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Sevgili İstanbullular

H

Hızla akan zamana karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak,

verdiğimizi her zaman dile getirdim. Ulaşım yatırımları kapsamında,

sizlere daha kaliteli bir kent yaşamı sunma gayretiyle ilk

özellikle raylı sistem elbette ki büyük önem taşıyor. İşte bu yüzden,

günkü heyecanımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

İstanbul’un dört bir yanında eşzamanlı olarak devam eden kazı ve

Heyecanı ve coşkusu hiç tükenmeyen, aksine hedeflerimize

yapı çalışmalarında hızla neticeler alıyoruz. 4.Levent Metrosu’nu

yaklaştığımız her adımda heyecanı bir başka boyut kazanan bir

Hacıosman’a ulaştıran, inşaatı ve ray döşeme çalışmaları tamam-

ekip olarak, hepimizin yaşamaktan mutlu, bir parçası olmaktan

lanan Darüşşafaka İstasyonu’nda test sürüşlerini başlattık. Hattın

gurur duyacağı bir İstanbul’u inşaa etmek için 365 gün 24 saat

geri kalan bölümünün hızla tamamlanması için zamanı ve ekipmanı

prensibinden taviz vermeden gelenekle gelecek arasında köprü olma

maksimum seviyede kullanmaya önem veriyoruz. Kadıköy-Kartal

gayretiyle çalışıyoruz.

Metrosu’nun kazı çalışmaları ise rekor denilebilecek bir hızla

Geçen sayımızda İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti

ilerliyor.

olması sebebiyle duyduğum büyük heyecanı sizlerle paylaşmıştım.

İstanbul halkının yaşamını kolaylaştıracak her yeni gelişmeyi

İstanbul’un tüm dünyada bir daha ve yeniden tanıtımına vesile

buradan paylaşmak benim için mutluluk verici. Müjdeli haberlerde

olan Avrupa Kültür Başkenti unvanı, İstanbul’a, İstanbul halkına

buluşmak dileğiyle sizleri bültenimizle baş başa bırakıyorum.

çok şey kazandıracak ve İstanbul çağdaş dünyanın bir parçası
olarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de göz kamaştırmaya devam
edecektir.
Her zaman tekrar ettiğim bir söz vardır: ”Bir ülkenin medeniyet
göstergesi toplu taşıma araçlarını kullanma oranıyla doğru
orantılıdır.”
Bugün geldiğimiz noktada, çağdaş bir metropol oluşturmak için
yürüttüğümüz çalışmalarda ulaşım ve altyapı yatırımlarına öncelik

Saygılarımla...

İstanbul ’nde
Bülteni

bu bülten sizindir alabilirsiniz • www.ibb.gov.tr • şubat 2010

bu

ay

06 Darüşşafaka’da test başladı, Hacıosman sırada....
10 Modern Onkoloji Enstitüsü törenle hizmete girdi
14 TBMM Komisyonu memnun ayrıldı
16 Büyükşehir enerji alanında uluslararası hizmet veriyor
20 Ecdat yadigârı çeşmeler ihya oluyor
24 7’den 77’ye Barış Manço’yu andık!
26 Beyaz Karanfil Ekibi’nden evsizlere ziyaret
27 Gençlik Meclisi’nden Başkan Topbaş’a ziyaret
28 KKM personeline “Kadının Hakları” eğitimi verildi
30 Büyükşehir Zabıta ekipleri bankaları denetliyor
31 Büyükşehir 42 bin 957 hayvanı tedavi etti
32 İSÖM’den hemşirelere işaret dili eğitimi

06-09

Modern On
ko
törenle hizm loji Enstitüsü
ete girdi

33 Uçak biletlerini özürlü gençler satacak
34 Türk mutfağına Koreli eli değdi
35 İSMEK moda fuarında göz doldurdu

İstanbul Ünivers
ji Enstitüsü’nün itesi İstanbul Tıp Fakülte
si Onkololikte yeni alınan yeni binası törenle açıldı.
Açılışla birrobotik donanım
Cyberknife,
lı radyoterapi
harekete duyarlı
cihazı
dArc, ve cihazlar
radyoterapi
cihazı Rapiın optimum
cıyla hareket
kullanımını
sağlam
e duyarlı (4D,
zamansal eksene ak amadört boyutlu
) bir bilgisay
de sahip
arlı tomogr
temi, yeni bir
afi ve planlam
simülatör, yüzeyse
kiterapi ünitesi
l ışınlama cihazı a sisde hizmete
ve braBu cihaz envante
girdi.
İstanbul Ünivers ri ve bilgisayarlı planlam
a sistemi ile
itesi Onkoloj
gelişmiş donanım
i Enstitüsü
dünyadaki
lı radyoterapi
en
Dünyanın ilk
merkezi haline
5 kanser tedavi
geldi.
gelen İstanbu
merkezinden
l Tıp Fakülte
biri haline
si, beklene
alınmasıyla
n bir
dünyanın bir
numaralı merkez cihazın daha
Çapa’daki
Enstitü binasınd
i olacak.
ne İstanbu
a düzenlenen
l Büyükşehir
açılış töreniBelediy
Vali Muamm
er Güler, İstanbu e Başkanı Kadir Topbaş
,
li Prof. Dr. Zeynep
l Üniversitesi
Rektör VekiÇiğdem Kayaca
Müdürü Prof.
n, Onkoloji
Dr. Erkan Topuz
Enstitüsü
kı sağlayan
ile cihazlar
hayırsever
ın alımına katişadamları
Genel Yayın
ve Star Televizy
Yönetmeni
onu
Uğur Dündar
katıldı.
Başkan TopBaş
’Tan hasTa
mısafırhane
yakınları
ıçın
sözü
Törende konuşa
n İstanbul Büyükş
nı Kadir Topbaş
ehir Belediy
, Prof. Dr. Erkan
e Başkağu bir heyeca
Topuz’un ortaya
nın etrafınd
koydua birleşerek
diğini belirtere
bugünlere
k, “Sayın hocamı
gelinUğur Dündar
z bir çağrıda
kardeşimle
birlikte elimizde bulundu ve
tık. İşadam
ları da fedakâr
n geleni yaplığını ortaya
bina ile son
koydu. Bu
derece modern
güzel
mamlandı.
Buradaki hizmetl kanser tedavi cihazlar
ı tacek ve inşallah
erimiz
şifa bulan insanlar yıllarca devam edekoyanları hayırla
bu güzellik
Onkoloji Enstitüsyad edecek” diye konuştu leri ortaya
.
merkez olması ü’nün kampus gibi
dört dörtlük
için, özellikle
bir
şından gelenler
Anadolu’dan
in kalabileceği
ve yurtdıyacaklarını
bir misafirh
müjdeleyen
Başkan Topbaş ane hazırlaçedeki kanepe
, “Burada bahler
günlerini geçiren ve sandalyeler üzerind
e
sabahlayan,
hasta ve hasta
yoruz. Fatih
yakınlar
Belediyesi
ile birlikte böyle ına şahit oluaçarak gayet
bir misafirh
medeni ve
ane
doğru hizmet
tane oluşturm
verilen bir
ak istiyoru
hasz. Buradan
bir çağrıda
işadamlarımıza
bulunuyorum.
da
En azından
apartmanı
çevredeki
satın alırsanız
birkaç
, belediye olarak
biz de gerek

36 İETT 800 kimsesiz çocuğu Turkuazoo’ya götürdü
38 Tünel gece 22.45’e kadar çalışacak
39 Trafik Kontrol Merkezi dünyanın ilgi odağı oldu
40 “İlklerin Belediyesiyiz”
44 Sağlıklı nesiller için ‘Altın Ekmek!’

10-13

10

48 Doğalgazda bunlara dikkat edin, tasarruf edin....

11

49 Kapınıza gelen su arıtma cihazı pazarlamacılarına Dikkat!!!
50 Panorama 1453 rekora koşuyor
51 Prof. Dr. Fuat Sezgin’e saygıyla!....
52 Saadet Kapısı; İstanbul
53 Busan’la kardeşlik bağları pekişti

Ecdat yadigârı
çeşmeler ihya oluyor
20

44-48

20-24

15 önemli
Başkenti” İstanbul’da
“2010 Avrupa Kültür
esi ve İTO
l Büyükşehir Belediy
Osmanlı çeşmesi, İstanbu
işbirliğiyle restore ediliyor.
21

54 Mart ayında 2’si yeni 24 oyun....
55 Başkan Topbaş Bulgaristan Başbakanı Borisov’u ağırladı
56 Kanada İstanbul’a yerleşiyor
57 Amatör spora destek devam ediyor
58 Onlar gönüllerin de şampiyonu
60 Doğal afete karşı MAG teşkilatını kurmuşlar

İstanbul Büyük
şehir Beled
Halk Ekmek
A.Ş. (İHE), İstanb iyesi
çok besleyici
ullulara
ve besin değer
leri yüksek
yeni bir ekmek
sundu. İçeriği
yoğun mikta
nde
rda Fındık, Üzüm
, Ruşeym,
Keçiboynuzu,
‘Altın Ekmek’i
Zerde
çal bulunan
İstanbul Büyük
şehir Belediye
Başkanı
Kadir Topba
44
ş tanıttı.

Sağlıklı
nesiller için ‘
Altın Ekmek!’
45

61 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Gönüllü Programı

Darüşşafaka’da test başladı,
Hacıosman sırada…

Metro yatırımlarını aralıksız sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
4.Levent - Hacıosman hattındaki Darüşşafaka İstasyonu’na
test sürüşlerini başlattı. İstasyonun Haziran ayında
hizmete açılacağını belirten Başkan Topbaş, “Metro Geçiş Köprüsü
tamamlandığında Yenikapı-Taksim-Hacıosman arası 32 dakikaya inecek” dedi.
6
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Metro uzunluğu 6 yılda yüzde 72 arttı
Test sürüşlerine başlanan Darüşşafaka İstasyonu ile
birlikte Hacıosman’a ulaşmak için kalan mesafe 1.348
metreye iniyor. 4.Levent – Darüşşafaka istasyonları
arasındaki test sürüşünde, yeni sistem için hazırlanan
2 bin kişi kapasiteli 8’li dizi tren de ilk defa kullanıldı.
Toplam uzunluğu 8 bin 120 metre olan 4. Levent – Hacıosman hattının 5,5 kilometresi (4.Levent - Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi arası) 30 Ocak 2009’da törenle
açılmıştı. Taksim – 4.Levent Metro Hattı, Şişhane – Yenikapı hattı ile Marmaray ve hafif metro ile entegre edilirken, 4.Levent – Hacıosman hattındaki çalışmalarda
da son aşamaya gelindi.
2004’de 44 kilometre olan raylı sistem uzunluğu bugün 75,3 kilometreye çıkarak yüzde 72 oranında arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metro yatırımlarına hız
kesmeden devam ediyor. 4.Levent - Hacıosman hattında inşaatı ve ray döşeme çalışmaları tamamlanan
Darüşşafaka İstasyonu’nda test sürüşleri başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ilk
test sürüşünü basın mensuplarıyla birlikte gerçekleştirdi. Test sürüşünde Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu, Ulaşım Daire Başkanı Dursun Balcıoğlu, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü
Ömer Yıldız, Meclis Üyeleri ile AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı ve mahalle muhtarları da yer aldı.
Gazetecilerle birlikte Maslak Oto Sanayi İstasyonu’ndan
metroya binen Başkan Kadir Topbaş, ilk defa denenen
2 bin kişi kapasiteli 8’li dizi treni kendisi kullanarak Darüşşafaka İstasyonu’na ulaştı.
8

Taksim - 4.Levent arasında hizmet veren hat, aynı dönemde Şişhane ile Ayazağa A.O.S. yönüne yapılan ilavelerle yüzde 100 büyüyerek 8,5 kilometreden 17 kilometreye çıktı. Şu anda aktarmalı olarak işleyen bu hat,
yeni sinyalizasyonun tamamlanması ile kesintisiz yolculuk imkanı verecek. En geç Haziran ayında yolcu taşımaya başlayacak olan Darüşşafaka hattı ile birlikte bu
güzergahtaki işleyen metro hattı 18,3 kilometreye ulaşacak. Test sürüşüne başlanan Darüşşafaka hattı ile
Taksim – Darüşşafaka güzergâhında yolculuk 22 dakika olacak.
Yıllardır beklemede kalan Haliç Metro Geçişi’nin ise
2010 sonunda tamamlanması planlanıyor. Bu geçişle birlikte 15 kilometresi Başkan Topbaş döneminde olmak üzere Yenikapı-Taksim-Hacıosman (23,5 km

– 32 dakika) aksı kesintisiz işleyebilecek ve havaalanına kesintisiz ulaşım da sağlanmış olacak. ŞişhaneHacıosman arasında 19,5 kilometrelik hatta ise, yolculuk süresi 28 dakikaya inecek.

MESAFELER:
Yenikapı- Hacıosman 23,5 km – 32 dk
Yenikapı-Şişhane arası : 3,55 km
Şişhane-Taksim arası : 1,65 km
Taksim-4.Levent arası : 8,5 km
4.Levent- Atatürk Oto Sanayi Sitesi arası: 5,5 km
Atatürk Oto Sanayi - Darüşşafaka arası: 1.272 m
Darüşşafaka –Hacıosman arası: 1.348 m
Sanayi-Seyrantepe arası: 1.670 m
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Modern Onkoloji Enstitüsü
törenle hizmete girdi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü’nün yeni binası törenle açıldı. Açılışla birlikte yeni alınan robotik donanımlı radyoterapi cihazı
Cyberknife, harekete duyarlı radyoterapi cihazı RapidArc, ve cihazların optimum kullanımını sağlamak amacıyla harekete duyarlı (4D, zamansal eksene de sahip
dört boyutlu) bir bilgisayarlı tomografi ve planlama sistemi, yeni bir simülatör, yüzeysel ışınlama cihazı ve brakiterapi ünitesi de hizmete girdi.
Bu cihaz envanteri ve bilgisayarlı planlama sistemi ile
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü dünyadaki en
gelişmiş donanımlı radyoterapi merkezi haline geldi.
Dünyanın ilk 5 kanser tedavi merkezinden biri haline
gelen İstanbul Tıp Fakültesi, beklenen bir cihazın daha
alınmasıyla dünyanın bir numaralı merkezi olacak.
Çapa’daki Enstitü binasında düzenlenen açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Vali Muammer Güler, İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan, Onkoloji Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz ile cihazların alımına katkı sağlayan hayırsever işadamları ve Star Televizyonu
Genel Yayın Yönetmeni Uğur Dündar katıldı.
Başkan Topbaş’tan hasta yakınları için misafirhane sözü
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Prof. Dr. Erkan Topuz’un ortaya koyduğu bir heyecanın etrafında birleşerek bugünlere gelindiğini belirterek, “Sayın hocamız bir çağrıda bulundu ve
Uğur Dündar kardeşimle birlikte elimizden geleni yaptık. İşadamları da fedakârlığını ortaya koydu. Bu güzel
bina ile son derece modern kanser tedavi cihazları tamamlandı. Buradaki hizmetlerimiz yıllarca devam edecek ve inşallah şifa bulan insanlar bu güzellikleri ortaya
koyanları hayırla yad edecek” diye konuştu.
Onkoloji Enstitüsü’nün kampus gibi dört dörtlük bir
merkez olması için, özellikle Anadolu’dan ve yurtdışından gelenlerin kalabileceği bir misafirhane hazırlayacaklarını müjdeleyen Başkan Topbaş, “Burada bahçedeki kanepeler ve sandalyeler üzerinde sabahlayan,
günlerini geçiren hasta ve hasta yakınlarına şahit oluyoruz. Fatih Belediyesi ile birlikte böyle bir misafirhane
açarak gayet medeni ve doğru hizmet verilen bir hastane oluşturmak istiyoruz. Buradan işadamlarımıza da
bir çağrıda bulunuyorum. En azından çevredeki birkaç
apartmanı satın alırsanız, belediye olarak biz de gerek
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İstanbul’u kanser tedavisinde bir numara yapacak
İstanbul Tıp Fakültesi’nin (Çapa)
yeni Onkoloji Enstitüsü hizmete girdi.
Başkan Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile
hayırsever vatandaşların katkılarıyla tamamlanan
servise gelen hasta ve yakınlarını ağırlamak için misafirhane
yapacaklarını müjdeledi.
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li düzenlemeyi yaparız ve iaşe temin ederiz. Böylece
hastalar ve hasta yakınları sıkıntılı anlarında dışarıda
kalarak ayrıcı sıkıntıya düşmezler. İstanbul olarak her
alanda dünyada bir numara olmak gibi büyük bir hedefimiz var” şeklinde konuştu.

gili de çalışmalar yapılmalı. Biz 10 milyon TL’lik yatırımı
30 milyon dolara çıkardık. Yerin 9 metre altına indik ve
yeni birimlerimize yer açtık. Cyberknife denilen cihazla
1200 noktaya atış yapabiliyoruz ve sağlam dokular zarar görmüyor.”

Yeni cihazlar hastaya zarar vermeden tedavi ediyor
Yeni bina ve cihazlarla ilgili bilgi veren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz ise, 2020 yılında kanserli hasta sayısının 1 milyara ulaşacağını belirterek, yeni cihazların hastanın sağlam dokularına zarar vermeden tedavi imkânı sağladığını söyledi. Yeni alınan cihazların son
derece pahalı ve son teknolojiyle üretilmiş cihazlar olduğunu belirten Topuz, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Hizmete giren cihazlar hastanın sağlam dokularına
zarar vermeden nokta şeklinde tedavi imkânı sağlıyor.
Burada yılda 80 bin hastanın sirküle ediliyor. Kanserle
ilgili cihazların alınması önemli, ancak önlenmesi ile il-

Törende konuşmaların ardından Enstitü Müdürü Erkan
Topuz, Başkan Kadir Topbaş ve Vali Güler başta olmak
üzere yeni banın yapılması ve cihazların alınmasına
katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür plaketi takdim etti. Ardından da kurdele kesilerek enstitü ve yeni
cihazlar hizmete alındı.
Yeni cihazları Başkan Topbaş ve Vali Güler Prof. Topuz tanıtırken, özellikle 1200 noktaya atış yapabilen
Cyberknife isimli cihaz büyük ilgi çekti. Eksik cihazların
alınmasıyla yapılacak yatırımın 30 milyon dolara ulaşması ve ayakta tedavi gören hasta kapasitesinin iki kat
artması hedefleniyor.
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TBMM Komisyonu
memnun ayrıldı
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı İdris Güllüce
ve beraberindeki milletvekilleri, AKOM’u ziyaret ederek Başkan Topbaş’tan
deprem hazırlıklarıyla ilgili bilgi aldı. Komisyon Başkanı İdris Güllüce,
“İstanbul’da gördüğümüz şeyler bizi sevindirdi. Beklediğimizden daha fazla
güzel şeyler yapıldığını gördük” dedi.

Güllüce; “İstanbul’da beklentİmizden fazla şey yapılmış”
Toplantıda Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından deprem hazırlık çalışmaları ve deprem sonrası senaryolarla ilgili bir sunum yapılırken, bir başka sunumla da AKOM hakkında detaylı bilgiler verildi.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı İdris
Güllüce ve beraberindeki komisyon üyeleri, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin Afet Koordinasyon Merkezini (AKOM) ziyaret ederek Başkan Topbaş’tan deprem
hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Milletvekillerine deprem
öncesi güçlendirme çalışmaları, deprem sonrası afet
müdahale çalışmaları ve AKOM hakkında detaylı sunumlar yapıldı.
Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, afet öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmaların çok ileri teknolojiyle belirlendiğine
dikkat çekerek, AKOM’un dünyada örneği az bulunan
bir merkez olduğunu söyledi. AKOM’dan kameralarla İstanbul trafiğini canlı olarak izlediklerini ve gerektiğinde
anında müdahale ettiklerini anlatan Başkan Kadir Topbaş, “Sadece deprem değil, doğal afetler, kar yağışları ve seli buradan çok rahatlıkla takip etme imkânımız
var” dedi.

Daha sonra konuşan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı İdris Güllüce ise Valilik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bilim adamlarını ve kurumları dinlediklerini belirterek, “Dinlediklerimizin ışığı altında eksikliklerimizi ölçeceğiz ve rapor haline getireceğiz. İstanbul’da gördüğümüz şeyler bizi sevindirdi. Beklediğimizden daha fazla güzel şeyler yapıldığını gördük. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Türkiyemiz adına bardağın dolu tarafından baktığımızda güzel şeyler
bizi mutlu ediyor. Bu, her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Allah memleketimizi korusun”
şeklinde konuştu.

Tsunami beklentisi abartılı…
İstanbul’un fay hattında bulunması nedeniyle deprem
riski taşıdığını, fakat deprem sonrası oluşacak tsunaminin okyanuslardaki gibi yüksek olmayacağını ifade
eden Kadir Topbaş, şöyle konuştu; “Depremle ilgili yaptığımız çalışmalarda gördük ki İstanbul tsunami konusunda ancak Santabarbara ve California’ya emsal olabilir. Yani okyanuslardaki gibi öyle çok yüksek tsunami
beklemiyoruz. Basınımızda çıkan bazı değerlendirmeler
bilgide eksiklikten kaynaklanıyor. Tsunami tespiti için
2 yıl önce bitirdiğimiz mikro bölgelendirme sisteminde
Tokyo şehrinden daha detaylı bir çalışma yaptık. Bu çalışmaya göre İstanbul’da 5-5.5 metreye varan bir dalga bekleniyor. Yani tsunaminin İstanbul’u ciddi etkilemeyeceğini gördük. Bunun da ancak sahillerdeki ahşap
yapıları, balıkçı barınakları etkileyeceğini gördük. Beton
yapıların etkileneceğini düşünmüyoruz. Şehrimizde lodosta bile 6-7 metrelik dalgalar oluyor.”
Senaryo çalışmaları sürekli güncelleniyor
Japon Jaika kurumunun 2001-2003 yılları arasında
İstanbul’da yaptığı mikro bölgelendirme çalışmasını geçen zaman içinde güncellediklerini ve Kandilli Rasathanesi ile yaptıkları Anadolu Yakası Bölgelendirme Sistemi çalışması kapsamında bütün İstanbul’u incelediklerini kaydeden Başkan Topbaş, “Jaika 2 bin metre bölgelendirme yapmış. Biz bu çalışmamızda İstanbul’un tamamında toplamda 200 bin metre sondaj yaparak bütün zemin yapısını inceledik. Bu bilgiler kapsamında hareket ettiğimizde, olası bir depremde daha önceki senaryodan çok daha az kayıp yaşanacağını tespit ettik.
Diğer çok önemli bir çalışmamızda İstanbul nüfusunun
Bu çalışma hala devam ediyor” diye konuştu.
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Büyükşehir enerji alanında
uluslararası hizmet veriyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma A.Ş. (UGETAM) tarafından verilen ısıtma ve doğalgaz iç tesisatçılık meslek edindirme ve geliştirme kurslarını tamamlayan 15 kişiye sertifikaları törenle verildi.

TAM Genel Müdürü Serkan Keleşer katıldı.
Bakan Dinçer; “2009’da 452 bin kişiye istihdam sağladık”
Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ömer Dinçer, Meslek standartlarının belirlenmesinde
de Bakanlık olarak sadece önderlik ettiklerini ve zeminini hazırladıklarını, ilgili toplumsal aktörlerin desteğiyle
standartların belirlendiğini ifade ederek, eğitimlerini de
sivil toplum örgütlerine, üniversitelere ve diğer aktörlere devrettiklerini söyledi.
Türkiye’nin işsizlik ve mesleksizlik olmak üzere iki temel sorununa çok köklü bir şekilde cevap vermeye ça-

Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile UGETAM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Doğay
Arınç, Türkiye Doğalgaz dağıtıcılar Birliği Başkanı Mehmet Kazancı, İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan ve UGE16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen “Isıtma ve doğalgaz iç
tesisatçılık meslek edindirme ve geliştirme kursları”nı tamamlayan 15 kişiye
sertifikaları törenle verildi. Törende konuşan Başkan Topbaş, İGDAŞ ve
UGETAM’ın enerji alanında uzman yetiştiren ve çevre ülkelere hizmet veren
merkez haline geldiğini söyledi.

lıştıklarını dile getiren Dinçer, mesleki eğitim programlarıyla sorunlara daha kalıcı çözüm bulmaya ve daha kaliteli insan yetiştirmeye fırsat yaratmaya çalıştıklarını
dile getirdi.
2009’da 860 bin kişinin işgücüne dahil olmasına rağmen ancak 452 bin kişiye istihdam sağladıklarını kaydeden Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye’nin işsizlik oranlarında yüzde 30 artış oldu. Yüzde 9,9’dan
yüzde 10’dan yüzde 13’e çıktık. Ama bu bizim krizden
az etkilendiğimiz anlamına gelmeksizin, bu krizi iyi yönettiğimize dair birkaç şeyi belirtmekte yarar var. İşsizlik oranlarının artmasına rağmen, Türkiye’nin genç nü-

fusuna, her yıl 800 binden fazla insanın işgücüne dahil olmasına rağmen, kırdan kente çok yoğun bir göçün
olduğu ortamda tarım sektöründeki çözülmeye rağmen, teknolojinin ortaya çıkardığı sonuçlara rağmen,
Türkiye’de 2009’da 452 bin insana istihdam sağladık.
Bütün gelişmiş ülkelere karşın ve onların çabalarından
çok daha ötesinde biz istihdam sağlama kabiliyetiyle
onların önüne geçtik. Ama bu yetmiyor.
Bu kendiliğinden olmadı. 2008’in ikinci yarısından itibaren sürekli olarak aldığımız tedbirlerle krizin etkilerini
azaltmaya çaba sarf ettik.”
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Bakan Yıldız; “Suriye ve Irak’a know-how hizmeti vereceğiz”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Suriye, Irak ve farklı ülkelerin enerji konusunda Türkiye’den
know-how hizmeti almak istediğini ve Türkiye’nin bu
alanda söz konusu ülkeleri yönlendirdiğini belirterek,
“Önümüzdeki aylarda oradaki doğalgaz yapılanmasıyla ve altyapı çalışmalarıyla alakalı artık bizim danışma
seviyesine gelmemizin önemli yeri vardır” dedi.
Başkan Topbaş; “Şirketlerimiz uzman yetiştiriyor”
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise, bir toplumun gücünün nüfusla değil yetişmiş kaliteli insan gücüyle ölçüleceğini belirterek, bundan dolayı standartları belirlenmiş kaliteli,
düzgün insan yetiştirmenin çok büyük önem taşıdığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şirketlerinden İGDAŞ ve UGETAM’ın kendi bünyesinde yetiştirdiği kalifiye elemanlar vasıtasıyla adeta eleman yetiştiren merkez haline geldiğini vurgulayan Başkan Kadir
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yok tur. Hedefi doğru koymak zorundasınız. Onun için her alada standartları belirlemiş, kalifiye insan yetiştirmeye mecbursunuz.
UGETAM ve İGDAŞ’ın yaptığı yatırımları yurtdışına bağlı
olsaydık, bugüne kadar dışarıya takriben 20 milyon dolar ödemiş olacaktık. Bu boyutuyla baktığımız zaman
atılan adımların ne kadar doğru olduğunu görmekteyiz.
Sadece ulusal boyutta değil artık çevre ülkeler de UGETAM ve İGDAŞ’ın namı yürüyor ve oralarda işler başarıyoruz. Bugün GAZBİR, GAZMER ve İŞKUR ile birlikte yürüttüğümüz uzman eğitimi çalışmalarının semerelerini
görüyoruz. Yine gururla ifade etmek isterim ki bu şirketlerimiz kendi bünyesinde yetiştirdiği teknik elemanlar vasıtasıyla bugün Türkiye’nin birçok noktasında danışmanlık hizmeti veriyor. Öte yandan, İstanbul merkez
olmak üzere 3 bin kilometre yarıçaplı daire içinde bulunan bütün ülkelerin doğalgaz eğitimi ve doğalgaz cihazları test-sertifikasyon hizmetlerini UGETAM karşılıyor. Ayrıca, Türkiye’de doğalgaz meslek standartlarını belirleyen kurum oldu. Bugün UGETAM’ın Ortadoğu,
Balkanlar ve Kuzey Afrika’da bir eşi benzeri yok.”
Törende konuşmaların ardından “Isıtma ve doğalgaz iç
tesisatçılık meslek edindirme ve geliştirme kursları”nı
tamamlayan 15 kişiye sertifikaları Bakan Dinçer, Bakan
Yıldız, Başkan Topbaş ve diğer katılımcılar tarafından
verildi. Törende Dinçer, Yıldız ve Topbaş’a teşekkür plaketi de takdim edildi.
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Ecdat yadigârı
çeşmeler ihya oluyor

“2010 Avrupa Kültür Başkenti” İstanbul’da 15 önemli
Osmanlı çeşmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İTO
işbirliğiyle restore ediliyor.

20
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“2010 Avrupa Kültür Başkenti” İstanbul’daki ecdat yadigarı tarihi eserlerin korunması için hiçbir fedakarlıktan
kaçınılmıyor. İstanbul’daki 15 önemli Osmanlı çeşmesi,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İTO (İstanbul Ticaret
Odası) işbirliğiyle restore edilecek. Eminönü’ndeki İTO
binasında gerçekleşen protokol törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile İTO Başkanı Murat Yalçıntaş’ın yanı sıra, 2010 Avrupa Kültür
Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demir, KUDEB Başkanı Şimşek Deniz katıldı.

sergilendiği bir imza töreninde birlikteyiz. Su medeniyeti ve çeşmeler bizim geçmişimizde var. Ama bir gerçek daha var. İstanbul’un Fethi’nden sonra Doğu Roma
ve Bizans’tan kalan birçok eser ecdat tarafından yok
edilmemiş, bilakis ihya edilmiş. Osmanlı özellikle gittiği her yerde eski eserlere yeni abidevi eserler katmıştır. Ve bütün bu abidevi eserlerin en güzellerinin yer aldığı İstanbul, Türk medeniyetinin simgesi haline gelmiştir” diye konuştu.
Anıtsal yapılar ile sivil mimari örneklerinden çeşmelerin, özellikle de mahalle ve meydan çeşmelerinin, bu
toplumun kimliğini yansıtan ve yaşayan halkın özelliklerini ortaya koyan tapu kayıtları olduğunu vurgulayan
Başkan Kadir Topbaş, şöyle konuştu; “İşte bu tapu kayıtlarının yaşatılması ve bilinmesi bizim asli görevlerimizdir. Bugüne kadar biz 42 çeşme restore etmişiz. 23
çeşmenin de çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bugün İTO

Başkan Topbaş; “Dönemimizde yüzlerce eseri ihya ettik”
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, geçmişten günümüze gelen tarihi değerlerin geleceğe taşınması adına bir köprü oluşturduklarını belirterek, “Böyle bir köprünün kurulduğu ve
kurumlar arası diyalogun en güzel örneklerinden birinin

ile birlikte 15 çeşmenin de protokolünü yapıyoruz. İTO
Başkanı Sayın Yalçıntaş’a ve İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı Başkanı Sayın Avdagiç’e de bu protokole katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehrin
bu önemli hafıza kayıtlarını yaşatmak ve ileriye taşımak için el ele verdik. Kurumsal taassup gözetmeksizin ‘kente ne katabiliriz, geleceğe ne taşıyabiliriz’ diye
bunun çalışmasını yapıyoruz.”

yon çalışmaları da devam ediyor. Mimar olarak bizler,
çeşmeleri bulunduğu yöredeki halkın kimliğini yansıtan
öğeler olarak görmekteyiz. Bu nedenle asla yok edilmemeli ve geleceğe taşınmalılar. Yaptığımız ihya çalışmalarının, halkımızın hafızasının yenilenmesi yönünde
de önemli bir iz bırakacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
Restore edilen çeşmeler Osmanlı mimarisinin en güzel
örnekleri
Törende konuşan İTO Başkanı Murat Yalçıntaş da bütün kamu ve STK’ların elele vererek gerçekleştirdiği çalışmalarda kazananın hep İstanbul olacağını belirterek,
“Neden çeşmeleri seçtik? Çünkü çeşme suyu temsil
eder. Su da eskilerin tabiriyle 4 temel unsurdan biridir.
Hayatın başlangıcıdır, medeniyetin başlangıcıdır. Su denilince aklımıza çeşmeler gelir. Sebiller gelir. Bizim medeniyetimizde, özellikle eski İstanbul’da çeşme ve sebillerin çok önemli bir yeri vardır. Suyun dağıtılmasında
kullanılan en önemli araçtır çeşmeler” diye konuştu.

İstanbul’da 11 bin 441 tescilli yapı var
İstanbul’da 11 bin 441 tescilli yapı bulunduğuna dikkat
çeken Kadir Topbaş, “Bizim tescil ettirmek için ilgili kurumlara müracaat ederek tescil ettirdiğimiz 4 bin 758
yapı var. Dönemimizde yapı tescilinde yüzde yüzlük
bir artışla ciddi rakamlara ulaşmış oluyoruz. Öte yandan, başkanlık dönemimde belediye olarak çeşmelerin
dışında 60 eseri ihya ettik. Buna 80 milyon TL harcadık. 70 milyon TL’ye mal olacak olan 20 eserin restoras-

“Çeşme kültürü, bizim kültürümüzün ana direklerinden bir tanesidir” diyen Yalçıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu özellikleri barındıran tarihi çeşmeler tespit
edildi, keşifleri yapıldı. Projeleri Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Biz de İTO olarak 1 milyon TL’lik bütçe
ayırarak 15 çeşmeyi restore ettiriyoruz. 2010 bitmeden inşallah bu 15 çeşmenin restorasyonunu bitireceğiz. Restorasyonun ardından 3 yıl boyunca bakımlarını
da biz yapacağız. Başta Başkanımız Kadir topbaş olmak üzere bu projeyi destekleyen herkese teşekkür
ediyorum.”
Törende konuşmaların ardından 15 çeşmenin restorasyonunu kapsayan protokol İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile İTO Başkanı Nevzat Yalçıntaş tarafından imzalandı.
Restorasyonu yapılacak çeşmeler şunlar;
1. İbn’ül Emin Ahmet Ağa Çeşmesi (Üsküdar)
2. Kassam Çeşmesi (Üsküdar)
3. Şehzade Numan Çeşmesi (Üsküdar)
4. Bekardere Çeşmesi (Üsküdar)
5. Şehzade Seyfettin Çeşmesi (Üsküdar)
6. Mehmet Ağa Çeşmesi (Fatih
7. Kapı Ağası Çeşmesi (Fatih)
8. Arapzade Abdurrahman Efendi Çeşmesi (Fatih)
9. Sıbyan Mektebi Çeşmesi (Fatih)
10. Bekir Ağa Çeşmesi (Fatih)
11. Süleymaniye Su Haznesi –Hesap Çeşmesi (Fatih)
12. El Hac Yakup Efendi Çeşmesi (Fatih)
13. Mesih Paşa Çeşmesi (Fatih)
14. Kaptan-ı Derya Sadrazam Hüseyin Paşa Çeşmesi (Fatih)
15. Poligon Çeşmesi – İttifak Çeşmesi (Kağıthane)
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Müziği, tarzı ve kişiliğiyle Türkiye’de ”7’den 77”ye herkesin hayatında önemli bir yeri olan ve aradan geçen
onbir yıla rağmen şarkısındaki gibi “Unutulamayan”
Barış Manço, ölümünün 11. yılında İDO tarafından ‘Barış Manço ile Daima’ sloganıyla düzenlenen özel bir Boğaz Seferi ile anıldı.
İDO’nun ev sahipliğinde gerçekleşen anma törenine,
Barış Manço’nun eşi Lale Manço, oğulları Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey Manço’nun, kızkardeşi İnci Manço İlbay’ın yanısıra Ayşegül Aldinç, Füsun Önal, Tayfun
Duygulu, Murat Evgin ile çok sayıda sanatçı dostu katıldı. Sanatçılar Manço’nun unutulmaz parçalarını seslendirirken, sevenleri de şarkıları eşlik ederek tempo tuttular.
Anma töreninde bir konuşma yapan sanatçının eşi Lale Manço, toplumun tüm kesimleri tarafından sevilen Barış Manço’nun hatırasının hatırlanması amacıyla yapılan etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen
başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a, İDO Genel Müdürü Ahmet
Paksoy’a ve İDO çalışanlarına teşekkürlerini bildirdi. Manço, eşinin vapur etkinlikleri ile
her yıl anılmasını kendisini çok duygulandırdığını ve bu anma töreninin geleneksel
hale gelmesini ümit ettiğini belirtti.
Barış Manço’nun anıldığı özel sefer sırasıyla Moda, Kabataş, Kadıköy – Beşiktaş
ve Üsküdar iskelelerinden çok sayıda
Barış Manço seveninin alınmasıyla başladı. Anadolu Kavağı’na kadar gerçekleştirilen seferde sanatçının mezarının
bulunduğu Kanlıca’ya gelindiğinde vapur sirenleriyle sanatçıya selam gönderildi. Sefer esnasında sanatçının hayatından kesitleri içeren bir slayt gösterisi de hayranlarına sunuldu. Yaklaşık dört saatlik süren anma töreni,
misafirlerin alındıkları noktalara bırakılmasıyla son buldu.

7’den 77’ye
Barış Manço’yu andık!
24

İDO iki yıldır gerçekleştirdiği anma törenleriyle Barış
Manço’nun izlerini sevenleriyle vapurda buluşturuyor.

Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından
Barış Manço, ölümünün
11. yıldönümü olan 7 Şubat Pazar günü,
ailesi, çok sayıda sanatçı dostu
ve 1000’in üzerinde seveninin katıldığı
özel bir boğaz turuyla anıldı.
Vapurda sanatçının arkadaşları
Manço’nun anısına mini bir konser verdi.
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Beyaz Karanfil Ekibi’nden
evsizlere ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı
Beyaz Karanfil Ekibi kurulduğu 2004 yılından bu yana; hastane,
huzurevi, çocuk yuvası ve içinde evsiz vatandaşların geçici olarak
misafir edildiği tesisler de olmak üzere 40 bin 72 vatandaşı ziyaret etti.
Beyaz Karanfil Ekibi son olarak, dondurucu soğuklar sebebiyle Tevfik Aydeniz
Spor Salonu’nda toplanan evsiz vatandaşları ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Beyaz Karanfil Birimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, aşırı
soğuklardan korunmak amacıyla Tevfik Aydeniz Spor
Salonu’nda toplanan evsiz vatandaşları ziyaret etti.
Halkla ilişkiler uzmanlarından oluşan Beyaz Karanfil
Ekibi ziyarette; evsiz vatandaşların sıkıntılarını ve hayat hikâyelerini dinleyerek onlara destek oldu. Evsiz
vatandaşlara moral veren ekip, karanfil ve özel kutularda çikolata dağıtarak sorunlarını dinlediği evsiz vatandaşların sıkıntılarına çözüm yolları aradı.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren
ve yaptığı çalışmalarla tüm İstanbulluların takdirini kazanan Beyaz Karanfil Ekibi; hastane, huzurevleri ve ço-

cuk yuvalarını kurulduğu 2004 yılından bu yana ziyaret
ediyor. Ekip ziyarette bulunduğu yerlere Başkan Kadir
Topbaş’ın selam ve geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Ayrıca ekip ziyaretlerde; karanfil ve özel kutularda çikolata hediye paketleri dağıtılarak, ihtiyaç sahibi kimsesiz vatandaşların dertlerini dinliyor ve onların ihtiyaç ve
taleplerini gerekli birimlere iletiyor. Hastanelerin çocuk
bölümleriyle çocuk yuvalarına yapılan ziyaretlerde ise
çocuklara oyuncaklar hediyeler dağıtıyor.
2004 yılında kurulmuş olan Beyaz Karanfil Birimi faaliyetleri kapsamında bugüne kadar; hastane, huzurevi,
çocuk yuvası ve içinde evsiz vatandaşlarımızın geçici
olarak misafir edildiği tesisler de olmak üzere 40 bin 72
vatandaşı ziyaret etti.

Gençlik Meclisi’nden
Başkan Topbaş’a ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Gençlik Meclisi’nin Başkanı ve Divan Heyeti üyelerini makamında kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin Başkanı ve Divan heyeti üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Gençlik Meclisi’nin kuruluşunda gösterdiği hassasiyet ve desteği bugüne dek sürdüren Başkan Topbaş’a hem Gençlik Meclisi’nin hem de İstanbul
Öğrenci Kulüpleri Platformu’nun faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili sunum yapılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

meksizin tüm kulüplere eşit yaklaşmayı ilke edinen Öğrenci Kulüpleri Platformu’nun, bu anlayışla daha nice
büyük başarılara imza atacağına ve gençlerin her alanda kapasitesini arttırmak için projeler üreteceğine olan
inancını Gençlik Meclisi heyetine aktardı.
Gençlik Meclisi üyeleri, Eski Eminönü Belediye binası ile
ilgili çalışmaların hızlandırılacağını ve Meclisin çalışmalarına orada devam edeceğinin sözünü veren Başkan
Topbaş’a gençlikle yakından ilgilenmesinden ve Gençlik
Meclisi ile İstanbul Öğrenci Kulüpleri Platformu’nun kuruluşundan bu güne vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür etti.
Ziyaret sırasında gençlerle uzun süre sohbet eden Başkan Kadir Topbaş, gençlerden ideallerini yüksek tutmaları, azimle çalışmaları ile alanlarında en iyiye ulaşmalarını istedi.
2005 yılında Kadir Topbaş tarafından açılışı yapılan
Gençlik Meclisi; 5 yıldır aralıksız ve sürekli artan başarı grafiği ile ulusal ve uluslararası etkinlikleri ile çalışmalarına devam ediyor.

Ziyarette Gençlik Meclisi’nin önemini bir kez daha yineleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş; Gençlik Meclisi’nin tüm İstanbul gençliğini kucaklayan yapısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu misyonunu sürdürmesinin ne denli önemli olduğuna vurguladı. Başkan Topbaş, ayrıca İstanbul’daki
üniversitelerde aktif faaliyet gösteren öğrenci kulüplerini bir araya getirerek ortaklaşa projeler üretmesini desteklemeyi amaçlayan İstanbul Öğrenci Kulüpleri Platformu’nun kulüpleri ve öğrencileri ile birlikte yeni
çalışmalar ve projeler üretmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Topbaş; herhangi bir ayrım göster-
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KKM personeline
“Kadının Hakları”
eğitimi verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM)“Kadının İnsan Hakları
Eğitim Programı (KİHEP)” 30 Ekim 2009 – 22 Ocak 2010 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 18 personelin
katılımıyla tamamlanan eğitim programı ile KKM çalışanlarının ihtiyaçları saptama, danışanlara
yardımcı olma ve doğru yönlendirme noktasında bilinçlendirilmesi hedeflendi.
KKM, 1999 yılından bu yana kurulan gezici ekip sistemi
ile aile ziyaretleri gerçekleştiriyor. Aynı zamanda merkez bünyesinde çağrı merkezi ve danışma bölümlerinde çok sayıda danışan ile görüşülüyor. Merkez çalışanları, ihtiyaçları saptama, danışanlara yardımcı olma ve
doğru yönlendirme noktasında hizmet içi eğitimler ile
destekleniyorlar. Bu eğitimlerden biri olan “Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP)” 30 Ekim 2009 – 22
Ocak 2010 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 18 çalışa-

nın katılımında tamamlanan eğitim programı ile amaçlanan, konu ile ilgili önce katılımcıların bilinçlenmesi,
sonrasında ise edinilen bilgilerin çalışma alanlarında
kullanılmasıydı.
1998 yılından beri Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler
ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
işbirliği ile SHÇEK’e bağlı Toplum Merkezleri’nde uygulanan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı,
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Cumhuriyet’ten sonra kazanılan hakların
yaşama geçirilmesine yönelik ilk geniş
çaplı çalışma niteliğini taşıyor. Aynı zamanda, son yıllarda yaşanan gelişmelere paralel olarak, hem Türkiye’nin imzaladığı kadınlara ilişkin uluslararası sözleşmelerin (Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve
Birleşmiş Milletler Pekin+5 kararları gibi), hem de Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesi çerçevesinde önemli
bir yeri olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında çok etkin bir araç.
Türkiye’nin en uzun soluklu insan hakları eğitimi olan
KİHEP’te, her hafta farklı konular detayları ile ele alınarak grup çalışmaları yapıldı.
Grup içerisinde katılımcı bir yaklaşım ve paylaşımlarla şekillenen eğitim sonrası, katılımcılardan bazılarının
görüşleri ise şu şekildeydi;

li bir dosya hazırlayıp verdim. O da bu haklarından eşine bahsettiğinde eşi evi terk etmiş ve şuanda kayıp.”
Elif (Çağrı Merkezi);
“Eğitim öncesinde kadın hakları konusunda bu kadar
detaylı bilgi sahibi değildim. Şimdi biliyorum ve yaptığım görüşmelerde artık daha bilinçliyim.

Seda (Çağrı Merkezi);
“Eğitim sayesinde kadın hakları konusunda detaylı bilgi
sahibi olduk. Özellikle 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına
Dair Kanun hakkında. Eğitimde edindiğimiz bilgiler doğrultusunda danışanlarımızı doğru yönlendirebiliyorum.
İstanbul genelinde konu ile ilgili olabilecek birimlerin iletişimlerini içeren bir doküman hazırladım ve çağrı merkezi personeline dağıttım. Böylece telefon görüşmeleri sırasında o anda ilgili yönlendirmeleri yapabiliyoruz.
Bunun yanı sıra özel yaşamda da bu bilgileri kullanıyorum. Evli bir kadın olarak doğurganlık hakları ve medeni haklar konusundaki eksik bilgilerimi tamamlamış oldum. Psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddet gören bir
tanıdığımı 4320 ile ilgili bilgilendirdim hatta bununla ilgi-

Eşi cezaevinde olan ve sokakta kalan bir kadınla görüştüm ve onu ilgili birimlere yönlendirdim. Yine boşanmak isteyen ve şiddet görmekten korkan bir kadını İstanbul Barosuna ve diğer birimlere yönlendirdim.
Yakın çevremde boşanmak isteyen ve şiddet gören bir
kadını, şiddet gördüğünde ne yapması gerektiği, nafaka ve çocukların velayeti konularında bilgilendirdim. Ayrıca eğitim sonrasında yakın çevremdeki kadınların katıldığı bir toplantı düzenledim ve kadın hakları konusunda edindiğim bilgileri aktardım.”
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Büyükşehir Zabıta ekipleri
bankaları denetliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Tüketici Hakları Zabıta Amirliği
sadece esnafı denetlemiyor.
Sorumluluk alanına giren bankalara
yönelik denetimlerini artıran
Zabıta Amirliği, vatandaşın
olumsuz durumlarla karşılaşmaması
için titizlikle çalışıyor.

Tüketicilerin “Bankaların hizmet tarifelerini göremiyoruz, bizden ne kadar ücret kesiliyor bilmiyoruz.’’ şeklindeki şikâyetleri üzerine Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği bankalara yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler, ücret tarifelerini kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde gerekli yerlere asmayan banka
şubelerine ceza kesiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, denetledikleri 648 bankadan tarife asmayan 234 banka şubesine
toplam 58 bin 352 lira para cezası kesti.
Tüketici Kanunu’na göre bankaların, havale, senet, çek
provizyonu, kiralık kasa, rehin kaldırma, EFT ve benzeri
işlemlerin ücretlerini kolaylıkla okunabilir şekilde belirlenen yere asması gerekiyor. Tarifenin görülebilir şekilde asılmasının yanında, bankaların tarifelerin de yazan
ücretlerden daha fazlasını istiyor şeklinde şikâyetlerde
Tüketici Hakları Zabıta Amirliğine geliyor. Bir otomobilin 200 TL’ye kaldırılması gereken rehin işlemi için 600
TL istenebiliyor, 1500 TL lik bir havale 45 TL ye yapılacağı tarifede gösterilmesine karşılık 100 TL ücret tahsil
ediliyor. Bankaların tarifelerini görünebilir ve okunabilir
şekilde asmaması veya tarifede yazandan fazla ücret
istemesi gibi tüm bu olumsuzluklarda Tüketici Hakları
Zabıta Amirliği tarafından idari para cezası uygulanıyor.
Zabıta Daire Başkanı Mustafa Tahmaz’ın verdiği bilgiye göre denetim, ilk etapta banka çalışanları tarafından tepkiyle karşılandı. Önce zorluk çıkaran hatta polis
çağıran banka yetkilileri ‘Tüketici Kanunu bize denetim
yetkisi veriyor’ deyip gerekli belgeler gösterilince ekiplerin denetimlerine alıştı. Israrla yaptıkları denetimler
sonucu İstanbul da bulunan banka şubelerinde ücret
tarifelerinin asılmasını sağlamayı başardıklarını söyleyen Tahmaz, “Tüketici, banka ücretlerini diğer şubelerle
karşılaştırmalı. Tarifeleri kontrol etmeli.” diye konuştu.
Bu arada zabıtanın etiket, tarife denetimi sadece bankalarla sınırlı değil. Tüketici Hakları Zabıta Amirliği,
dershane, özel hastane, otopark, eczane, çay bahçesi, fırın, marketler, fatura ödeme merkezleri, sinema salonları ve benzeri işyerlerinde de denetim gerçekleştiriyor. Kontrollerde, etiket fiyatı ile kasa fiyat farkı, indirimli ürünlerde önceki fiyatın etiketlerde yazılı olması,
etiket fiyatlarının TL olarak yazılması, gramaj ve ürünlerin tür ve cinsleri de inceleniyor.
30

Büyükşehir

42 bin 957 hayvanı tedavi etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu çalışmaları kapsamında
2004 yılından bu yana 42 bin 957 hayvanın muayene ve tedavisini gerçekleştirdi.
7 veteriner hekim 29 bin hayvanı kısırlaştırdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nün tamamen öz kaynaklar kullanılarak
2006 yılında başlattığı rehabilitasyon çalışmalarında;
Hasdal’da 4, Tuzla’da ise 3 olmak üzere toplam 7 veteriner hekim görev yapıyor. Merkezlerdeki ameliyathanelerde yapılan operasyonlarda bugüne kadar 29 bin
89 sokak hayvanının kısırlaştırılarak sağlığına kavuşması sağlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, 2004 yılından bu yana sürdürdüğü sokak hayvanlarının rehabilitasyonu çalışmaları çerçevesinde, toplam
42 bin 957 hayvanın muayene ve tedavisini gerçekleştirdi. Avrupa ve Anadolu yakasındaki 4 saha ekibi tarafından toplanarak Hasdal ve Tuzla’daki rehabilitasyon merkezlerine getirilen sokak hayvanları; muayene,
kısırlaştırma, aşılama gibi işlemlerin ardından dikiş yaraları iyileşinceye kadar bu merkezlerde gözetim altında tutuluyor.

Mükerrer tedavinin önüne mikroçip ile geçildi
Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılında uygulamaya
koyduğu mikroçip uygulamasıyla, sokaktan alınan hayvanların tedavi süreçlerinin takip edilmesi sağlanıyor.
Deri altına yerleştirilen mikroçipte hayvanın hangi tarihte, hangi bölgeden alındığı, hangi tedavilerin uygulandığı ve bu uygulamaları yapan teknik ekibin bilgileri
yer alıyor. Bugüne kadar 25 bin 42 sokak hayvanına uygulanan mikroçiple hayvanlara uygulanan tedavilerde
mükerrer uygulamanın da önüne geçilmiş oldu.

4 bin 281 sokak hayvanı İstanbullularca sahiplenildi
Gözetim süresi boyunca barınaktaki kulübelerde kalan sokak hayvanlarından 4 bin 281 tanesi, İstanbullular tarafından sahiplenildi. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin Hasdal ve Tuzla’daki barınaklarından köpek sahiplenmek isteyen İstanbulluların bu merkezlere
kimlikleriyle başvurmaları yeterli.
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İSÖM’den hemşirelere işaret dili eğitimi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü(İSÖM), özürlülerin sosyal ve ekonomik
yaşama adaptasyonu ve toplumsal hayata eşit bir şekilde katılımları yönünde yapmış olduğu çalışmalara
bir yenisini daha ekleyerek, hemşirelere işaret dili eğitimi vermeye başladı.

İşitme özürlü bireylerin daha kolay sağlık hizmeti alabilmesi için Büyükşehir Belediyesi İSÖM ile Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi arasında yapılan ortak protokole göre, Cerrahpaşa Üniversite Hastanesi bünyesinde çalışan hemşirelere işaret dili eğitimi veriliyor. 3 Nisan 2009 tarihinde
başlanan eğitimlerde, ilk olarak 18 kişilik bir hemşire grubu eğitim aldı. Üçer aylık dönemler halinde devam eden
eğitimler kapsamında, 3 grup halinde 45 hemşirenin eğitimi sürüyor.
İSÖM tarafından kamu kurumları ve özel kuruluşlar için
başlatılan işaret dili eğitimlerinin amacı; işitme engelli bireyler ile kamu kurumlarında veya özel sektörde çalışan
personelin iletişim engelini kaldırmak, özürlülerin sosyal
hizmetler kapsamında toplumun her kesitinde herhangi bir zorluk yaşamadan daha kolay hizmet alabilmelerini sağlamak. Bu amaçla daha öncesinde İSÖM, zabıtalara, emniyet teşkilatı ve imamlara işaret dili eğitimleri vermişti.

dili alfabesini bilmeyenlere verilen temel eğitim ve işaret
müfredatını kapsıyor. Hafta içi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri, ikişer saat olmak üzere verilen işaret dili eğitimlerinin sonunda, kursiyer hemşireler sınava tabi tutulup, başarılı olan hemşirelere İSÖM tarafından sertifikaları verilecek.
Gönüllü olarak eğitim almak isteyen 100 hemşire sırada
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Dr. Hemşire Leman Kutlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üniversite Hastanesi’nin sağlık alanında ilk olarak başlatmış
olduğu işaret dili eğitimleriyle tedavi için gelen işitme engelli hastalarla, hastane personelinin iletişim kurmalarının
hizmetlerinin kalitesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.
Şu ana kadar işaret dili eğitimine 63 hemşirenin katıldığını belirten Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri yetkilisi gönüllü olarak bu eğitimleri almak isteyen daha
100 hemşirenin bulunduğunun altını çizdi.

Başarılı olan hemşireler sertifika alacak
İSÖM bünyesinde faaliyet gösteren uzman eğitmenler tarafından verilen işaret dili eğitimleri üçer aylık dönemleri kapsıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üniversite
Hastanesi’nin acil servisinden cildiyesine kadar tüm sağlık birimlerinden bir hemşirenin katılımıyla on beşerli sınıflar halinde oluşturulan 3 gruba verilen eğitimler birinci seviye olarak gerçekleştiriliyor. Birinci seviye eğitimler, işaret

1715 kamu görevlisine işaret dili öğretildi
İSÖM tarafından 2004 yılında verilmeye başlanılan İşaret
Dili eğitimlerinde bu güne kadar 1715 kamu görevlisine
işaret dili öğretildi. Üç eğitmenin görev yaptığı işaret dili
eğitim biriminde her kursiyere, 3 aylık eğitimin ardından
işaret dili eğitimi katılım sertifikası da veriliyor.

Uçak biletlerini
özürlü gençler satacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özürlülerin iş yaşamında daha fazla
yer bulabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Özürlüler Müdürlüğü’nün
öncülüğünde yürütülen yeni çalışmayla bundan böyle uçak biletlerini
İstanbullu özürlüler satacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü
(İSÖM) özürlü bireylerin istihdamına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İstihdam biriminin çalışmaları sonucu 2004 yılından bu yana yüzlerce özürlünün iş sahibi
olmasını sağlayan İSÖM ve TÜRSAB (Türkiye Seyahat
Acenteleri Birliği) işbirliği ile hayata geçirdiği yeni uygulaması turizm operatörlüğü projesiyle birçok özürlüye
yeni iş imkânı sunuyor.

saatten toplam 120 saat eğitim gördü. Eğitimlerde başarılı olan 4 kursiyer, Amadeus programını kullanarak
uçak rezervasyonu, bilet basma, otel, araba rezervasyonları gibi uygulamaları artık yapabiliyor. Eğitimlerde
başarılı olan özürlüler seyahat acentelerinde çalışabilecekleri gibi kendi acentelerini açma yolunda herhangi
bir engelleri de bulunmuyor.
Başvuru için ALO 153
Turizm Operatörlüğü eğitimlerinin talep olduğu takdirde bundan sonra da devam edeceğini belirten İSÖM
Müdürü Bekir Köksal, eğitimlere başvurmak isteyen İstanbullu özürlülerin ALO 153’ü aramaları gerektiğini ifade etti.

Başarılı olanlar seyahat acentesi açabilecek
İSÖM ve TURSAB işbirliğinde hayata geçirilen “Turizm
Operatörlüğü Projesi”nin ilk kursiyerleri İSÖM’e kayıtlı bulunan 20 özürlü genç oldu. Ekim ayından bu yana
devam eden ve toplam 120 saatten oluşan eğitimler
İSÖM’ün Tophane’deki eğitim salonunda gerçekleştirildi. TÜRSAB’ın eğitmenleri tarafından verilen eğitimler sonunda yapılan teori ve uygulama sınavına giren
20 kursiyerden dördü başarılı olarak THY onaylı sertifika almaya hak kazandı.
Özürlü bireylere verilen “Uçak Bileti Satış Temel Kursu”
eğitimini alan kursiyerler bir ay boyunca her gün 4’er
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İSÖM 656 özürlüyü iş sahibi yaptı
Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM) sosyal projelerin yanı sıra
özürlülerin ekonomik olarak da kendine yetebilen bireyler olması için istihdam çalışmalarını sürdürüyor.
İSÖM bu alanda yürüttüğü çalışmalarla 2004 yılından
bu yana 656 özürlünün iş sahibi olmasını sağladı.
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Türk
mutfağına
Koreli eli
değdi
Hayranı olduğu Türk yemeklerini
daha güzel ve doğru şekilde
yapabilmek için İSMEK’in
yemek kurslarına katılan
Koreli Lale, ülkesine döndüğünde
bir Türk lokantası açmayı planlıyor.

Bir bilgisayar firmasında çalışan eşinin görevi dolayısıyla 10 yıl önce Türkiye’ye yerleşen Güney Koreli Yeon
Kyoung Lee, hayranı olduğu Türk yemeklerini daha doğru yapabilmek için İSMEK’in Ümraniye Ihlamurkuyu Kurs
Merkezi’nde yemek branşında eğitim almaya başladı.
Üniversite mezunu ve 2 çocuk sahibi olan Yeon Kyoung Lee, Türkiye’de yaşamaya başladıktan sonra damak tadına çok uzak olmasına rağmen komşularının
da etkisiyle Türk mutfağına ilgi duymaya başlamış. Çocuklarının okulundaki yine yabancı uyruklu bir öğretmenin yönlendirmeleriyle İSMEK’ten haberdar olan Lee,
2009-2010 eğitim dönemi başında Ihlamurkuyu Kurs
Merkezi’nde yemek branşında eğitim almaya başladı.
Kısa sürede kurs arkadaşları ile çok güzel bir diyalog
kuran Yeon Kyoung Lee’ye kurs arkadaşları Lale ismiyle hitap etmeye başlamış.
Halen İSMEK’ten aldığı eğitime büyük bir istekle devam
ettiğini belirten Koreli Lale, Türk mutfağında özellikle
zeytinyağlılara ilgi duyduğunu belirtirken en güzel yaptığı yemeğin ise biber dolması olması olduğunu söylüyor. Eşinin ve çocuklarının da Türk yemeklerini severek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK, moda markası
olma yolundaki iddiasını
24 / 26 Ocak 2010 tarihleri arasında
CNR’da düzenlenen Moda Fuarında
da sürdürdü. Birbirinden güzel
ürünlerin sergilendiği İSMEK standı,
çok renkli ve ilgi çekiciydi.

İSMEK, ulusal ve uluslararası markaların bir araya
geldiği, dünya modasının kalbinin attığı, İstanbul
Moda Fuarı’nda; moda sektöründe markalaşma
yolunda bir adım daha attı.

ve beğenerek yediklerini dile getiren Koreli Lale, ailece
sarımsaklı yoğurtlu her türlü patlıcan yemeğini iştahla
yediklerini kaydediyor.

24 / 26 Ocak 2010 tarihleri arasında CNR’da
gerçekleşen fuarda İSMEK’in tasarımları ile büyük beğeni toplayan ürünleri yer aldı.

“Kore’de Türk Lokantası açmak İstiyorum”
Güne mutlaka Türk usûlü kahvaltı ile başladıklarını ifade
eden Koreli Lale, akşam yemeği için de çoğunlukla yine
Türk yemeklerini tercih ettiklerini anlatıyor. Türk mutfağına olan düşkünlüğünü, ülkesine taşımayı amaçlayan
Koreli Lale, eşinin görev süresi dolduktan sonra dönmeyi planladıkları Güney Kore’de bir Türk lokantası açmak istediğini dile getiriyor.
Akıcı Türkçesi ile dikkat çeken Koreli Lale, İSMEK sayesinde güzel yemek yapmanın dışında sıcak dostluklar kurduğunu da ifade ederek, “İSMEK’te olduğum için
kendimi çok şanslı hissediyorum. Burada hem yeni bir
şeyler öğreniyor hem de güzel dostluklar ediniyoruz.
Keşke Kore’de de bu tarz eğitim kurumları olsa” dedi.
Hayatında her şeyin çok güzel olduğunu ifade eden
Koreli Lale, Türk yemeklerinin en kötü tarafınınsa kilo
aldırması olduğunu söyleyerek, “Yaptığım yemeklerin
tadına bakmaktan 2 kilo aldım” diye konuştu.

Geçen yıl gerçekleştirdiği “Renkler ve Yansımalar”
ve bu yıl Fashionabel İstanbul kapsamında yapılan “Genç Tasarımcılar Defilesi”nde, tasarımları ile
adından bahsettiren ve büyük beğeni toplayan
İSMEK; moda markası olma yolundaki iddiasını
CNR Moda Fuarında da sürdürdü.
Moda ve takı tasarımdan ürünlerin yanında cam,
porselen branşlarında da ürünlerin yer aldığı İSMEK standı, ziyaretçilerden yoğun ilgi ve beğeni topladı.
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İETT Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
bünyesindeki çocuk yuvalarında kalan
800 kimsesiz çocuğu, Turkuazoo Sualtı Dünyası’na
götürerek büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

İETT
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İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı, Genel Müdür Yardımcıları Ali Rıza Kiremitçi ve Mümin Kahveci ile Sosyal
Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Koç’un da katıldığı etkinlik çerçevesinde bir hafta boyunca toplam 800
çocuk yuvalardan alınarak İETT otobüsleriyle Turkuazoo Sualtı Dünyası’na getirilerek çocukların sualtı canlılarını yakından görmesi sağlandı.
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İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İETT olarak ‘Her Aya Bir Sorumluluk Projesi’ başlattık. Bu proje çerçevesinde her ay bir sosyal
sorumluluk projesi gerçekleştirerek İETT’nin adını bu
alanda da duyurmuş olacağız. Kimsesiz çocuklar, aslında kimsesiz değil. Devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak onlara her açıdan sahip çıkmak zorundayız. Bu konuda hepimize görev düşüyor. Bu yüzden
İETT olarak böyle bir projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz” dedi.
Etkinlik çerçevesinde İETT Genel Müdürü Dr. Baraçlı ve
diğer yöneticiler, çocuklara çeşitli oyuncaklardan oluşan hediye paketleri verdi. McDonalds firması da birer
adet çocuk menüsüyle etkinliğe katkıda bulundu.
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Tünel gece
22.45’e kadar çalışacak…
İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti seçilmesinin ardından
özellikle Beyoğlu bölgesinde artan hareketlilik üzerine
Tünel’in çalışma saatleri gece 22.45’e kadar uzatıldı.
İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Londra’dan sonra dünyanın en eski
ikinci metrosu olan ve bu yılın Ocak ayında 136. yaşına basan Tünel, Karaköy ile Beyoğlu arasındaki 573
metrelik mesafeyi 104 saniyede alıyor. Her gün ortalama 200 seferin yapıldığı hatta günlük 11 bin yolcu
taşıyoruz. Sistem, periyodik bakımlar ve küçük arızalar dışında seferlerini hiç aksatmadan sürdürüyor. Biz
de İstanbul’un 2010 Kültür Başkenti olması sebebiyle Tünel’i 22.45’e kadar çalıştırma kararı aldık. Böyle-

likle yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz geç vakitte de
Tünel’den faydalanabilecek” şeklinde konuştu.
Karaköy ile Beyoğlu’nu birbirine bağlayan Tünel, artık gece 22.45’e kadar çalışacak. Daha önce gece
21.00’e kadar sefer yapan Tünel’in sabah ilk hareket
saati değişmedi. Yeni uygulamaya göre Tünel hafta
içi ve Cumartesi günleri 07.00 - 22.45 saatleri arasında hizmet verirken Pazar günü ilk hareket 07.30’da
başlayacak.

Trafik Kontrol Merkezi
dünyanın ilgi odağı oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü’ne bağlı
Trafik Kontrol Merkezi, Romanya Ticaret Odası Başkanı
Ovidiu Silaghi ve Satu Mare Eyaleti Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı
Adrian Albu ile beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi.
taylı teknik bilgiler verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden
olan İSBAK’ın davetlisi olarak İstanbul’a gelen Romanya Ticaret Odası Başkanı Ovidiu Silaghi ve Satu Mare
Eyaleti Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Adrian
Albu ile beraberindeki heyete, Trafik Kontrol Merkezi’ni
ziyaretleri sırasında İSBAK’ın Yönetim Kurulu Başkanı
Naim Dönmez eşlik etti.

İSBAK A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Dönmez,
Romanya’da Trafik Kontrol Merkezi’nden açmak için
ortak bir çalışma içerisinde bulunduklarını belirtti.
Romanya heyeti; Trafik Kontrol Merkezi hizmetlerinden,
7/24 prensibi ile çalışan çağrı merkezi başta olmak
üzere İbbCep Trafik ve web sayfasında sunulan yoğunluk haritası hizmetlerini çok başarılı bulduklarını, aynı
zamanda kullanılan teknolojiden de etkilendiklerini belirterek, benzeri bir merkezi Satu Mare Şehrinde açmak
istediklerinin altını çizdi.

Trafik Kontrol Merkezi’ni örnek alarak Romanya’da da
aynısını kurmak istediklerini vurgulayan Romanya Ticaret Odası Başkanı Ovidiu Silaghi, teknik donanımı ve alt
yapıyı yerinde görmek ve öğrenmek için İstanbul’a geldiklerini belirtti. Heyete Trafik Kontrol Merkezi’nde, de38
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“İlklerin
Belediyesiyiz”
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Bahçelievler, İstanbul’un nüfus açısından
en büyük ilçelerinden biri. Nüfusu 700 bin’i aşan ilçedeki
öğrenci sayısı, Anadolu’nun pekçok şehrinin nüfusundan
daha yüksek. 114 bin öğrenci var. 2004 yılındaki
yerel seçimlerde seçilen Osman Develioğlu,
yeni dönemde yarım kalan ve
yeni projelerini tamamlamak istiyor.
Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’na
geride bırakılan dönemde neler yaptığını ve
yeni dönemdeki projelerini sorduk.
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Göreve geldiğinizde en çok hangi alanda zorluklar
yaşadınız?
Bahçelievler’in en büyük sorunu belediyeye ait arsasının olmaması idi. Biz geldiğimizde görevi devralırken eski arkadaşlar, belediyeye ait 1000 metrekareden büyük arsanın olmadığını söylemişti. Çabamızın
büyük bölümünü maalesef arsa üretmeye ayırdık. Pahalı almak istemiyorduk. Çok para versen alırsın. Ama
yüksek rakam da ödemek istemiyorduk. Hasan Doğan
Spor Merkezi’ni yapabilmek için burada 32 bin metrekare arsa oluşturduk. Yüzlerce insanla uğraşıyorsunuz.
Bir hastane arsası aldık. Şimdiye kadar boştu, geçtiğimiz günlerde inşaat çalışmalarına başlandı. Oraya ancak hastane yaptığımızda iş ortaya çıkacak. Böyle birçok yerde arsalar aldık. Aldık dursun anlamında değil
bunlar. Bir plan çerçevesinde aldık hepsini.

de devam eden Tavukçu Deresi idi. Şimdi yine yağmur
yağdığında odaklanıyoruz ama Allah’a şükür sorun olmuyor.
Bahçelievler tarihi ile bu dönemde farklı olan neler
var?
20 yılda yapılmamış aydınlatmayı biz bu dönemde yaptık. 1400 sokağımız var, 650 tanesinin aydınlatmasını ve havai hatlarını
yer altına aldık.
Bunların hepsini birebir biz yapmadık. Gittik BEDAŞ ile görüştük, koordineli yürüttük. Biz “Bu iş sizin işiniz, siz yapın” diyebilirdik biz demedik. Öyle demiş olsaydık, belki daha işe yeni başlıyor olacaktık.
Bu işler için kaynağı nasıl üretiyorsunuz? İş yaptığınızı
görünce Maliye Bakanlığı size ilave bütçe mi
gönderiyor?
En önemlisi belediyenin parasına sahip olduk. Ben
bunu göreve geldiğimde, Tayyip Bey’in Büyükşehir’deki
görevine geldiği dönemden biliyordum. Bu ülkenin kaynakları aslında fakir değil. Önemli olan kaynaklara sahip çıkmak ve onların belediye kasasına girmesini sağlamaktı. Tek bir tane havuz yapabilecektik, bu yolla 5
havuzu birden projelendirdik. Bunlardan ilki olan Hasan
Doğan Spor Kompleksini geçtiğimiz yıl Başbakanımız
açtı. Bunlar lüks tesisler. 5 yıldızlı otellerde neler varsa onlarda var.

Geldiğiniz dönemi tanımladığınızda nasıl bir tablo vardı
orta yerde?
Alt yapı ile ilgili, üst yapı ile ilgili devrim niteliğinde işler yaptık burada. Hiçbiri yapılmamıştı. Biz geldiğimizden bir sene sonra bir yağmur yağmıştı. Bütün televizyonların ana haber bülteninde idik. 2 çocuğumuz can
vermişti. Bir sene sonra benzeri şekilde yağmur yağdı. Anadolu’nun muhtelif yerlerindeki arkadaşlarımız
bizi arayıp bize ‘Bahçelievler’de bir durum var mı?’ diye
soruyorlardı. Bizim o dönem her yağmurda yüreğimiz
ağzımıza gelirdi. Ben o dönemde kalp krizinden gitmediğimize dua ediyorum. Çünkü, çok kötü idik. İnsanların evlerini su basmış, iş makineleri insanları kurtarmaya çalışıyor, siz de öylece seyrediyorsunuz. O zaman
birçok arkadaşım beni uyardı. ‘Başkanım gitme bölgeye’ dedi. Ben bu işin düzeltmesi gereken sorumlu kişisi
olarak bölgeye gittiğimde neler olabileceğini hatırlattılar. Gittim insanlara “Geçmiş olsun” dedim. Büyükşehir
Belediye Başkanımız sayın Kadir Topbaş ile zaten daha
önce yapılması gerekenlerle ilgili olarak görüşmüştüm.
Durumu anlattım kendilerine. Kadir Başkan hepsine tamam dedi. Neticede 2 yıl gibi bir sürede, ilçenin bütün
altyapısını tamamladık. Normal inşa ederek değil, çoğu
yerde istimlaklar yaparak çalışmalarımızı ilerlettik. Su
baskınları, Bahçelievler’in makus talihi idi. Onu aştık.

Bu söylediğiniz vasıflardaki tesisleri yaparken ne tür
tepkiler aldınız?
Birçoğu bunu insanlarımız için lüks görüyor. Gereksiz
olduğunu iddia edenler var. Ben de gerekli olduğunu
savunuyorum ve yaparken de en güzelini yapayım istiyorum. Önemli bir başka konu ise şudur. Göreve geldiğimizden beri çok ağaç diktik. Fidan dikmedik. 15-20
yaşında ağaç diktik. Bir şey daha yaptık. Nitelikli ağaç
diktik. Sokaklara manolya diktik. Saraylarda bulunan
ağaçlar bunlar. Zengin insanların yaşadığı semtlerde
bulunan palmiyeler diktik.
Siz bir de spor salonları ile adınızı duyurdunuz.
Bakın Milli Eğitim Bakanlığı, 40 yıllık Bahçelievler tarihinde okullara 9 tane kapalı spor salonu yaptırmış. 700
bin nüfusu 110 bin öğrencisi olan bir ilçe burası. Biz 5
yılda okullarımıza, 10 tanesi Büyükşehir Belediye Baş-

Bu çerçevede neler yapıldı?
Bizim en büyük sorunumuz, Bağcılar’dan gelip biz42

Şehrin görünümü değişti ama daha yapacak çok şey
var. İnsanlar başta bir tane havuz yeter diyorlardı, biz
5 tane havuz yapıyoruz. Bunlar sadece havuz değil tabii. Her biri kapsamlı birer spor kompleksi. Hamamından, buz pateni sahasına, bowlingden fitness salonuna
kadar hemen her şey var. Yerini yine bizim aldığımız ve
inşaatını Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çok büyük
bir kültür merkezi var. Burası İstanbul’da 14 metre sahne çapı olan tek döner salonuna sahip yer olacak. Geçmiş dönemden bir Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi vardı. Burası ayda iki kez kullanılıyordu, şimdi her akşam bir etkinlik var. Bu yetmedi, yanına 550 kişilik salonu olan bir merkez daha yaptırdık.

kanımız Sayın Kadir Topbaş’ın desteğiyle olmak üzere
16 tane ilave ettik bunlara. 40 yıl bir yana, 5 yıl bir yana.
40 yılda 7 tane sağlık ocağı yapılmış, biz onu 20’ye çıkardık. Sağlık ocakları prefabrik binalardı, bizimkiler onların yanında basbayağı şato görünümünde. İçine çok
daha farklı fonksiyonlar da ilave ettik.
Osman Develioğlu ikinci dönemde öncelikli olarak
neler yapacak?
Devam eden, bitiremediğimiz işler var. Biz hizmet süremizi 2 dönem olarak belirledik. İlk zamanlarda ilçeyi dolaşırken insanlar bizden yol istiyorlardı. Çünkü her taraf
çamur deryası idi. Ben göreve geldiğim zaman hiç devlette çalışmamıştım. Bir sorun olduğunda arkadaşlara burayı yapalım diyordum. Bir süre sonra bakıyordum
ki hala yapılmamış. “Niçin yapılmadı?” diye sorduğumda “ihale hazırlıyoruz” diyorlardı. Bunların ihaleleri, yapılması ortaya çıkması derken 5 yılımız hemen bitiverdi. Yapacağımız işlerin ise bitmediğini görüyoruz. Çok
önem verdiğimiz hizmetlerden birisi otoparklar. Bunların en önemlilerinden birini yapamadık, bir türlü çıkartamadık bunu. Şehrin çehresini değiştirmeye çalışıyoruz, meydanlar açma gayreti içindeyiz. Bunlar, binaların veya arsaların parasını verip alarak yaptığımız işler.
Alanımız yok otopark yapamıyoruz, şimdi çocuk parklarının altına otopark yapıyoruz. Buralar çok katlı olarak
yapılıyor, bazı yerlerde pazarı taşıyoruz. Sokaktan pazarı kurtarıyoruz, sokağı da pazarcıdan. Mesela bir sevgi evi yaptık. Bu Türkiye’de bir ilk idi. İnsanların gelip rehabilite oldukları yer burası. Türkiye’de birçokları bunu
yapacaklar. Bizim ilk yaptığımız ilklerden birisi de parklara konulan spor aletleri. Sonra birçok belediye bunu
yaptı. Ama öncüsü biziz. Şimdi bir projeyi daha hayata
geçiriyoruz. O da ilk kez bizde olacak. Evinde engelli biri
olan aileler genelde evlerine hapsolurlar. Her şeyleri bu
engelli kişiye bağlı olur. Şimdi bunlara hizmet veren bir
merkez kuruyoruz. Bu aileler, bir yere gitmek istediklerinde engelli aile fertlerini bırakacakları bir merkez kuruyoruz. Ardahan’da bir düğünü olduğunda, Edirne’de
bir cenazesi olduğunda biz devreye gireceğiz ve hastayı bize emanet edip gidecek. Bir hafta sonra da gelip alacak.

Bazı başkanlar ortaya çıkardıkları bir eser için
ortalığı ayağa kaldırıyor. Bu kadar önemli şeyler
yaptığınızı söylüyorsunuz. Sizin öne çıkmak gibi bir
çabanız olmadı mı hiç!
Belki olurdu da biz bazı şeylere fırsat bulamadık. Mesela biz hiç temel atma töreni yapmadık.
Atalım dediğimiz yerlere bakıyoruz, inşaat alıp başını gitmiş. Açılış töreni bile doğru dürüst yapamadık. Biz
buranın dışına da pek çıkamadık.
İkinci 5 yılın sonunda Bahçelievler’in nasıl anılmasını
istiyorsunuz?
Kültürel, sanatsal, eğitim ve spor faaliyetlerinin öne
çıktığı bir ilçe olmasını istiyorum. İnsanların burada yaşamaktan mutlu oldukları bir Bahçelievler olmasını istiyorum. Bizde bir Mahmutbey Caddesi var. Çok eski
bir caddemiz burası. İstanbul’da bir de Bağdat Caddesi var. Şimdi baktığınızda, Bağdat Caddesi’nde ne varsa, Mahmutbey Caddesi’nde de o var. Geçenlerde büyük gazetelerden birisi İstanbul’da değeri en çok artan
semtlerin listesini çıkarmış. Bir numaraya Şirinevler’i
koymuş. İki numarada ise Kocasinan var.
Bizim 11 mahallemiz var. Bu iki mahalle, İstanbul’daki
bütün mahalleleri geride bırakıp bir ve ikinci sıraya oturmuş. Kocasinan mahallesi, Bahçelievler’de oturanların
varoş diye baktığı yerlerden idi.
Bize vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyoruz ve yeni
dönemde de başarılarınızın devamını diliyoruz.
Ben de size şahsım ve Bahçelievler halkı adına teşekkür ediyorum…

O zaman siz ikinci dönemi rahatlık için mi istediniz,
biraz da sefasını süreyim mi diyorsunuz?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Halk Ekmek A.Ş. (İHE), İstanbullulara
çok besleyici ve besin değerleri yüksek
yeni bir ekmek sundu. İçeriğinde
yoğun miktarda Fındık, Üzüm, Ruşeym,
Keçiboynuzu, Zerdeçal bulunan
‘Altın Ekmek’i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş tanıttı.
44

Sağlıklı
nesiller için
‘Altın Ekmek!’
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek A.Ş. (İHE)’nin
özellikle çocuklara yönelik olarak ürettiği çok besleyici ‘Altın Ekmek’i tanıtan Başkan Topbaş, Halkalı’da çok
modern ve büyük bir ekmek fabrikası kuracaklarını ve
ekmek yapımında doğal hamur ekşisi kullanacaklarını
açıkladı. İHE’nin Cebeci Fabrikası’nda düzenlenen tanıtım toplantısına Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, İHE Genel Müdürü Salih Bekaroğlu ve çok sayıda
basın mensubu katıldı.
Özellikle öğrencilerin daha iyi beslenmelerine yardımcı
olacak, günlük vitamin, mineral, protein ve enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak yeni bir ürün olan
Altın Ekmek, gelişme çağındaki çocukların enerji, protein ve vitamin ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip. Rafine ürünlerle üretilmiş (Un, Şeker, Margarin, kakao ve koruyucuların kullanıldığı) ürünler yerine; doğal
un, ruşeym ve fındık içeren, tatlandırıcı olarak üzüm ve
keçiboynuzu unu kullanılmak suretiyle üretilen yeni ekmek, besleyici değerler açısından Türkiye’de bir ilk.
Başkan Topbaş; “İHE rekabet etmiyor, yol gösteriyor”
Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İHE’nin Edirnekapı’daki fabrikasının
eskidiğini ve artık yeterli olmadığını belirterek, şöyle konuştu; “Bizim Edirnekapı’daki fabrikamız eskidi ve artık
yeterli olmuyor, hem sistem olarak, hem de yapı olarak. Çok daha modern, çok daha yeterli kapasitede bi-

zim lojistik merkez diye ilan ettiğimiz Halkalı’daki alanımızın hemen yanında TOKİ’den bir arazi istedik. Orada
çok ciddi ölçekteki lojistik merkezimiz günde 100 bin
kişiye yemek çıkarabiliyor. Ana fabrikayı buraya almak
istiyoruz. Bu fabrikan, deprem gibi olası bir sıkıntıda şehir içinde değil de dışında olması, bütün ulaşım akslarının önemli noktasında bulunsun, üretimi orada yapsın
diye düşündük. Fabrikada üretim bandı uzunlukları en
az 100 metre olmalı, fabrika mayası yerine ekşi hamur
kullanımı düşünülürse belki 150-200 metre olacak. Burada ekmek bir saatte çıkıyor, orada maya yerine doğal ekşi hamur kullanılması nedeniyle 1,5 saatte çıkacak. Fabrikamızı 2 yıl içersinde buraya taşımak istiyoruz. Kapasitede oraya ağırlık vereceğiz. Bu da mayalama bölümünün uzaması anlamına geliyor.”

bet etmeyi düşünmüyoruz” diye konuştu.
“Çocuklarınıza özellikle yedirin”
Bazı illerde 5 yıl önce organik tarımı desteklemek amacıyla önemli adımlar atıldığını hatırlatan Başkan Topbaş, bunun yansıması olarak çok ciddi gelişmeler yaşandığını dile getirdi. Bu sayede İstanbullunun sağlıklı
ekmeğe ulaştığının altını çizen Başkan, “Şimdi de temel
besin kaynağı olan ekmeğin farklı bir boyutunu poğaçanın 60 kuruşa satıldığı bir yerde 25 kuruşa satılacak
ama içindeki değerler açısından çok önemli besin kaynağı olan ekmeği tanıtıyoruz. Buna İstanbul’un birçok
yerinde yaygın olarak ulaşma imkanı olacak. Öğrencilerin sadece bu ekmeği çantalarına koymaları yeterli olacak. Sağlıklı nesiller için ‘Altın Ekmeği’ özellikle çocuklara yedirin. Buzdolabında saklanabilen bu ekmeğin içerisinde bol miktarda fındık, üzüm, keçiboynuzu ve zerdeçal bulunuyor” şeklinde konuştu.
İHE Genel Müdürü Salih Bekaroğlu da 1978 yılında kurulan İHE’nin atılımının Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde başladığını ve Başkan Kadir Topbaş döneminde gelişerek devam ettiğini söyledi. Bekaroğlu, “Kalite
ve ürün çeşitliği de Başkanımız Kadir Topbaş döneminde arttı. 35 çeşit ekmek üretiyoruz, bugün 36’sını üretmeye başladık. 3 fabrikamız var, 300 gram ekmekte
günlük kapasitemiz 1 milyon 700 bin. Halk Ekmek olarak İstanbul’da ekmek piyasasında fiyatların dengelenmesinde büyük rol oynuyoruz. Bu etki Türkiye geneline

de yayılıyor. Bugün Halk Ekmek olmasa ekmek fiyatı piyasada 1 TL’den az olmazdı” diye konuştu.
‘Altın Ekmek’ bilimsel çalışmanın ürünü
Yaklaşık 6 aylık ar-ge çalışmasının ardından okul çağındaki öğrenciler için sağlıklı, kaliteli ekmek olan ‘Altın Ekmek’i ürettiklerini ifade eden Bekaroğlu, ekmeğin
öğrencilerin beslenmesine yardımcı olacağını ve günlük
mineral, protein ve enerji ihtiyacının önemli bir kısmını
karşılayacağını kaydetti.
Ar-ge çalışmaları sırasında birçok kişinin fikrinden yararlandıklarını, zerdaçal önerisinin de Başkan Kadir
Topbaş’tan geldiğini dile getiren Bekaroğlu, un, şeker,
margarin ve koruyucuların kullanıldığı rafine ürünlerle
üretilmiş ürünler yerine tam buğday unu ruşeym ve fındık içeren, tatlandırıcı olarak üzüm ve keçiboynuzu unu
kullanılmak suretiyle üretilen ekmeğin, besleyici değerler açısından Türkiye’de bir ilk olduğunu belirtti.

Yerel yönetimlerin halkın kent içindeki yaşamlarını kolaylaştırmak ve sağlıkla ilgili çalışmalar yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, bu anlayışla İHE’yi geliştirerek halkın sağlıklı besin kaynağına ulaşmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. İHE’nin
hijyenik üretimi ile İstanbul’un ekmek ihtiyacının yüzde
13’ünü karşıladığını ifade eden Kadir Topbaş, “İnsanın
temel besin kaynağı sağlıklı ve besleyici olan ekmek.
Ekmeğin bu özellikleri sağlayamaması durumunda halkın sağlık giderleri artar ve sağlıklı nesil yetiştirilemez.
İşte Halk Ekmek öncü, rekabet eden değil, yol gösteren
bir anlayışla İstanbullulara hizmet ediyor. Biz asla reka46

Konuşmaların ardından Kadir Topbaş beyaz önlük ve
ayağına galoş giyerek beraberindekilerle fabrikayı gezdi. Ekmeğin üretim aşamasını basın mensuplarına tanıtan Başkan Topbaş, üretim bandından aldığı sıcak ekmeğin tadına baktı ve basın mensuplarına ikram etti.
Ekmeğin lezzetinin de çok güzel olduğunu vurgulayan
Topbaş, 60 gramlık ‘Altın Ekmek’in cüzi bir fiyatla 25 kuruşa satılacağını açıkladı.
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Doğalgazda bunlara dikkat edin,
tasarruf edin…
İGDAŞ, düzenlediği “Doğalgazda Güvenlik ve Tasarruf Seminerleri” ile
İstanbullulara doğalgazın nasıl güvenli ve tasarruflu kullanılacağını anlatıyor.
Tasarruflu doğalgaz kullanma önerileri?
1. Binaya uygun yalıtım yaptırılmalı,
2. Oda termostatı kullanılmalı,
3. Kapı ve pencereler çift cam olmalı veya aralıkları sünger veya filtre ile kapatılmalı
4. Baca temizliği yaptırılmalı
5. Menfezler kapatılmamalı (verimli yanma için oksijen
gerekir)
6. Perdeler radyatörlerin önünü kapatmamalı
7. Radyatörlerin üzeri veya önü eşya, saksı veya mobilyalarla kapatılmamalı
8. Radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirilmeli
9. Oda termostatı kullanılmıyorsa radyatörlere termostatik vana takılmalı
10. Kombi ve kazanların bakımı her yıl yaptırılmalı
11. Bacalı cihazlar dolap içerisine yerleştirilmemeli.
Hava alması engellenmemeli,
12. Cihazın sıcak su ayar düğmesi varsa 50 dereceye
ayarlanmalı.
13. Evden uzun sure uzak kalınacaksa cihaz tamamen
kapatılmalı
14. Elde bulaşık yıkanırken soğuk su ile durulama yapmalı, bulaşık makinesi kullanılıyorsa tam dolu olarak
çalıştırılmalı
15. Sıva üzerine döşenmiş sıcak su boruları izole ettirilmeli
16. Ocak alevinin tencere tabanından dışarıya taşmamasına dikkat edilmeli
17. Mümkün oldukça düdüklü tencere kullanılmalı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şirketlerinden İGDAŞ, İstanbul’un tüm ilçelerinde doğalgazın güvenli ve
tasarruflu kullanımına yönelik ücretsiz halk seminerleri düzenliyor.
2009 yılında başlayan doğalgaz seminerlerinin şu ana
kadar 13 ilçede gerçekleştirildiğini belirten İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan ise, ev hanımları başta olmak
üzere tüm doğalgaz kullanıcılarına yönelik olarak ücretsiz gerçekleştirilen seminerlerin DOSİDER, BACADER, İTESO gibi sivil toplum kuruluşları ile ilçe belediyeleri tarafından da desteklendiğini söyledi.
Evde doğalgaz kokusu duyarsanız?
1. Çakmak-Kibrit yakmayın.
2. Lambaları ve diğer elektrikli cihazları açmayın kapamayın veya fişten çekmeyin,
3. Kapı ve pencereleri açarak bütün ortamı havalandırın,
4. Doğalgaz ile çalışan cihazların ve sayaçların vanalarını kapatın,
5. Kapı zilini kullanmayın, kullandırmayın,
6. Kıvılcım çıkarabileceği için cep telefonu ve ev telsiz
telefonu kullanmayın, kablolu telefon kullanın.
7. Gaz kokusu olan mahalli herkesin boşaltmasını sağlayın,
8. Komşudan veya açık balkon gibi uygun bir yerden İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattını arayın,
9. Tesisata kesinlikle müdahale etmeyin, İGDAŞ ekiplerinin gelmesini bekleyin,
10. Doğalgaz kaçağı durumunda gazın ortamdan tahliyesini sağlayan menfezleri asla kapatmayın.

Kapınıza gelen su arıtma cihazı
pazarlamacılarına Dikkat!!!
Son zamanlarda İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde bazı pazarlamacıların kapı kapı dolaşarak deney adı
altında çeşitli hilelerle içme sularını kötüledikleri yönünde ihbarlar almaya başladıklarını ifade eden Hamidiye
A.Ş. Genel Müdürü Kenan Kılıç, söz konusu pazarlamacıların arıtma işlemi sırasında çeşitli hilelere başvurduklarını ayrıntılı bir şekilde anlatarak tüketicilerin uyanık
olmaları gerektiğini anlattı.

ze sunarken halkımıza da gerekli olan su bilincini aşılamayı görev addediyoruz. Diğer yandan halkımızı kandıran bu tür kötü niyetli kişilerle de hukuksal mücadelemizi sürdürüyoruz.”

“Halkımız uyanık olsun, bunlar resmen illizyonist!”
Pazarlamacıların yaptığının temel olarak suyun kimyasal yapısından kaynaklanan ve dışarıdan müdahale ile
gerçekleşen elektroliz olayı olduğunu ifade eden Kılıç
şu açıklamaları yaptı:

Uzmanlar:
“Yapılan çalışmada biri alüminyum biri demir olan iki
elektrot su içerisine aynı anda batırılarak elektrotlara akım uygulanmakta, meydana gelen elektroliz olayı sırasında demir elektrottaki demir çözünmekte ve
demir (III) hidroksit ortaya çıkmaktadır. Bu sırada da
suda renklenme ve partiküller oluşmaktadır. Renklenme kullanılan elektrodun demir, mangan, bakır gibi değişik metallerin cinsine göre de aynı suda değişik renkte olacaktır. Bu iyon hızı suda çözünmüş madde miktarına ve uygulanan elektriğin optimum voltajına bağlıdır.
Çözünmüş maddesi az olan sular elektriği daha az ilettiğinden demir elektrodun çözünmesi daha yavaş olur
ve suda daha az renklenme olur. Örneğin saf su, elektriği hiç iletmediği için (söz konusu pazarlamacıların kapı
kapı dolaşarak halka satmaya çalıştığı filtrelerden elde
edilen su saf sudur ve hiçbir mineral içermediği için insan sağlığına her hangi bir olumlu katkısı yoktur) elektroliz olayı gerçekleşmeyecek, dolayısıyla demir katodun suda çözünmesi gerçekleşmeyecek ve suda renklenme olmayacaktır.”

Konunun teknik detayı için görüşüne başvurduğumuz
uzman kimyagerlerin yapmış olduğu açıklamalar da bir
hayli düşündürücü.

“Su arıtma cihazı pazarlayabilmek için zengin mineralli doğal kaynak suları elektrolizle bulanıklaştırıp, arıttıkları çeşme suyu ile mukayese ediyorlar. Özellikle evlere
ve işyerlerine giden arıtma cihazı satıcıları görsel olarak tüketicileri etkilemekte, uyguladıkları “Suyun Elektrolize Edilmesi” yöntemi ile adeta bir çeşit illüzyon yapmaktadır. Suyun elektrolize edilmesi demek “elektrik
akımı” verilmek suretiyle doğal kaynak suyunun içerisindeki doğal minerallerin “ayrıştırılması” demektir. Suya verilen elektrik akımı sayesinde sudaki sağlığa yararlı ve gerekli doğal mineraller tabiattaki doğal
renklerine geri dönüşür ve suyun rengi bir anda değişir.
Hamidiye A.Ş. olarak ülkemizin en güzel sularını en temiz ve en güvenilir yöntemlerle şişeleyerek tüketicimi-
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Panorama
1453 rekora koşuyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul’a kazandırılan
Panorama 1453 Tarih Müzesi, bir yılda 700 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin’e
saygıyla!...
İslam bilimler tarihi alanında yaptığı 50 yıllık araştırmaları
ve 1000’in üzerinde eseriyle dünyanın en önemli ismi kabul edilen
Prof. Dr. Fuat Sezgin onuruna Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde
bir saygı programı düzenlendi
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla 31 Ocak
2009 tarihinde açılan ‘’Panorama 1453 Tarih Müzesi, bir
yılda konuk devlet başkanlarının da aralarında bulunduğu 700 binin üzerinde kişi tarafından ziyaret edildi.
Panorama 1453 Tarih Müzesi’’nde, 10 bin Osmanlı ve
Bizans askerinin detaylı olarak resmedilerek hazırlanan
tabloda, İstanbul’un fethi canlandırılıyor. 555 yıl önce 29
Mayıs’ta, Topkapı sur dışında, resmin sergilendiği noktada yaşananlar yansıtılıyor. Müzenin, dünyada mevcut 30 kadar yarım panoramik müzeden ayrılan tarafı, tam panoramik olması. Surların karşısında yer alan
ağaç resmi, bugüne kadar yapılmış en büyük ve en detaylı ağaç resmi olma iddiasını taşıyor. 3 bin metrekarelik resmin, 650 metrekarelik alanı gerçek üç boyutlu.
Müzede yer alan resim, İstanbul’un fetih anının anlatıldığı, 38 metre çapında, 20 metre yüksekliğinde kubbesel bir yapı. İçinde 30 metre çaplı ve zeminden 5 metre yükseklikte bir platform mevcut. İzleyici platformun
odağında bulunan 11 metrelik dairesel bir alandan, panoramik resim ile buluşuyor. Bu etkinin sağlanması için
izleyici resme ancak 14 metre mesafeden bakabiliyor.
Tarihi surların kapanmaması için binanın üçte ikisi yer
altında inşa edildi. Tam panorama, her yönde panoramik olmayı anlatıyor. Gökyüzü de, kubbesel olarak kesintisiz bir şekilde resmin üst bölümünü kapatıyor.
31 Ocak 2009 tarihinde açılan Panorama 1453 Tarih Müzesi Açılış Töreni’nde; “projenin kendisinin İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde başladığını, Kadir Topbaş’ın başkanlık dönemine kadar projede bir durgunluk olduğunu ifade eden Başbakan Er-

doğan, “İstanbullu hemşerilerimizin hizmetine sunmak
da şimdi hamdolsun Kadir Başkanımıza nasip oldu. Sayın Topbaş’ı ve bu projelerde emeği geçen mimarından,
mühendisine, işçisine kadar, yüklenici firmanın değerli yöneticilerine kadar herkesi şahsım, İstanbullular, ülkem, milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum. Yavrularımız, geleceğe o tarihin mehabetiyle bakacaklar ve
‘Ben neymişim’ diyecekler, bunu görecekler. Bir aşağılık
kompleksi içinde yetişen gençlik istemiyoruz, tam aksine kendine öz güveniyle yetişen bir gençlik istiyoruz.
İşte bununla olacak bu” demişti.
Başkan Topbaş’ın “ İnsanlık tarihi, İstanbul’un fethine
eş değerde pek az olaya şahit olmuştur. Bu fetihle imparatorluklar başkenti İstanbul son sahiplerine kapılarını açmıştır. Panorama 1453 Tarih Müzesi pek çok
açıdan ülkemizde bir ilk. Dünyanın belli başlı ülkelerinde benzer müzeler bulunuyor. Belçika’da Waterloo
Panoraması, Hollanda Lahey’de Mestag Panoraması, Moskova’da Napolyo’nun Moskova’yı işgali konulu
panorama bunlara örnek gösterilebilir. Panorama 1453
Tarih Müzesi ise Türkiye’nin ve İstanbul’un ilk panoramik müzesi. Müzede İstanbul’un Fetih ânı görsel olarak anlatılıyor” dediği Panorama 1453 Tarih Müzesi, ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden
Kültür A.Ş. tarafından işletilen Panorama 1453 Tarih
Müzesi, dünyadaki tek ‘’tam panoramik’’ müze olma
unvanını taşıyor. Panorama 1453, ziyaretçilere üç boyutlu görüntüler ile mehter marşı ve top sesleri eşliğinde, İstanbul’un fethini yeniden yaşama imkânı veriyor.
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İslam bilimler tarihi alanında yaptığı 50 yıllık araştırmaları ve 1000’in üzerinde eseriyle dünyanın en önemli
ismi kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin onuruna 23 Ocak
Cumartesi günü Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde bir
saygı programı düzenlendi. Programa Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul Valisi Muammer Güler, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İBB Kültür A.Ş. Genel
Müdürü Nevzat Bayhan, kaymakamlar, Prof Dr. Celal
Şengör katıldı. Programı ayrıca yoğun kar yağışına rağmen çok sayıda dinleyici takip etti. Prof. Dr. Salih Tuğ’un
oturum başkanlığını yürüttüğü programda Prof. Dr. Ahmet Suphi Furat, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen, Prof. Dr. İrfan
Yılmaz ve Ethem Sancak konuşmacı olarak katıldı.
Oturumda ilk sözü alan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yılmaz, Yılmaz, “Hocanın ağzından kendi hayatı ile ilgili laf almak hiç de kolay değildir.
Elbette vakti çok değerlidir, ama en önemli sebebi tevazusudur. Hocamız hayatıyla ilgili değil, eserleriyle ilgili
konuşulmak ister. Bu nedenle satır aralarında öğrenebildiklerimi kitabıma aktardım” diyerek, Fuat Sezgin’in
hayatıyla ilgili kaleme aldığı kitabın yazılış hikâyesini
anlattı. Sezgin’in hayatıyla ilgili önemli anekdotların ifade edildiği oturumda son olarak Prof. Dr. Ahmet Suphi Furat söz aldı. Furat kronolojik sırayla Prof. Dr. Fuat
Sezgin’in eserleri, çalışmaları ve ödülleri hakkında bilgi
verdi. Furat, Fuat Sezgin’in 1000’in üzerinde eser verdiğini ve bu eserlerin hacminin 930 cilde ulaştığını belirtti.
Oturum sonunda bir konuşma yapan Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay “Bir süreden bu yana kendisi-

ni yakından tanıma bahtiyarlığına eriştiğim hocamızı ve
eşini saygıyla selamlıyorum” diyerek sözlerine başladı.
Bakan Günay Fuat Sezgin’in sayısız eserinden birkaçını bile okumanın ufkumuzu genişleteceğini söyledi. Ertuğrul Günay, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin
açılışında Fuat Sezgin hocayı yakından tanıma fırsatı
bulduğunu belirterek “Sezgin hocamız en küçük ayrıntıları bile atlamadı ve en küçük bir hatanın düzeltilmesi
için çalışanları defalarca uyardı. Fuat Sezgin’i mükemmeli arayan bir insan olarak kendime örnek aldım” dedi.
Bakan Günay, Fuat Sezgin’e Türk – Arap İslam alemi ve
tüm medeniyetler için yaptığı çalışmalar için teşekkür
ederek, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin bakanlığı döneminde açılmasının hayatı boyunca unutamayacağı bir anı olarak kalacağını belirtti.
Programda son olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin “ İslam kültür dünyasında bilimler ne zaman ve nasıl duraklamaya
başladı” başlıklı bir konferans verdi. Fuat Sezgin konferansa başlamadan önce, hocası Helmut Ritter’in ‘Psikolog ve sosyologlar kendileriyle temasa geçen kişilere
göre insanları tanıtırlar. Biz filologlar ise bütün tarih boyunca insanlar hakkında kazanılmış bilgiye göre insanı
anlatırız. Ve her gerçek filolog insan hakkında bir kitap
yazmalıdır’ dediğini söyleyerek, kısaca ilim hayatındaki yolculuğunu anlattı. Daha sonra konferansa devam
eden Fuat Sezgin’e program sonunda İBB Kültür A.Ş.
Genel Müdürü Nevzat Bayhan kendisine ilim dünyasına yaptığı hizmetler için teşekkür ederek plaket takdim etti.
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Saadet
Kapısı;
İstanbul

Ünlü yazar Adolphe Thalasso’nun yazıp, Osmanlı Saray
Ressamı Fausto Zonaro’nun resimlediği ve 1908 yılında
Paris’te çok özel tekniklerle, 300 adet basılan Dersaadet / Saadet Kapısı – İstanbul, The Gate to Bliss, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından yayımlandı. Ömer Faruk Şerifoğlu’nun yayına hazırladığı ve
Adolphe Thalasso’nun kayıp yaşam öyküsünü de eklediği kitabı, Fransızca’dan Türkçe ve İngilizce’ye Öykü
Terzioğlu ve Fatma Doğuş Özdemir çevirmiş.
Venedik kökenli İstanbullu bir Levanten olan Adolphe Thalasso, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında
İstanbul’un sanat ve kültür yaşamına birinci elden tanık
olmuş ve ilk önemli sergilerin eleştirel tutanağını gerçekleştirmiş biridir. 1870’lerden itibaren 1919’da ölümüne kadar İstanbul ve Paris arasında gidip-gelmeli bir
hayat yaşamış olan Adolphe Thalasso, yaşamının sonuna kadar, kendisini doğum yeri olan İstanbul’a ait hissetmiştir. Nitekim edebi eserleri dışındaki bütün eserleri Osmanlı’da resim, müzik ve tiyatro konuları üzerinedir. Osmanlı resim sanatı ve tiyatrosu üzerine yaptığı araştırmalar bugün bile konu ile ilgilenenler için temel
kaynaklar olarak kabul edilmektedir.
Thalasso’nun hemen hepsini Fransızca olarak yazdığı
kitapları arasında özellikle iki kayda değer: 1908 tarihli Der i Seadet ou Stamboul: Porte du Bonheur [Dersaadet: Saadet Kapısı İstanbul] ve üzerinde baskı tarihi
bulunmayan, ancak 1910’da yayımlanan L’Art Otoman
[Osmanlı Sanatı]. Türkiye’de resim sanatına dair ilk kaynaklardan biri olan Osmanlı Sanatı, geçen yıl Kültür A.Ş.
tarafından yayımlanmıştı.
Adolphe Thalasso’nun yazıp, Osmanlı Saray Ressamı
“Ressam-ı Hazret-i Şehriyari” Fausto Zonaro’nun resimlediği Dersaadet, 1908’de Paris’te J. Dumoulin tarafından çok özel olarak sadece 300 adet basılmış ve
tamamı numaralanmıştır. İstanbul üzerine bir anıt denebilecek güzellikteki kitapta Thalasso’nun metnine
Zonaro’nun 49 resmi eşlik etmektedir. 1’den 300’e kadar numaralanan kitabın 42 nüshası Japon kağıdına,
geri kalanı ise velin kağıda basılmıştır. Japon kağıdına
basılan nüshalardan ilk 12 numaralı kitaba ayrıca birer tane suluboya orijinal resim eklenmiştir. Son yıllarda
birkaç kez müzayede görülen ve büyük rakamlara satılan Dersaadet’in 1908’deki ilk baskısından 10 kadar
nüshanın halen İstanbul’da olduğu tahmin edilmektedir.
Toplam yirmi kadar deneme metninden oluşan kitap,
“Şehir ve Yaşam”, “Kadın” ve “Aşk” başlıklarıyla üç bölüme ayrılmıştır. Şehir ve Yaşam: Gündoğumunda İstanbul, Sabah Namazı, Balıkçılar, Ramazan Gecesi, Tulumbacılar, Arzuhalciler, Bayram. Kadın: Sandal, Geceler,
Hamam, Çingeneler, Kız Kulesi, Keyif, İlkbahar Bayramı
(Nevruz). Aşk: Yalnızlık, Ayşe, Haşiş’in Rüyası, Mezarlıklar, Şeytan Dudu, Terk Edilme, Nargilenin Şarkısı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür A.Ş. kültür yayıncılığı alanında
yaptığı çalışmalarla göz dolduruyor.
Nevzat Bayhan’ın Genel Yayın
Yönetmenliği’ni yaptığı son çalışma,
Dersaadet / Saadet Kapısı - İstanbul,
The Gate to Bliss, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından
yayımlandı.
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Busan’la kardeşlik bağları pekişti
Kore Savaşı’na ait Türk Şehitliğine de ev sahipliği yapan, İstanbul’un
kardeş şehirlerinden Güney Kore Busan Büyükşehir Belediyesine bağlı
Uluslararası Etkinlikler Vakfı iş birliğiyle, üniversite öğrencileri tarafından
yapılan etkinlikler İstanbullulardan yoğun ilgi gördü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Müdürlüğü ile Busan Büyükşehir
Belediyesine bağlı Busan Uluslararası Etkinlikler Vakfı iş
birliğiyle Busanlı üniversite öğrencileri tarafından Kore
kültürünü İstanbul’da tanıtmak amacıyla yapılan etkinlikler sona erdi.

Busan Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin karşılıklı kültürel etkileşimlerini sürdürülebilir kılmaları yolunda önemli bir adım olan bu ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen dans ve spor gösterileri sayesinde İstanbullular da Kore kültürünü yakından tanıma fırsatı yakaladı. İstanbul’da yaşayan Koreliler ile Kore
dilini öğrenmeye gönül vermiş İstanbulluların da katıldığı
etkinlikler, İstanbullulardan yoğun ilgi gördü.
2011 yılında İstanbulu da kardeş şehri Busan’da görme ve misafir etme arzularını dile getiren Genel Sekreter David Kim, Busanlı üniversite öğrencilerine ve kendilerine gösterilen itina ve destek için İstanbul Büyükşehir
Belediyesine müteşekkir olduklarını ifade etti.
Busanlı heyet, 9 Şubat 2010 akşamı İstanbul’dan ayrıldı.

Busan Uluslararası Etkinlikler Vakfı Genel Sekreteri David Kim’in de aralarında olduğu grup, İstanbul’da bulundukları zaman zarfında Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Sultanahmet, Miniaturk, Hipodrom Meydanı, Kapalıçarşı gibi İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarını görme imkanı buldular. Kore Savaşı’na ait Türk Şehitliğine
de ev sahipliği yapan İstanbul’un kardeş şehirlerinden

53

Mart ayında 2’si yeni 24 oyun…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Mart ayında 2’si yeni
24 oyunla seyircilerin karşısına çıkıyor.
William Shakespeare’in yazdığı Kemal Başar’ın yönettiği Romeo ve Juliet ve Özen Yula’nın yazdığı M. Nurullah
Tuncer’in yönettiği Dünyanın Ortasında Bir Yer adlı yeni
oyunları repertuarına katan İ.B.B. Şehir Tiyatroları’nın
Mart ayı biletleri 22 Şubat 2010 tarihinden itibaren gişelerde ve internet üzerinden satışa sunuldu.
Şehir Tiyatroları ayrıca, Mart ayından itibaren mevcut

sahnelerine bir yenisini daha ekledi: Küçükçekmece
Kültür ve Sanat Merkezi Sahnesi… İBB Şehir Tiyatroları, yeni kattığı sahne ile sanatı daha geniş seyirci kitlesine ulaştırmayı hedefliyor. Mart ayında Bozuk Düzen
ve Gizli Oturum adlı oyunlar, Küçükçekmece Kültür ve
Sanat Merkezi Sahnesi’nde seyirci ile buluşuyor.
Tiyatroseverlere duyurulur.

Başkan Topbaş, Bulgaristan Başbakanı
Borisov’u ağırladı
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ı makamında ziyaret etti.
rı ve yol çalışmalarından dolayı kendilerini kutladıklarını söyledi.
İstanbul’da görüp hayran kaldıkları bu çalışmaların bir benzerlerini de Sofya’da görmek için uzmanları
Sofya’ya davet ettiklerini belirten Boyko Borisov şöyle
devam etti: “Bizimde şuanda finansmanı hazır olan 7-8
tane altgeçidin yapılması gerekiyor. Ve İstanbul’da bu
teknolojinin ne kadarda çok geliştirilmiş olduğunu gördük. Ve bu deneyim ve çalışmaların bizlerle de paylaşılmasını rica ettik.”

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı Saraçhane’deki
Başkanlık Sarayı’nda ziyaret etti. Ziyaret sırasında
Borisov’la birlikte, İçişleri Bakanı Tsvetanov, Kültür Bakanı Rashidov ve Sofya Belediye Başkanı Fandakova
da hazır bulundu.
Saraçhane’deki Başkanlık Sarayı girişinde tören mangası ile karşılanan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov karşılama töreninin ardından İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Şeref Defteri’ni imzaladı. İmzanın ardından
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Tsevetan Tsvetanov, Kültür
Bakanı Vezhdi Rashidov, Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandakova, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın makamına çıktı.
Görüşmelerin ardından basına açıklama yapan Kadir
Topbaş, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un da
önceden belediye başkanlığı yapan birisi olduğu için
yerel yönetimlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda etkin rol oynadıklarını kendisine söylediğini kaydetti. Bulgaristan’la karşılıklı deneyim paylaşımı yapacaklarını ve prensipte anlaştıklarını ifade
eden Topbaş; “Heyetlerimiz karşılıklı bu çalışmaları yürütecek. 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti münasebetiyle de bir takım aktivitelerde Sofya ile İstanbul
Belediyesi olarak ilişkiler yürüyeceğiz.” dedi.
İstanbul’un kültür başkenti seçilmesinden dolayı Kadir
Topbaş’ı tebrik ettiğini ifade eden Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 5 yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede İstanbul’da yaptıkları alt geçit, alt yapı çalışmala54

“UNESCO Kültür Mirasına iki Aday”
İstanbul’da bulunan ve Demir Kilise diye de bilinen Bulgar Kilisesi’nin kaymasını önlemek için teknik çalışmaların yapıldığını duymaktan çok mutlu olduğunu ifade
eden Boyko Borisov; “Unesco Kültür Mirası’na girmesi için Bulgaristan Filipe’de bulunan Camiyi önereceğiz.
İstanbul’da Unesco Kültür Mirası’na girmesi için Demir Kilisesi’ni önerecek. Ve bu girişim dünya için iki ülke
arasında yapılmış çok güzel bir örnek olacak.” dedi.
Açıklamaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov’a Topkapı Sarayı’ndan imitasyon bir vazo, Sofya Belediye Başkanı Sofya Belediye Başkanı Yordanka
Fandakova,ya da İstanbul Lalelerinin figürlerinin yer aldığı bir çini hediye etti.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’da Başkan
Topbaş’a Panagorişteki Altın Definesinden bir testi,
Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandakova’da Sofya kentinin armasını hediye etti.
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Amatör spora destek devam ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılından bu yana yürüttüğü spora
destek çalışması kapsamında 700’ü aşkın amatör spor kulübüne tesis,
saha ve malzeme yardımına devam ediyor.

Kanada İstanbul’a yerleşiyor
Kanada Büyükelçisi Mark Bailey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir havada geçen görüşmede
Kanada’nın İstanbul’da başkonsolosluk kurması ve ikili ilişkilerin daha da
geliştirilmesi kararlaştırıldı.
Kanada Büyükelçisi Mark Bailey, beraberindeki heyetle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ı ziyaret etti. Saraçhane Belediye Sarayı’nda
gerçekleşen görüşmede konuşan Başkan Kadir Topbaş, iki yıldır Kanada Büyükelçiliği görevini sürdüren
Mark Bailey’in kendisine nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, “Sayın Büyükelçi ve Kanada’nın İstanbul Fahri Başkonsolonsu bizi ziyaret ettiler. Kanada ile Türkiye ve İstanbul olarak ilişkilerimiz gayet güzel. Bu birlikteliği daha da geliştirmek için, görüşmemizde Kanada’nın İstanbul Fahri Başkonsolosluğunu resmi
konsolosluğa dönüştürmeye karar verdik. Bundan böyle ilişkilerimizi daha kurumsal yürütme ve daha da geliştirme imkânımız olacak” diye konuştu.
Büyükelçi Bailey’e İstanbul’un “2010 Avrupa Kültür
Başkenti” olmasıyla ilgili bilgiler aktardığını ve şehirde şu anda NATO Zirvesi’nin devam ettiğini hatırlattığını ifade eden Kadir Topbaş, “Sayın Büyükelçi bize Kanada Savunma Bakanının da NATO zirvesi nedeniyle
İstanbul’da bulunduğunu ve birlikte İstanbul’un güzel-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2009-2010 sezonunda, büyük ekonomik sıkıntılar yaşayarak varlıklarını
sürdürmeye çalışan 500’e yakın amatör spor kulübüne mali yüklerini hafifletmek ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla 79 bin 229 kalemden oluşan malzeme
yardımında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İstanbul’da faaliyet gösteren; spor malzemesine
ihtiyacı olduğunu resmi yazıyla belirten 370 spor kulübüne ve bu kulüpler bünyesinde lisanslı olarak futbol
oynayan amatör sporculara malzeme yardımında bulundu. Kulüplerin yanı sıra 65 adet okul spor kulübüne ve 90 adet ferdi amatör spor kulubüne de malzeme
desteği sağlandı.
Sporu geliştirmenin ve yaygınlaştırmanın yanı sıra
gençleri kötü alışkanlardan kurtarıp spora yönlendirerek önemli bir toplumsal işlevi de yerine getiren amatör spor kulüplerine daha sağlıklı ortamlarda daha kaliteli malzemelerle spor yapmaları için malzeme olarak
kullanılmak üzere; yağmurluk, eşofman, çanta, tişört,
şort, çorap, futbol topu, basketbol topu, voleybol topu,

hentbol topu ve kaban dağıtımı yapıldı.
İstanbul’daki amatör spor kulüplerinin resmi müsabaka
ve antreman ihtiyaçlarını sağlıklı ve güvenli ortamlarda
yapabilmeleri için açık ve kapalı spor tesislerini inşaa
eden, yenileyen ve toprak sahaları sentetik çim yapma
dahil bakım ve onarımlarını gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 700’ü aşkın amatör spor kulübünün bir yandan da ihtiyacı olan antreman ve müsabaka
malzemelerini karşılamaya çalışıyor.
Çeşitli imkânsızlıklar içinde amatör futbola ve spora
hizmet eden bu kulüplere; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıldan beri yapılan bu yardımlar, spora
gönül veren halkımız tarafından memnuniyetle karşılanırken, zor şartlar altında bulunan spor kulüplerinin de
Türk sporuna hizmetinin devamı sağlanıyor.
Malzemelerini teslim alan kulüp yöneticileri, yapılan çalışma ve verilen destekle ilgili memnuniyetlerini belirterek Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür ettiler. Kulüp yöneticileri, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu ve bu destek ve
güçle çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

liklerini doya doya yaşadıklarından bahsetti. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile Toronto arasında bir işbirliği
protokolümüz var. Bu iki şehir arasındaki ilişkilerin daha
da gelişmesine vesile olacaktır. Bu yıl içinde kurulacak
Kanada İstanbul Başkonsolosluğu’nun şimdiden her iki
ülkeye hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Ziyarette konuşan Kanada Büyükelçisi Mark Bailey de
İstanbul’da bulunmaktan ve Başkan Kadir Topbaş’ı ziyaret etmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Biz
Kanadalılar olarak İstanbul’un gelişiminde nasıl faydalı olabiliriz, nasıl bir şeyler sağlayabiliriz bunu görüşmek
için bugün buradaydım” dedi.
Son iki gündür Kanada Savunma Bakanı Peter MacKay ve heyeti ile birlikte İstanbul’u gezmekten büyük
onur duyduklarını ve şehirden çok etkilendiklerini dile
getiren Bailey, “İstanbul’un havası bugünlerde Kanada
havası gibi soğuk, ama yine de çok etkilendik. Çok güzel bir gezi gerçekleştirdik. Sayın Başkan da bugün bizi
çok sıcak karşıladı. Kendilerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
56

57

Onlar gönüllerin de
şampiyonu

Rıza Doğan adına oğlu Fethi Doğan, Yaşar Doğu adına oğlu Muzaffer Doğu’ya teşekkür plaketleri takdim
edildi.

Yamaç, Malik Beyleroğlu, Mehmet Akif Pirim, Metin Şahin, Müzahir Sille, Neslihan Kavas, Tevfik Kış, Turgut Aykaç, Yakup Kılıç, Hakkı Başar, Nazmi Avluca gibi çok sayıda başarılı sporcu hazır bulundu.

Geleneksel hale getirilmesi planlanan organizasyonda;
Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarında madalya kazanan
şampiyon sporcularımız “Kırmızı Beyaz Kürsü”de İstanbullularla buluştu. Olimpiyatlarda madalya kazanan
sporcular onurlandırıldığı gecede bugüne kadar düzenlenen olimpiyat ile paralimpik oyunlarında madalya kazanan sporculara teşekkür plaketleri verildi.
Plaketlerini alan efsane sporcular, podyumda hazırlanan ay yıldız şeklindeki platforma da Türk bayrağını
yerleştirdi.

Hayatta olmayan sporcular için aile temsilcilerinin yer
aldığı törende Celal Atik adına oğlu Baki Atik, Gazanfer
Bilge adına oğlu Muzaffer Bilge, Halil Kaya yerine Hüseyin Kaya, Halit Balamir adına oğlu Atilla Balamir, Hamit Kaplan yerine oğlu Atilla Kaplan, İsmail Ogan yerine
Bekir Ogan, Mahmut Atalay adına oğlu Serdar Atalay,
Mahmut Demir adına Cahit Ahıskalıoğlu, Mehmet Oktav adına Atilla Oktav, Muhlis Tayfur adına torunu Güler Çinkokesen, Nasuh Akar adına torunu Alp Korkmaz,

Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan sporcularımız,
kurulan “Kırmızı Beyaz Kürsü”de halkımızla buluştu. Madalya kazanan
efsane sporcuların onurlandırıldığı gecede konuşan Başkan Topbaş,
“Türk bayrağını göndere çeken sporcularımız övülmeye ve hatırlanmaya
değerdir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
ev sahipliğinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Bayrağımızı Taşıyanlar” organizasyonu, Türk Halkının gururu olan efsane sporcuları
bir araya getirdi.

derasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Bisiklet Federasyonu
Başkanı Emin Müftüoğlu, Karate Federasyonu Başkanı
Esat Delihasan katıldı.
Törende 1936 yılından itibaren 4 yılda bir yapılan olimpiyatlarda madalya alarak bayrağımızı dalgalandıran
Ahmet Ayık, Mustafa Dağıstanlı, Dursun Ali Erbaş, Züleyha Tan, Ramazan Şahin, Nurcan Taylan, Mehmet
Özal, Gizem Girişmen, Bahri Tanrıkulu, Adem Bereket,
Ahmet Ayık, Ali Kayalı, Arzu Tan, Atagün Yalçınkaya, Ayhan Taşkın, Ayşegül Ergin, Ekrem Boyalı, Azize Tanrıkulu, Bayram Şit, Cengiz Yağız, Hamide Bıkçın, Hülya Şenyurt, İsmet Atlı, Kazım Ayvaz, Kenan Şimşek, Korhan

Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen
geceye Başkan Kadir Topbaş’ın yanı sıra İstanbul Valisi Muammer Güler, TMOK ( Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ) Başkan Yardımcısı Türker Arslan, Spor A.Ş. Genel Müdürü Alpaslan Baki Ertekin, THY Yönetim Kurulu
Başkanı Hamdi Topçu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı, Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Veysel Gülpınar, Güreş Fe58

59

İstanbul 2010
Avrupa Kültür Başkenti
Gönüllü Programı

Doğal afete karşı
MAG teşkilatını kurmuşlar
İstanbul’un surdışına doğru büyümeye başladığında
yerleşim yeri olarak öncelikle gelişen, Bahçelievler ilçesine adını da veren; en eski mahallelerden Bahçelievler Mahalle muhtarı M. Şerif Tüzün ile kısa bir söyleşi
yaptık.

Gönüllü olarak;
Sergi, konferans, konser gibi İstanbul 2010 etkinliklerinin organizasyonunda, bu etkinliklerin duyurulması için tanıtım aktivitelerinde veya İstanbul’da yaşayan
imkânı kısıtlı kişi ve grupların bu etkinliklere erişimi için
çalışabilirisiniz. Ayrıca planlanmış etkinliklerin yanı sıra
Gönüllü Programında kendi fikirlerinizi de hayata geçirmeniz mümkün.

Karşılaştığımız sorunlardan biri de; Mahallemizin adı
“Bahçelievler Merkez mah. olmayıp, sadece “Bahçelievler Mah.” olmasına rağmen, ilçe adıyla aynı olduğundan resmi yazışmalardaki karışıklık.
Mahallenize hangi hizmetleri kazandırdınız?
Mahallemizdeki okulların koruma derneklerikyle yaptığımız çalışmalarla eğitim-öğretim, İGDAŞ, BEDAŞ, İSKİ,
belediye ve kaymakamlığımızla yapılan çalışmalarla da
altyapı,doğa koruma ve yoksullara yardım vb. işler tamamen çözülmüş durumdadır.Bunun yanında mahalle halkımızla, benim başkanlığımda (MAG) Mahalle Afet
Gönüllüleri oluşumu kapsamında afet konteynırında
2006 yılından itibaren periyodik çalışmalarımız devam
etmektedir.

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1933 bitlis doğumluyum.7 yaşından itibaren istanbul
da, son 50 yılda Bahçelievler mahallesinde ikamet etmekte olup, evli 2 çocuk babasıyım.1984 yılında itibaren de mahallemizde aralıksız olarak muttarlık yapmaktayım.
Mahalleniz hakkında bilgi verir misiniz?
Mahallemiz bahçelievler ilçesinin en eski yerleşik mahallesi olup binalar bahçeli düzende. Mahalle imar edildiğinde adı Bahçelievler olarak adlandırılmış ve ilçe de
adını 1992 yılında mahallemizden aldı.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
sürecinde İstanbulluların daha etkin
rol almasını sağlamak ve
2010 kapsamında yürütülen etkinliklerinin
ihtiyaç duyduğu gönüllülerin koordinasyonunu
yapmak amacıyla Ağustos 2009 tarihinde
çalışmalarına başladı. Gönüllülüğü toplumsal
katılımın bir aracı olarak gören program dahil
olmak isteyen bütün İstanbullulara açık.

Gönüllü olursanız;
Tekrarı olmayacak Avrupa Kültür Başkenti organizasyonunun mutfağında yer alacak ve tüm sürecin heyecanını daha yakından hissedebileceksiniz. Bunun yanında gönüllülere yönelik eğitim, gezi ve diğer sosyal
etkinliklerle hem yeni şeyler öğrenip hem de yeni İstanbullular ve yeni mekânlar tanıyabileceksiniz.
Gönüllü olmak isteyenler;
Her Çarşamba 15:00-17:00 ve her Cumartesi 11:0013:00 saatleri arasında düzenlenen tanışma toplantılarına katılabilirler. Toplantılar, İstiklal Cad. No:131 Atlas
Pasajı adresindeki İstanbul 2010 ofisinde gerçekleşmektedir. Toplantıya katılım için gonullu@istanbul2010.
org adresinden Eda Afife Demirtaş’a ulaşabilirsiniz.

Büyükşehir Belediyesinden beklentiniz nedir?
İlk beklentimiz Ünverdi üst geçidinin yıkılması.
Basınsitesi-Taksim,Basınsitesi-Beyazıt,İsyanbulevleriTaksim otobüs hatlarının konulması ve İstanbulevleri’ne
sağlık ocağı yapılması.

İlçe merkezinde bir mahalle olmanın avantaj ve
dezavantajları neler?
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İSTANBUL BÜLTENİ
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Bulmaca

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

Bulmaca

Şubat 2010

İhale Gündemi

İHALE TARİH/SAATİ

TEKLİF EDEN MÜDÜRLÜK İHALE İÇERİĞİ

01/03/2010 10:00

Mesken Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü İstanbul Genelinde Mülkiyeti 			

				

Müdürlüğümüze Ait Olan Sosyal Konutlar İçin Kombi Alımı Ve Tesisat İşlerinin Yapılması İşi

02/03/2010 10:00

Bilgi İşlem Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü Kurumsal Veri Yönetimi Faliyet Verileri Web Hizmeti İşi

02/03/2010 10:30

Satınalma Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü Kondisyon Alet Ve Malzemeleri

08/03/2010 10:00

Koruma Uygulama Ve Denetim Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü Restorasyon Ve Konservasyon Laboratuvarı

				

Hizmet Alım İşi

15/03/2010 10:00

Sosyal Ve İdari İşler Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü Malzemesiz Yemek Hazırlama Ve Servis Hizmet Alımı İşi

17/03/2010 10:00

Yapı İşleri Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü Muhtelif Belediye Hizmet Birimlerine Mutfak Malze-

Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü

4734 S. K.İ.K. 19. Mad. Göre Açık İhale Usulü 36 Aylık Zabıta Dstek Hizmeti Alımı

meleri Temini
25/03/2010 10:00

Çengel
Bulmacamızı
doğru olarak
çözüp, anahtar
kelimeyi, istanbulbulten@ibb.gov.tr
e-posta
adresine
gönderen Fatma Bölük, İlhan Tarakçı,
Geçen sayının
anahtar
sözcüğü,
“Bu Coşku
Hiç Bitmeyecek”i
doğru yanıtlayan
ilk dört
okurumuz;
ilk dört kişiye, Miniaturk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...
Emre Diker ve Tuba Aktaş Miniaturk’te keyifli bir gezinti ve yemek kazandılar.
ilk dört okurumuz; Semra Bulut, Nihan Demirel, İrfan Ay, Davut Karataş Miniaturk’te keyifli bir gezinti kazandılar.
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