
akrobasi hareketleri
yapanlar,
kıyafetleriyle
dikkatleri zerine
toplayanlar…
Maraton, geçen yıl
oldu u gibi bu yıl da
ilginç g r nt lere
sahne oldu.
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s yleyerek ko an katılımcılar, Halk Ko u-
su’narenkkattı.

Avrasya Maratonu’nu Kenya ve
Etiyopyal atletler kazand
“29’uncuKıtalararası AvrasyaMaratonu”nu
Kenyalı atlet David Emanuel Cheruiyot, par-
kurrekorukırarakkazandı.Kenyalı atlet, ge-
çenyıl2.12.52’likdereceyaparakparkurreko-
rukıranLitvanyalı MindaguasPukstas'ınde-
recesini geridebırakarak2.10.56’lıkdereceyle
yeni parkur rekorunundasahibi oldu.Mara-
ton’daikinci sırayı yineKenya’danMarkWin-
dot Yatich, 2.11.02’lik derecesiyleeldeeder-

ken, Etiyopyalı atlet Tariku Jufar ise
2.11.04’l kderecesiyle ç nc sırayı eldeetti.
“29’uncuKıtalararası AvrasyaMaratonu”nun
bayanlar kategorisindeiseEtiyopyalı Bayisa
AlsedaTesema, 2.29.05’likderecesiylebirinci
oldu.Maraton’da,Tesema’nınardındanPolon-
yalı MalgorzataSobanska2.31.08’lik derece-
siyle ikincili i elde ederken, RusOlga Glok
2.31.10 ile ç nc oldu. Bayanlarda birinci
olan Tesema 60 bin dolarlık d l n sahibi
olurken, ikinci Sobanska25bin, ç nc Glok
ise15bindolarpara d l kazandı.

Balkan Kupas bayanlarda

stanbul B y k ehir
Belediye Ba kanı
Kadir Topba ,
Maraton ncesinde
yaptı ı konu mada,
“Bu lkenin b l nmez
b t nl n
koruyarak al
bayra ımız altındaki
h rriyet ve
ba ımsızlı ımızı
ilelebet birlikte
ya ataca ız. Bug n de
bu sevgiyle ve bu
anlayı la ko uyoruz”
dedi.



T rkiye’nin…
“Kıtalararası AvrasyaMaratonu”nun içinde
gerçekle tirilenBalkanKupası’ndabayanlar-
daBaharDo an,erkeklerdeiseMoldovalı Ia-
roslav Musinschi birinci oldu. Bayanlarda
Bahar Do an 2.37.28 ile birinci olurken,
MehtapSızmaz2.37.41ileikinci,Lale zt rk
ise2.41.49’luk derecesiyle ç nc l elde
etti. ErkeklerdeMusinschi 2.11.57’lik dere-
cesiylebirinci olurken,T rkatletlerdenAbdil
Ceylan2.16.12ileikinci,SelahattinSelçukise
2.21.26 ile ç nc oldu.

Rekor d l…
Bu yıl Maraton’dadereceyegiren atletlerin
d lleri derekord zeydeartırıldı.Geçenyıl
toplam d l miktarı 572 bin dolar iken, bu
yıl1milyon100bindolar d lda ıtıldı.Ma-
raton’u birinci olarak tamamlayan atlete60
bin dolar, ikinci gelen atlete 25 bin dolar,
ç nc atleteise15bin dolar d l verildi.
Avrasya Maratonu’nda bu yıl ikinci kez
çipli sistemkullanıldı. Atletlerin, belirli
mesafeleri hangi zamandageçti i elektro-
nik ortamdarahatlıkla tespit edildi. B y-
lece derecelerin tespitinde yanlı lık yap-
maolasılı ı sıfıra indi. Sistem, ayakkabı-
sınamikroçip takılanatletin, parkurayer-
le tirilen elektronik plakalar zerinden
geçmesiylehemendevreyegirerekderece-
yi belirlemeprensibineg reçalı tı. Buyıl
ayrıca, atletlerin daharahat ko ması için
ihtiyaç istasyonlarının dasayısı artırıldı.

42 kilometre ko uldu…
Yerli veyabancı atletlerinko tu uMaraton,
saat 09.00’da Bo aziçi K pr s gi elerine
800metremesafeden ba ladı. 42,195 kilo-
metrelik maraton, Dolmabahçe Sarayı
n ndesonbuldu.AcıbademK pr s altın-
da Halk Ko usu için toplananlar, 09.30’da
hareketegeçti. Mecidiyek y- i li g zerg -
hındadevameden ko u Taksim’desonaer-
di.HalkKo usu’nakatılanlar, yarı sonunda
madalyaveti rtlerini TaksimMeydanı’nda
aldı.
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S leymaniye
stanbul B y k ehir Belediyesi, tarihi alanların yok olup gitmesinin n ne geçmek

amacıyla çalı malar y r tmeye devam ediyor. Kentteki S T alanlarından biri olan

S leymaniye ve çevresi de stanbul B y k ehir Belediyesi’nin yaptı ı çalı malarla

yeniden canlanıyor.

ihya ediliyor!



t n insanlı ınortakmirası olarak
kabul edilen, evrensel de erleresa-
hip S T alanlarını d nyaya tanıt-

mak, toplumda s z konusu evrensel mirasa
sahip çıkacak bilinci olu turmak, bozulup
yok olan k lt rel vedo al de erlerin ya a-
tılması için gerekli i birli ini sa lamak
amacıyla 1972 yılında “D nya K lt rel ve
Do al MirasınınKorunmasınaDairS zle -
me” kabul edildi. T rkiye’de bu s zle me
1982 tarihindeonaylandı ve1983 yılındada
Resmi Gazete’deyayınlanaraky r rl egir-
di. D nya Mirası olarak kabul edilen do al
ve k lt rel varlıklarımız listesinde stan-
bul’da bulunan d rt tarihi b lge var. stan-
bul Karasurları, S leymaniye ve Zeyrek
KentselSit Alanı ileSultanahmet Arkeolojik
Alanı.
stanbul’dabualanlar vedi er tarihi alan ve

yapılarla ilgili korumaverestorasyon çalı -
maları B y k ehir Belediyesi’nceyapılıyor.
Ancakbunlarınarasındailksıralardagelen,
S leymaniyeveZeyrek Kentsel Sit Alanı ile
ilgili yapılacakçalı malar, hemgeni birala-
nı çerçeveledi i hemderestorasyonlabirlik-
tebir sosyal d n mprojesini dekapsadı-

ı için b y k nem ta ıyor. S leymaniye,
Tarihi Yarımada’nın tarihi, k lt rel veturis-
tik de erinin yanı sırae itimveticaret ala-
nında da en nemli i levesahip b lgelerin-
den biri.
2006 yılı Mayısayında, “Yıpranan Tarihi ve
K lt rel Ta ınmaz Varlıkların Yenilenerek
Korunması veYa atılarakKullanılması Hak-
kında Kanun ve Uygulama Y netmeli i”
kapsamında ve Bakanlar Kurulu kararıyla
S leymaniye’nin, Hacı Kadın, Kalenderhane,
Molla H srev, Hoca Gıyasettin, Sarıdemir,
Yavuz Sinan ve Demirta mahallelerinden
olu an b lgesi, “S leymaniyeYenilemeAla-
nı” olarakbelirlendi. Bundan sonraki s reç-

B
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tedeyenilemevekorumai leri B y k ehir
Belediyesi’nedevredildi.
Bunun zerineçalı malara ba layan stan-
bul B y k ehir Belediyesi, bu çerçevede,
“S leymaniye Yenileme Alanı”nda proje ve
uygulama yapılabilmek amacıyla b lgeyi
be ayrı etabaayırdı. Dahasonrabu etaplar
dahilindetescilli parsellerin r l ve(yapı l-
ç lerini yeniden çıkarma), restit syon (ye-
niden tasarımlama), restorasyon vem hen-
dislik projeleriyle tescilsiz parsellerin avan
(kaba hatlarıyla) projelerinin eldeedilmesi
için Tarihi Çevre Koruma M d rl ’nce
toplam12 adet ihalegerçekle tirildi.

“Osmanlı Mahallesi” yeniden
in aa ediliyor…
Konuylailgili kamuoyunabilgi veren stanbul
B y k ehir BelediyeBa kanı Kadir Topba ,
S leymaniyeb lgesini ç k nt alanı olmak-
tankurtarmanınadımını attıklarını veb lge-
nin Osmanlı’daki gibi T rk Mahallesi olarak
aya a kalkmasını sa lamaya çalı tıklarını
s yledi.
stanbul’da 1 milyon 600 bin bina bulundu-
unu ve bunların ço unlu unun mimari

açıdan içler acısı g r nt de bulundu unu
dilegetirenKadirTopba , “Bubinalarınka-
çından etkileniyoruz? Her birinin mimarı
var, bizleryaptık!Hangimizmesle imizadı-
na bu yapılara m dahalede bulunduk, bu
yanlı dedik? ehrinbuhalegelmesindebe-
lediyeler, sanatk rlar ve mimarlar olarak
bizler sorumluyuz. Mimar Sinan’ın torunla-
rı, meslekta ları olan bizler bir ona, bir de
kendimizebakmamız lazım” dedi.
"Ah ap bizimkimli imiz veki ili imizdir.
Bized eng rev debuyapıları tekraraya a
kaldırmaktır. Bu proje stanbul'un yeniden
canlanı ının bir ba langıcı olacaktır diyen

Ba kan, S leymaniyeprojesini çyıl içinde

bitirmeye çalı acaklarını ve S leymani-
ye’denba kaZeyrek, Üsk dar, Ey p, Kasım-
pa a veAdalar’daki t m ah ap binalara da
sahip çıkılarak kurtarılması gerekti ini be-
lirtti. Koruma Kurulu’nun tatbikat projele-
rini onaylamasının ardından S leymani-
ye’deki uygulamaçalı malarınadaçok hızlı

bir ekildeba layacaklarını belirtenBa kan
Kadir Topba , S leymaniye’de y r t len
kentseld n mçalı masınıngeçkalınmı
bir proje oldu unu vurgulayarak, “Üniver-
sitelerimiz ve kurumlarımız bug ne kadar
Tarihi Yarımada ile ilgili tespit ve envanter
çalı maları yaptılar, amamaalesef hergeçen
yıl bu çalı maların yenilenmesi gerekiyor.
Biz g reve geldikten sonra zellikle, acilen
Tarihi Yarımada’nın, ‘Koruma Amaçlı mar
Planları’nı bitirdik. Bu planlar KorumaKu-
rulu tarafından onaylandı. Onaylanan pro-
jede verilen notların bir tanesi de envanter
çalı masınınyapılmasıydı. Çalı manın iha-
lesi yapıldı ve tarama bitmek zere. B lge-
deki antiyeçalı malarınahızlaba lanacak.
Bunun için Koruma Kurulu’nun tatbikat
projelerini onaylaması gerekiyor. Bazı dos-
yalar tamamlandı. B lgeye en kısa s rede
girmekistiyoruz. Ç nk çokgecikti vebura-
daki eserler birer birer yok oluyor” dedi.

Yapısahipleri de
yenileme yapabilecek…
Kadir Topba , S leymaniye’deki yenileme
çalı malarının bir kısmının da B y k ehir
Belediyesi’nin irketlerinden K PTA tara-
fından y r t lece ini, gerekirse TOK ’nin
dedevreyegirebilece ini ifadeederek unla-
rı s yledi; “ steyen yapı sahipleri l zel da-
resi’ndeki fondan y zde60 oranındadestek
alarak evlerini bizim nerece imiz teknikte
yapabilecek. Yanlı birde erlendirmeyapıl-
maması için bir kez daha altını çizmeliyim
ki, S leymaniye’deki tescilli yapılar, tescilni-
teliklerineuygun olarak yapılacak. Bundan
d n vermemiz m mk n de il. Bununlail-

gili yanlı de erlendirmeler yapılıyor. Geç-
mi tekorumacılıkanlayı larınafarklı fark-
lı yorumlar getirildi i için b lgede zg n

stanbul B y k ehir
Belediye Ba kanı
Kadir Topba ,
S leymaniye’deki
yenileme
çalı malarının bir
kısmının K PTA
tarafından
y r t lece ini,
gerekirse TOK ’nin de
devreye girebilece ini
ifade etti.



malzemenin yanı sıra, betonarmenin st -
neah ap kaplamalı yapılar dag rmekteyiz.
Biz buradadahabilimsel vedo rubir çalı -
maolu turmayı hedefledik. Korumaniteli-

i bulunmayanyapıları dayenidenyorumla-
yarak b lgeye uygun hale getirece iz. B y-
leceb lgenin tamamı adımadımgerçek bir
d n mya ayacak veS leymaniye, stan-
bul’un g zel semtlerinden biri olacaktır.”
B lgedeki yenilemeprojesininy r t c lerin-
den biri olan K PTA , bug nekadar S ley-
maniye’de, 180ayrı parseli maliklerinden sa-
tın aldı. Toplamalanı yakla ık 60 bin metre-
kare olan parsellerin K PTA ’a maliyeti 60
milyon YTLcivarındaoldu. K PTA , m lki-
yetindeolanparsellerden“Korunması Gerek-
li K lt r veTabiat Varlı ı” zelli indeolan-
larınr leve, restit syonverestorasyonproje-
leriyledi ertescilsizparsellerinruhsatveuy-
gulamaprojelerini hazırlıyor.Projesi tamam-
lanan parsellerin KorumaKurulu onay s re-
ci isedevamediyor. Projenin toplammaliye-
tininarsaalımı vebinalarınin ası d hilorta-
lama100milyon YTLolması ng r l yor.

S leymaniye’ de neler yapılacak?
ncelikletescilli parseller içinyerindebulu-

nan tescilli sivil mimarlık rne i yapıların,
r l vevebelgeyedayalı restit syonveresto-
rasyon projeleri hazırlanacak. S z konusu
yapıların iyi durumda olanları gerekli ona-
rımlaryapılarakkorunacak, harabehalinde-
kiler isee erkurtarılamayacakdurumdaise
mevcut yapı belgelendikten sonra yıkılarak
zg n ta ıyıcı sistemi, malzemesi vemima-

ri zellikleri aynen korunarak yeniden in a
edilecek.

uanda zerinde zg n yapısı bulunmayan
tescilli parsellerde de yeterli bilgi ve belge
ara tırmasınadayalı restit syonprojesi re-
tilerekyenidenyapımuygulaması geçilecek.
S leymaniyekentsel dokusuiçindebulunan
tescilsizparsellerde, mevcut dokuylauyum-
lu yeni konutlar tasarlanacak ve uygulana-
cak. Bu ekildeki yapıların, g n m z mi-
marisini yansıtmaları vemevcut doku için-
de uyumlu olmanın yanı sıra ayırt edilebi-
lir olmaları daamaçlanıyor. S z konusu ye-
ni yapılarınprojelendirilmesindeEmin n -
Fatih b lgeleri Koruma Amaçlı mar Pla-
nı’nda belirtilen yeni yapılanma ko ulları
esasalınacak.
Yinebu b lgedeeski eser olmayan yeni ya-

pılanmalarda; sokaktaki, zg n yapı kıstas-
larına uyulacak. Bina boyu 9,5 metreyi a -
mayacak vecephelerdetarihi yapılarlarenk
vedoku zellikleri y n ndenuyumlukapla-
mamalzemeleri kullanılacak.

stanbul’un üçüncü tepesinin Haliç’e bakan yamacında kurulan bir yer Süleymaniye.

“Demirta ”, “Hoca Gıyaseddin”, “Molla Hüsrev”, “Süleymaniye”, “Hacıkadın”, “Kalen-

derhane”, “Yavuz Sinan” ve “Sarıdemir” mahallelerinden olu an semt, adını 16. yüz-

yılın ortalarında, Osmanlı padi ahı Kanuni Sultan Süleyman’ın Haliç’i g ren bir tepe üs-

tüne yaptırdı ı ve 1557’de tamamlanan, Osmanlı dünyasının büyük mimarı Mimar Si-

nan’ın eseri olan Süleymaniye Külliyesi’nden alıyor. Semtin adını kısa sürede bütün

kente duyuran Süleymaniye Külliyesi’nin içinde ise cami, her kademeden mektepler,

medreseler, darülhadis, darü ifa, darülkurra, imaret, hamam, kervansaray-tabha-

ne, arasta ve çar ılar bulunuyor. smini almı oldu u külliyenin çevresinde geli en

semt, bu d nemden sonra stanbul’un nemli bir yerle imi olarak tarihe kazınıyor.

Süleymaniye, geçmi te de i ik d nemlerin mimari tarzlarını bir bütün halinde bün-

yesinde barındıran, kültürel ve ehircilik açısından muhte em bir üslupla yapılmı

k kleri ve bahçeleriyle g z kama tıran yerdi. Günümüzde ne yazık ki o eski dokusu-

nu koruyamayan, i alanlarında yer bulamayan bazı i letmelerin yerle ti i ve ehre

g çle gelen ki ilerin i gal etti i bir b lge konumuna geldi. Ancak stanbul Büyük ehir

Belediyesi’nin ba lattı ı restorasyon çalı malarıyla çok yakında bu konumundan kur-

tarılarak ihti amlı günlerine d ndürülecek gibi g rünüyor.

Tarihin kalbinin attı ı yer: S leymaniye
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Melen projesinde

Su sıkıntısını b y k bir lç de azaltacak olan Melen Projesi, stanbul

B y k ehir Belediye Ba kanı Kadir Topba ’ın çe itli konu malarında

altını çizdi i biçimde, “20 Ekim’de, saat ��.59”da kente ula tı.

ent halkının su konusunda içini bi-
raz olsun rahatlatan ve kentlilerin
uzun s redaha su sıkıntısı çekme-

yece inin i areti olan Melen Projesi, hizme-
tegirdi. stanbul B y k ehir Belediyesi’nin,
hembug n hemdegelece i d nerekpro-
jeler retti ininsomut bir ifadesi olanbuça-
lı manın birinci etabı çokkısabir s redeta-
mamlandı. stanbul B y k ehir Belediye
Ba kanı Kadir Topba ’ın halkay nelik yap-
tı ı açıklamalardasıksıkaltını çizdi i biçim-
de“20Ekim’de, saat 16.59”dadevreyealınan
birinci etapiçinreferandumoldu uiçin zel
bir t ren d zenlenmedi.
SaraçhaneBelediyeSarayı’ndagazetecilerin
konuyla ilgili sorularını cevaplandıran Ba -
kan Kadir Topba , Melen Projesi’nin birinci
etabının tamamlandı ını, ancak açılı t re-
ninin “seçimyasakları” nedeniylebir ba ka
tarihe ertelendi ini açıkladı. Ba kan Top-
ba , “MelenProjesi’ninbirinci etabınınaçılı
t reniyleilgili daha nce20Ekim16.59diye
tarihvermi tik.M jdeyi stanbullularaveri-
yorum ki, s z m zde durduk. Melen Ça-
yı’nın suyu zamanında stanbul’a geldi. Biz
açılı tarihini referandumdançokdaha nce
ilanetmi tik, referandumunbirg nsonrası-
na denk gelmesi nedeniylebu co kuyu hep
birliktedahasonraya ayaca ız” dedi.

Çalı mada boru d emesi 18 Ekim’debiti-
rildi. Elektrikdonanımları vetrafoba lantı-
larının da yapılmasının ardından projenin
birinci etabı tamamlandı. D enen borular-
da test çalı maları da yapıldıktan sonra 20
Ekim’desu merli Barajı’na akıtıldı. T ren
isedaha sonra belirlenecek bir tarihteBa -
bakan, ÇevreveOrman Bakanı veDS yetki-
lilerinin katılımıylayapılacak.

Melen’den stanbul’a g nde
750 bin metrek p su gelecek
Yakla ık 750 milyon YTL’yemal olacak Me-
len projesiyle stanbul’ag nde750bin, yılda
268milyonmetrek psusa lanacak. lketap-
tasa lanacaksu, stanbul’daki barajlarınve-
riminin y zde26’sınatekab l ediyor. Proje-
nint metaplarınıntamamlanmasıylabirlik-
teyılda1 milyar 180 milyon metrek p su te-
minedilerek stanbul’un2040yılınakadarsu
ihtiyacı kar ılanmı olacak.
Projenin20Ekim2007tarihineyeti tirilme-
si içinherg nortalama500–600metreboru
d enerek birinci etap için 11 ayrı noktada
çalı mayapıldı ve105kilometrelikboruhat-
tı tamamlandı.Yo un ekildes rd r lença-
lı ma kapsamında, reg lat r (d zenleyici),
pompaistasyonu, terfi hattı veterfi deposu-
nun yapımı bitirildi. Sistemeenerji verecek

trafo merkezi, enerji nakil hattı ve idarebi-
nası dakısas redetamamlandı.Çalı malar-
da2bin500’ n zerindeki i g rev aldı.Pro-
jeiçing ncel fiyatlarla2007yılınakadar500
milyon, 2007’den bu yana 750 milyon YTL
harcamayapıldı. Yılsonunakadar da65mil-
yon YTLharcamayapılması ng r l yor.

“Bo az Geçi Hattı ” ile Melen
suyu Avrupa Yakas ’nda
B y k ehirBelediyesi SK ,MelenÇayı’ndan
“Ye ilçay Reg lat r ” aracılı ıyla merli
Barajı’naalınansuyunAvrupaYakası’naula-
abilmesi için stanbul Bo azı tabanından

Bo azgeçi hattı in asınas ratledevamedi-
yor. tamamlandı ındaMelen, stanbul’un
AvrupaYakası için deyeni içmesuyu kayna-

ı olacak.
Sarayburnu-Salacakarasınain aedilen Bo-

az Geçi Hattı Projesi’nde 16 bar basınca
dayanıklı, 1200 milimetre çapında d nya-
nın en kalın boruları kullanılıyor. Projenin
hayata geçi s resi de d nyada benzer uy-
gulamalar arasında rekor sayılabilecek za-
manda tamamlanıyor. Sarayburnu-Salacak
saleHattı’nın in ası için Bo az tabanında

1.850metrelikkazı yapıldı. Her biri 110mi-
limetrekalınlı ında, 13metreuzunlu unda
ve yakla ık 5 ton a ırlı ında olan borular,

mutlu son

K
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Sarayburnu’nda kayna ı yapılarak denizin
altından Salacak’açekiliyor.
Toplam32milyon111binYTL’yemalolacak
projenintamamlanmasıylaAvrupaYakası’na
g nl k300binmetrek psuyunula tırılma-
sı hedefleniyor. merli’den gelen su, Bo az
Geçi Hattı projesi kapsamında in a edil-
mekteolanbirbirineparalel iki isalehattıyla
Avrupa Yakası’ndaki M nzevi veBahçeliev-
ler depolarınaula acak. BuradandaAvrupa
Yakası’nın ihtiyacını kar ılaması amacıyla
ehrepompalanacak. Mevcut isalehattının

yanınain aedilenyeni Bo azGeçi Hattı ile
birlikte, Anadolu Yakası’ndan AvrupaYaka-
sı’naula tırılansumiktarı 600binmetrek -
peçıkacak. Bu miktar 4 milyon n fusun su
ihtiyacınatekab l ediyor.

Ya ı lar barajlar y kseltiyor,
ama tasarrufa devam…

teyandan stanbul’dasong nlerdeya anan
sa anak ya ı lar barajlardaki su seviyesini
y kseltmeye ba ladı. 14 Ekim’de ise stan-
bul’dametrekareye105kgya ı d erekbir
rekor gerçekle ti. Bu ya ı uzun yıllar orta-
lamasının 1,5katı olarak kayıtlarageçti. Uz-
manlarya ı ların n m zdeki g nlerdede-
vametmesi, yeraltı suları vederelerin baraj-
laraakması halindesurezervinin artaca ını
ifade ediyor. Ancak B y k ehir Belediyesi
SK ’denyapılanaçıklamalarda, sutedarikiy-

le ilgili çalı maların devam etti i ifadeedi-
lirken, ya ı lar nedeniylevatanda ın tasar-
ruf tedbirlerini eldenbırakmaması isteniyor.

Kentin su sıkıntısını
nemli lç de

azaltacak olan Melen
suyunun kısa s rede
kente getirilmesi
amacıyla yo un bir
çalı ma ba latıldı.
�� ayrı noktadan
y r t len projede 2
bin 500’ n zerinde
ki i g rev aldı.
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Hız kesmeden
dev yatırımlara
Altyapı, ula ım, çevre sorunlarını gidererek “adına yara ır bir kent olu turma” amacıyla hareket eden

stanbul B y k ehir Belediyesi, 2008 yılı yatırım planını ve b tçesini yaptı. Yatırım planına ait i lere ve

b tçeye bir g z atıldı ında, stanbul B y k ehir Belediyesi’nin geçen yıllarda oldu u gibi n m zdeki

sene de dev yatırımlara imza ataca ı anla ılıyor.

d e v a m . . .



fusitibariylebirçokAvrupa lkesi-
nintoplamındandahab y kbir e-
hir stanbul.Hergeçeng ndeb y -

meye, daha fazla n fusu b nyesinekatmaya
devamediyor. ehir b y d kçe, ortayaçıka-
bilecek olası sorunların n ne geçmek için
alınması gereken nlemlerinveyapılması ge-
reken yatırımların oranı dafazlala ıyor. B -
y k ehirBelediyesi,dahaya anabilir,ça da
ve gelece in stanbul’unu gerçekle tirmek
için 2008 yılında 827 yatırım için toplam 5
milyar 181 milyon YTLharcamayı planlıyor.
Yapılacak yatırımların y zde52,6 sı ula ım
için harcanacak. Ula ımaayrılacak payın da
en nemli kısmı raylı sistemçalı malarında
kullanılacak.
stanbul B y k ehir Belediyesi, içinde b -

y k yatırım hamlelerini barındıran “2008-
2010 YatırımPlanı ve2008 Uygulama Prog-
ramı”nı hazırladı. stanbul’un gelecekvizyo-
nunu ekillendirecekyatırımlarlailgili prog-
ram, BelediyeMeclisi’ndeg r lerekkara-
ra ba landı. Bu programa g re, 2008 yılı
içinde521 adedi proje(y zde63), 306 adedi
ise et t-proje (y zde 37) grubunda olmak

zere toplam 827 adet yatırım yapılması
planlanıyor.

Yeni yatırımlara rl kta…
2008yılında5milyar 180milyon 926bin YTL
ayrılan yatırımların projegrubunda yer alan
521’i için 4 milyar 860 bin 254 bin YTL, et t-
projegrubundaki 306’sı içinde320milyon672
binYTLharcamayapılması planlanıyor.Yapı-
lan planlamaya g re, 2008 yılı yatırımharca-
malarının 2 milyar 676 milyon 965 bin YTL’si
devam eden, 2 milyar 503 milyon 961 bin

YTL’si deyeni yatırımlar için harcanacak.
Projegrubundaki yatırımların138tanesi de-
vam eden yatırımlardan, 383 tanesi iseyeni
yatırımlardan olu uyor. Et t-projeyatırım-
larının 63’ devameden, 243’ iseyeni yatı-
rımlar.Bunag reb tçenin626’sını yeni yatı-
rımlar, 201’ini de devam eden yatırımlar
olu turuyor.

Yatırımların toplammaliyeti
18.2 milyar YTL!
Yapılacak olan 827 adet yatırımın toplam
maliyeti 18 milyar 200 milyon 155 bin YTL.
Bu yatırımlar için 2007 sonuna kadar 2
milyar 265 bin 354 YTL harcama yapılma-
sı planlanırken, 2008 yılı programında ise
toplam 5 milyar 180 milyon 926 bin Y TL
harcama ng r l yor.
S zkonusuyatırımlara2009’da5milyar 300
binYTLve2010’dadayakla ık3milyarYTL
olmak zereson çyıl içindetoplam13mil-
yar 404milyon YTLharcamayapılacak. Bir-
kaçyıl içinde stanbul’un sorunlarını b y k
lç deç zmeyi planlayan B y k ehir Bele-

diyesi’nin yatırımlarında aslan payı iseyine
ula ımaayrıldı.

Yatırımların y zde 52,6’s
ula ıma…
stanbul B y k ehir Belediyesi 2008yılında

yatırımların y zde52,6’sını ula ıma ayırdı.
Ula ımsekt r kapsamındayapılacakiskele
veliman, kav ak veyol d zenlemeleri, met-
ro, tramvay in aatı, t nel, k pr in aatları
için yakla ık 2 milyar 724 milyon 648 bin
YTL ayrıldı. Bu yatırım tutarının 1 milyar
790bin505binYTL’si devamedenprojelere,

N



934 milyon 143 bin YTL’si deyeni yatırımla-
raharcanacak.
Ula ıma 2008-2010 yıllarınada toplam 8
milyar 729 bin 920 Y TL yatırım yapacak
olan B y k ehir Belediyesi, 2008 yılı yatı-
rımları için 177 milyon YTL dı kredi kul-
lanacak. Bunun 175milyon YTL’likb l m
stanbul Metrosu Kabata -Be ikta -Meci-

diyek y-Ka ıthane-Alibeyk y-Gaziosman-
pa a-Tekstilkent-Mahmutbey arası in aat
veelektromekanik i leri için harcanacak, 2
milyon Y TL'lik b l m ise kentsel d n -

m uygulamalarına d n k projeler için
kullanılacak.

2008’de ba lanacak raylı
sistemler ve t nel yollar
stanbulB y k ehirBelediyesi’nin“2008Uy-
gulama Programı”na g re, n m zdeki yıl
Bakırk y-Beylikd z HafifMetrosu,Kabata -
Be ikta -Mecidiyek y-Ka ıthane-Alibeyk y-
Gaziosmanpa a-Tekstilkent-Mahmutbey
Metrosu veelektromekanik i leri, Üsk dar-
Altunizade-Ümraniye-Dudullu Hafif Metro
Hattı veelektromekaniki leri yapılacak.Ayrı-
ca Yenikapı veAyaza a istikametindeçalı -
maları hızladevameden stanbulMetrosu’nda
da in aat elektromekanik i leri devamede-
cek.

stanbul yeni metro araçlar ve
darbe emicilerle tan acak

teyandan, ula myat r mlar çerçeve-
sinde140 milyon 400 bin YTL’lik d kre-
di ile68 adet metro arac , 258 milyon YTL
d kredi ilede70 adet muhtelif metro ve
tramvay arac sat n al nacak. 2008’de s-
tanbul genelindeki toplu ula msistemini
yeniden ele alacak olan B y k ehir Bele-
diyesi, toplu ula mbilgi sistemi kurulma-
s , toplu ula m n izlenmesi vedenetimi
için yakla k 13 milyon Y TL harcayacak.
B y k ehir, 2 milyon Y TL yat r mla yol
g venlik bariyerlerine darbe emiciler de
yerle tirecek.

Çevreye ve k lt r
yatırımlar na devam…
2008-2010YatırımPlanı'ndaB y k ehirBe-
lediyesi’nin23projeiçintoplam8milyar388
milyon476binYTLdı kredi kullanması n-
g r ld . Dı kredi kullanılacakyatırımların
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Ula ım sekt r
kapsamında yapılacak
iskele ve liman,
kav ak ve yol
d zenlemeleri, metro,
tramvay in aatı, t nel,
k pr in aatları için
yakla ık 2 milyar 724
milyon 648 bin YTL’lik
b tçe ayıran stanbul
B y k ehir
Belediyesi, kentin
ula ım sorununu
ç zmeye kararlı
oldu unu bir kez daha
kanıtlıyor.



ço unuraylı sistemlerolu tururken, kentsel
d n mkonutları in aatı için de150 mil-
yon YTLdı kredi kullanılacak. Yatırımpla-
nında stanbul genelindeaçıkg steri alanla-
rı, fuaralanları, kongremerkezi, k lt rmer-
kezi, k t phane, m ze, e lenceparkı, yat li-
manı et t projelerininhazırlanması dabulu-
nuyor.
2008’de ba lanacak yeni projeler arasında
FloryaBotanikParkı, Karde ehirlerParkı,
Beykoz Akvaryum veBotanik Bahçesi yapı-
mı dayer aldı. B y k ehir Belediyesi ayrıca
22milyonYTL’likdı krediyle stanbulgene-
lindeDo alAfetlerE itimparkları in aede-
cek vebu yatırımlar 2010 yılına kadar s re-
cek. Yatırım planına g re Harbiye Kongre
Merkezi için 220 milyon YTL harcanacak ve
çalı ma 2009’da tamamlanacak. Bir nceki

d nemtemeli atılan FloryaAkvaryum n a-
atı’na2008yılında51milyonYT harcamaya-
pılırken, stanbul’un çe itli b lgelerindeki
tarihi eserlerin dı cephelerinin aydınlatıl-
ması için 20milyon YTLkaynak ayrıldı.



eg zels ylemi b y klerimiz:“Ma-
rifet iltifatatabidir”. yledirgerçek-
ten, ba arılı çalı malar veba arılı

ki iler d nyanın neresindeolursaolsun tak-
dir toplar, de er kazanır. stanbul B y k e-
hir BelediyeBa kanı Kadir Topba da g re-
vegeldi i g nden buyanaimzasını attı ı i -
lerlehem stanbullularıng nl ndeyeredindi
hemdeT rkiye’deki di er illere rnek g ste-
rilenperformanssergiledi.Ba kan’ınyaptı ı
çalı malar uluslararası arenada da hayli ilgi
çekti. B ylesi birba arı grafi i, sadece stan-
bulluları de il, T rkiyetoprakları zerinde
ya ayan herkesin gurur duyaca ı bir unvan-
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Ba kan Topba ,
d nyabelediyelerinin ba ında

N

Ba arı, takdir edildi i s rece motivasyon sa lar. stanbul

B y k ehir Belediye Ba kanı Kadir Topba ’ın g reve geldi i

g nden bu yana y r tt çalı malar, sadece stanbul ve

T rkiye’de de il, d nya çapında da takdir g r yor. Ba kan Top-

ba ’ın, D nya Birle mi Kentler ve Yerel Y netimler (UCLG) Te ki-

latı’na ba lı 300’ a kın yenin oybirli iyle e ba kanlı a seçilmesi

de bunu kanıtlıyor.



lataçlandırıldı.
stanbulB y k ehirBelediyeBa kanı Kadir

Topba , G ney Kore’nin Jeju adasında d rt
g n s ren D nyaBirle mi Kentler veYerel
Y netimler Te kilatı’nın (UCLG) 2’nci Kon-
gresi sonrasındayapılan D nyaKonseyi top-
lantısında,oy birli iyled nyabelediyelerinin
ba ınagetirildi. D nyaBirle mi Kentler ve
YerelY netimlerTe kilatı 2.Kongresi’ninana
konusu“De i enKentlerD nyamızı Y nlen-
diriyor” olarakbelirlenmi ti.
Kongre’nin son g n UCLG Genel Kuruluve
UCLG D nyaKonseyi toplantıları yapıldı ve
2007-2010d nemi g rev yapacaky neticiler
seçildi. Ba kan Topba , Çin Belediyeler Bir-
li i, Amerikan Kentler Birli i, Endonezya
Belediyeler Birli i, Filistin Yerel Y netimler

Birli i, T rkiyeBelediyelerBirli i,Barselona
Belediyesi, BursaB y k ehirBelediyesi, Di-
yarbakır B y k ehir Belediyesi, Eriha, Ka-
zan, MontrealveVenedikbelediyeleri gibi çe-
itli kıtalardan ve lkelerden yerel y netim-

lerceaday g sterildi. UCLG D nyaKonseyi,
Ba kan Topba ’la birlikteParis, Johannes-
burg(G ney Afrika), Quito (Ekvator) veGu-
angzu(Çin) belediyeba kanlarını dae ba -
kan olarak seçti.
Ba kan Topba , e ba kan seçildikten sonra
yaptı ı konu mada, UCLG’nin, yerel y ne-
timleradınaBirle mi Milletler,AvrupaBir-
li i veOECDgibi uluslararası kurulu larnez-
dindetekme rutemsilci oldu unus yledi.
UCLG, her çyılda bir D nya Kongresi d -
zenleyerek, d nyadayerely netimalanında-

ki geli meleri de erlendiriyor vetartı ıyor.
kinci D nyaKongresi’ndeyakla ık2bin500

seçilmi veatanmı yerely netici,akademis-
yenler,sivil toplumkurulu ları ve zelsekt r
temsilcileri bir araya geldi. Toplantılarda
mevcut politikalar g zden geçirildi ved nya
yerely netimleri içinyeni politikalarbelirle-
nerek,sorunlaraortakvekalıcı ç z mlerbul-
makamacıylaçok nemli adımlar atıldı.

Yerel y netimlerin ortak sesi: UCLG
Dünyanın en eski belediye birli i olan Uluslararası Yerel Y netimler Birli i (IULA) ve

Dünya Birle mi Kentler Federasyonu (FMCU-UTO), 1996’da stanbul’da düzenlenen

Habitat II. Konferansı’nda ba layan uzun bir süreç sonucunda, aralarına

METROPOLIS–Dünya Büyük ehirler Birli i’ni de alarak, Dünya Birle mi Kentler ve

Yerel Y netimler Te kilatı (UCLG) adı altında birle mi lerdi. Genel merkezi spanya’nın

Barselona kentinde olan Dünya Birle mi Kentler ve Yerel Y netimler Te kilatı, Ocak

2004’te faaliyete geçti ve dünyanın en büyük ve etkin yerel y netim birli i oldu.

Te kilat temel amacını, “demokratik yerel y netimlerin birle ik sesi ve dünya lçe inde

savunucusu olmak, yerel y netimlerle, uluslararası topluluk ile i birli i yapmak, de er-

lerini, amaçlarını ve çıkarlarını korumak” olarak belirledi. stanbul Büyük ehir Belediye

Ba kanı Kadir Topba , Mayıs 2004’te yapılan UCLG Kurulu Kongresi’nde Dünya Ba kan

Vekili ve UCLG-MEWA Ba kanı seçilmi ti. Ba kan Topba , g revi sırasında, Ortado u ve

Batı Asya b lgesindeki yerel y netimleri, ba ta Birle mi Milletler ve Avrupa Birli i

bünyesinde olmak üzere, uluslararası toplantılar ve faaliyetlerde ba arıyla temsil etti.

Ba kan Topba , e
ba kan seçildikten
sonra yaptı ı
konu mada,
UCLG’nin, yerel
y netimler adına
Birle mi Milletler,
Avrupa Birli i ve
OECD gibi
uluslararası
kurulu lar nezdinde
tek me ru temsilci
oldu unu s yledi.



stanbul B y k ehir Belediyesi,
CendereVadisi veK ıthaneDere-
si çevresiyle K ç kçekmece G -

l ’n n çevresinde, kentsel d n m çalı -
malarını ba lattı. CendereVadisi’ndeki bo-
zuk yapıla mavefabrikaatıkları nedeniyle
meydana gelen kirlili i ortadan kaldıracak
d zenlemeler için projeyarı ması açan B -
y k ehirBelediyesi, K ç kçekmeceG l ve
çevresindeki d zenlemeler için hazırlanan
projeyi onay için Koruma Kurulu’na suna-
cak.
Konuylailgili bas n aç klamas nda, Ka t-
haneDeresi’nin deyer ald CendereVadi-
si’nde birtak m sanayi kurulu lar n n za-
manzamany ksekmaliyetbahanesiylefiltre-
lerini ve ar tmalar n çal t rmadan de-
arjlar yapt nadikkat çeken stanbul B -

y k ehir Belediye Ba kan Kadir Topba ,
“Geçmi te‘Sadabad’ ismiyle stanbul’unçok
nemli mesirealanlar ndanbiri olanKa t-

haneDeresi’nin çevresindeart k sanayi ol-
mayacak. Buras ehrimizinen nemli mer-
kezlerinden biri h linegelecek” dedi.
Kolay vek sayol oldu u için eskiden sanayi

tesislerininsukenarlar nakuruldu unadik-
kat çeken Ba kan, K ç kçekmeceG l ’n n
bu duruma verilecek en iyi rnek oldu unu
belirtti. Had mk y’ n K ç kçekmece G -
l ’n en çok kirleten sanayi b lgesi oldu u-
nun alt n çizen Kadir Topba , “Irmaklara
ve derelere at k su boca ediliyor. Ne kadar
m dahaleetsek deyeti ilemiyor. Sanayi l-
kemiz içingerekli elbette, amatesiskurulur-
ken ar tmas dam kemmel biçimdeyap l-
mal . B y k ehir Belediyesi olarak bu t r
yanl laram samaham zyok, bundanson-
ra da asla olmayacak. K ç kçekmece G -
l ’n n do u k sm n n kolekt rlerleb t n
ku aklamalar yap ld . Oradabir grampis
su, g legitmiyor. Ambarl ’da ileri derecede
biyolojik ar tmatesisi için ihaleyapaca z.
Buteknolojikar tmaylaK ç kçekmeceG -
l tamamenat ksus k nt s ndankurtar -
lacak” dedi.

K ç kçekmece’de

“d n m” ba lıyor…
stanbul B y k ehir BelediyeMeclisi, Ekimayı
toplantılarında, projesi uluslararası bir yarı -
maylaolu turulan“K ç kçekmece ç-Dı Kum-
salAlanı”d zenlemesini,“KentselYenilemeAla-
nı”olarakkabuletti.Proje,KorumaKurulu’nun
onayınınardındanhayatageçecek. stanbul B -
y k ehir Belediyesi, geçen yıl “K ç kçekmece-
Avcılar ç-Dı Kumsal Alanı Kentsel Tasarım
Projesi” için uluslararası yarı maaçmı veya-
rı mayı nl mimarKenYeangba kanlı ında-
ki ekipkazanmı tı.Anaamacı çevreyleilgili sos-
yal, fizikselveekonomikaçıdanmaksimumfay-
dasa lamakolanprojede, toplumsalvek lt rel
yapıyı g z n nealan,aynı zamandaçevreyedu-
yarlı, dengeli bir yapılanma neriliyor.
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Sa lıklı bir çevre
için bir adımdaha...

stanbul B y k ehir Belediyesi’nin kenti yeniden

yapılandırarak sorunlardan arındırma çalı maları

devam ediyor. K ç kçekmece G l ve Ka ıthane

Deresi çevre d zenlemeleri de bu amaçla

uygulamaya alınıyor.



umhuriyet co kusubuyılbirba ka
ya andı stanbul’da. zleyenleri b -
y leyeng sterilerin ihti amı birkez

dahag zler n nesermekisteyenB y ky e-
hir Belediyesi, stanbul Foto raf veSinema
Amat rleri Derne i ( FSAK) ile i birli ine
girerek, foto rafçılara y nelik bir yarı ma
d zenledi. Yarı ma, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nda, 20.00-21.00 saatlerinde, Kız
Kulesi veBo az K pr s arasındagerçekle-
en ses, ı ık ve hava-

i fi ekg sterilerinin co kusunugelece eta-
ımayı ve g rsel bir bellek olu turmayı

amaçlıyor.
Amat r veprofesyonel foto rafçıların katıl-
dı ı yarı maya son katılım 13 Kasım 2007
olarak belirlendi. Herkeseaçık olan vekatı-
lımiçinherhangi bir bedelin talepedilmedi-

i yarı manın sonucunda birinci gelen ese-
rin sahibine 3 bin YTL, ikinciye 2 bin 500
YTL, ç nc ye ise 2 bin YTL para d l
sunuldu. Yarı mayakatılan foto raflar ara-
sında yapılan de erlendirmeneticesinde s-
tanbulB y k ehirBelediyesi zel d l ’n
alan esere 1500 YTL verilecek. Yarı mada
mansiyon d l kazanan foto rafçı ise1000

YTL ile d llendirilecek. stanbul B y k e-
hir Belediyesi, dereceyegiren t m foto raf-
ları kendi ar ivindemuhafaza ederken ser-
gilenmeyede erg r lenlerinfikirhakları da
d hilolmak zeret mhaklarını deyereksa-
tın alacak. S z konusu eserler, B y k ehir
Belediyesi’ninkendi b nyesindehazırlayaca-

ı ajanda, takvim, afi , poster, alb m, kata-
log ya da web sitesindefoto rafçının adıyla
birlikteyayınlanacak.

Cumhuriyet co kusu
foto raflarayansıdı
Bu yıl �9 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı sokaklarda kutlayan,

zellikle de Bo az’daki g sterileri izleyenler unutulmaz anlar

ya adı. stanbul B y k ehir Belediyesi, bu co kunun

l ms zle tirilebilmesi amacıyla FSAK ile birlikte foto rafçılara

y nelik bir yarı ma d zenledi.

C



zlerce ya lı insanın yolunu aynı
yerde kesi tiren bir kurum Dar -
laceze. Ortak mek ndabirçok eyi

payla an, ya amlarının bir d nemini bir-
likte geçiren ya lılar, aslında hayata nasıl
da sıkı sıkıya ba lı olduklarını bir kez da-
hag sterdiler. stanbul B y k ehir Beledi-
yesi’neait Kayı da ı Dar lacezeM d rl -

’ndeik met eden 130 sakin, son aylarda
ter r nedeniyle ya anan geli meler kar ı-
sında ya adıkları z nt n n bir ifadesi
olarak maddi açıdan k ç k, ama manevi
açıdan de eri hiçbir ekilde lç lemeyecek
bir kampanyaya imza attı. Bir televizyon
kanalının ehit olan askerlerin aileleri için
d zenledi i kampanyaya katılan sakinler
herkese rnek olacak, manidar bir yardım-
dabulundu. Artan ter r olaylarını t mT r-
kiye’ylebirlikte z lerek takip eden Kayı -
da ı Dar laceze sakinleri, “Ter rle M ca-
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Rakamda k ç k,
maneviyatta b y k destek

Kayı da ı Dar laceze M d rl ’nde kalan 130 ya lı, lkede ya anan sorunlara duyarsız

kalmadıklarını kanıtlarcasına bir kampanya d zenledi. ehit ailelerine yardım etmek

amacıyla aralarında para toplayan Dar laceze sakinleri, “Ter rle M cadele

Kahramanlarına Destek Kampanyası”na 1000 YTL’lik yardımda bulundu.

dele Kahramanlarına Destek Kampanya-
sı”na1000YTLba ı tabulundu. Cep harç-
lıklarından keserek kendi aralarındatopla-
dıkları 1000 Y TL ile kampanyaya katılan
Dar lacezeliler, milletçetek y rek olmanın
ne demek oldu unu dosta, d mana g s-
terdi.
Her ehit haberini a layarak izledi ini s y-
leyen Dar lacezeZ mr t Sitesi sakinlerin-
den 79 ya ındaki Mehmet S reyya Tanrı-

kut, “Milletçeb l nmez bir b t n oldu u-
muzu ba ı ları toplarken daha iyi anla-
dım” diyerek duygularını dile getirdi. Be
yıldır Kayı da ı Dar laceze M d rl
G ven Sitesi’ndeya amını s rd ren 72 ya-
ındaki Ay ePars, mevcut durumkar ısın-

daki hislerini us zlerleaktardı “Onlar bi-
zimdeevlatlarımız, haberleri izledikçey -
reklerimiz parçalanıyor. Azıcık olsa da bir
katkımız olduysa ne mutlu bize.” Konu -
ması sırasında g zya larını tutamayan 71
ya ındaki Yılmaz Bozkurt ise“Onların ya-
nındaolmaktan gurur duyuyoruz, ehitle-
rimizin ruhları ad olsun. Yıkılmaz bir mil-
let oldu umuzu herkesg recektir” dedi.

Y



eçmi te pek çok filmin yapımcılı-
ını ve y netmenli ini yapan Ka-

yı da ı Dar laceze sakini Birol
I ın, senaryosunu dar laceze tesislerinde
kalemealdı ı “Ramazan’daG zya ları” ad-
lı sinemafilmininçekimleri içinsetlered -
n yaptı. Birol I ın, ba rol oynadı ı fil-
min y netmenli ini dekendisi stlendi.
Dar laceze’yegeldikten kısa bir s resonra
kendini toparlayıp hayata daha sıkı sarılan
Birol I ın, nceDar lacezeZ mr tSitesi’ne
yerle tirildi. Ye ilçamemekçisi I ın, Dar -
laceze’deki odasında senaryo çalı malarına

Dar lacezeli y netmen

“motor” dedi…
Bir zamanlar Ye ilçam

sokaklarını ar ınlamı tı. Yıllar,

herkesi ve her eyi oldu u gibi

onu da yordu. Dar laceze’de

kalmaya ba ladı. Ama

ya amdan “elini” çekmedi.

Y netmen Birol I ın, ba rol nde

de oynadı ı “Ramazan’da

G zya ları” filminin çekimi için

kamera arkasına geçti.

yeniden ba ladı. “Anneler Kirletilemez”,
“Kurban”,“HayatınRengi”, “Ç pl kteDo an
Allah kı”, “Be Vakit” ve“Abdest” olmak
zere altı senaryo kaleme alan Birol I ın,

2007 yılı ba ında, Kayı da ı Dar laceze
M d rl tarafındanhayatageçirilen“Ya-
am Evleri” projesi kapsamında Beyo -

lu’nda bulunan Ya am Evi’neyerle tirildi.
Yeni evineyerle tiktensonra,kendi hayathi-
k yesini konu alan “Ramazan’da G zya la-
rı” isimli senaryoyuyazan I ın, buprojenin
filmçekimleri için kamera kar ısına geçti.
Y netmenli ini veba rol n Birol I ın’ın

yaptı ı filmde sanatçıya Nuri Tek, ehnaz
Dilan veHalit Sunal e liketti.
Birol I ın, hayattahiçbir ey içingeçolma-
dı ının ve her t rl sıkıntı ve zor ko ula
ra meninsanın inanırsaçok eyleryapabi-
lece inin rne i oldu. Dar lacezelilerken-
di içlerinden çıkarak b t n insanlar için
dersolacak ba arı g steren sanatçıyla gu-
rur duyduklarını dilegetirdi.

G



aranlıkbirodada, st ne stl kg z-
leriniz siyah bir bantla rt l yken
hareket etmeyeçalı ın.Nehisseder-

siniz?Busoruyaverilecekçe itli yanıtlarvar.
Ama o yanıtların hiçbiri hayatları boyunca
karanlıktaya amakzorundaolan g rmeen-
gellilerin ya adıklarıyla rt emez. Siz g z-
lerinizi açtı ınızandatekrarı ıklabulu abi-
lirsiniz,onlarsabu ansasahipde ilneyazık
ki... Ama bu hayatın sonu de il elbette. te
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stanbul B y k ehir Belediyesi

S M, nemli bir projeye daha

ev sahipli i yaptı. Bu alandaki

yeni geli melerin, yeni fikirlerin

ve rehabilitasyon y ntemlerinin

de i ik co rafyalarda ya ayan

g rme z rl lere aktarılması

amacıyla Amerika’da hayata

geçirilen “Futures in Blindness

Project / K rl n Gelece i

Projesi” e itimleri, S M’ n

Çiroz z rl ler E itim ve

Rehabilitasyon Kampı’nda

verildi.

bugerçekten yolaçıkan stanbul B y k ehir
Belediyesi’neba lı kurulu lardan S M, l-
kemizdeki g rmeengellilerin ya amını ko-
layla tıracakbirprojeyeimzaattı.Geçti imiz
aylarda, S M’ n Çiroz z rl ler E itimve
RehabilitasyonKampı’nda “FuturesinBlind-
nessProject /K rl nGelece i Projesi” e i-
timleri verildi.

z rl ler M d rl ’n n koordinasyonun-
da, Beyazay Derne i ve Amerikan Blind

Corpskurulu unun katılımlarıyla gerçekle-
en “K rl n Gelece i Projesi”nin tanıtım

toplantısı yapıldı. Çiroz z rl ler E itimve
RehabilitasyonKampı’ndad zenlenenprog-
rama stanbul Milletvekili Lokman Ayva, s-
tanbulB y k ehirBelediyesi GenelSekreter
Yardımcısı Muammer Erol, Sa lık veSosyal
Hizmetler DaireBa kanı Dr. Mehmet Yıldı-
rım, z rl ler M d r Bekir K ksal, Beya-
zay Derne i yetkilileri ileT rkiye’nin farklı
yerlerinden gelen z rl ler katıldı.

Bu e itimle g rme z rl ler
ba ms zla acak
stanbul B y k ehir Belediyesi ve Beyazay

Derne i’ne te ekk r ederek konu masına
ba layan projeekibi ba kanı Michael Floyd,
Amerika’danburayayeni geli tirileny ntem-
leri payla mak için geldiklerini belirterek,
“Eski y ntemler,k rlerinçevresindenba ım-
sız ya amasınaolanak tanımıyordu neyazık
ki. Bizler verdi imiz e itimleonların reti-
me geçmelerini ve daha ba ımsız bir hayat
ya amalarını sa lamayı hedefliyoruz. Ama-

K

Karanlıkta
yazmayı renmek…



cımız bildiklerimizi T rkiye’nin k lt r ne
uyarlayarak buradaki g rme z rl lerin ba-

ımsızla malarına destek olmaktır” dedi.
T rkiye’de g rme z rl lere hizmet veren
merkezsayısınınçokyetersizoldu unubelir-
ten Floyd, “Amerika’da 270 milyon ki iye87
merkez hizmet verilirken, 70milyonluk T r-
kiye’debusayınınsadeceiki oldu unu ren-
dik. K rleredaha fazla hizmet verilebilmesi
için yeni merkezlerin kurulması gerekiyor”
diyerek konunun nemine dikkat çekti.

Floyd, “Hepimiz Amerika’daçalı ıyoruz. Se-
nelik izinlerimizi kullanarak T rkiye’yegel-
dik. Bizler bu i ten parakazanmıyoruz. G -
n ll olarakb ylebirolu umuniçindeyeral-
dık. Her arkada ımızın bukonuda30-35yıl-
lık deneyimi var. Bildiklerimizi payla arak
buradaki insanlara faydalı olmak istiyoruz”
dedi. Yakla ık iki saat s ren programın so-
nundaprojeekibine z rl lerM d rl ta-
rafından te ekk r plaketi verildi.
ki haftas rene itimlerdekatılımcılarabas-

ton e itimi, kabartma alfabesi (Braille) ve
bilgisayar gibi teknik konuların yanı sıraya-
amteknikleri dersleri deverildi. neyeip-

li in nasıl geçirilece inden ayakkabı boya-
maya,mangalyakmaktankahveyapmayaka-
dar hayatın içindeolan birçok eyin retil-
di i “Ya am Teknikleri Dersleri”yleg rme

z rl lerinçevrelerindenbirazdahaba ım-
sız hareket edebilmelerinin sa lanması
amaçlandı. G rme engeli olmadı ı halde
programakatılanlar isee itimleremasketa-
karak dahil oldu. D rd g rme z rl top-
lam altı ki iden olu an projeekibi tarafın-
dan verilen e itimlereg rme z rl ler için
çalı an ki i vee itimcilerin yanı sırag rme
engelli 40ki i katıldı.

neye ipli in
nasıl geçirilece inden
ayakkabı boyamaya,
mangal yakmaktan
kahve yapmaya
kadar birçok

eyin retildi i
“Ya am Teknikleri
Dersleri”yle,
g rme z rl lerin
çevrelerinden
biraz daha
ba ımsız hareket
edebilmeleri
amaçlanıyor.



stanbulB y k ehirBelediyesi Sanat
veMeslekE itimi Kursları ( SMEK),
sadece T rkiye’de de il, d nyanın

birçok lkesi tarafındanilgiyletakipediliyor.
Kurslar hakkında bilgi almak vesistemi ya-
kından g rmek isteyen yabancı heyetler, s-
tanbul B y k ehir Belediyesi’ni ziyaret edi-
yor. Finlandiya AKOL firması nc l nde
lkemizegelenvebirziyarettebulunan35ki-
ilikheyet debunlar arasındabulunuyor.

Helsinki Yeti kin E itimi Enstit s Ba ka-
nı’nın yanı sıraaralarındameslek e itimci-
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Finlandiyal heyet

SMEK’i çok be endi…
Binlerce yeti kinin umut kapısı olan, “Halk niversitesi” adıyla

anılan SMEK, kısa s rede d nyaya model olu turabilecek bir

niteli e kavu tu. Kurumun yapısını ve i leyi ini renmek zere

Finlandiya’dan gelen ekip, s z konusu sistemi çok be endiklerini ve

lkelerinde de uygulayabileceklerini s yledi.

lerinin, AKOL yetkililerinin, gazetecilerin
ve giri imci i adamlarının da bulundu u
heyet SMEK ile ilgili g r alı veri inde
bulunmak zere stanbul B y k ehir Bele-
diyesi’ni ziyaret etti. B y k ehir Belediyesi
nsan Kaynakları ve E itim Daire Ba kanı

Mahmut Do an, E itim M d r Mehmet
Do an veAB li kileri M d r Ya ar Kara-
catarafındankar ılananheyete stanbul’da-
ki e itimin yapısı ile yeti kin e itimi hak-
kında bilgi verildi. B y k ehir Belediye-
si’nin stanbullularay nelik meslek, beceri

ve sanat e itimleri, AB nezdinde geli tiri-
lebilecek ortak proje imk nları ve SMEK
sertifikalarının ABtarafından tanınabilme-
si konularında B y k ehir b rokratları ile
g r melerdebulunanheyet, SMEK mode-
lini çok be endiklerini ve Finlandiya’da da
bu modeli uygulayabileceklerini ifade etti-
ler.



nuldu.
Milli E itim Bakanı Doç. Dr. H seyin Çe-
lik kongrede yaptı ı konu mada, slam
d nyasının içindebulundu u psikolojiden
kurtulması gerekti ini, Avrupa’da ne za-
man bir bulu yapılsa “bizde bu vardı”
mantı ının artık anlamını yitirdi ini vur-
guladı. Bakan Çelik, “ zellikle12’nci y z-
yıldan sonra slamd nyası derin bir uyku-
ya daldı. Avrupa, slamd nyasından aldı-

ı çekirdeklerlekendisinebir bahçeolu -
turdu vebu bahçeden artık meyvealmaya
ba ladı. Modern d nyanın gereklerini ya-
kalamamız gerekiyor” dedi. Do al kay-
naklardan dolayı elde edilen zenginlikle-
rin kalıcı olmayaca ını, bir lkedee itim
d zeyi ne kadar y ksek olursa kalkınma
d zeyinin o kadar y ksek olaca ını belir-
ten Çelik, bazı slam lkelerinde okur-ya-
zarlık oranının y zde 10’larda oldu unu
s yledi. Kongrede, T rkiye’nin kazanım
vetecr belerinin aktarılması, gelecek için

ortak bir vizyon belirlenmesi ve yanlı
e itimden beslenen radikal akımların
n n n alınmasına y nelik politikalar

tartı ıldı. “ slamÜlkelerindeE itimKon-
gresi”nde T rkçe, ngilizce, Arapça ve
Fransızca sim ltane terc melerle “ slam
Ülkelerinde Geçmi ten G n m ze E iti-
min Tarihçesi ve nsanlı a Kazanımları”,
“21. Y zyılda slamÜlkelerindeE itimve
Kurumları”, “ slam Ülkelerinde Radika-
lizmveE itim”, “ slamÜlkelerindeE itim
Reformları”, “ slam Ülkelerinde Mesleki
E itim”, “ slam Ülkelerinde Ara tırma ve
E itim”, “Bir Batı Ülkesi ile Do u Ülkesi-
nin Mukayesesi” ve“Bir Geçici Bilanço ve
Perspektifler” ba lıklı oturumlar yapıldı.

slam Konferansı rg t ( K )
yesi lkelerin e itim kurumları

arasında gerekli dayanı ma orta-
mını sa layıp birliktehareket veilerleme-
yi hedefleyen “ slam Ülkelerinde E itim
Kongresi”, stanbul B y k ehir Belediye-
si’nin deste i, T rk AsyaStratejik Ara tır-
malar Merkezi (TASAM) ve slami limler
Ara tırma Vakfı’nın ( SAV ) i birli inde
stanbul’da gerçekle tirildi. Kongrenin

açılı ınaMilli E itimBakanı Doç. Dr. H -
seyin Çelik, Pakistan Milli E itim Bakanı
Ashraf Javed, TASAM Ba kanı S leyman

ensoy ve SAV Ba kanı Prof. Dr. Ali zek
dekatıldı.
Cevahir Kongre Merkezi’nde, 24-27 Ekim
tarihlerinded zenlenen “ slamÜlkelerin-
de E itim Kongresi”nde, stanbul B y k-
ehir Belediyesi tarafından ba arıylager-

çekle tirilen vetoplumun t mkesimlerin-
de be enilen meslek edindirme kursları
“ SMEK” projesiyleilgili ayrıntılı bilgi su-

SMEK
slam lkelerine

anlatılıyor…

slam Konferansı rg t ’ne ye lke temsilcilerin katıldı ı “ slam

lkelerinde E itim Kongresi”nde e itimle ilgili dokuz oturum

gerçekle tirildi. Kongre’de d nyaya rnek olmaya ba layan SMEK

ile ilgili ayrıntılı bir sunum yapıldı.



B y k ehir,
deniz suyunu ar tacak…

resel iklimde i ikli inin etkileri
b t n d nyada oldu u gibi lke-
mizdedekendini hissettirdi, hisse-

tirmeye de devam edecek gibi g r n yor.
Son derecekurak vesıcak geçen yaz aylarıy-
la barajlarda su seviyesi d t . Geli meler
alternatif sukaynakları tartı malarını bera-
berindegetirdi. Bu arayı lar içindemaliye-
ti dolayısıyla en son de erlendirilmesi d -

n len deniz suyunun arıtılması fikri g z
ardı edilmedi. stanbul B y k ehir Beledi-
yesi, stanbul’unsukaynaklarınınartırılma-
sı vegelecektesıkıntı ya anmaması için uy-
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Her t rl su kayna ını de erlendiren stanbul B y k ehir

Belediyesi, deniz suyunun arıtılarak içme suyu olarak kullanılması

için ilk adımı attı ve Terkos Barajı yakınlarına “Deniz Suyu Arıtma

Tesisi” kurulmasına karar verdi.

gulamayakoydu uMelen Suyuprojesinden
sonra imdi deDenizSuyuArıtmaTesisi ku-
rulması çalı malarını ba lattı. Bu amaçla
BelediyeMeclis’inin aldı ı karar do rultu-
sundaÇatalca’nınDurusuBeldesi’ndeki yak-
la ık 250 bin metrekarelik orman alanına
“TerkosDeniz Suyu Arıtma Tesisi” kurula-
cak. B y k ehir BelediyeMeclisi, ekim ayı
toplantılarında, planlardaorman alanı olan
arazinin“kamuyararı” nedeniyle“ SK Hiz-
met Alanı” olarakbelirlenmesineonay verdi.
Orman Genel M d rl stanbul Orman
B lgeM d rl des z konusu alana tesi-

sinkurulmasındabirsakıncaolmadı ını be-
lirtti.
SK tarafındanhazırlananproje,ÇatalcaDu-
rusu Beldesi’nde 250 bin 320 metrekarelik
arazi zerinde uygulanacak. B lge orman
arazisi konumunda olmasına ra men kuru-
lacaktesisçevreyezararvermeyece i içinOr-
manGenelM d rl stanbulOrmanB lge
M d rl ’nden “ n izin” alındı. Kısmen
TerkosG l ’n nmutlakkorumaalanındaka-
lan arazide SK SuHavzaları Y netmeli i’ne
g redearıtmatesisi dı ındaherhangi birya-
pı yapılamıyor.

K

B y k ehir,
deniz suyunu arıtacak…



Tesisle ilgili s reç ba lad …
Konuyla ilgili açıklama yapan stanbul B -
y k ehirBelediyeBa kanı KadirTopba ,de-
niz suyunun arıtılarak içmesuyu ebekesine
katılması içinihaleçalı malarınınba latıldı-

ını belirterek, çalı manın en erken bir yıl
sonrahayatageçebilece ini s yledi.
Firmalardan gelen tekliflerdebir metrek p
suyunarıtılması için50cent nerildi ini, an-
cak stanbullularınsuyuucuzkullanabilmesi
için 30centin altındabir teklifin cazip olaca-

ını ifade eden Ba kan Kadir Topba , “ lk
etaptag nde350 bin metrek pl k deniz su-
yunuarıtmak için hazırlıkyapıyoruz. En son
30 centlerdeteklifler geliyor. Bu konudaiha-
lehazırlı ı yapılmasın istedim. 30 centler ci-
varındaki veya altındaki teklifler bizimiçin
cazipolabilir.Denizsuyununarıtılması,ener-

stanbul Büyük ehir Belediyesi Çevre Ko-

ruma Müdürlü ü’nün, stanbul kıyılarının

temiz kalması amacıyla aldı ı tedbirler sa-

yesinde gemilerden do abilecek tehlikele-

re kar ı etkin bir çalı ma yürütüyor. Dene-

timler sırasında, denize tehlikeli kimyasal

madde de arj etti i tespit edilen Marshall

Adaları bandıralı Cape Elizabeth gemisinin

ilgililerine, 2872/5491 sayılı Çevre Kanu-

nu’na istinaden 872 bin 695 YTL rekor dü-

zeyde idari para cezası kesildi. S z konusu

denetimler aracılı ıyla 2007 yılının ilk ayın-

dan ekim ayına kadar 281 adet deniz aracına, toplam 8 milyon 350 bin 533 YTL idari para

cezası verildi.

Çevre Koruma Zabıta Amirli i Deniz Denetim Ekipleri’nin, deniz kirlili ini nlenmek ama-

cıyla yaptı ı denetimler havadan ve denizden 24 saat devam ediyor. Helikopterle gerçek-

le tirilen denetimlere 2006 yılından itibaren ba landı.

Cape Elizabeth’e rekor ceza

ji t ketimi y ksek olan bir proje. Bu nedenle
arıtmanındahaucuzyapılabilmesi içing ne
ve r zg r enerjisi kullanılabilir. Karade-
niz'den arıtmayı planladı ımız deniz suyu
için kurulacak tesisin TerkosG l 'ne yakın
noktalardaolmasını d n yoruz” dedi.

stanbul B y k ehir
Belediye Ba kanı
Kadir Topba , deniz
suyunun arıtılarak
içme suyu olarak
kullanılmasına
y nelik yapılan
çalı mada halkın
ma dur edilmemesi
için ihale bedelinin en
d k seviyede
tutulaca ını belirtti.



stanbulB y k ehirBelediyeBa ka-
nı KadirTopba ,Gaziosmanpa a’nın
BollucaBeldesi’ni ziyaret ederek çe-

itli incelemelerdebulundu.BollucaBelediye
Ba kanı Bahri Kazankaya’danbeldedeki çalı -
malar ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi alan Ba kan
Topba , B y k ehir Belediyesi olarakBollu-
ca’yabirçok yatırımyaptıklarını hatırlattı ve
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Bolluca, Ba kan’ a ırladı...
yatırımlaradevamedeceklerini s yledi. Daha
sonraBollucaesnafını ziyaret eden Ba kan,
vatanda larlasohbet etti, sorunları dinledi ve
hatıra foto rafı çektirdi. Beldedeki SMEK
kursunu da ziyaret eden Ba kan Kadir Top-
ba ,kursiyerlerinçalı malarıylailgili bilgi al-
dı.



mukısas reiçinde“ lan-ReklamGelirler
M d rl M kellef Rehberi” sayfası
içindeyayınlanacak. Konuylailgili olarak
dahakapsamlı bilgi almak isteyenm kel-
leflere ise Gelirler M d rl yardımcı
olacak.
Yeni uygulamayla stanbul B y k ehir
Belediyesi’ne ait; “ lan-reklam vergileri”,
“tıbbi atık bertaraf cretleri”, “pano s -
k mveyıkımbedelleri”, “hasarkar ılıkla-
rı”, “Emlak M d rl kira ve ecrimisil

demeleri”, “MeskenM d rl kira, ec-
rimisil vetaksitlendirilmi dairesatı be-
delleri” ile “minib s, taksi, dolmu ruh-
sat cretleri”nin tahsil tı rahatlıkla yapı-
labilecek.

eli en bili im teknolojileri saye-
sinde, kamu sekt r ndeki e-dev-
let altyapısı her i lemdevatanda-

a kolaylık sa lıyor. Yeni teknolojileri
ça da belediyecilik anlayı ıyla stanbul-
luların hizmetinesunmayı ilkeedinen s-
tanbulB y k ehirBelediyesi, vergi vedi-
er alanlardaki tahsil t i lemlerindeyeni

uygulamalara geçti. Gelirler M d rl
tarafından Oyakbank veGaranti Bankası
ilebirliktey r t lençalı malar sonucun-
da, stanbul B y k ehir Belediyesi’neait
tahsil tlarından bazıları internetten ve
ATM’lerden kolaylıkla yapılabiliyor. S z
konusuuygulamayaili kin yapılananla -
mayla Oyakbank veGaranti Bankası’nda
hesabı olanm kellefler, ev veofislerinden
çıkmaksızın internet bankacılı ı hizme-
tindenkolaylıklayararlanabilecek. B yle-
ceinternet zerindenborçsorgulaması ve
demeleri çokhızlı veg venli ekildeger-
çekle tirilebilecek.
Uygulamayla ayrıca Garanti Bankası’nda
hesabı ve banka kartı olmayan t mm -
kellefler, bu bankayaait ATM’lerden de-
mei lemlerini yapabilecek. Kart ve ifre-
ye gerek kalmadan tu lar vasıtasıylame-
n yegirilerek demeseçeneklerinden ya-
pılmak istenen i lemi seçen vergi m kel-
lefleri, yeni teknoloji sayesindepara de-
mesi ve bozuk para st alımlarında so-
run ya amayacak. Garanti ATM’lerinden
nasıl yararlanılaca ına dair bir bilgi for-

demeleriartık
çok kolay…

G

Sonu gelmeyen kuyruklar ya da insanı çıldırtan b rokrasi... Ya ı

�0’un zerinde olan hemen herkes için çok tanıdık bir durum bu.

Ama artık devir de i ti. Oturdu unuz yerden kalkmadan, uzun

sıralarda saatlerce beklemeden i lemleri y r tmek m mk n.

stanbul B y k ehir Belediyesi’nin vergi m kellefleri için

hazırladı ı sistem de teknolojinin kamu yararına kullanıldı ında,

hayatı nasıl kolayla tırdı ının somut bir g stergesi.



ı ahazırlanırken stanbullular için
en sevindirici haber GDA ’tan gel-
di. Çevredostu, ekonomik vekon-

forlubir yakıt olan do algazı, stanbullulara
24saatkesintisizveg venli bir ekildesunan
GDA , daha fazla stanbullunun bu imk n-
dan yararlanması için yepyeni bir abonelik
kampanyası ba lattı. Kampanya ile ilgili bir
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Do algazda içimizi
ısıtan kampanya

GDA , havaların so umaya ba ladı ı u g nlerde stanbulluların

içini ısıtacak bir kampanya ba latıyor. 25 Ekim’de ba layan

“Sonbahar Abonelik Kampanyası”nda abonelik bedeli, kredi kartıyla

altı, nakit olarak ise ç taksitte denebilecek. Kampanya 7 Aralık

2007 tarihine kadar devam edecek.

açıklamayapan GDA GenelM d r K. Le-
vent T fekçi, “Havalarınartık iyiceso umaya
ba ladı ı u g nlerdevatanda larımıza bir
kolaylıksa lamakistedikveyeni birdo algaz
abonelikkampanyası ba lattık. GDA olarak
çevredostu veekonomik, aynı zamandakon-
forlubiryakıtolando algazdant m stanbul-
luların faydalanması için zerimized enne

varsayapmayaçalı ıyoruz. Vatanda larımızı
dabu fırsatı de erlendirip bir an ncedo al-
gazailemizekatılarakbukonforaortakolma-
yaça ırıyorum” dedi. T fekçi, çevredostubir
yakıt olan do algazın stanbul’dahızla yayıl-
dı ını vebusayede stanbul’und nyadahava-
sı entemizmetropollerindenbiri oldu unuda
s zlerineekledi.
Kampanyas resincevatanda lar GDA b l-
gem d rl kleri vehizmet binalarının yanı
sıra, www.igdas.com.tr adresinden, abone
olabilecekler.

K



stanbulB y k ehirBelediyesi’nin
sorumlulukalanı il sınırlarınaka-
dar geni leyince, her t rl arazi

artlarındaula ımı rahatlıklasa layabile-
cek araçlara ihtiyaçduyuldu. stanbul ge-
nelindehizmetini aksatmadanyerinegetir-
mek içinçalı malarını s rd renB y k e-
hir Belediyesi Zabıta Daire Ba kanlı ı,
zorlu kı artlarına uygun, her noktaya
ula ımimk nı sunan20yeni 4x4aracı hiz-
metealdı. ZabıtaDaireBa kanlı ı, araçla-
rınhizmetealınmat renini SaraçhaneBe-
lediyeSarayı n ndegerçekle tirdi. T ren-
dekonu anZabıtaDaireBa kanı Mustafa

Zorluklara
4x4 araçlar…

stanbul B y k ehir Belediyesi Zabıta Daire Ba kanlı ı, kı aylarında

kentte herhangi bir sıkıntı ya anmaması amacıyla nlemler almaya

devam ediyor. ehir içinde kullanımı kolay, arazilik alanda ise b y k

avantaj sa layan 20 adet 4x4’ b nyesine katan Zabıta Daire

Ba kanlı ı, b ylece araç parkını da geni letti.

Tahmaz, 5216 Sayılı Yasa ile birlikte B -
y k ehir Belediyesi’nin hizmet alanının
geni lemesinin kendilerini deetkiledi ini
belirtti. Zabıtanın stanbul’unhernoktası-
na ula abilmek için yeni araçlara ihtiyacı
oldu unu dile getiren Mustafa Tahmaz,
“Zorlukı artları bizleri bekliyor. Toprak

d k m alanlarında, stabilize yollarda ve
teknik donanım isteyen i lerdeyeni araç-
laraihtiyacımızvardı.BuçerçevedeB y k-
ehir Belediye Ba kanımızın talimatıyla
araziye uygun, ehir içinde konforlu 20
adet 4x4 araç satın aldık. Bu araçlarla s-
tanbul’dazorlukı artlarındadahernok-
tayaula abilece iz” dedi.

Zabıta’nın alın ça ı …
Bu t r araçların imaj açısından nemli ol-
du unuvepersoneledemotivasyonkataca-
ını ifadeedenTahmaz, “Bud nemdezabı-
ta, personel vearaçgereçbakımından altın
ça ını ya ıyor. 95 olan araçsayımız 220'ye
çıktı. Personel sayısı da 850'den 1700'lere
ula tı. uandaaraçihtiyacımızyok.Ancak
personel eksikli imiz var” dedi.
Zabıtanın toplumdasadeceseyyarsatıcıla-
rın vedilencileri toplanması, kaçakyapıla-
rı yıkılmasıylaaklageldi ini, oysaaltyapı-
dan sosyal etkinliklerekadar B y k ehir
Belediyesi’ninhizmet g t rd heryerde
oldu unubelirtenTahmaz, bud nem zel-
likleE-5 zerindeyanyollardaki trafikakı-
ıyla ilgili yeni g revler stlendiklerini
kaydetti. Yeni alınan arazi araçlarının s-
tanbul B y k ehir Belediyesi’ne toplam
maliyeti 858bin 549YTLoldu.



eknoloji, insano lunahizmet ede-
bilmekamacıylahayatınher alanı-
nagirdi.Nasıl ki, herbirey yeni tek-

nolojiyi kendi ya amını kolayla tırmak
amacıylakullanıyorsa, t zel ki ilik ta ıyan
vesınırları içindeki b t nvatanda larınso-
runlarını ç zecekhizmetler retmesorum-
lulu ubulunanbelediyelerdebualandaya-
tırımlar yapmakzorundahissediyor kendi-
ni. stanbul B y k ehir Belediyesi, T rki-
ye’debir ilki gerçekle tirerek, Cisco firma-
sıyla ortak çalı ma sonucu kentlilerin ya-
amkalitesini y kseltmek hedefiyle stan-

bulBilgi veYa amPortalı’nı hizmetesoktu.
B y k ehir Belediyesi veuluslararası inter-
net teknolojileri altyapısı retenCisco, stan-
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Kentlilerin ya am kalitesini artırmayı, herkesin teknolojinin nimetlerinden faydalanmasını sa lamayı

hedefleyen stanbul B y k ehir Belediyesi, d nyanın en nemli bili im firmaları arasında bulunan Cisco

ile i birli ine giderek yeni bir ilke daha imza attı ve stanbul Bilgi ve Ya am Portalı’nı hizmete soktu.

bul Bilgi ve Ya am Portalı’nı, http://tur-
key.thebeehive.org’u birliktehazırladı. One
Global Economy firmasının i birli iyleha-
zırlanan bili improjesi, Ba kan Kadir Top-
ba ileCiscoGeli enPazarlarB lgesi Ba ka-
nı Paul Mountford ve Cisco T rkiye Genel
M d r Erkan Akdemir’in katıldı ı bir t -
renlebasına tanıtıldı. Tuzla’daki YaylaSemt
Kona ı’ndayer alan BELNET’ted zenlenen
t rende, B y k ehir Belediyesi Bilgi Tekno-
lojileri DaireBa kanı Hakkı Tok ileDestek
Hizmetleri DaireBa kanı Mevl t Bulut da
hazırbulundu.
“Para”, “sa lık”, “e itim”, “i bulma”, “kari-
yer”, “giri imcilik”, “aile”, “kiracı”, “ev sahibi
olma” ve“yurtta lık bilgileri” ba lıkları al-

tında, stanbullularınihtiyaçduydukları t m
temelbilgileri içeren‘ stanbulBilgi veYa am
Portalı’, zellikled kveortaseviyegelirgu-
rubuna mensup ki ilerin ya am kalitesini
y kselterek toplumun t mkesimlerinin bir-
biriyleyakınla masını amaçlıyor.Mevcutbe-
lediyehizmetleri temel alınarak geli tirilen
portalınhazırlanması sırasındavatanda lar-
lay zy zeg r lerek, g nl k ya amdaen
çokihtiyaçduyulanbilgilertespitedildi.Kısa
bir s resonrahizmetegirecek portalaBa -
kan Topba ’ın talebi do rultusunda“çevre”
ba lıklı birb l mdeeklenerek, stanbullula-
rın çevreduyarlılı ının dahadaartırılması
sa lanacak.

T

stanbul’un yeni
bili im ss açıldı...



stanbul için nemli bir proje…

T rendekonu an stanbulB y k ehirBele-
diyeBa kanı Kadir Topba , internetin bilgi
ça ınınen nemli bulu uve21’inci y zyıl in-
sanının ya amını etkileyen en nemli geli -
melerden biri oldu unadikkat çekerek, ya
ortalaması 38 olan T rkiye’deinternet kulla-
nımoranının y zde22 ile16milyondakal-
masınınyetersizoldu unus yledi.T rkiye’de
internet kullanımoranını hızlayaygınla tır-
makamacıylae-d n mstratejisini belirle-
diklerini vebukapsamda2010yılınakadar s-
tanbul’dabilgi vehizmeteeri imi kolayla tı-
racaklarını, belediyeçalı anlarının bilgi ve
payla ımolanaklarını artıracaklarını dilege-
tiren stanbul B y k ehir BelediyeBa kanı
Kadir Topba , sosyal veekonomikkalkınma
amacıylabili imyatırımveuygulamalarına
çok nemverdiklerini kaydetti. stanbul’uda-
hahızlı internet vebilgi eri imi için fiberop-
tik a ladonattıklarını veBELNET adı altın-

da, ehrin çe itli noktalarında50adet temiz
internet evleri olu turduklarını vurgulayan
Ba kanTopba , “Bug nhttp://turkey.thebe-
ehive.org/istanbul adresinden yayın yapacak
‘ stanbulArı Kovanı’adı daverilenportalı açı-
yoruz. T m kentlilere y nelik bu site genç
ya lı, kadın erkekherkesehizmet verecek ve
ya amı iyile tirmeçabalarında stanbullula-
rakolaylıksa layacak” dedi.
Portalın T rkiyeve stanbul için bir ilk olma
zelli ini ta ıdı ınınaltını çizenBa kanKa-
dir Topba , “Bunun nedeni stanbul’a zg
içeri i vebelediyemizinhizmetleriylezengin-
le tirilmi bir web sitesi olması. Portalımız
ilea ırlıklı olarak 12-18 ya arası gençlerin
kullandı ı BELNET’leri di ert mtoplumke-

simlerineaçıyoruz”diyereks zlerini tamam-
ladı.

stanbul’da dijital otoban…
“Fizikselotobanları yapmaklayetinmeyipdi-
jital otobanlardain aetti i içinBa kanKa-
dirTopba ’ate ekk rediyorum”diyenCisco
Geli en Pazarlar B lgesi Ba kanı Paul Mo-
untford dageni bantın internetin t mzen-
ginli ini payla tırmak adınaçok b y k bir
rol stlendi ini belirterek, bu teknolojinin
g n m z nmodern sanayisi olarak daad-
landırılabilece ini s yledi. Açtıkları internet
portalı sayesindedargelirlileri internetinni-
metlerindenfaydalandırmakistediklerini ifa-
deeden Paul Mountford, “Sayın Kadir Top-
ba , yenilikçi d ncenizden, vizyonunuz-
dan veen nemlisi dijital platformuhalkını-
zın hizmetineaçmanızdan dolayı sizi tebrik
etmek istiyorum” dedi.
Cisco T rkiyeGenel M d r Erkan Akde-
mir’in siteyi tanıttı ı t rende, daha sonra
Ba kan Topba , Tuzla Belediye Ba kanı
MehmetDemirci iledatahattı zerinden c-
retsiz olarak konu tu. Kadir Topba , inter-
net kullanan rencilerlesohbet etti vehatı-
rafoto rafı çektirdi.

Para, sa lık, e itim, i
bulma, kariyer,
giri imcilik, aile,
kiracı, ev sahibi olma
ve yurtta lık bilgileri
ba lıkları altında,
stanbulluların ihtiyaç

duydukları t m temel
bilgileri içeren
‘ stanbul Bilgi ve
Ya am Portalı’,
toplumun t m
kesimlerinin
birbiriyle
yakınla masını
hedefliyor.
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G ng ren Belediye Ba kanı

akir Y cel Karaman, 37 yıldır

bu ilçede ya ıyor. stanbul’u çok

sevdiklerini, stanbul’a

zendiklerini belirten Karaman,

ilçelerinde gerçekle tirdikleri

her çalı manın bu kente yakı a-

cak nitelikte olmasına dikkat et-

tiklerini s yl yor.

izi tan yabilir miyiz?
1966yılındaErzincan’dado mu um.
1970’de stanbul’a, 1979 sonunda da

G ng ren’eyerle tim.Evliyim, iki çocu umvar.
TÜMakineM hendisli i Fak ltesi’ndenme-
zunolup zelsekt rdei hayatınaatıldım.A ır-
lıklı olarak otomotiv yan sanayindeveTÜB -
TAK’la beraber de i ik projelerde çalı tım.
1998 yılından itibaren Ula ım A. .’de Ar-Ge
M d r olarak g rev aldım. lk yerli tramvay
aracının tasarımveimalatınday neticilik yap-
tım.

Belediye ba kan olarak
gerçekle tirdi iniz sosyal projeler
var m ?
Ba taB y k ehirBelediyeBa kanımızKadir
Topba olmak zere stanbul’dahizmet veren
AKParti’li belediyeba kanları olarak, hizme-
tin sadecefiziki yatırımlardan ibaret olmadı-
ının bilincindeyiz. Geçmi tesorumluluk sa-
hiplerininyaptı ı hatalar, sosyaldengeleri boz-
du. E itim, sa lık, k lt r gibi birçok alanda

eksikliklermeydanageldi. Yerely netimlerbu
eksiklikleri gidermezse art niyetli guruplar
bo luktanfaydalanmayaçalı ır.Sorunugider-
mek için ihtiyaçsahiplerinemaddi vemanevi
yardımın yanı sıradevlet nc l ndey r -
t lenokullarayardımvee itimedestekproje-
lerinekatkıdabulunuyoruz.Sosyaldokuyuda-
ha iyi halegetirmek için e itimvesa lık so-
runlarının zerinegidipç z m retiyoruz.Se-
çimlerden hemen sonraSosyal YardımSandı-
ı’nı veyardımyapmak isteyenlerleyardıma

muhtaçolanları birarayagetirmeyi amaçlayan
SosyalDayanı maMerkezi’ni kurduk.Belli d -
nemlerdetoplu nik h ves nnet lenleri d -
zenliyoruz. ehit ailelerininveyetimlerin ihti-
yaçları için belediyekaynaklarını seferber et-
tik. Okulların fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi
içinçalı malarımızvar. imdiki hedefimiz ise
okulların teknolojik eksikliklerinin tespiti ve
bueksiklerin tamamlanması. T mbunları ya-
parken sosyal ya am alanlarını unutmadık.
Halkımızıng nl khayatları içinderahatolma-
ları içinbirtakımcaddeveparkd zenlemeleri

yaparak standartları y kseltmeye çalı tık.
Ba kanımızKadirTopba ’ın zel nemverdi-
i okul bahçelerine spor salonları projesi ve

sosyalyardımçalı maları sayesinde,sosyalbe-
lediyecili in rnekçalı malarını gerçekle tir-
dik.

G ng ren Belediyesi Gençlik Meclisi
var. Buradan hareketle gençlere
y nelik çal malar n zdan bahseder
misiniz?
Halkın y netime katılımını sa lamak zere
“Demokrasi Masası” kurduk ve“Kent Konse-
yi”ni aktifle tirdik. Katılımcı demokrasiyi ku-
rumlarıylabirliktei ler halegetirmek istedik.
Artıksadece“ effaflık” yetmiyor,halkınalınan
kararlara katılması gerekiyor. Bunun için de
meclislerimizi kurduk. ÇocukMeclisi, Gençlik
Meclisi,KadınlarMeclisi, htiyarlarMeclisi vei
adamlarımızınkatıldı ı ba kabirmeclisolu -
turduk. GençlikMeclisimizeb y k nemveri-
yoruz. Gençler gelecektenasıl bir kentteya a-
mak istiyorlarsa imdiden y netimekatılarak

G ng ren’de stanbul’a
yakı ır i ler yapılıyor...

S



bunu planlamalılar. GençlikMeclisi’nin yarısı
BelediyeMeclisi’nde temsil edilen siyasi parti
yelerinden,di eryarısı damahallelerdeseçim
yapılarak belirlenmi yelerden olu uyor. Bu
çalı malara destek amacıyla planladı ımız
gençlik vekadınlar merkezi in aatları devam
ediyor.Ocakayındabumerkezleri tamamlamı
olaca ız.

Tekstil merkezi Merter, ilçeniz
s n rlar içinde. Merter ile ilgili
gelecek vizyonunuz nedir?
Geçmi teburası KerestecilerSitesi olarakplan-
lanmı , amaamacınauygun ekillenmemi .
Giykoop yapılmasına ra men tekstilciler ora-
dafaaliyetg stermemi ,KerestecilerSitesi ola-
rakyapılanb lgetekstilinmerkezi olmu .Ge-
rekaltyapı gereksedi er artlar tekstilsanayi-
nepek uygun de il. Merter gibi bir yer tekstil
imlat yeri olamaz. stanbul’un g be indekal-
mı vegeni lemeimk nı bulunmayanbiralan.
Dolayısıylab y k imalathaneler ehrin daha
m sait yerlerinekaydı.Buradairtibatmerkez-

leri veshowroomları kaldı. Merter T rkiyeve
d nyaiçinmodamerkezi olmayaaday. Yurtiçi
veyurtdı ındaçok ilgi g ren, ihracatı çok faz-
la olan bir yer. Tekstil ihracatının y zde45’i
Merter’den yapılıyor. Y r tt m z projeler-
le2023 yılındaMerter, modaya y n veren bir
merkezolacak.

E-Belediye çal malar n zdan
bahseder misiniz?
Gençbirbelediyeyiz.Teknolojikaltyapı yeni ye-
ni geli iyor. Çalı malarımıza ncealtyapıdan
ba ladık,ardındanyazılımvee itimfaaliyetle-
rine; vatanda ad n k tek sicil uygulamasına
geçtik. Bu çalı maylaherm kellefimiz sadece
kimli iyleher t rl hizmetini rahatlıklaalabi-
liyor. u andae-belediyecilik adınasa lamve
eminadımlarlailerliyoruz.

leriye d n k projeleriniz neler?
2004’ten itibaren yapıla maveimar d zeniyle
ilgili çalı malarınyanı sırasosyal ya amvedo-
natı alanlarındaki sıkıntıları dag ndemealdık.

B y k ehir Belediyemizleortak çalı arak tra-
fikakı ını hızlandıracakçalı malar yaptık. Al-
tı tanekav akprojesinind rd tamamlandı,bi-
ri projea amasında,di erininisein aatı devam
ediyor.YineB y k ehir’in nemli hizmeti olan
tramvayla ilçemiz ula ımaçısından b y k bir
rahatlamaya adı. Bu anaunsurlaraek olarak
kılcaldamarlargibi arasokakveyollarımızı r-
d k vekav akların dahaaktif olmasını sa la-
dık. Çok zel ko ullarhariçkaldırımı olmayan
veyabozukyolumuzyok.Olanyollardaisemu-
hakkak altyapı çalı ması bulunmaktadır. Seçi-
mekadar toplam110binmetrekareolan ye il
alan miktarını, B y k ehir Belediyesi’nin de
katkısıyla 60 bin metrekareartırarak 170 bin
metrekareyeçıkarttık.Bualanların40binmet-
rekaresini hizmeteaçtık.Geri kalan20binmet-
rekare alanı n m zdeki kısa zaman içinde
park olarak hizmeteaçaca ız. çindenik h sa-
lonunun dabulundu ub y k bir k lt rmer-
kezi in aatınaBa kanımızın deste iyleba la-
dık. Bir tanedekendimiz yapıyoruz. n m z-
deki seneyineB y k ehir Belediyesi ileortak
çalı may r tece imizb y kbirsporkomplek-
si in aatınaba lıyoruz. ki tanesemtkona ı ya-
paca ız, Bilgi Evlerimiz var. Caddeleri trafi e
kapatarak vatanda adahageni alanlar açma
çalı malarımızdevamedecek.

Son olarak stanbullulara iletmek
istedi iniz bir mesaj n z var m ?
G ng ren olarak stanbul’ayakı ır bir ilçeol-
makistiyoruz. stanbul’useviyorvebukenteya-
kı ır i ler yapmak istiyoruz. Çok çalı kan ve
gayretli bir B y k ehir BelediyeBa kanımız
var. stanbul’untarihine,k lt r neyakı ança-
lı malaryaptı ını veyapaca ını biliyoruz.Ayrı-
caG ng ren’everdi i destekveyaptı ı hizmet-
ler içinBa kanımızate ekk rederiz.
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Yeni minib s
hatlarıyla yolcular da

of rler dedaharahat



Metrobusların devreye alınmasıyla birlikte E-5 zerinde yolcu

ta ımacılı ı yapan minib sç lerin ma dur olmamasını, yeni

g zerg hların onlardan gelecek neri ve talepler do rultusunda

belirlenmesini amaçlayan stanbul B y k ehir Belediyesi Toplu

Ula ım Hizmetleri M d rl , bir toplantı d zenleyerek

konunun muhataplarıyla fikir alı veri inde bulundu.

stanbul B y k ehir Belediyesi Top-
lu Ula m Hizmetleri M d rl ,
metrobus çal maya ba lad ktan

sonra, E-5 hatt zerindei levsiz kalan mi-
nib slerin kullanaca g zerg hlar n belir-
lenmesi amac ylabirdizi çal may r t yor.
Esnaf odalar n nba kanlar ylaminib ses-
naf n nbizzatkat l mlar sa lanarakyap -
lantoplant lararac l ylaE-5g zerg h n-
daçal an minib slerin yeni hatlar planla-
n yor. Bu çal ma sonucunda Bahçelievler,
K ç kçekmeceveAvc larolmak zere çana
b lgeolu turuluyor.
stanbul B y k ehir Belediyesi Toplu Ula-
mHizmetleri M d rl ,anab lgelerden

biri olan Avc lar g zerg h yla ilgili g r
al veri indebulunmak zere, bu hatta ça-
l an minib s n sahiplerinden olu an yak-
la k250ki ininkat ld bir toplant d -
zenledi. Toplant da, metrobusun tamkapa-
siteyle faaliyete girmesiyle birlikte E-5’deki
trafi in b y k lç de rahatlayaca ve bu
hatta çal an minib s esnaf n n ma dur
edilmemesi konusu g r ld . Kar l kl
fikir al veri inin yap ld veesnaf n ta-
leplerini iletti i toplant da, esnafaplanlama
çal malar hakk nda bilgi verildi. Avc lar
hatt ndaçal anminib sesnaflar ndanba-
z lar t m esnaf ad na s z alarak; ba ka
y nlerdengelipAvc lartrafi inekat lanmi-
nib shatlar n n Avc lar’dan geçmemek su-
retiylede i tirilmesi, mevcut olan hatlar n
belirttikleri noktalara kadar uzat lmas ,
planlama çal malar yap l rken minib s-
ç lerin ma dur olduklar durumlar n orta-
dankald r lmas gibi birçokkonuyudilege-
tirdiler.
E–5 g zerg h nda çal an minib sler ze-
rinde15ki ilikteknikekiplekapsaml birça-
l mayap l yor vebu hattaçal an bir mi-
nib s ng ndekaçsefer yapt ndanneka-
daryolcuta d na,g nl kkazanc n nne
kadar oldu undan yolcu profillerinin belir-
lenmesinekadar her t rl ayr nt ara t r -
l yor. Yap lacak d zenlemeler, bu çal ma-
lardaneldeedilensonuçlarag reolu turula-
cak.
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stanbul’a
hijyenik vagon



stanbul B y k ehir Belediyesi, bir yandan ula ımı rahatlatmak

amacıyla raylı sistem a ına b y k nem veriyor, di er yandan da

raylı sistemi kullananların sa lı ına nem g steriyor. lki

Cumhuriyet’in 85’inci yıl d n m nde alınacak olan hijyenik

vagonlar, sa lıklı bir toplu ta ımacılı ın n n açıyor.

eknolojideki geli meler bireyin ha-
yat n kolayla t rd gibi top-
lumsal ya amdadaiyile melereka-

p aral yor. Ça da ehir ya am nda, zel-
likleula mdateknolojiningetirdi i yenilik-
ler bireyin toplumsal hayat içindedaha g -
venli vedahakonforluya ams rmesini sa -
l yor. But r yeniliklerlekent s n rlar için-
de ikamet edenlerin ya am standartlar n
y kselten stanbul B y k ehir Belediyesi,
benzerlerinden çok farkl zellikte metro
arac sat n almak için anla maimzalad .
Konforluolmas n nyan ndaantibakteriyel
zelli i ta yan yeni araçlardan 68 taneal -

narakartanyolcutalebi b y k lç dekar -
lanm olacak.
Sipari i verilen yeni metro vagonlar , yap -
m devam eden Esenler- kitelli-Olimpiyat
K y MetroHatt ’ndakullan lacak.29A us-
tos2007tarihindeimzalananal ms zle me-
siyleFrans zAlstomFirmas ’ndanal nacak
metro araçlar ndan ilk sekiz adedi, 29 Ekim

2008tarihindeteslimal nacak.Kalanaraçlar
da belirlenen teslimat program çerçevesin-
de stanbul’agelecekveTemmuz2009tarihi-
ne kadar araçlar n teslimi tamamlanm
olacak.

Sa lıklı ula m için dev yatırım-
lar artarak devam ediyor
Tanesi 1 milyon 149 bin Euro olan araçlar n

stanbul B y k ehir Belediyesi’ne toplam
maliyeti 78milyon132binEuroolacak. Hep-
si klimal olan yeni araçlarla stanbullular
konforlu yolculuk yapma imk n bulacak.
T mvagonlardan birbirinegeçi imk n ol-
du uiçintreniçi sirk lasyonuniyile tirilme-
si ve da l m n homojenle mesine de
olanak tanıyacak.
Topluula maraçlar ndas kl klag rmeye
al t m z elektronik ekranlarla kitle ile-
ti imi desa lanacak. Bu ekranlardan stan-
bullularayolculukveya ad klar ehirhak-
k nda bilgiler verilerek yolculu un daha
renkli halegelmesi sa lanacak. Her kap n n

st ne, t mhatt vegelinenistasyonug ste-
ren kl panolaryerle tirilecek. Koltukla-
raisepaslanmaz çelik zerineantibakteriyel
tekstilkaplamalaryerle tirilecek.B ylece s-
tanbullular y ksek standarttavehijyenik bir
ortamdaseyahat etmeimk n nakavu acak.
B y k ehir Belediyesi, stanbul için zel ta-
sarlanan vey zdey z d ktabanl 30adet
tramvay arac n n s zle mesini de12 Eyl l
2007tarihindeimzalam t .

stanbul B y k ehir
Belediyesi’nin halkın
kullanımına sunaca ı
�8 adet vagon
toplamda 78 milyon
132 bin Euro’ya mal
olacak.

T
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T rkiye çapında rnek çalı malarla g ndeme gelen DO, Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derne i’yle

ortakla a “Gemi Modelleri Sergisi”ni açtı. Kadık y skelesi’nde açılan sergide, birbirinden g zel

modeller sanatseverlerin be enisine sunuldu.

stanbul’un deniz ula m nayapt -
yat r mlar n yan s ra kentin

k lt r sanat ya am nadadeste ini
s rd ren stanbulB y k ehirBelediyesi’nin
irketlerinden DO, “Vapurlar n Seyri” ser-

gisinden sonra “Gemi Modelleri Sergisi” ile
modeltutkunlar n n zelçal malar n is-
kelelereta d .
Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derne-
i’nin 30’uncu kurulu y ld n m dolay -

s ylaKad k y skelesi’ndeki DO Sanat Ga-
lerisi’nde aç lan sergide, olta sandal ndan
kruvaz re, irket-i Hayriye vapurlar ndan
sava gemilerine, denizcilik tarihinin farkl
d nemlerini yans tan modeller sergilendi.
Deniz tutkunlar ylabulu an eserler aras n-
da ilk T rk kalyonu “G ke”, “Nusrat May n

Gemisi”, Atat rk’ n motoru “Acar”, ilk T rk
denizalt s “Abd lhamit” vard . Sergideay-
r ca, Deniz Harp Okulu Komutanl , T r-
kiye’deki tek Gemi Model M zesi’ne sahip
EmreKunt koleksiyonu, LucienArkasileNe-
jatÇuhadaro lukoleksiyonlar ndanseçilmi
zel parçalar dayer ald .

En k ç yedi ya ndaolan 46 modelcinin
y z n zerindeki çal mas n n yer ald
sergide,denizciliktarihinin nemli sahneleri-
nincanland r ld zelbirb l mdebulu-
nuyordu. 18 inci y zy l Balina Av , Yandan
Çarkl Vapurlar nSeyri,Bo az’daBal kAv
sergidemaketlerlecanland r lan, tarihteki
nemli s reçlerden baz lar oldu.

Mini filolar
stanbul’da

“iskele” dedi…



2010 K lt r Ba kenti unvanına sahip bu kenti, her y n yle gelece e hazırlayan stanbul B y k ehir

Belediyesi, taksi of rlerini unutmadı ve geçen yıl oldu u gibi bu yıl da taksi of rlerine y nelik bir dizi

e itim programı hazırladı.

stanbul B y k ehir Belediyesi AB
s reci ncesi, stanbul’daki of rle-
rinbilinçlendirilmesini sa lamakve

trafikleilgili temelbilgi, becerilerini geli tir-
mek amac yla stanbul Otomobilciler Esnaf
Odas ’n n i birli iyle2006 y l ndaba lat-
t of rlerey nelik“Mesleki geli tirmeve
uyumkursu” e itimlerinedevamediyor.Tak-
si of rleriney nelik mesleki geli tirmeve
uyum kurslar n n kay tlar 8 bin ki ilik
kontenjan dolanakadar devamedecek. Kurs
program , kat l mc lara en uygun g n ve
saatlere g re d zenlenecek. Taksi of rleri
kendilerineenyak ntaksi dura nagiderek,
tercihlerineenuygunprogramakay t yapt -
rabilecekler. E itimler; i li AnadoluTeknik
Meslek Lisesi, Bahçelievler Erkan Avc En-
d stri Meslek Lisesi, Kad rgaEnd stri Mes-
lekLisesi,Ba c larEnd stri Meslek,Haydar-
pa aEnd stri Meslek, ZeytinburnuEnd stri
Meslek Lisesi, Ye ilk y Havaliman Koope-
ratif Salonu veKocasinan tfaiyeOkulu’nda
18.00 ile21.00 saatleri aras ndagerçekle ti-
rilecek. S r c lerden talep gelmesi duru-
mundadersler haftasonundadayap labile-

cek.
Taksi of rleri “halklaili kiler”, “çevreve e-
hir bilgisi”, “ ngilizce”, “turizm”, “tarihbilin-
ci veahlaki de erlerimiz”, “trafik mevzuat
vekurallar ”, “ilk yard m”, “ta t bak m ”
ve“i letmebilgisi” konular ndae itimg re-
cek. 9bin 600saati ders160saati seminer ol-
mak zeretoplam9bin 760saat s receke i-
timprogram çerçevesinde“Atat rkç l kve
laiklik”, “demokrasi ve insan haklar ”, “AB
uyums recinin nemi”, “yang n vedeprem
bilinci”, “g rg kurallar ” konular ndadase-
minerler d zenlenecek.
2010y l AvrupaK lt rBa kenti olmayaha-
z rlanan stanbul’daturistlerin ilk muhatap
oldu uki ilerden biri olan taksicilerin e iti-
mi vedisiplinineb y k nemveren B y k-
ehirBelediyesi’ningeçti imizy lba latt

taksi of rlerinin e itimi projesine, 12 bin

taksi of r m racaat etmi ti. M racaat
edenlerden6bintaksi of r kursakat lm
vebunlar naras ndankursuba ar ylabiti-
ren 4 bin 800 taksici e itim sertifikalar n
d zenlenen t renlealm lard .
B y k ehir e itimprogram için of rler-
den herhangi cret talep etmeyecek, ayr ca
k rtasiyeba taolmak zeregerekli malzeme-
ler cretsiz kar lanacak. E imler sonucun-
dayap lacakolans navdaba ar l olanlara
kurs bitirme sertifikas ile Toplu Ula m
Arac Kullan m belgesi verilecek. E itime
kat lmak isteyenler 212 453 79 75-95 numa-
ral telefondan detayl bilgi alabilirler.

Sekiz bin taksi of r n n
e itimi ba lıyor
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“Akıllı Ula ım Sistemleri ve Trafik Sinyalizasyonu” alanında

T rkiye’nin en b y klerinden biri olan stanbul B y k ehir

Belediyesi i tiraklerinden SBAK, Adana’da katıldı ı “Belediye

htiyaçları Fuarı”nda hem yerel y neticilerin hem de ziyaretçilerin

ilgisini topladı. Adana B y k ehir Belediye Ba kanı Aytaç Durak,

SBAK ile i birli ine girmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

stanbul’daher geçen g n artan yol
uzunlu uvetrafik yo unlunun ge-
tirdi i sistem ve sinyalizasyon ih-

tiyaçlar n geli en teknolojiyi yak ndan
takip ederek hizmete sokan bir irket var.
SBAK A. . “Ak ll Ula m Sistemleri ve

Trafik Sinyalizasyonu” sekt r nde, T rki-
ye’nin en b y k kurulu lar ndan biri. s-
tanbul B y k ehir Belediyesi’nin i tiraki
olan SBAK, teknolojik imk nlar n ve
hizmet alan ndaki deneyimvebirikimleri-
ni di er belediyelerle payla mak amac y-
la, 18-21Ekim2007tarihleri aras ndaAda-
na Uluslararas Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde d zenlenen “Belediye htiyaçlar

Fuar ”na kat ld . SBAK A. .’nin stand
fuar n aç lmas ndan itibaren yo un ilgiy-
lekar la t .
SBAK’ nstand n ziyaretedenAdanaVali-

si lhan At , ehrin ula msorunlar n n
ç z m için birlikteçal maktan memnun
olacaklar n s yledi. AdanaB y k ehirBe-
lediyeBa kan AytaçDurakdafuarhaz rl k
a amas ndan itibaren yo un ilgi g stererek
stantg revlilerindendetayl bilgi ald .Aytaç
Durak,belediyeolarak SBAKileçal maar-
zusundaolduklar n dakaydetti. Stand zi-
yaret ederek SBAK A. .’nin r nleri veça-
l malar hakk ndabilgi alan AdanaTrafik
ubeM d r Sabahattin zdemveAkdeniz

Üniversitesi Rekt r Prof. Dr. MustafaAkay-
d n ise, memnuniyetlerini dilegetirdi.
“Ak ll Ula mSistemleri” konusundaT r-
kiye’ninliderkurulu u SBAKA. . fuaraka-
t lankamukurumvekurulu lar na, beledi-
yelere, zel kurulu lara veziyaretçilered rt
g n boyuncayol g venli i, trafik sorunlar -
n neniyi ekildeç z m konular ndabilgi
sundu. SBAK’ nstand g rselli iyle, tekno-
lojik r nleriylevehizmet sunumuyladab -
y k takdir toplad .

SBAK’a, Adana’dan
tamnot



Seymen K y ’n n Muhtarı Necmettin Eren, stanbul B y k ehir Belediyesi tarafından “alım garantili

çiçek yeti tiricili i projesi”nin k y halkının ya amını nasıl de i ti ini anlattı.

ize biraz kendinizden
bahseder misiniz?
1949 y l nda, buradado dum. Üç

çocuk babas y m. Tahsilsizlikten çok zah-
met çekti im için çocuklar m okutmak
istedimvehepsi niversitemezunu. lk de-
fa1994’den 99’akadar muhtarl k yapt m.
1999 y l ndayap lan seçimleri kaybettim.
2004’te k y halk gelip “seni muhtar ola-
rak g rmek istiyoruz” dedi ve yeniden
muhtar oldum.

2��4 y l nda b y k ehirlerin hizmet
yasas n n de i mesiyle birlikte
Seymen K y stanbul B y k ehir
Belediyesine ba land . Bu durum
k y nas l etkiledi?
Buras stanbul’a 80 kilometre mesafede
bir k y. 1700 n fusumuz, 350 hanemiz var.
Çiftçilikle geçiniyoruz. B y k lç de ayçi-
çe i vebu day ekiyorduk. Yasas n nde i -
mesiyle k y m ze B y k ehir’in b y k
imk nlar geldi. Daha nce Silivri’ye ba -
l yd k imdi B y k ehir’e ba l y z. Yol-
lar m z B y k ehir yapt , altyap yla il-
gili çal malar m z devamediyor.

B y k ehir’in deste iyle çiçek
ekmeye ba lad n z…
B y k ehir’den “al mgarantili çiçekyeti -
tiricili i” teklifi gelinceçok sevindik. Buci-
vardaki k yl lerletoplant lar yap ld , pro-
je anlat ld fakat bizden ba ka hiçbir k y
bunu benimsemedi. Projeye nderlik yap-
t m, “bu i i yapal mg zel bir gelir getirir”
dedim. Yeti tirdi imiz çiçekler, A aç A.
taraf ndan çok be enildi, imdi bize lale
so an yeti tirmei ini deveriyorlar.
Bunun d nda ba ka projeleriniz var
m ?
Bundan nceceviz vebademyeti tiricili ini

kapsayan ba ak projem vard . B y k e-
hir’den çokdestekg rd m. Bunudak y hal-
k yla beraber ba ard k. Yakla k 650 d -
n maraziyi zel a açland rmayapmak için
Orman Bakanl ’ndan 100 y l na kira-

lad k. Buraya5binceviz4binbademfidan
ektik.

Profesyonel tar m konusunda epey
yol alm s n z, bundan sonraki
planlar n z neler?
Asl ndadahaba nday z, amaplanl gidi-
yoruz. Sadecekendimiz için de il ba ka in-
sanlardabilgilensin,bizimçekti imizs k n-
t lar çekmesinler diyeyapt m z çal -
malar Tar mM d rl ile i birli inegi-
rerek kitap haline getirece iz. Bu konuyu
nemsiyoruz, ç nk ceviz ihtiyac n n sade-

ce y zde 20’sini kar layabiliyoruz. Ceviz
retimindeb y kaç m zvar.Hemçiçek-

çilikhemdecevizvebademyeti tiricili inde
rnek olal mistiyoruz. Temmuz veya a us-

tosta Ba bakan m z da ça r p t renle
meyvetoplayaca z.

Hep ba ar lardan bahsettiniz hiç
eksi iniz yok mu?
Okulumuz çok eski, okulumuzu yapacak bir
hay rsever ar yoruz. Çocuklar m z ba ka
k ylereyollamakzorundakal yoruz.K y ko-
na m zçokyetersizdi,kabain aat n ken-
di imk nlar m zlayapt k,amaiçini yapma-
ya param z yetmiyor, bu konuda da B y k-
ehir Belediyemizden yard m bekliyoruz.

Elimizdengeldi incek y m ziçinbir eyler
yapmaya çal yoruz. Dikti imiz sopa gibi
fidanlar n b y y p a aç oldu unu, meyve
verdi ini g rmekçokb y kbirmutluluk.Bu
mutlulu u b t n k y halk beraberceya -
yoruz veeme i geçen herkesete ekk r edi-
yoruz.

Seymen K y T rkiye’ye
rnek olacak…

B

STANBUL B LTEN
S yle i
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Mevl na do umunun 800’ nc yılında bir dizi etkinlikle anıldı. DO da

Pa abahçe ve Kalamı vapurlarına yerle tirdi i d ner Mevlevi

heykelleriyle seyahat edenleri bamba ka d ncelere sevk ederken,

Bo az ve Marmara kıyılarında sevgi ve ho g r ça rısının

yankılanmasına aracılık etti.

Hz. Mevl na
Bo aziçi’nded nd …



u topraklar birçok medeniyetin bu-
lu manoktas oldu.Anadolu’dançı-
kan birçok bilimved nceinsan

ksaçt d nyaya.Mevl naCelaleddini R -
mi debunlar aras ndayd . l m n n ze-
rinden geçen zamanara men g n m zefel-
sefesi arac l yla geldi. Y zlercey l daha
ad ndan s z ettirecek olan Mevl na sadece
bizler için de il, d nya için de çok nemli.

yleki, UNESCO, do umunun 800’ nc y -
l olmas nedeniyle 2007 y l n “Mevl na
Y l ” olarakilanetti. DO daMevl na’y an-
mak için bir dizi etkinlikd zenledi.
stanbulB y k ehirBelediyesi’nin irketle-

rinden DO, Hz. Mevl na’y do umunun
800’ nc y l nda sema g sterileri veresim
sergi aracılı ıylaçokfarkl biratmosferde s-

tanbullularla bulu turdu. Karak y veKad -
k y skelesi’ndesemag sterileri yap l rken
Pa abahçeveKalam vapurlar nayerle ti-
rilen d ner Mevlevi heykelleriyleBo az k -
y lar nasevgi veho g r ça r s yap ld .
Hz.Mevl na’n n“Neolursanol,gel” s zleriy-
le zde le en ho g r felsefesini stanbul
k y lar na ta yan sema g sterilerinin ilki
Karak y skelesi’ndegerçekle tirildi.Mevl -
naK lt r Derne i’ncebe g n s reyleKara-
k y veKad k y iskelelerinded n ml ya-
p lan g steriler, 22Ekim’ekadar s rd .
Anmaetkinlikleri kapsam nda,semag steri-
leriylee zamanl d zenlenen G lcan Kara-
da ’ nMevl na’y anlatanresimsergisi, Ka-
rak y skelesi’ndeyolcuvesanatseverlercezi-
yaret edildi.

Mevl na, deniz ve stanbul…
skeledeki sema g sterilerinin yan s ra Pa-
abahçeveKalam vapurlar nayerle tirilen

d nerMevlevi Heykelleri, tasavvuf m zi i e -
li inde“ney”indinlendirenved nd rent -
n s n stanbul’unk y lar nata t .Y lso-
nunadek, gemilerinarkag vertesindeki teras
b l m nded necek Semazenler, slamdini-
ni, iir, sanat,semavem zikleeninceyorum-
layan Mevl na’n n “Gel” diyerek yapt ev-
rensel ça r y , uygarl klar n kav ak nokta-
s ndabir kezdahahatırlatacak.

B
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Ressam Metin Asa ’ın “ ç D nem Ayasofya” resim sergisi, Ayasofya’da

sanatseverlerin be enisine sunuldu. D nya k lt r mirası Ayasofya'nın

tarihteki ç d neminin de farklı ekillerde tuvale aktarıldı ı sergiyi Vali

Muammer G ler ve stanbul B y k ehir Belediye Ba kanı Kadir Topba

da ziyaret etti.

essamMetinAsa ’ nresimlerinden
olu an ve “Üç D nem Ayasofya”
ya l boya resimsergisi, B y k e-

hirBelediyesi,Emin n Belediyesi veAyasof-
yaM zeM d rl ’n nortakgiri imleriyle
sanatseverlerin be enisinesunuldu. D nya-
n n en nemli mimari eserlerinden biri olan
Ayasofya’n ntarihteki çd neminindefark-
l ekillerdetuvaleaktar ld sergi, 12Ka-
s m’a kadar Ayasofya M zesi’nin ana mek -
n ndaziyareteaç kkald .
AyasofyaM zesi’ndeilkdefagerçekle enser-
giyi stanbulValisi MuammerG lerve stan-
bulB y k ehirBelediyeBa kan KadirTop-
ba dagezerek, RessamMetinAsa ’daneser-
ler hakk nda bilgi ald . Resimlerin Ayasof-
ya’n n ahit oldu u tarihi miras bir araya
getirdi ini vurgulayan Vali G ler veBa kan
Topba ,MetinAsa ’ate ekk rederek, “2010
AvrupaK lt rBa kenti” seçilen stanbul’un
çok nemli tarihi miraslar bir aradabar n-
d rd navefarkl k lt rdeninsanlar ba-
r ve huzur içinde bir arada ya att na
dikkat çekti.

Sergiye Fransa ve
Yunanistan'dan da talep var…
“ÜçD nemAyasofya” ya l boyaresimser-
gisindeyer alan eserler Yunanistan veFran-
sa’da da sergilenecek. Eserler, skeçeBeledi-
yesi’ninorganizasyonu,YunanistanK lt rve
TurizmBakanl ’n ndaortakgiri imleriy-
leYunanistan’ n çe itli vilayetlerindesanat-
severlerlebulu acak. Serginin AyasofyaM -
zeM d rl ’n ngiri imleriyleFransa’n n
Luvr M zesi’ne de ta naca kaydedildi.
YurtiçindeiseDolmabahçeSaray ,Beylerbe-
yi Saray ,T rk slamEserleri M zesi veYere-

batan Sarn c bu nemli sergi için s rada.

“ÜçD nemAyasofya”

R



rk ilimvek lt r tarihindeiz b rakm b y k ahsiyetlerin g n m zdedaha iyi
tanınmasını sa lamak ve geçmi ten g n m ze k tutmak amacıyla çal malar
yapan stanbulB y k ehirBelediyesi,b y kT rkbilgini K tipÇelebi’yi anmaetkin-

likleri d zenledi. K lt rel veSosyal ler Dairesi Ba kanl ileK lt r A. .’nin ortakla a
d zenledi i uluslararas sempozyum, 19–20 Ekim2007 tarihlerindeCemal Re it Rey Konser
Salonu’ndayap ld . K tip Çelebi’nin farkl y nleriyletan t ld uluslararas sempozyuma
yerli veyabanc birçokbilimadam kat ld .

Osmanlı ilim ve k lt r

d nyasının en nemli

isimlerinden biri olan

Katip Çelebi, vefatının

3�0’nci yıl d n m nde anıldı.

uluslararası
sempozyumla anlardan ...

K tip Çelebi ı

T
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az n n sanatla bulu tu u, Osman-
l ’dang n m zeuzananvegelenek-
sel sanatlar m z n en nemlilerin-

denbiri olanhat,buzamanakadarbenzeri g -
r lmemi bir programla sanatseverlerlebu-
lu tu. stanbul B y k ehir Belediyesi K lt r
M d rl taraf ndan d zenlenen “H sn-i
HatBulu mas ”,birçok nl hatsanatç s n
bir arayagetirdi. 30hat sanatç s n n kat l -
m ylagerçekle enbulu ma,kat l mc say -
s itibari ilebuzamanakadargerçekle tirilen
sanatg sterimleri aras ndaalanındaenb y k
olma zelli ini ta d . Sanatseverlereyepye-
ni d nyalar nkap lar n açanvekat l m n
cretsiz oldu u programda, panel, sergi ve

me k bulu malar gerçekle tirildi. 27 Ekim
Cumartesi g n T rkhattatlar n npiri olan
eyh Hamdullah’ n Karacaahmet Mezarl -

’ndaki kabrinin ziyaretiyleba layan prog-
rama, 28 EkimPazar g n Cemal Re it Rey
Konser Salonu’nda gerçekle tirilen panel ve
“G m Lale” d l t reniyledevam edildi.
Hat sanat n n g n m zdeki durumu vete-
mel sorunlar n n konu uldu u panelde
Prof. Dr. U ur Derman, H seyin Kutlu, Se-
mih rte , Ali R za zcan, Sava Çevik, M.
Hilmi enalp, Cahide Erel, Fevzi G n ç ve
H srev Suba konu mac olarakyer ald .
Panelin ard ndan yap lan d l t renindeil-
kini geçen y l ebrusanatç s Hikmet Barut-
çugil’inaldı ı “G m Lale” d l buy l,hat
sanat na verdi i hizmetlerin yan s ra “en
ya l hattat” olmas sebebiyleÜstat Hasan
Çelebi’yeverildi.
“H sn-i Hat Bulu mas ” etkinli inekat lan
30sanatç n n 120eserinden olu an sergi, 28

Ekim-3 Kas mtarihlerindeCemal Re it Rey
Sergi Salonu’ndaziyareteaç kkald .Gelenek-
sel tatl ve içeceklerin ikr medildi i sergide
hatsanatç lar ;AhmetZeki Yava ,Ali H sre-
vo lu, Ali Toy, Ali R za zcan, BeatriceHilal
Çizmecio lu,DavutBekta ,ErolD nmez,Fa-
tih zkafa, Ferhat Kurlu, Fevzi G n ç, Fuat
Ba ar, Hasan Çelebi, H seyin G nd z, H se-
yin Kutlu, H seyin ks z, H seyin T rkmen,
H srev Suba ,Mehmet Memi ,Mehmet z-
çay, M. EfdaluddinK l ç, MuhittinSerin, Os-
man zçay, mer Y ld z, Sava Çevik, Selim
T rko lu, Tahsin Kurt, Turan Sevgili veYasin
Kurt’un eserleri yer ald .
Programdaayr casadecehatsanatç lar n n
kat labildi i Me k Bulu malar ’nda hat ve
me k zerinesohbetler gerçekle tirildi. Bu
etkinliklerin ilki KocamustafaPa a’daki He-
kimo luAli Pa aK lliyesinde, ikincisi Üsk -
darTarihveTabiat Vakf binas nda ç nc -
s iseÜsk dar Sava Çevik At lyesi’ndeya-
p ld .

stanbul b y k bir bulu maya daha ev sahipli i yaptı. Geleneksel el

sanatlarının en g zellerinden birini, hat sanatını icra edenler bir

araya geldi. 30 hattat, sanatseverlere eserlerini sergilemenin yanı

sıra icra ettikleri sanatla ilgili bilgi sundu.

Y

stanbul’dabu-
lu tu

Hattatlar



stanbul B y k ehir Belediyesi K l-
t rA. . taraf ndan i letilen, Cemal
Re it Rey (CRR) Konser Salonu, ya-

p lan tadilatla daha modern bir g r n me
kavu tu.19Temmuz’daba layantadilatlasa-
lonun içi y k l p çay gibi k sa bir s rede

yeniden yap ld . B yleliklesahne, sahnear-
kas , kulisleri, salond zeni, s tmavehava-
land rma sistemi yenilenen CRR’nin, sesve

k sistemi degerçek anlam yla teknoloji-
ninsonolanaklar yladonat ld .Yap lanta-
dilat veyenilemeçal malar ylaCRR’yeyeni
96 kanall sesmikseri, d nyan n en iyi ho-
perl r sistemi, k masas ved nyadakla-
sik m zik konserlerindekullan larak en iyi
performans sa layan kay t mikrofonlar
al nd . Yeni cihazlarlad nyastandartlar n-
dabirsalong r n m kazananCRR,yeni sa-
nat aktivitelerinin haz rl klar nah z verdi.

Kulvar n n birincisi…
Yap ld ndanberi lkemizinsanatvek lt r
hayat nda nemli mek nlardan olan Cemal
Re it Rey, 17Ekim’deki aç l ndayineken-
di gibi kulvar n n tart mas z birincisi bir
sanatç yla; mezzo soprano Jennifer Larmore
ileg rkemli birg steriyeev sahipli i yapt .Se-
sineistedi i gibi h kmeden, st nbirk vrak-
l klaifadelerinefarkl anlamlary kleyebilen,
yetmi in zerindeki alb m ylet mzamanla-
r nençokalb myapanmezzosopranosu n-
van na sahip Larmore, 17 Ekim’deki kon-
serindesesiyledinleyicilerini h crelerineka-
dar titretti.
Sanatç ya, Londral m zik ele tirmelerinin
“harikulade” olarakyorumlad ,g n m z-
deAvrupa’n nençokbe enilenodaorkestra-
lar aras ndayer alan Basel OdaOrkestras
(Kammerorchesterbasel) e liketti.Orkestra-
y , 1999 Aral k ay nda stanbul’a gelerek
CRR stanbul Senfoni Orkestras ’n y net-
mi olan David Stern y netti.

CRR
yenilendi

K lt r A. . stanbul’un tarihi miras na sahip ç kmaya devam ediyor. Fethin
554’ nc y l d n m nde, Fatih Sultan Mehmed’e bir vefa g ldestesi olmas
amac ylayeni bir kitap yay nlad . Üçb y k ciltten olu an kitapta, T rk k lt r ve
sanat n n Fatih K lliyesi’ndeki yans malar nın yanı sıra Fatih ve K lliyesi
hakk ndaki veriler de erlendiriliyor. Kitapta ayr ca daha nce zerindeciddi bir
çal ma yap lmayan hazine niteli indeki mezar ta lar , de i ik y nlerden ele
al nantarihçe-i hayat, hat sanat , tezyinat veta i çili ininzenginlikleri yineayn
b t nl k içerisindesunuluyor. K lliye’ninasl ndanbug nekalanlar ileyokolanve
sonradan ilaveedilen k s mlar dade erlendirmenin içindetutuluyor.
Merakl s için çok nemli bir kaynak niteli ini ta yan kitap, k t phanelerin en
nadidek esindekendisineyer alacak gibi g r n yor.

lhamın geçmi ten aldı ı ,
gelece e ta ınacak!

lkemizin en saygın konser

salonu olan ve K lt r A. .

tarafından i letilen Cemal Re it

Rey Konser Salonu, 18 yıllık

yorgunlu unu zerinden attı.

Salon, ç ay s ren tadilatın

ardından 17 Ekim’de yeniden

hizmete açıldı.



stanbul B y k ehir Belediyesi K lt r A. , son d nemlerdeherkesin ar ivin-
debulunmas gereken bir eser yay nlad : ark larla-T rk lerle stanbul. ki
CD olarak tasarlanan eserin birincisi Hakan Talu’nun m zik direkt rl nde
hazırlanan 17 ark y içeriyor. Daha çok II. Selim d neminden itibaren ilgi
g rmeye ba layan ark formu keskin kurallara ba l ve bireysel zellikleri
yans tan bir t r. Tu rul an’ n m zikdirekt rl ndehaz rlanan ikinci CD’de
ise14 t rk bulunuyor. stanbul’u konu alan t rk lerin iki kayna var: Ba -
ka y relerde stanbul için yak lan t rk ler ve stanbul folklorunun bu ehir
için retti i t rk ler.
Ar iv niteli i ta yan bu alb m, T rk m zi ineg n l vermi herkesin sahip
olmay isteyece i nitelikli bir eser olarak stanbul Kitapç s raflar nda ve
www.istanbulkitapcisi.comadresindedinleyicilerineula may bekliyor.
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Cumhuriyet’e bir arma an da

ehir Tiyatrolar ’ndan

smanl D nemi’nden T rkiye
Cumhuriyeti’neuzanan geçmi i ve

stanbul’da tiyatronun en k kl
adresi olan ehir Tiyatrolar , Cumhuri-
yet’in kurulu y ld n m ndegerçekle ti-
rilen birbirinden anlaml çalı lmalarakat-
k da bulunarak, tiyatro seyircisini de bu
co kuya ortak etti. T rk Tiyatrosu’nun
nemli yazarlar ndan smet K ntay ise

b yleanlaml bir kutlamaçerçevesindeilk
kez ehir Tiyatrolar repertuar ndayer al-

d .
ehir Tiyatrolar ’n n usta y netmeni En-

gin Uluda ’ n sahneye ta d “Tozlu
Çizmeler”in “Cumhuriyet Galas ”, Harbiye
Muhsin Ertu rul Sahnesi’nde gerçekle ti-
rildi. HarbiyeMuhsin Ertu rul Sahnesi’nde
2009 y l Ekim ay na kadar oyunlara ara
verilece i için, “Tozlu Çizmeler”, bu sah-
nede o tarihe kadar gerçekle tirilecek son
galaolmas bak m ndan daayr bir nem
ta ıdı.

“TozluÇizmeler”, Birinci D nyaSava ve
stanbul’un i galinin T rk insan zerin-

deki etkilerini anlat yor. Yorgun, yenik ve
bekleyi içindeki Osmanl subay R f-
k ’n n i gal g çleriylem cadeleiçin arka-
da lar yla birlikte yola ç k n n konu
edildi i “Tozlu Çizmeler”de, Anadolu’da
b y meyeba layan ba ms zl k hareketi
smet K ntay’ n kalemiylehayat buluyor.

ark larla, T rk lerle stanbul

O

ehir Tiyatroları,

Cumhuriyet’in

kurulu unun 8�’ nc

yıld n m n sanatla

kutluyor. “Tozlu

Çizmeler” adlı oyunda,

Birinci D nya Sava ı ve

stanbul’un i galinin

halk zerinde yarattı ı

etki anlatılıyor.



lan nda d nyan n b y olma
zelli inesahipUluslararas Frank-

furt Kitap Fuar , bu y l 59. kez ka-
p lar n kitapseverlereaçt . Fuar n aç l -

ndaK lt rveTurizmBakan Ertu rulG -
nay ‘da haz r bulundu. Bakan Ertu rul G -
nay, T rkiyeUlusal Stand ’n n aç l nda
gazetecilereyapt aç klamada,T rkiye’nin
d nyan n bu en b y k kitap fuar ndagele-
cek y l konuk lkeolaca n an msatarak,
“Buy lburadabiranlamdageleceky l n n
haz rl n sergilemi oluyoruz” dedi veek-
ledi:“FrankfurtKitapFuar ’n n nemini bi-
liyoruz.Bufuara20y ldanbuyanakat l yo-
ruz. Bizimgelecek y l konuk lkeolmam z
T rkiye’nin tan t m için sevindirici.
2010’da stanbul, Avrupa K lt r Ba kenti
olacak. T rkiye, n m zdeki y llardakendi-
sini d nyayaanlatmavetan tmaimk n n

fazlas ylabulacak.3bini a k nkitaplafuara
kat l yoruz... Gelecek y l bu renklili i daha
dazenginle tirerekd nyan nbe enisinesu-
naca z.”

Fuarda BB K lt r Stand ’na
ziyaretçi ak n vard ...
Buy lFrankfurt KitapFuar ’na110 lkeden
7 bin 275 yay nevi kat ld . Katalan K lt r
Program çerçevesindeKatalandilindeyazan
200 yazar da fuara davet edildi. 10-14 Ekim
tarihlerindegerçekle tirilenfuarda stanbul
B y k ehir Belediyesi K lt r B l m ’n n
stand ndaçokrenkli rneklersergilendi.B -
y k ehir Belediyesi K lt r B l m Stan-
d ’nda,ebrusanat n g sterenFuatBa arve
kaligrafi sanatç s Mukadder Mustafa
Erol'un çal malar ziyaretçiler taraf ndan
meraklaincelendi. MukadderErol, “Be g n

içinded rt bin isimyazd rd lar. D nyan n
d rt bir yan ndan gelenler sanat m za b -
y k bir ilgi g sterdi” dedi. Fuar ziyaretçileri
zellikleebru sanat n n uygulamal olarak

g sterilmesini ilgiyleizledi.
Fuarda stanbul B y k ehir Belediyesi K l-
t r B l m ’n n stand n K lt r veTurizm
Bakan Ertu rul G nay, Do an H zlan, Al-
tan ymen, Nevval Sevindi, Prof. Dr. sken-
der Pala, Hayat Yay nlar ndan Hayati Bay-
rak, TO heyeti gibi say s zyazarvekitapse-
verler deziyaret etti. K lt r veSosyal ler
DaireBa kan H seyin zt rk ve BB K l-
t r A. . Genel M d r Nevzat Bayhan zi-
yaretçileri a rlayarak stanbul B y k ehir
Belediyesi yay nlar n tan tt .

B y k fuarda, b y k ilgi
stanbul B y k ehir Belediyesi K lt r B l m , d nyanın en b y k

kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı’nda stant açtı. B y k ehir

Belediyesi’nin yayınlamı oldu u t m eserlerin sergilendi i standa

zellikle yabancı ziyaretçilerin g sterdi i ilgi ve ya anan diyaloglar

g r lmeye de erdi.

A



STANBUL B LTEN
Bulmaca
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Çengel Bulmacam z do ru olarak ç z p, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr e-postaadresineg nderen ilk d rt ki iye,
Miniaturk’tekeyifli bir gezinti veyemek hediyeediyoruz. yi e lenceler...

Geçen sayının anahtar s zc , “Balık SezonuHayırlı Olsun”u do ru yanıtlayan ilk d rt okurumuz; Ali hsan Ba , Sakin Temiz, Mustafa zkan ve
KadriyeK kden Miniaturk’tekeyifli bir gezinti veyemek kazandılar.



HALE TAR H /SAAT TEKL F EDENM D RL K HALE ÇER

12/11/2007Saat: 10:00 Altyap Hizmetleri M d rl ile,Ta delen K pr l Kav a Ba lant Yollar VeYol Geni letme

2.K s m n aat

13/11/2007Saat: 10:00 Sosyal Ve dari ler M d rl 2008Y l Muhtelif PastaneMalzemeleri Al m

13/11/2007Saat: 10:30 Sosyal Ve dari ler M d rl 84Ki ilik Malzemeli Temizlik Ve laçlamaHizmet Al m i

14/11/2007Saat: 10:00 Sosyal Ve dari ler M d rl 2008Y l 305Hatl k Personel Ta maHizmet Al m

14/11/2007Saat: 10:30 Sosyal Ve dari ler M d rl 2008Y l 15KalemHizmet Arac Kiralanmas Hizmet Al m i

20/11/2007Saat: 10:00 Sosyal Ve dari ler M d rl 2008Y l Muhtelif Dondurulmu G daAl m

22/11/2007Saat: 10:00 Sat nalmaM d rl 2008Y l Karayollar MotorluAraçlar ZorunluMali Sorumluluk

Sigortas Yapt r lmas

26/11/2007Saat: 10:00 Stratejik PlanlamaM d rl 2007Y l Vatanda Memnuniyeti Ara t rmas

27/11/2007Saat: 10:00 Sat nalmaM d rl Fizik Tedavi Aletleri Al m

29/11/2007Saat: 10:00 Sosyal Ve dari ler M d rl 2008Y l Muhtelif G daAl m

04/12/2007Saat: 10:30 Sosyal Ve dari ler M d rl A ç , Garson VeYard mc Hizmetli (600Ki ilik)Hizmet Al m i

04/12/2007Saat: 11:00 Levaz mVeAyniyat M d rl Yang naDayan kl tfaiyeci Elbisesi VeBa l k Al m

05/12/2007Saat: 14:00 Yap leri M d rl Edirnekap ehitli i D zenlemesi i

STANBUL B LTEN
hale G ndemi
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