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Gökhan ULUÇ

16 bin 423 kaçak göçmen  
İstanbul’dan gönderildi

İBB’DE YENİ ATAMALAR

İstanbul Valiliği tarafından yapılan 
açıklamada, 12 Temmuz- 25 Ağustos 
2019 tarihleri arasında düzensiz göçle 
gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin, geri 
gönderme merkezlerinin bulunduğu 
illere sevk edildiği belirtildi. n 3’TE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
yönetim kadrosuna iki yeni atama daha 
yapıldı. İBB 
Kültür Daire 
Başkanlığına 
Hülya Muratlı,  
Kültür Varlık-
ları Daire Baş-
kanlığına 
ise Mahir 
Polat atan-
dı. n 12’DE

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel, Kartal Belediye Meclis Üyeleri ve CHP 
Kartal İlçe Yönetimi ile birlikte İstanbul 
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun ev sahipliğinde düzenle-
nen toplantıya katıldı. n 9’DA

Dere yatağında kalan 
ve yıkılma kararı alınan 

108 binadan birisi de buydu

İLGİLİLERE 
so-ru-yo-ruz..!

Resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişi-
nin öldüğü, 23 bin 781 kişinin yaralandığı 
ve 505 kişinin de sakat kaldığı 17 Ağustos 
1999 depreminden sonra, son yüz yılın en 

büyük ikinci felaketini 2009’da sel baskınıyla 
yaşayan İstanbul’da,  geçen 10 yılda değişen 

ne oldu? Evet konunun ilgililerine soruyoruz,; 
“Alınacak önlemlerle ilgili açıklamalar ya-

pıldı, uyarılarda bulunuldu ve sözler verildi. 
Ancak sonuç ortada, daha iki hafta önce 

İstanbul’u yine sel bastı.. Neden..?”
EKSPRES FELAKET UNUTULDU MU?

n HABERİN DEVAMI SAYFA 4’TE

YIL 
2009

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul 
Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın 15 gün içinde boşal-
tılacağını ve gerçek sahibi olan İBB’ye geçeceğini açıkladı. n SAYFA 11

Okul mu 
ticarethane mi?

Çok hızlı şekilde büyüyen özel 
okul sektöründe, yeni açılanlar başta 
olmak üzere bazı okullar iflas aşama-
sına gelmiş durumda. Birçoğu da if-

lasını vererek kapılarına kilit vurmuş 
durumda. İnsanlarımız ekonomik 

zorluklar içinde çocuğunu özel okula 
gönderirken, bir de kapanma korku-

su yaşıyorlar.n 7’DE

Otogar gerçek sahibine geçiyor

Tokyo Modeli bir 
kez daha gündemde

İstanbul’da altyapı yetersizliği 
nedeniyle yıllardır yağan her yağ-
murdan sonra yaşanan sel felaket-
leri hakkında Büyükşehir Beledi-
yesi 2014-2019 meclis döneminde 
İBB ve Bahçelievler Meclis Üyesi 
Mehmet Berke Merter çok sayıda 
sözlü ve yazılı önergeyi meclis gün-
demine taşımıştı. n 6’DA

Üst Geçit yapılması 
için kaç can vermemiz 

gerekiyor?
Güney Çevre Yolu’nun 2. Etabın-

da Karlıbayır ve Haraççı yolunu yaya 
trafiğine elverişli bir hale getirmeden 
araç trafiğine açan yetkililere seslenen 
vatandaşlar, 6 şeritli yolda tek bir trafik 
ışığının araçları durdurmaya yetmedi-
ğini söyleyerek, “Yakın tarihte açılacak 
olan yeni eğitim öğretim yılında,  bu 
yolu kullanmak zorunda olan bölge-
mizdeki 3 okulun öğrenci sayısını da 
hesaba katarak çalışmalara bir an önce 
başlayın. Yetti verdiğimiz can kayıpları” 
diyerek yetkililere seslendi.n 5’TE

Tarihi Köprüyü Kapatan 
Bariyerler Kaldırıldı
Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle 

Büyükçekmece Gölü üzerine Mimar Si-
nan tarafından yapılan tarihi köprünün 
görüntüsünü kapatan bariyerler, İstanbul 
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün duyarlılığı 
sonucunda kaldırıldı.n 5’TE

İbb Başkanı İmamoğlu, Sarıyer’e gidip yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlara “geçmiş olsun” dedi.

Sarıyer’de kolonları 
patlayan bina boşaltıldı..!
Sarıyer-Bahçeköy’de iki kolonu patlayan 9 katlı apartmanda 
yaşayanlar tahliye edildikten sonra, hazırlanan ön rapor doğrultu-
sunda daire sahiplerine eşyalarını alma imkanı tanındı. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Sarıyer’e gelip, 
İlçe Belediye Başkanı Şükrü Genç’ten Bahçeköy’de bilgi aldı. n 3’TE

İstanbul’un İkincisi Olduk
En iyi özel kurbanlık satış ve kesim 

alanına sahip olan Beylikdüzü’nden 
sonra, tertip ve hijyen bakımından ikinci 
olan Küçükçekmece kurban satış alanı 
hakkında görüşlerini açıklayan, alan 
sahiplerinden Gürsel İlgüz, ‘’ Hedefimiz 
İstanbul’un birincisi olmak’’ dedi.n 10’DA

BAYRAMPAŞA

SARIYER

Bakırköy’de 
Belarus 

Krizi!

Geçmiş dönem Bakırköy Belediyesi Teknik Başkan 
Yardımcısı görevinden istifa eden ve hakkında ”25 
milyon dolar parayla yurt dışına kaçtığı” iddialarıy-
la gündeme gelen Erkan Kılıç’ın, Bakırköy Belediye 
Başkanı Bülent Kerimoğlu ile birlikte BelarusSovet-
sky Bölgesi İdaresi Başkanı YuriyTroushchenko’yu 
ziyaret etmesi akıllarda soru işareti bıraktı.  n 8’DE

BAKIRKÖY

BÜYÜKÇEKMECE

ARNAVUTKÖY

Başkan Gökhan Yüksel ve CHP 
Kartal İlçe Yönetimi, İBB Başkanı 

Ekrem İmamoğlu ile buluştu

BEYLİKDÜZÜ



30 AĞUSTOS
ZAFER BAYRAMIMIZ

RIZA
AKPOLAT
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI

19:00 BalmumcuZafer Yürüyüşü
20:30 Ceza Konseri Barbaros Meydanı
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İstanbul’da yaşamak artık beni üzüyor, 
gerçekten de bazen evden dışarıya adım atmak 
istemiyorum. Neyseki emekliyim, homeoffice 
çalışıyorum ve yalnızca işim olduğunda, ran-
devularımı takip etmek için dışarıya çıkıyor ve 
işlerimi bitirdikten sonra hemen dönüyorum.

Çünkü gün boyu karşılaştığım insan 
manzaraları, devamlı yükselen beton binalar, 
aracımı park etmek için sokak sokak dolaşma-
lar, trafik sıkışıklığı, kuralsız yaşayanlar, öfke 
küpüne dönmüş anlayışsız, hoşgörüsüz, kavga 
yapmaya hazır tipler beni bu şehirden ruhen 
kopardı.

Kaçıp gidecek yer arıyorum desem yalan 
olmaz.

Oysaki on iki 
yıl önce buraya öyle 
bir hevesle, öyle bir 
istekle gelmiştim ki 
sanırsınız İstanbul’un 
bütün yükünü ben ta-
şıyacağım, İstanbul’un 
bütün sorunlarını ben 
çözeceğim, İstan-
bul’da yaşayanlarla 
canciğer kuzu sarması 
olacağım.. 

Bunu yapmaya hazırdım. 
Adımlarımı da öyle attım. Üç araç 
değiştirerek bir uçtan bir uca işe gidip gelmeyi, 
saatlerce yol yürümeyi, insanların dertlerini, 
sorunlarını dinlemeyi, semtlerin, mahallelerin, 
sokakların eksiklerini anlatmayı, söylemeyi  
hiç yüksünmedim..

Sandım ki birileri beni dinler, sandım ki 
birileri yazdıklarımı okur, sandım ki birileri bu 
söylenenlere, yazılanlara, anlatılanlara kulak 
verir, çözüm üretir.. Ama ne yazık ki sadece 
sanmışım. Ne duyan, ne dinleyen, ne de anla-
yan oldu.. Ben çaldım, ben oynadım..

“Ben” diyorum ama sanmayın ki böyle 
düşünen yalnızca benim.. Benim gibi olan 
binlerce, milyonlarca insanın duygusuna tercü-
man olmaya, onların duyulmayan çığlığına bir 
ses olmaya çalışıyorum..

Ve bilinsin ki aradan geçen yıllardan sonra 
üzüntümün haddi hesabı yoktur.

“Keşke İstanbul hep hayalimdeki gibi 
kalsaydı” diyorum bazen.. Yıkılmaya yüz 
tutmuş evlerini, her yağmurda sel sularından 
geçilmeyen caddelerini, araç parkına dönen 
sokaklarını, insanların yürüyemediği kaldırım-
larını görmeseydim. 

Keşke insanları hayalimdeki gibi hep be-
yefendi olarak kalsaydı. Nezaketle, hoşgörüyle, 
sevgi ve kardeşlikle birbirinin gözüne bakan, 
en küçük bir olayda sopalarla, bıçaklarla birbi-
rinin üzerine yürüyen insanları görmeseydim..

Ben sandım ki büyüklerimiz nerde bir so-
run görse hemen talimat verecek, sorun anında 
çözüm bulacak, ben sandım ki büyüklerimiz 
bizim rahat etmemiz için çalışacak, ayağımıza 
taş değse en az bizim kadar canı yanacak. 

Yanılmışım..!
Bugün geldiğim noktada İstanbul için üzül-

mekten başka yapacak bir şey bulamıyorum. 
İstanbul’da yaşamak, bu çileyi çekmek 

zorunda kalan benim gibiler için üzülüyorum, 
İstanbul’u sevip burada yaşamak isteyenler için 
üzülüyorum, İstanbul’a emek verip, emeğinin 
karşılığını alamayanlar için üzülüyorum..

İstanbul bunu hak etmiyor, İstanbul’da 
yaşayanlar bunu hak etmiyor.. 

İstanbul’un her türlü imkanını kullanıp da 
karşılığını vermeyerek,  zevk-i sefa sürenler 
ise boğazlarından geçen tek lokmayı bile hak 
etmiyor..

İstanbul’a 
yazık oluyor..!

Tuncay 
DAĞLI

SÜZGEÇ

İstanbul Valiliği’nin, kayıtdışı Suriyeliler 
ile mevzuata uymayan tabelalarla ilgili yap-
tığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İlimizde düzensiz göçle mücadele, kay-
dı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan 
Suriyeliler, kayıt dışı istihdamın önlenme-
sine yönelik rehberlik hizmetleri ve işyeri 
tabela denetimleri devam etmektedir. Vali-
liğimizin koordinasyonunda 12 Temmuz – 
25 Ağustos 2019 tarihleri arasında; düzen-
siz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmen, 
bakanlığımızın belirlediği geri gönderme 
merkezlerinin bulunduğu illere sevk edil-
miştir. Bunların geri gönderme işlemleri 
sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmek-
tedir. İlimizde kayıtsız 4 bin 500 Suriyeli, 
bakanlığımızın belirlediği illerdeki geçici 
barınma merkezlerine sevk edilmiştir. Baş-
ka illere kayıtlı geçici koruma kapsamında-
ki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere 
dönüşleri devam etmektedir.” 
SÜRE 30 EKİM 2019  
TARİHİNE KADAR UZATILDI

Açıklama şöyle devam etti:  “Bele-
diyelerimiz, muhtarlarımız ve Suriyeli 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcile-
riyle yapılan istişare ve değerlendirmeler 
sonucunda,  Suriyelilerin kayıtlı oldukları 
illere taşınmaları için 20 Ağustos 2019 
tarihine kadar verilen süre, 30 Ekim 2019 
tarihine kadar uzatılmıştır. Başka illere 
kayıtlı Suriyelilerden; 2018-2019 eğitim 
öğretim döneminde İstanbul’da öğrenim 
gören temel eğitim ve ortaöğretim öğrenci-
leri ve aileleri, aile bütünlüğünün temini 

ve insani gerekçeler dâhilinde, ilimize 
kayıtlı ailelerin diğer illere kayıtlı olan 
fertleri, Annesi ya da babasını kaybetmiş, 
yakınlarının himayesindeki (öksüz-yetim) 
çocuklar,  İstanbul’da yatırımı bulunan ve 
istihdam sağlayan Suriyelilerden, başvu-
ru tarihinden 3 ay öncesinde aktif olarak 
faaliyette bulunduğu resmi olarak tespit 
edilen işletmelerin sahipleri ile çekirdek 
aileleri, Üniversite eğitimine devam eden 
öğrenciler, Durumlarını belgelendirmeleri 
ve ilgili mevzuatın öngördüğü şartları taşı-
maları kaydıyla ilimize kayıt yapılacaktır.”
“437 İŞYERİ TABELASI  
UYGUN HALE GETİRİLMİŞTİR”

“Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlü-
ğü ve ilgili kurum temsilcilerinden olu-
şan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt 
dışı istihdamın önlenmesi için Rehberlik 
faaliyetlerine devam etmektedir” denilen 
açıklamada, “Bu dönemde 24 bin 344 işyeri 
ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına 
rehberlik hizmeti verilmiştir. Valiliğimizce 
25 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılacağı 
belirtilen rehberlik hizmetleri, meslek oda-
larımızın talepleri doğrultusunda 30 Ekim 
2019’a kadar uzatılmıştır.  İşyeri tabelala-
rının mevzuata uygun hale getirilmesine 
ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 12 bin 
224 işyerine rehberlik hizmeti verilmiştir. 
Mevzuata uygun olmayan 437 işyeri tabe-
lası uygun hale getirilmiştir. 1681 işyeri 
tabelasının da mevzuata uygun hale geti-
rilmesi için çalışmalar devam etmektedir” 
ifadeleri yer aldı. n Kent Yaşam

İstanbul’un gözde ilçelerin-
den Adalar’da ulaşım amaçlı 
kullanılan faytonların, birçok 
yerde olduğu gibi burada da artık 
kaldırılması ve bunların yerine 
çevreye zarar vermeyen araçların 
kullanılması bekleniyor. 

Ancak bu yönde hala somut 
bir adım atılmazken, geçtiğimiz 
günlerde faytoncularla, elektrikli 
motosiklet kullananlar arasında 
büyük bir kavga yaşandı. 

Bu arada Büyükada, Heybe-
liada ve Kınalıada’yı gezmeye 
gelenlerin yanısıra buralarda 
ikamet eden vatandaşlar da, fay-
tonları çeken atların dışkısından 
yayılan kokudan büyük rahat-
sızlık duyduklarını belirtiyorlar. 
Atların dışkısının yere düşmeme-
si için arkalarına torba bağlan-
mış olsa bile özellikle kıyıdaki 
park alanından yayılan kokunun 
büyük rahatsızlık yarattığı belir-
tiliyor.

Ayrıca faytoncular kulandık-
ları atları fazla yormadıklarını ve 
belirli aralıklarla atları değiştir-
diklerini belirtseler de zaman 
zaman yorularak yere yığılan 
atların yürek buran görüntü-
sü, hayvanseverlerin tepkisini 
çekiyor.
BÜYÜKADA’DAKİ FAYTONCU 
KAVGASINDA19 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık iki hafta önce 
Büyükada'da yaşanan olayda 
faytoncularla, akülü araçla yolcu 
taşıdıkları iddia edilen kişiler 
arasında kavga çıktı. Kavgada 19 
kişi yaralandı.

Adalar Araba Meydanı yakın-
larında meydana gelen olay iddi-
aya göre, akülü aracıyla korsan 
yolcu taşımacılığı yapan bir kişi 
ile faytoncular arasında tartışma-
nın büyümesi sonucu yaşandı.

Araya iki taraftan da araya 

birilerinin girmesi ile büyüyerek 
kavgaya dönüştü. Bıçak ve satır-
ların da kullanıldığı kavgayı polis 
güçlükle yatıştırdı. Olayda 19 kişi 
çeşitli yerlerinden yaralandı. Çev-
redeki güvenlik kameralarından 
kavgaya karışanlar, ifadeleri alın-
mak üzere savcılığa götürüldü. 
FAYTONCULAR ODASI  
BAŞKANI’NDAN TEPKİ

Faytoncular Odası Başkanı 
Hıdır Ünal, Adalar’da yasak 
olmasına rağmen akülü araç 
kullanıldığını ve bunlarla da 
kaçak yolcu taşımacılığı ya-
pıldığını iddia etti. Ünal, “Bu 
araçların burada kullanılmaması 
gerekir. Kurul kararı var. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin kararı 
var. Orada diyor ki, Adalar SİT 
bölgesidir, yolları yaya yoludur. 
Tek ulaşım yolu fayton ve bisik-
lettir. Ama gel gör ki durum böyle 
değil. Burada binlerce akülü araç 
var. Bu araçların çoğalması bizim 
için sorun teşkil ediyor. Nasıl ki 
UBER, taksicilerin işini çalıyorsa 
burada da akülü araçlar bu nok-
taya geldi” dedi.
n Tuncay DAĞLI- Kent Yaşam

İbb Başkanı İmamoğlu, Sarıyer’e gidip yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlara “geçmiş olsun” dedi.

Sarıyer’de kolonları 
patlayan bina boşaltıldı..!
Sarıyer-Bahçeköy’de iki kolonu patlayan 9 katlı apartmanda yaşayanlar tahliye edildikten sonra, hazırla-
nan ön rapor doğrultusunda daire sahiplerine eşyalarını alma imkanı tanındı. İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Sarıyer’e gelip, İlçe Belediye Başkanı Şükrü Genç’ten Bahçeköy’de bilgi aldı.

39 ailenin yaşadığı Bahçeköy Yenima-
halle’deki bina ve yaşanan olay ile ilgili bilgi 
almak üzere bölgeye giden Ekrem İmamoğ-
lu’na incelemeleri sırasında; CHP İstanbul 
Milletvekili Gökan Zeybek,   Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Belediye Teknik 
Başkan Yardımcıları Sevgi Atalay, Hüseyin 
Coşkun, Nadir Günday, Sarıyer Belediye Meclis 
üyeleri ve Bahçeköy Yenimahalle Muhtarı 
Erdoğan Kavraz ve çok sayıda vatandaş eşlik 
etti.
BAŞKAN GENÇ’TEN İMAMOĞLU’NA 
BİLGİLENDİRME

Olayın nasıl gerçekleştiği ve binanın 
durumu ile ilgili İmamoğlu’na bilgiler veren 
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, vatan-
daşları mağdur etmemek için gerekli adımları 
attıklarını ifade etti. Genç, daire sahiplerinin 
bir kısmını belediyeye ait sosyal tesise yerleş-
tirdiklerini belirtti.
“SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Ekrem İmamoğlu, yetkililerden konuyla 

ilgili detaylı bilgi aldıktan sonra bina sakinleri 
ile bir araya gelerek, vatandaşların sorularını 
yanıtladı. Mağdur aileler ile bir süre sohbet 
eden İmamoğlu, “Öncelikle hepinize geçmiş 
olsun. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç’ten ve İBB’deki yetkili arkadaşlarımdan 
bilgi aldım. Bugün de sizleri ziyaret etmek 
istedim. Yaşanılan bu durum ne yazıkki İstan-
bul genelinin en büyük sıkıntısı. 90’lı yıllarda 
yapılan bu yapı ile ilgili sıkıntı olduğu bilgisini 
aldım. Tabi gerekli raporlar elimize ulaştıktan 
sonra daha net konuşabilirim. Önümüzdeki 
günlerde detaylı bir rapor hazırlanmış olacak. 
Bunun akabinde yapı ve izlenecek yol haritası 
belirlenecek. Ayrıca binanın kaçak olması 
da ayrı bir sıkıntı. Her ne kadar imar affı ile 
beraber yapı tespit tutanağı olsa bile binanın 
sıkıntısı giderilmiyor. Sonuçta bir kağıt parça-
sı. Bu aşamadan sonra hem Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı hem Sarıyer Belediyesi hem de İBB 
olarak süreci yakından takip edeceğiz” dedi.

n Tuncay DAĞLI- Kent Yaşam

İstanbul Bağcılar’da Riskli İki Bina Boşaltıldı

İstanbul 
Bağcılar’da 

kolonlarında 
hasar olduğu 
belirlenen, 6 

katlı bitişik 
iki riskli bina 
mühürlendi.

Bağcılar Fatih Mahallesi Velioğlu 
Caddesi’nde bulunan bitişik iki bi-
nanın kolonlarından birisi patladı. 
Olay yerine gelen belediye ekipleri 
toplam 40 daire ve 2 dükkan bulu-
nan iki binada yaşayanları tahliye 
etti. Boşaltılan ev ve dükkanları 
mühürledikten sonra bina çevresi 
emniyete alındı.
TOPLAM 256 DAİRELİK RİSKLİ ALAN

Boşaltılan Yıldırım ve Akpınar 
apartmanları üzerinde inceleme-
lerde bulunan yetkililer, kolon-

larda hasar tespit ederken, tavan 
ve krişlerinde çürümüş olduğunu 
gözlemledi.  1756 ve 1757’inci 
sokaklarda bulunan, toplam 256 
daireyi kapsayan diğer binalarında 
birbiriyle bitişik halde olması, orada 
yaşayan birçok insanı tedirgin etti.  
Vatandaşlar evlerine girmekten 
korktuklarını söyledi.

Tahliye edilen iki bina sakin-
lerinin bazıları yakınlarına gider-
ken, bir kısmı da civardaki otellere 
yönlendirildi.

16 bin 423 kaçak göçmen 
İstanbul’dan gönderildi
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 12 Temmuz- 25 Ağustos 
2019 tarihleri arasında düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin, 
geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiği belirtildi.

Adana, Antalya ve İzmir’de kaldırılan 
faytonculuğun burada da sonlandırılması bekleniyor..

Adalar “at dışkısı” kokuyor..!
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İlgililere so-ru-yo-ruz..!
Resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişinin öldü-

ğü, 23 bin 781 kişinin yaralandığı ve 505 kişinin 
de sakat kaldığı 17 Ağustos 1999 depreminden 
sonra, son yüz yılın en büyük ikinci felaketini 
2009’da sel baskınıyla yaşayan İstanbul’da,  geçen 
10 yılda değişen ne oldu? Evet konunun ilgilileri-
ne soruyoruz,; “Alınacak önlemlerle ilgili açık-
lamalar yapıldı, uyarılarda bulunuldu ve sözler 
verildi. Ancak sonuç ortada, daha iki hafta önce 
İstanbul’u yine sel bastı.. Neden..?”
EKSPRES FELAKET UNUTULDU MU?

Geçtiğimiz günlerde Eminönü'nde yaşanan sel 
felaketi akıllara 2009 yılında İstanbul’da yaşanan 
sel baskınını getirdi. Aradan geçen yıllara rağmen 
Türkiye’nin en büyük kentinin hala sel baskınları-
na uğraması, yeterli alt yapının oluşturulmaması 
ve hala bu nedenlerle can kayıplarının olması 
halkı tedirgin ediyor hem de tepki doğuruyor.

9 Eylül 2009’da yaşanan sel felaketinde 
İkitelli Basın Ekspres yolu sel sularıyla dolmuş 
ve İkitelli TIR garajında, araçlarında uyuyan 
şoförlerden 10’nu, servis içinde bulunan tekstil 
işcilerinden de 7'si boğulmak suretiyle, toplam 26 
kişi hayatını kaybetmişti.

Başta İkitelli Basın Express yolu olmak üzere, 
Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Eyüp, Esenler, 
Bahçelievler, Başakşehir, Büyükçekmece ilçele-
rinin etkilendiği sel baskınında en büyük maddi 
zarar ve can kaybı Ayamama Deresi güzergahında 
yaşanmıştı. Ayamama Deresi’nin taşmasıyla 
İkitelli Basın Ekspres Yolu’nu kullanan servis 
araçlarıyla ve belediye otobüsleri ve özel araçlar 
sel sularına kapılmıştı. 
ERDOĞAN: DERENİN İNTİKAMI AĞIR 
OLUR..! 

Su baskınına uğrayan alanları helikopterle 
havadan inceleyen dönemin Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan ise, yaptığı açıklamada, "Dere 
yatağını muhakkak bulur ve derenin intikamı 
ağır olur. Şu anda bunun bedelini ödüyoruz" 
demişti. Ayrıca İstanbul'da yapılmış olan dere 
ıslahlarıyla ilgili olarak önlerine "yasal maniler ve 
bazı dirençlerin" çıktığını da ifade eden Erdoğan, 
"Bu dirençlerin aşılması lazım. Bakın şu anda 
helikopterle dolaşırken sizler de tespit ettiniz, 
bütün dere yatakları nasıl değiştirilmiş. Bu dere 
yataklarının değiştirilmesi neticesinde meydana 
gelen sıkıntıları yaşıyoruz. Dün de söyledim, dere 
yatağını muhakkak bulur ve derenin intikamı ağır 
olur. Şu anda bunun bedelini ödüyoruz. Bakın 
Selimpaşa'ya gittik, aynı sıkıntı var. Orada da dere 
yatağı ciddi manada değiştirilmiş. Aynı şekilde Si-
livri'de de dere yatağına ciddi manada bir tecavüz 
var. Bütün bunların yanında Ayamama Deresi'nde 
ve Papaz Deresi'nde yaşananlar ortada. Sıkıntılar 
hep aynı. Şimdi bizler bir çalışmayı yürütüp, ikili 
görüşmeler suretiyle bu işi çözüp, buralardaki 
yıkımları da gerçekleştireceğiz. Bunun başka çıkışı 
yok. Çünkü daha farklı bir bedeli vatandaşlarımı-
za ödetmek istemiyoruz" demişti

2009’daki sel felaketinden sonra havadan 
yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada dere 
yataklarının inşaatlarla işgaline dikkat çeken ve 
görünen tüm işgallerin en kısa sürede yıkılacağını 
vurgulayan  Erdoğan, yıkımlar konusunda da 
talimat vermişti. Erdoğan'ın işaret ettiği işgaller 

arasında  Ayamama Deresi yatağında bulunan ve 
kaçak olan 108 bina da vardı. Ancak karar sonra-
sında yıkım yapılmadığı gibi, dere yatağına başta 
FETÖ’ye bağlı okullar olmak üzere çok sayıda yeni 
bina yapıldı.
BETONA DOYMADINIZ MI?

Tüm bu olaylara ve verilen sözlere rağmen 
günümüzde yolcu taşımacılığına kapatılan Ata-
türk Havalimanı bitişiğinde bulunan ve D-100 
karayoluna cephe konumu ile İstanbul’un en 
gözde yatırım projesi olarak afişlerle anlatılan 
Keleş Center'in yükselen inşaatına da vatandaşlar 
büyük tepki gösteriyor. Daha yapım aşamasın-
dayken bile devasa bir beton blok görüntüsü 
sergileyen binaya asılan afişlerde ‘Üniversite ve 
Hastane’ye uygun 50 bin metrekare müstakil 
alan’ yazıyor. 
2009’DAN 2019’A DEĞİŞEN TEK ŞEY

Kimilerinin ‘Dünya Başkenti’ olarak gördüğü 
İstanbul, aynı saygıyı yönetenlerinden bir türlü 
göremediği gibi, hak ettiği şehir planlamasına 
da kavuşamadı. Aradan geçen 10 yılda değişen 
tek şey, yeşil alanları, dere kenarlarını ve do-
ğal hayatın olması gereken yerler rant uğruna 
inşaatlarla işgal etmesi oldu. Bilinçsizce yapılan 
bu çalışmalardansa olumsuz etkilenenler de yine 
insanlar oldu. 
20’İNCİ YILDA YİNE FELAKET

7 Ağustos 1999 depreminin 20.'inci yıl dönü-

münde de İstanbul yine kötü bir güne uyandı. 
Kuvvetli sağanak yağışın etkisiyle İstanbul'da bir 
kez daha yollar ve binalar su altında kaldı. Kaba-
taş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan 
su birikintileri nedeniyle yapılamadı, vapur se-
ferleri de gerçekleştirilemedi. Su basan Unkapanı 
alt geçidindeki tahliye işlemleri sırasında ise bir 
vatandaşın cansız bedeni bulundu.
İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Alınmayan önlemler nedeniyle sağanak ya-
ğışın en çok etkilediği yerlerden biri de Eminönü 
oldu. Yolların adeta göle döndüğü Eminönü’nde, 
alt geçitteki çarşıyı su bastı, 20’den fazla işyerine 
sel suyu doldu. Esnafın maddi manevi büyük 
zararı oldu. 
MEGAKENT ULAŞIMA KAPANDI

İstanbul’da yoğun yağış ulaşımı da olumsuz 
etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle T1 Kaba-
taş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler durdu-
rulurken, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ve 
TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı kısa bir süre 
işletmeye kapatıldı. T3 Kadıköy-Moda tramvay 
hattında enerji kesildi. Vapur seferleri de yağmur 
nedeniyle iptal edildi. Sağanak yağışla birlikte 
Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniy-
le tamamen trafiğe kapanırken, birçok araç sular 
altında kaldı. Eminönü’nde de trafik durma nok-
tasına geldi, D-100’de yer yer ulaşımda aksamalar 
yaşandı.

TARİHİ YAPI SULAR ALTINDA KALDI
İstanbul’un en önemli turistlik merkezlerin-

den biri olan Tarihi Kapalıçarşı da şiddetli yağış-
tan etkilendi. Kapalıçarşı'nın içinde su baskınları 
yaşanırken, Esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye 
etmeye çalıştı.
İMAMOĞLU: PANSUMANLA SORUN ÇÖZÜL-
MEZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağanak 
yağmurla birlikte gelen sel felaketi yaşayan 
İstanbul’un en fazla hasar gören bölgelerinde 
incelemelerde bulundu. Kentin sorunlarını 
bütüncül bir çalışmayla ele alacaklarını söyleyen 
İmamoğlu, “İstanbul’da pansumanla çalışmanın 
bir anlamı yok. İstanbul, pansuman kaldıracak bir 
şehir değil. Varsa bir eksiklik, orada kalıcı tedbir-
lerin alınması konusunda kesin adımlar atmak 
zorundayız. İstanbul’un altyapısı ile ilgili pis su, 
yağmur suyu ve özellikle kıyıya yakın bölümlerde-
ki yapılaşma düzeni, alt geçitler buraların bu tür 
su baskınları ile ilgili risklerinin ölçümü tümüyle 
ele alınması gerekiyor” dedi.
KALICI YÖNTEMLERLE YOL YÜRÜYECEĞİZ’

“Ayrıca işimizi şansa bırakmak niyetinde 
değiliz” diyen İmamoğlu, ‘’İş, rastgele yönetilmez. 
Bazı şeyler vardır ki, fiziken bunu aşarsınız. Yapıla-
rınızın düzensizliğini ortadan kaldırıp, atarsınız. 
Bazılarında da teknik altyapıyı güçlendirirsiniz 
ve o şekilde aşarsınız. Çalışmanın temelinde şu 
vardır; Dünyanın iklim değişimleri göz önünde bu-
lundurularak ve İstanbul’umuza bunun yansıması 
ile ilgili, tümüyle İstanbul’umuzun alt yapısını 
gözden geçirecek ve makro bir planla hareket 
edeceğiz, geçici değil. Buralar pompa ile aşılacak 
durumda değildir. Kalıcı yöntemlerle yol yürüye-
ceğiz’’ diye konuştu.
“ÜSKÜDAR’DA MÜTEAHHİT FİRMA  
‘BASKIN OLMAYACAK’ DEMİŞTİ!”

Altyapı ve afetlerle ilgili yoğun bir çalışma 
yapacaklarından söz eden İmamoğlu, “Üsküdar da 
bize, ‘Artık baskın olmayacak, görünen o mevcut 
görüntü olmayacak’ denmişti, müteahhit tara-
fından. Bir daha yaşanmayacak noktasında bilgi 
verilmişti, geçen yönetim döneminde. Üsküdar’da 
dün 40 kilogram yağış gözlendi. Ama yine aynı 
manzara yaşandı” dedi.

n Celal Karaali - Selvi Sarıtaç - Tolga Özdemir/ 
KENT YAŞAM

Yıkılma kararı alınan 
108 binadan birisi de buydu

Ayamama Deresi 
sağlı sollu işgalini gösteren 

fotoğraflar
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Demokrasilerde, siyasal ikti-
darların gerçek rehberi muhalif 
düşüncelerdir!

Kendilerini eleştirenlere hoş-
görüyle yaklaşmayan siyasiler:

Bir gün mutlaka, ülkesini 
içinden çıkılmaz nice zorluklarla 
karşılaştırır!

Eleştiri ustası gazeteci ve siya-
setçi Rahmetli Cengiz Ekinci’yi:

Hem Rahmetli Babamla ger-
çekleşen sohbetlerinden…

Hem de Kars Alpaslan Lisesi’n-
de okuduğum yıllardan tanırım.

Ekinci’nin, gazetecilik ve siya-
sal yaşamındaki tavırlarını…

En çok da dinleyerek öğrendi-
ğimi belirtmeliyim.

1950’li yıllarda kısa süreyle 
çıkarmış olduğu ‘’AYHAVAR’’ (İM-
DAT) başlıklı gazeteyi de öyle…

Siyasal görüşümüz aynı 
değildi.

Ulusal sorunlara 
farklı pencerelerden 
baksak da…

Kendisinin eleş-
tirel yaklaşımlarını, 
tam da bir gazetecilik 
ustalığı olarak tanım-
layabilirim.

Zaten ‘’AYHA-
VAR’’IN yayın politi-
kasını da bu çizgide 
tutmuştu. 

Mücahit Özden 
Hun’un,  Iğdır’ın tari-
hi yerel gazetesi YEŞİL 
IĞDIR’DAKİ…

‘’Iğdır’da İz Bırakanlar: 
Cengiz Ekinci (2)‘’ Başlıklı yazısını 
okuyunca:

Iğdır’da geçen çocukluk ve 
de gençlik yıllarımı bir kez daha 
andım.

Hani o şarkıdaki sözler gibi: 
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ…

Hani deseler ki: ‘’Hayata dair 
en anlamlı zaman dilimlerini 
anlat’’…

Hemen: ‘’Iğdır’da geçen 1950 
ve 1960’lı yıllar’’ derdim!

Hele hele 1970’ten bu yana 
50 Yıl ömür geçirdiğim İstanbul 
yaşamımdan sonra…

Gerçek şu ki,  Iğdır’dan uzakta 
olan: Yürekler değil bedenlerdir.

Bedeni uzakta, yüreği Iğdır’da 
olan tüm Iğdır sevdalılarına selam 
olsun.

Öncelikle…
Kars ve Iğdır’a emeği geçen, 

nice vatansever tüm gelmiş geçmiş 
büyüklerimizi

Saygı ve de Rahmetle Anıyo-
rum.

Hem yazımın başlığını: ‘’AY-
HAVAR’’ (İMDAT)  koyarak…

Hem de günümüz Türkiye’sin-
deki nice ‘’AYHAVAR’’LIK olayları 
sıralayarak:

Cengiz Ekinci’yi bir kez daha 
rahmetle analım istedim.

Gazetecilik zor ve de çileli bir 
meslektir! Hele hele yerel anlam-
da…

Hele hele eksik demokrasiyle… 
Eksik adalet arazilerinde daha da…

Bu arazilerde GERÇEKTEN DE 
‘’AYHAVAR’’ (İMDAT)…

Günümüz Türkiye’sinde yine 
öyle.

Hem de 1950’li yıllarda bu 
ülkenin başına gelenlerin bin kat 
fazlasıyla…

Hem de o gün çıkan ‘’AYHA-
VAR’’ gazetesinde yazılanların bin 
sayfa fazlasıyla…

AYHAVAR!..
Çünkü son 17 Yılda:
Türkiye’nin Şanlı Ordusu 

başta olmak üzere…
İskelet olup kendisini ayakta 

tutan ne varsa, kumpaslarla tepe-
sine balyoz yedi!

Böylece: İç ve dış hainler, 
tükettikçe tükettiler ülkemizi!

Türkiye Tükendikçe:
Çanakkale ve Kurtuluş Zaferle-

rimizi içlerine sindirmeyenlerle…
Cumhuriyetimizle ATATÜRK’Ü 

içine sindirmeyen:
Nice gerici ve faşist Arap salta-

natçılarına gün doğdu!
Bir onlara, bir de onları uzak-

tan koruyup kollayan emperyalist 
ağalarına…

Son yıllardaki, nice yanlış ve 
dayanılmaz siyasal uygulamalar 
yüzünden:

Demokrasi, adalet, eğitimi ve 
de ekonomimiz adeta dibe vurdu!

Dış politika, doğa, sosyal 
barış, huzur ve de güvenimiz tam 
da sarsıldı!

AYHAVAAAAAAAR!.. AYHAVA-
AAAAR!..

Tükendikçe tükenen 
ülkemiz için ‘’AYHA-
VAR!’’..

Tarlalarla bağ ve bah-
çeleri kuruttular…

Fabrikalarla nice 
üretim birimlerini kurut-
tular!

Vatandaşın iş bulma 
umutları tükendi!

Çalışan ve de emek-
lilerin hayata tutunma 
dirençleri tükendi!

Milyonlarca Suriyeli 
ve de el-kol sallayanlar dal-
dı aramıza:

Öz memleketimizi 
doya doya kucaklamamız 

tükendi!
AYHAVAAAAAAAAR!..
Yöneten siyaset göz yumunca:
Yurttan ve cihandan nice 

vurguncular yüzünden…
Ormanlarımız, kıyılarımız, 

nehirlerimiz ve de göllerimiz kuru-
yup tükendi!

AYHAVAAAAAAAAR... 
TÜKENDİ! AYHAVAAAAAAAR… 
TÜKETTİLER!

Böyle siyasete: AYHAVAR!..
 Böyle bir siyasete göz yuman-

lara AYHAVAR!..
70 YIL ÖNCE KARSTA ÇIKAN 

GAZETENİN ADI: ‘AYHAVAR’ DI.
70 YIL SONRA BU ÜLKEDEN 

YÜKSELEN SESİN İFADESİ: ‘’AYHA-
VAR’’…

GÖRENE, DUYANA VE DE 
BİLENE:

AYHAVAAAAAAAAAAAAAA-
AAAR!..

O günlerde memleketi için 
‘’AYHAVAR (İMDAT) diyen: 

Gazeteci ve Siyasetçi Cengiz 
Ekinci’yi…

Rahmet ve Saygıyla Anıyoruz.
Hem de bugünkü Türkiye’den: 

‘’AYHAVAAAAAAAAAAAAAAAR’’ 
DİYEREK.

Bir yanlış SURİYE SİYASETİ 
yüzünden ateşin içine atılan…

Günde üç öğün Suriye konu-
şulurken:

Diğer sorunları ya ertelenen ya 
da unutulan TÜRKİYEM için…

Günün her zaman diliminde:
AYHAVAAAAAAAAAAAAAAA-

AAAR!..
Yüzü Avrupa’ya dönükken, 

tam tersine AFGANİSTAN’A ben-
zeyen…

A’dan Z’ye tüm ulusal kaza-
nımlarını teker teker kaybederek:

Her alanda karanlık bir adrese 
doğru geriye giden…

Bir zamanların en saygın 
ülkesi olan TÜRKİYEMİN, içine 
düşürüldüğü bu hallere:

AYHAVAAAAAAAAAAAAAAR!

‘‘AYHAVAR’’ (İMDAT)…

Hasan 
TUFAN

GERÇEKLER

tufanmedya@gmail.com

Üst Geçit yapılması için kaç 
can vermemiz gerekiyor?

Güney Çevre Yolu’nun 2. Etabında Karlıba-
yır ve Haraççı yolunu yaya trafiğine elverişli bir 
hale getirmeden araç trafiğine açan yetkililere 
seslenen vatandaşlar, 6 şeritli yolda tek bir trafik 
ışığının araçları durdurmaya yetmediğini söyle-
yerek, “Yakın tarihte açılacak olan yeni eğitim 
öğretim yılında,  bu yolu kullanmak zorunda 
olan bölgemizdeki 3 okulun öğrenci sayısını da 
hesaba katarak çalışmalara bir an önce başlayın. 
Yetti verdiğimiz can kayıpları” diyerek yetkilile-
re seslendi. 
KASİS ÇALIŞMASI YETERSİZ

Geçtiğimiz Haziran ayında açılan Karlıba-
yır ve Haraççı yoluyla ilgili defalarca üst geçit 
talebinde bulunmalarına ve çok sayıda can kaybı 
yaşanmasına karşın, yalnızca kasis çalışması 
yapıldığını belirten vatandaşlar, yaklaşan kış 
mevsimi öncesinde yetkililerin konuya duyar-
lılık göstererek gerekli çalışmaların yapmasını 
istedi. 
‘KARLIBAYIR VE HARAÇÇI YOLU BU HALİYLE 
TEHLİKE SAÇIYOR’

Güney Çevre Yolu 2. Etap Karlıbayır ve Ha-
raççı yolunda yalnızca bir tane trafik ışığı bulun-
duğunu, bununda araç ve yaya trafik sirkülasyo-
nu hesaplandığında yetersiz kaldığını söyleyen 
vatandaşlar, yolun hem geniş hem de iniş çıkışlı 
yokuş şeklinde olduğunu belirterek, okul sağlık 
ocağı ve cami gibi kamusal alanlara giden vatan-
daşlar için de tehlike saçtığını belirttiler. 

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ DE ŞİKAYETÇİ
Yola yapılan kasis çalışmalarından şika-

yet eden sürücüler de, kasislerin çok yüksek 
olduğunu, araçlarının hasar gördüğünü ve fark 
edilmediği anda da direksiyon hakimiyetini 
kaybetmeye sebep olacağını belirterek, yolun ye-
niden incelenerek kış mevsimi gelmeden gerekli 
çalışmaların yapılmasını istedi. 
OKULLAR AÇILMADAN EL ATILMALI

Konuyla ilgili görüştüğümüz Karlıbayır Mahalle 
Muhtarı Ekrem Yılmaz, kendisine gelen pek çok 
şikayet doğrultusunda yetkili kurumlara yardım 
çağrısında bulunduğunu, hem ilçe hem de büyük-
şehir belediyesine okullar açılmadan önce konuya el 
atmaları talebinde bulunduğunu söyledi. 

Beyaz Masa’ya yapılan şikayetler sonucu 
bölgeye gelen yetkililerin incelemelerde bulun-
duğunu duyduklarını, bir vatandaşın üst geçit 
talebiyle ilgili şikayetine ise “Uygun bulun-
mamıştır” yönünde cevap geldiğini söyleyen 
Muhtar Yılmaz, gelen cevapta ayrıca “Bahse 
konu yerde güvenli yaya geçişlerinin sağlana-
bilmesine ilişkin sinyalizasyon kararı alınmış 
ve uygulamacı birime iletilmiştir'” şeklinde bir 
açıklama olduğunu söyledi. 

“Neye göre, kime göre üst geçit yetersiz” di-
yerek yetkililerden cevap bekleyen vatandaşlar, 
“Yeterli olması için daha kaç canın kaybedilmesi 
gerekiyor” diye sordu.
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Yolcu trafiğinin önemli aktarma 
noktalarından biri olan Sultançiftliği ve 
Gaziosmanpaşa’da, bölge trafiğini rahat-
latmak amacıyla kurulan ve T4 Tramvay 
hattı üzerinde bulunan 50. Yıl Baştabya üst 
geçidi eleştirilere neden oldu. Üst geçidin 
gereğinden fazla büyük ve uzun olmasın-
dan yana şikâyetini dile getirerek, büyük 
sorunlar yaşadıklarını belirten yaşlı ve en-
gelli vatandaşlar, “İnip çıkarken takatimiz 
kalmıyor” diyerek yetkililere seslendi. 

50. Yıl Baştabya Üst Geçidi’nin ana giriş 
kısmında trafik sıkışıklığı yaşandığını 
belirten çevre esnafı, geçitin giriş ve çıkış-
larında hem yayaların hem de sürücülerin 

gergin anlar yaşadığını belirtti.
Konuyla ilgili görüş aldığımız 50. Yıl 

Mahalle Muhtarı Emrullah Özdemir, sağ-
lıklı bir insanın geçidi 100 adımda tamam-
ladığını söyleyerek, “Farz edin yaşlı bir 
vatandaş ve elinde birde bebek arabası var. 
Sağlıklı bir insanın 100 adımda tamamla-
dığı bu geçiş sürecini, yaşı ve çocuk arabalı 
bir vatandaş kaç adımda tamamlar” dedi. 

Konuyla ilgili kendisine de çok şikâyet 
geldiğini söyleyen Özdemir, bir an önce 
yetkililerin konuyla ilgili çalışma yapması-
nı istedi. 
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 CHPSariyer

Memleketimizi esir etmek istiyen düşmanları behemehal mağlûp
edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır.

SEVİM YALINKILIÇ / İlçe Başkanı

AĞUSTOS
ZAFER BAYRAMIMIZ
KUTLU OLSUN

SARIYER

Tarihi Köprüyü 
Kapatan Bariyerler 

Kaldırıldı

Kanuni Sultan Süleyman’ın 
emriyle Büyükçekmece Gölü üzerine 
Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi 
köprünün görüntüsünü kapatan ba-
riyerler, İstanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. 
Hasan Akgün’ün duyarlılığı sonucun-
da kaldırıldı.
İBB KONUYA DUYARSIZ KALMIŞTI

Büyükçekmece Gölü ile Marma-
ra Denizi’nin birleştiği noktadaki 
köprünün bir bölümü 2015 yılı Şu-
bat ayında şiddetli lodosun etkisiyle 
çökmüştü. Çöken köprü yerine D-100 
karayolu üzerine İBB tarafından 4 yeni 
köprü yapılmıştı. 2017 yılında yapımı 
tamamlanan bu köprülerin kenarları-
na konulan bariyerler, Mimar Sinan’ın 
eseri olan tarihi köprünün görüntüsü 
kapatmıştı. Bunun üzerine vatandaş-
lardan bir çok tepki alan Büyükçekme-
ce Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 
dönemin İBB yetkilileri ile görüşmüş, 
lakin konuyla ilgili bir sonuç alama-
mıştı.

Hatta 2018 yılı başında bu konu 
İBB meclisine’de taşınmış, lakin 
tarihi köprünün görüntüsünü kapatan 
bariyerlerin sökülmesine yönelik öneri 
kabul görmemişti.
YENİ DÖNEMLE TÜM ENGELLER KALKTI

İşin peşini bırakmayan Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Ak-
gün, 2019 yerel seçimlerinin ardından 
konuyu bir kez daha gündeme geti-
rerek, tarihi köprünün görüntüsünü 
kapatan bariyerlerin sökülmesi için 
İBB yetkilileriyle görüştü. İBB ekipleri 
geçtiğimiz haftasonu tarihi köprünün 
görülmesini engelleyen bariyerleri sök-
meye başladı. Bariyerlerin sökülmesiy-
le birlikte tarihi köprünün önündeki 
engeller kalktı.
İMAMOĞLU VE İBB YÖNETİMİNE 
TEŞEKKÜR

Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ve ekibine tarihe göstermiş 
oldukları duyarlılık için teşekkür ede-
rek; "Büyük usta Mimar Sinan'ın eseri 
olan ve dünyada eşi benzeri olmayan 
tarihi köprünün önündeki bariyerlerin 
sökülmesi vatandaşlarımız tarafından 
da büyük bir memnuniyetle karşılan-
mıştır. Büyükçekmece halkı ve şahsım 
adına sayın Ekrem İmamoğlu'na ve tek-
nik ekibine teşekkür ediyorum" dedi.
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100 Adımda Bitmeyen Üst Geçit Çilesi!
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Mehmet Berke Merter’in 

İstanbul’da altyapı yetersizliği nedeniyle yıllardır yağan her yağmurdan sonra yaşanan sel fela-

ketleri hakkında Büyükşehir Belediyesi 2014-2019 meclis döneminde İBB ve Bahçelievler Mec-

lis Üyesi Mehmet Berke Merter çok sayıda sözlü ve yazılı önergeyi meclis gündemine taşımıştı. Tokyo Modeli bir 

kez daha gündemde

İstanbul’da sele karşı köklü çözüm niteli-
ğinde olan yağmur sularının yer altında topla-
narak değerlendirilmesi konusunda uygulanan 
Tokyo Modeli’nin İstanbul’da da hayata geçme-
si gerektiğini bir kez daha vurgulayan CHP’li 
Merter, ‘Maliyeti yüksek bir uygulama olsa da 
İstanbul bunu hak ediyor’ dedi

İstanbul’un yıllardan beri bir türlü köklü 
bir şekilde çözümlenemeyen altyapı sorunla-
rından, yağmur sularının tasfiye edilememesi 
varlığını sürdürüyor. En küçük ve kısa süreli 
yağmurdan sonra bile meydana gelen ve İs-
tanbul’un yıllardan beri kronik sorunu haline 
gelen sel ile ilgili İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi 2014-2019 meclis döneminde İBB Meclis 
Üyesi Mehmet Berke Merter önemli önerilerde 
bulunmuştu. iki yıl önce Eylül ayında meyda-
na gelen sel felaketi ardından meclise sunduğu 
yazılı önergede Merter, sele karşı köklü çözüm 
niteliğinde olan Japonya Tokyo Modeli’ni 
önermişti. Japonya Tokyo Modeli ile yağmur 
sularının yeraltı depolarında toplanarak, park, 
bahçe ve ağaç sulamalarında kullanıldığını ve 
Türkiye’de de bu modelin maliyeti yüksek olsa 
da uygulamaya sokulduğu takdirde geleceğe 
katkıları açısından büyük bir öneme sahip 
olduğunu belirten Merter, ‘Dünya kenti olan İs-
tanbul ve İstanbullular bu yatırımı hak ediyor’ 
dedi. 
‘Üretilen çözümler doğaya uyumlu olmalı’

Merter, geçtiğimiz meclis döneminde 
yazılı olarak meclise sunduğu önergesinde şu 
ifadelere yer vermişti; Uzun vadede baktığı-
mızda insanoğlu doğayla girdiği savaşlardan 
hiç birini henüz kazanmamıştır. Amacınız 
ne olursa olsun, doğa aldığı şeyi çarparak size 
daha fazlasını iade ediyor. Buğday ekerseniz, 
ekmek yiyorsunuz. Ağaç dikerseniz, meyve 
yiyorsunuz. GDO’lu tohum saçarsanız, hasta 
oluyorsunuz. Dere yataklarına kentleşme ya-
parsanız, selde ölüyorsunuz. Doğanın matema-
tiği; sanılanın aksine aslında bu kadar basittir.
Son dönemlerde sel korkusundan, yağmur 
yağmasından korkar olduk. Çünkü yıllarca 
meydana getirdiğimiz beton şehirlerin içinde 
boğuluyoruz. Neden mi? Önce nefes aldığımız 
ağaçları kestik daha fazla bina dikebilmek için, 
yetmedi deniz kenarlarını doldurduk, derele-
ri ıslah edip çok güzel siteler yaptık. Zengin 
olduk sandık, büyüdük geliştik güya. Çok güzel 
metrolar yaptık, şehirleşme tamam dedik ama 
son yaşanan yağmurlarda sel sularından gire-

medik o metrolara.
‘İkitelli, Halkalı, Çatalca, Silivri’e  
hayatını kaybedenler unutulmadı’

Aslında çokta uzak değil İstanbul’da 9 Eylül 
2009 tarihinde büyük bir sel felaketi yaşan-
mıştı. Maalesef İkitelli, Halkalı, Çatalca ve 
Silivri’de 31 kişi hayatını kaybetmişti. Çok 
sayıda araçlar sulara gömülmüştü ve ne acı ki 
araçlarından çıkamayan birçok kişi boğularak 
hayatını kaybetmişti. Başakşehir, Bağcılar ve 
Küçükçekmece’de etkili olan sağanak yağış 
nedeniyle, Ayamama, Tavukçu ve Hamam de-
releri taşmış, Basın Ekspres Yolu kapanmıştı. 
Sayısız tır ve araç sel sularına kapılarak sürük-
lenmişti. İstanbullular da araçlarında, evlerin-
de ve iş yerlerinde mahsur kalmıştı. Evler ve iş 
yerleri de sular altında kalmıştı. Valiliğe göre 
yaşanan bu sel felaketi sırasında bin 484 kişi 
havadan ve karadan müdahalelerle kurtarıl-
mış, 3 bin 401 bina etkilenmişti. Sel felaketi, 
irili ufaklı işyeri sahibi olan binden fazla esnaf 
ve sanatkârı da vurmuştu. İstanbul Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı 
Faik Yılmaz, mal kaybı ve hasarın 30 trilyon 
liranın üzerinde olduğunu söylemişti.
 ‘Sayın Erdoğan’ın çivi çakmayacağız dediği 
dere yatakları binalarla doldu’

Sigortacılara göre de sigorta hasarı o dönem 
1 milyar doları bulmuştu. Belediyenin, Valili-
ğin, sigortalanmamış hasarı ve İstanbullular'ın 
iş kaybını da eklerseniz milyarlarca bir zarar 
söz konusu. Dönemin Başbakanı Sayın Erdo-
ğan Ayamama deresi için o zaman "Derenin 
intikamı ağır oldu" ve "Buraya çivi çaktırmam" 
demesine rağmen yine de dere boyunca bütün 
alan şimdi inşaatlarla doldu. Yaşadığımız do-
ğal afetlerden dolayı korunmak için bir kentsel 
dönüşüm diye tutturduk gidiyoruz ama mevcut 
olan eski binayı yıkıp yerine yenisini yapmakla 
kentsel dönüşümde amacına ulaşmış olmuyor 
maalesef.
‘Dünyanın en büyük sel önleme sistemi’

Şehirlerimizin alt yapısına, zeminine göre 
hareket etmeliyiz binaların tek tek değil ada 
halinde yenilemeye giderek alt yapısını da 
oluşturarak yeni akıllı şehirlerimizi kurma-
lıyız. Bizler bu projeleri erteledikçe bu doğal 
afetlerden gördüğümüz zarar her geçen gün 
maalessef artacaktır. Başka ülkelerde, büyük-
şehirlerde selleri önlemek için ne yapılıyor diye 

baktığımızda en öne çıkan şehir Japonya'nın 
başkenti Tokyo’dur. Muhtemelen Tokyo bir mü-
hendislik harikası olarak dünyanın en sofistike 
sel önleme sistemini kurmuştur. "Shutoken 
Gaikaku Hōsuiro" ya da ingilizce kısaltmasıyla 
G-Cans adındaki yapılar dünyanın en büyük 
sel önleme sistemidir. 15 yılık inşaat süresiyle 
2 milyar Euro'ya mal olan bir proje. Sistem, 
32 metre çapında ve 65 metre yüksekliğinde 
5 tane dehliz şaftının, yerin 50 metre altında 
giden 6.5 km’lik tünellerle birbirine bağlanma-
sıyla oluşuyor.
‘Tokyo Modeli ile felaketleri önlenebilir’

G-Cans’in “yeraltı tapınağı” adı verilen ana 
yağmursuyu deposu 177 m uzunluğunda, 78 
m genişliğinde ve 25 m yüksekliğinde. Depoda 
her biri 500 ton gelen 59 tane kolon bulunuyor. 
Bu kolonlar 10 MW gücünde bir pompaya bağlı 
olarak saniyede 200 ton suyu Edogawa nehrine 
deşarj edebilecek kapasitede. Kanallar içinde 
toplam 44 milyon litre su hareket ediyor. Tokyo 
afet yönetim merkezine göre, Tokyo’da 3 gün 
boyunca toplam 550 mm’lik bir yağış düşmesi 
halinde Arakawa nehrinde yaşanacak taşkın ile 
97 metro istasyonunda su baskınları yaşanma 
ihtimali var. 200 yılda bir olabilecek böyle bir 
afet durumunda, G-Cans projesi ile böyle bir 
felaketin önüne geçilebilecek.
‘Yerebatan Sarnıcı’nın 
günümüze uyarlanmış şekli’

Tokyo Modeli bir sistem çok pahalı da olsa 
uzun vadede düşünüldüğünde dünya şehri 
İstanbul bu yatırımı hak ediyor. İlginç bir ek 
bilgi olarak da Yerebatan Sarnıcı İstanbul'un 
nasıl ki önemli turist çekim noktalarındansa, 
Tokyo sarnıçları da kullanılmadıkları zaman-
larda şehrin popüler turistik alanlarından biri 
olmuş. Aslında bu sistem bizde ki Yerebatan 
Sarnıcı’nın günümüze uyarlanmış hali. Daha 
düşük maliyetli olarak ta dünyada bazı şehirler 
yağmur sularının çatılardan toplanıp depo-
lanmasını ve kullanılmasını teşvik ettiğini 
hatırlatmak isteriz. Böylece şebekeye hem daha 
az yüklenilmiş, hem de su havzaları daha az 
yorulmuş oluyor.

 Ayrıca bir diğer önemli husus; Yoğun yağış 
beklediğimiz günlerde ana haber bültenlerin-
den insanları toplu taşıma araçlarına yönlen-
dirip, şahsi araçlarla çıkmamalarını tavsiye 
ediyoruz ancak son yağmurlarda maalesef ki 
metro istasyonları sular altında kaldı, onlarca 

insanın seyahat ettikleri İETT Otobüsleri, Halk 
Otobüsleri ve Minibüsler de sel sularına kapıldı 
ve hayati tehlike arz etti. Ölümlere de sebebiyet 
verebilecek bu durumlarda önlem için metro 
girişlerine yüksek bir set yapılabilir ya da New 
York’ta uygulanan metro tünellerini sel su-
yundan koruyabilmek için şişirilebilir tıkaçlar 
kullanılır ve metro yaya girişlerine su sızmaz 
şeklinde kapatma sistemleri konulabilir.
‘Akıl ile doğaya karşı  
güçlü önlemler alabiliriz’

Çözüm bulmak için diğer şehirlerin de neler 
yaptığını inceleyebiliriz. Bunun gibi birçok ted-
bir amaçlı projeler olabilir; vatandaşlarımızın 
can güvenliğini korumak için bu tür uygula-
malar ve projeler için gerekli çalışmaların bir 
an önce başlamasını sorumluluğu ve denetim 
görevi olan meclis üyeleri olarak talep etmek-
teyiz. Doğal afetler karşısında “Allahtan geldi” 
diyerek, insanoğluna verilen aklı görmezden 
gelerek, yaşanılan kayıplara hep bir başkası-
nı suçlayarak sırf ceplerimizi doldurmak için 
yarını düşünmeden doğa ile savaşımıza devam 
edersek bir gün mutlaka kaybedeceğiz.

 Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi doğa ile uyumu sağlamak için, can ve mal 
kayıplarını önlemek için önümüz de ki za-
manlarda yaşanacak sel felaketleri için ne tür 
önlemler almayı düşünmektedir?

Merter’in önergesi o dönem oy birliği ile 
başkanlık makamına havale edilmişti. 
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Veliler okul yönetimlerinden erken kayıt ile 
ilgili mesajlar almaya başlıyor. Mesajda bir yıl 
sonraki eğitim dönemi için erken kayıt yaptıracak 
ve ödeme yapacak tüm öğrenciler için zamsız tarife 
uygulanacağı ya da erken kayıt indirimi olacağı 
belirtiliyor. Birçok veli okulun yolunu tutup yöneti-
cilerle temasa geçiyor. Maddi durumuna göre kimi 
ücretin tamamını kimi yarısını ödüyor. Enflas-
yonun yüksek olduğu bir dönemde okul ücretine 
gelecek zamdan etkilenmeyeceklerini düşünme-
nin rahatlığı içinde 2018-2019 eğitim sezonunu 
tamamlıyorlar.
KAPIYA KİLİT VURULUYOR

Sonrasında garip şeyler olmaya başlıyor. Okul 
işletmecileri önce franchising aldıkları okul mar-
kasıyla anlaşamadıkları gerekçesiyle bırakacakları-
nı söylüyor. Veliler endişelerini dile getirdiklerinde 
de yola kendi markalarıyla devam edeceklerini 
belirtiyor. Sonrasında yeni yatırımcı bulacaklarını 
söylüyor ve bir başka okul markasını anlaştıklarını 
söyleyerek velilerle tanıştırmaya başlıyorlar. Ara-
dan bir iki gün geçmeden veliler yeni okul markası 
ile de anlaşma sağlanamadığını öğreniyor. Sonrası 
ise tam trajedi! İflas ettiklerini açıklıyorlar. Okul-
ların kapısına kilit vuruluyor ve velilerin muhatap 
olacağı kimse bulunamıyor. 2019-2020 eğitim dö-
nemi ise kâbus şeklinde velilerin üstüne yığılıyor. 
GELECEKLERİ ZİNCİRLİ  
KAPININ ARKASINDA MI?

Okul işletmecisine ulaşamayan veliler soluğu 
franchising veren isim yapmış, markalaşmış 
okullara gidiyorlar. Ancak buradaki yöneticiler 
de olayın kendi sorumluluklarında olmadığını 
yapacak bir şey bulunmadığını söylüyor. Onlarca 
veli giden paralarına mı yansınlar çocuklarının 
iyi bir okul hayallerinin, geleceklerinin zincirli bir 
kapının ardında kalmasına mı?
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTILAR

Birçok veli yasal haklarını kullanarak hu-
kuki işlem başlattığını söyleyerek süreci takip 
ettiklerini belirtiyor. Bu süreçte yaşadıkları 
sıkıntıları dile getiren bazı velilerin gazetemi-
ze yaptığı açıklamalar. 
“MUHATAP ALACAĞIMIZ KİMSE YOK”

Okul velilerinden T.K çocuğunun öğrenim 
hayatında sorunlar yaşadığını ve çeşitli konular-
da mağduriyete yaşadıklarını aktardı. Yetkililere 

seslenen T.K “Okul bizi davet etti. Erken kayıt adı 
altında para yatırmamızı istedi. 14 bin 350 TL’yi 
yatırdım. Çocuğum da yüzde yüz burslu.  Aradan 
biraz zaman geçti. Okulla ilgili kapanacağına dair 
söylentiler çıktı. Biz de merak edip var mı böyle bir 
şey diye okula geldik. Geldiğimizde öğretmenlerin 
6 aydır maaş alamadığını öğrendik. Öğretmen-
ler maaşlarını alamayınca derslere girememeye 
başladılar ve çocuklarımız da eğitim alamamaya 
başladılar. Öğretmenlere de kırgınız bizi uyarabi-
lirdiler. Biz de veliler olarak kaydımızı sildirelim ve 
paramızı alalım diye görüşmeler yapmaya çalıştık. 
Çünkü biz 2019-2020 yılı için kayıt yaptırmıştık. 
Okul yönetimi bizim bu isteğimize tam cevap vere-
medi. Milli Eğitim Müdürlüğüne gittik ve oradan 
da cevap alamadık. Kiminle muhatap olacağımızı 
bulamadık. Kimse bizimle görüşmek istemedi. 
Paramızı alacağız diye bekliyoruz ama muhatap 
yok. Dolandırıldığımızı düşünüyoruz.  Biz veliler, 
çocuklarımız hepimiz mağduruz. Yasal haklarımı-
zı kullanarak hukuk sürecini başlattık” dedi.
“ERKEN KAYIT DÖNEMİNİ KAÇIRDIM”

Yine aynı okulda çocuğu okuyan M.Ç adlı 
veli de şu ifadeleri kullandı. “Okulun başkaları 

tarafından devir alındığında bazı düzensizlikler 
görmeye başladım bu da beni son derece tedirgin 
etti. Öğretmenlerin istifa edip ya da işten çıkarıl-
maları, okulla ilgili faturaların ödenmemesi, kalo-
riferlerin yanmaması gibi birçok şey sayabilirim. 
Aldığımız duyumlara göre öğretmen maaşları da 
ödenmiyordu. Bu yüzden okul yönetiminin çok 
ısrarlarla aramalarına rağmen yeni dönem için er-
ken kayıt yaptırmadım. Bu süreçte okul arayışına 
girdim. Ama hangi okula baksam aynı sorunlar 
var. Korkuyordum. Zaten zor şartlar altında en 
iyi bir şekilde çocuğumu okutmaya çalışıyorum. 
Okul arayışları içinde de erken kayıt dönemini 
kaçırdım. Burs sürecini kaçırdım. Çocuğumun 
psikolojisi bozuldu. Peki, soruyorum bu mağduri-
yetlerimizi kim giderecek?” 
 “BİZLER MAĞDURUZ”

Yine bir başka okuldaki veli yaşadıklarını şu 
sözlerle ifade etti: “Biz veliler de, çocuklarımız da 
mağdur. Muhatap alacağımız kimse yok. Ödediği-
miz paraları geri istiyoruz. Her önüne gelene okul 
açtırıyorlar. Bunun bir standardı olmalı ve sık sık 
denetim yapılmalı.” 

DAL “DEVLET BU KONUYA EL ATMALI”
Konuyla ilgili görüş aldığımız Türkiye 

Özel Okullar Derneği ( TÖZOK) Başkanı 
Nurullah Dal, finansal sorun yaşayan 
birçok okul olduğuna dikkat çekti. Bunun 
nedenlerini, arz talep dengesinin yapıl-
maması, fazla okullaşma, yanlış lokas-
yon, borçla bu işe girme ve ekonomideki 
genel sıkıntı, şeklinde sıralayan Dal, 
kurumların yanlış hesaplar yaptığını ve bu 
hesapların tutmadığını vurguladı. Kurum-
sal yapısını tamamlamış, köklü okullarda 
sıkıntı olmadığını dile getiren Nurullah 
Dal, özel okul sektörünün genel sıkıntıları 
olduğunu kaydederek, şunları söyledi: 
“KDV indirimi, vergi muafiyetleri gibi 
taleplerimiz var ancak şu an ekonomik sı-
kıntıya girenler için yapılacak bir şey yok. 
Bu durum nedeniyle özel okullara karşı bir 
korku olacak. Devlet bu konuya el atmalı. 
Özel okul açmanın bu kadar serbest olması 
sektörün büyümesine değil, batmasına 
neden olur. Devlet, okul kuracak olanlar-
dan teminat almalı, belli şartlar istemeli, 
plansız büyümeye izin vermemeli.”
MEB’DEN ÖZEL OKUL  
AÇILMASINA YENİ DÜZENLEME

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldı-
ğı bir televizyon kanalında eğitim gün-
demine ilişkin değerlendirmesinde, Özel 
eğitim kurumlarına standartlar getirilme-
si konusunda çalışma yürüttüklerini belir-
terek, “Kim okul açmaya ehildir, yetkindir 
anlamında bazı standartlar çalışılıyor, 
bunun yönetmeliği de bitmek üzere” dedi.

Selçuk “Bu yıl özel eğitim kurumlarına 
standartlar getirilmesi konusunda çalışma 
yürütüyoruz. Özel okul açılabilmesi için 
fiziksel ve mekânsal şartların ötesinde, 
kurumun yetkinliği ve yatırım sermaye-

siyle ilgili konularda bazı kriterler getirip bunlar 
doğrultusunda kim okul açmaya ehildir, yetkindir 
anlamında bazı standartlar çalışılıyor, bunun 
yönetmeliği de bitmek üzere” bilgisini paylaştı. 

Binlerce özel okulda çok az sayıda problem 
yaşandığını dile getiren Selçuk, “Sistemin bütünü 
üzerinden, bir okul üzerinden bütün özel öğretim 
kurumlarını, özel okulları yaftalarsak bu bir gerek-
siz güvensizlik oluşturur. Ama bu tür bir okul var-
sa da gereğini yapmak öncelikle öğretmenimizi, 
çocuklarımızı, velilerimizi mağdur etmemek için 
tedbir almak bizim sorumluluğumuz. Bu olayın da 
farkındayız” ifadelerini kullandı.

Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, 
konu ile ilgili gazetemize değerlendirmelerde bu-
lundu. Velilerin yaşadığı bu sıkıntılar, özel okulla-
rın hızla büyümesi, getirdiği sonuçlar, özel okullar 
açılırken ne gibi kriterlerin olması gerektiğini şu 
şekilde anlattı.

Türkiye'de son günlerde özel okullarda yaşanan 
ciddi sıkıntıların olduğunu dile getiren Servet 
Özkök, “Bu sıkıntıların sonucunda öğretmen, 
öğrenci ve veli mağduriyetleri yaşanıyor. Ağus-
tos ayındayız, ilerleyen günlerde bu sıkıntıların 
daha da artacağını düşünüyorum. Sıkıntıların 
ayak sesleri çok önceden geldi. Sektörün özelliği 
gereği; okullar çok erken kayıta başlayarak Ocak ve 
Şubat aylarında bir sonraki yılın kayıt ücretlerini 
topladı. Ücretlerin yaklaşık yüzde 90'ı okullar açıl-
madan toplandı, fakat giderler bir sonraki dönem 
başlıyor. Okul sahipleri tarafından denetimsiz bir 
şekilde toplanan bu tutarların serbestçe kullanıl-
ması, bir sonraki dönemde giderlerin karşılan-
masında ciddi sıkıntılar yaşanmasına yol açıyor” 
dedi.
NİTELİKTEN ÖNCE NİCELİK OLMALI

Özkök konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 
“Okulların fiziki koşullarını Milli Eğitim Bakanlığı 
standartlarına göre kurumlar sağlamak zorun-
dadır. Ancak kimlerin okul açacağı, finansal an-
lamda yeterli olup olmadığı konuları denetlenme-
mektedir. Türkiye'de eğitim sektörünün en büyük 
sorunu; nitelikten öte nicelik üzerinde durulması-
dır. “Şu kadar okulumuz var, şu kadar öğrencimiz 
var” diyerek övünülmektedir. Bana göre bu hatalı 
bir durumdur. Bir özel okulun genel müdürü ya-
kın zamanda şöyle bir ifade bulunmuş: “500 tane 
kampüsümüz olacak”. Peki, bu kampüsler nasıl 
denetlenecek? Bu kampüslerle ilgili nasıl standart-
lar belirlenecek? Öğretmenler nasıl bulunacak? 
Bunlarla ilgili sorgulama yapılmıyor.”
FRANCHİSE VERME  
İŞLEMİ ZORLAŞTIRILMALIDIR

Son sözlerinde Franchise sisteminde, franchise 
veren kurumun sorumluluğunun olması gerekiyor 
cümlesi ile vurgulayan Özkök “Bu okulların dö-
nem sonuna kadar faaliyetini devam ettirebilmesi 
için gerekirse banka teminat mektubu gerekirse 
başka yöntemler ile en azından okulun dönem 
sonuna kadar faaliyetini sürdürmesi sağlanmalı. 
Franchise verme işlemi zorlaştırılmalıdır” ifadele-
rini kullandı.  

n Senay GÜNCAVAR BADUR- Kent Yaşam
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Çok hızlı şekilde büyüyen özel okul sektöründe, 
yeni açılanlar başta olmak üzere bazı okullar iflas aşamasına 

gelmiş durumda. Birçoğu da iflasını vererek kapılarına kilit vurmuş durumda. 
İnsanlarımız ekonomik zorluklar içinde çocuğunu özel okula gönderirken, bir de kapanma korkusu yaşıyorlar.Okul mu ticarethane mi?

26 Ağustos 
Malazgirt Zaferi İle 

Anadoluyu Yurt Edinen 
Türk, 30 Ağustos Zaferi 

İle de Moden Türk  
Cumhurriyetinin  

Temelini Atmanıştır..

AĞUSTOS TÜRKÜN 
ZAFER AYIDIR..

Mektebim Koleji 
Genel Müdürü 
Servet Özkök

Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk

Nurullah Dal 
Türkiye Özel 

Okullar Dernek 
Başkanı
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Bakırköy’de Belarus Krizi!
Geçmiş dönem Bakırköy Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı görevinden istifa eden ve hakkında ”25 milyon dolar pa-
rayla yurt dışına kaçtığı” iddialarıyla gündeme gelen Erkan Kılıç’ın, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile 
birlikte BelarusSovetsky Bölgesi İdaresi Başkanı YuriyTroushchenko’yu ziyaret etmesi akıllarda soru işareti bıraktı. 

Öte yandan Bakırköy Belediye Mecli-
si, adli tatil öncesi yaptıkları son meclis 
toplantısında Kartaltepe Mahallesi Piyale 
Paşa Sokak’ta bulunan Piyale Paşa Parkı’nın 
adını, yine aynı meclis toplantısında kardeş 
belediye ilan ettikleri Belarus Dostluk Parkı 
olarak değiştirmişti. 
ÖNCE KARDEŞ BELEDİYE İLAN ETTİLER

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Piyale 
Paşa sokakta oturan vatandaşlar da, ken-
dilerine sorulmadan ve fikirleri alınmadan 
yapılan bu değişikliğe itiraz etmiş, geçtiği-
miz günlerde topladıkları imzaları başkan-
lık makamına sunarak, söz konusu ismin 
yeni yapılacak bir başka parka verilmesini, 
sokakları ile aynı ismi taşıyan ve bir değer 
olan Piyale Paşa isminin kalmasını istemiş-
lerdi.
HUKUKİ OLARAK UYGUNMUDUR?

Bakırköy’de bir anda Belarus krizi yaşa-
nırken, bir ilçe belediyesinin bir devleti kar-
deş belediye yapması hukuki süreçte uygun 
mudur tartışmalarını da berberinde getirdi.

Son günlerde Bakırköy Belediye Başkanı 
Bülent Kerimoğlu’nun yağan yağmur sonra-
sı su altında kalan Yeşilköy’de görülmeme-
si, Veliefendi’de yapılan Belediye Başkanlık 
Koşusu’na katılmaması da ilçede ‘Kerimoğ-
lu nerede’ tartışmalarını yarattı.

Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonso-
losluğu sayfasında yayınlanan Başkan Keri-
moğlu ve yanındaki heyetin Minsk şehrine 
iş ziyareti gerçekleştirerek Sovetsky Bölgesi 
İdaresi başkanı YuriyTroushchenko ile bir 
araya geldiği fotoları ise kendi gündemini 
oluşturdu.

Toplantıda; ticaret, ekonomi, kültür, 
sağlık ve turizm alanları dahil olmak üzere 
bölgelerarası işbirliğinin tartışıldığı ifade 
edilirken, resimdeki Türk heyetindeki 
kişilerden birinin “25 milyon dolarla yurt 
dışına kaçtığı” ve özel bir hastane açtığı 
iddia edilen Bakırköy eski Teknik Başkan 
Yardımcısı Erkan Kılıç olması, ilçede bomba 
etkisi yarattı. 
BAKIRKÖY HALKI SORUYOR…

BelarusSovetsky Bölgesi İdaresi Başkanı 
YuriyTroushchenko’nun açıklamalarını baz 
alarak kamuoyu adına Bakırköy Belediyesi 
ve Belarus’a giden heyete soruyoruz?

• Bakırköy Belediyesi’nin bir devletle 
kardeş belediye olması hukuki olarak uygun 
mudur?

• Bakırköy kamuoyunda 25 milyon 
dolarla yurt dışına kaçtığı ve hastane açtığı 
iddiaları olan eski başkan yardımcısı Erkan 
Kılıç’ın CHP heyetinde yer alması etik mi-
dir?

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun “Şeffaf Belediyecilik” talimatı Bakır-
köy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu için 
geçerli değil midir?  

• Hakkında birçok şaibe ve iddia olan 
eski teknik yardımcısı ile böyle bir görüşme-
ye gitmesi şeffaflık ilkelerine uygun mudur?

• Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal 
Çebi’nin de orda bulunmasının anlamı 
nedir? Toplantıdaki rolü nedir?

• İstanbul delegasyonu hastanelerinden 
birinin sahibi olduğu söylenen kişi Erkan 
Kılıç’mıdır?

• Resimde Erkan Kılıç’ın yanında görü-
len mavi ceketli kişinin de Aydın Üniver-
sitesi Medical Park Florya ve Liv Hastanesi 
üroloji uzmanlarından Prof. Dr.Semih Ayan 
olduğu öğrenilmiştir.

• Bu boyutu ile geçmiş dönemde Tür-
kiye’ye örnek gösterilen Bakırköy Beledi-
yesi’ne ait Tıp Merkezi’nin, Kerimoğlu 
döneminde şikayetler ve doktor eksikliği ile 
gündeme gelip, özel hastane yetkilileri ile iş 
birliği yapması etik midir?

• Toplantının ayrıntıları neden kamuoyu 
ile paylaşılmamıştır?

• İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun bu görüşme hakkında bilgisi var 
mıdır?

n Selvi Sarıtaç / Kent Yaşam

EVRİM TOK

Fatma ÇOLAK
İYİ PARTİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE BAŞKANI

Kadınlar haykırdı: 

Kahrolduk, 
Mahvolduk! 

Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde 
eski kocası tarafından vahşice katledilen Emine Bulut 
için CHP Kadın kolları harekete geçti. 81 ilde ve tüm 
ilçe başkanlıklarında, kadın kollarının eş zamanlı 
yaptığı açıklama için, Bakırköy’de bir araya gelen 
partililer “Kahrolduk, mahvolduk” dedi.

Bakırköy Kadın Kolu Başkanı ve Belediye Meclis 
Üyesi Nebahat Tamyürek Civan, tüm CHP’nin ortak 
bildirgesini okudu. 

İncirli Caddesi üzerinde bulunan CHP Bakırköy İlçe 
Başkanlık binası önünde yapılan basın açıklamasına, 
yoldan geçen araçlar korna çalarak, vatandaşlar da 
alkış tutarak destek verdi. 

Selvi Sarıtaç / Mahmut Erdinç / Kent Yaşam 

Zeytinburnu’nun tanınan ve 
sevilen simalarından, İBB Zeytin-
burnu Belediye Meclis Üyesi Mimar 
Süleyman Uluocak, babası Hacı Seyfi 
Uluocak’ı kaybetti. Doğup büyüdü-
ğü Ordu Mesudiye Çavdar Köyü’nde 
toprağa verilen merhum Hacı Seyfi 
Uluocak’a Allah’tan rahmet, tüm 
Uluocak ailesine Süleyman Uluocak 
nezdinde baş sağlığı dileriz. 

n Kent Yaşam Gazetesi

TAZİYE
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16 Yaşında evlenmişti Şerife.
Düğününün üzerinden 2 ay geç-

ti, savaş başladı. Kocasını askere 
aldılar. 6 ay sonra şehit düştü koca-
sı... Kimsesiz Şerife’yi genç yaşta 
yalnız kalmasın diye köyün yaşlıla-
rı , bir savaş gazisi ile evlendirdiler. 
Topal Yusuf ile evlenen Şerife’nin 3 
yıl sonra Elif adında bir kızı oldu.

HHH

 Akşam üstüydü, tellâl bağıra 
bağıra Satı köyü-
nün sokaklarını 
dolanıyordu;

“Duyduk duy-
madık demeyin! 
Cuma günü her 
haneden bir kağ-
nı İnebolu’ya yük 
taşımak üzere 
hareket edecek!

 Ertesi gün 
muhtar köy aha-
lisini bilgilendir-
di.80 tane kağnı 
yarın sabah yüklene-
cek ve yola çıkacak!

 Akşam köy bekçisi evleri dolaş-
maya başladı. Ne vakit ve nasıl yola 
çıkılacağı hakkında bilgi verdi. 

 Sabah ezanı ile kağnılar yüklen-
meye başladı.

HHH

Şerife bebesini bırakacak kimse 
bulamadı. İki öküzü ile kızı Elif’i 
aldı. Kağnısını yükletti top mermi-
leri ile...

 Kışın soğuğu, ayazı, karı vardı 
yolda onlara eşlik eden. Açlık vardı. 
Sessizlik vardı. Korku, korkunun 
yanında umut vardı. Cephane ve 
mühimmat Anadolu’ya İnebolu 
üzerinden ulaşmaktaydı. Atatürk 
şöyle demiştir zira;

“ Gözüm cephede, kulağım İne-
bolu’dadır”

Yavaş yavaş yola koyuldular. 
Öküzlerden biri düştü. 

“Kurbanın olayım kara tosun 
beni perişan etme!

Hadi yürü , ne olur!” dedi Şerife.
Elif bir yandan ağlıyordu, 

anasının sardığı yorganın altında,  
top mermilerinin arasında. Hem 
üşümüş hem acıkmıştı. 

 Şerife ise öküzün yerine kendini 
sürdü kağnıya. Dönüp emziremedi 
bile yavrusunu. 

Onunla bir yola çıkan köylüler 
uzaklaştılar... Yol her geçen saat 
daha ıssız hale gelmeye başlamıştı. 
Yetişmesi iskânsızdı  artık Şeri-
fe’nin...

Gece hava kararmış, ayaza 
çalmış, tipi daha da hızlanmıştı. 
Top mermileri ıslanmaya başla-
dı. Kendi üzerinde sadece hırkası 
vardı. Bir de bebeğini sardığı yün 
yorgan... 

Yorganı ıslanmasın diye mermi-
lerin üzerine serdi... Bebeğini de 
hırkasına sardı... Üstüne yattı be-
beğinin. Soğuk yavrusuna ulaşma-
sın diye... Derin bir uyku bastı... 
Yavaş yavaş ağırlaştı gözleri. Hiç 
uyanmamak üzere uyudu kağnı-
sının üzerinde. Yavrusunun koku-
sunda. Mermilerin arasında.

HHH

 Gün ağarırken buldular kağ-
nıyı. Mermilerin üzerinde taş gibi 
olmuştu Şerife Bacı. 

Birden bir bebek sesi geldi, mer-
milerin arasından. Elif ağlıyordu...

Mermiler kuruydu...

HHH

Şehit Şerif’e Bacı; 21 yaşında 
kundakta bebeği ile cepheye mermi 
taşıyan ve yavrusu yerine toprağını 
vatanını düşünen bir Türk kadını 
idi.

HHH

Şerife bacı bilmiyordu, canı pa-
hasına kurtardığı vatanın bu hale 
geleceğini. 

Ne bilsin 21 yaşında şehit düşen 
Şerife bacı bir gün Zafer Bayra-
mı’nın sesiz sedasız kutlanacağını. 

Haberi yok ki gencecik eşini şe-
hit veren Şerife ‘nin andımızın bile 
okutulmayacağını. 

Ah ne bilsin öksüz, yetim ev-
ladını bırakan Şerife bacı Türkiye 
Cumhuriyetinin yazılması için bile 
mücadele vereceğimizi...

Ne bilsin Şerife Bacı, Atasına 
yoldaş olup can verdiği vatanda 
milli değerlerimizin tartışılacağı-
nı...

HHH

Ruhları şad, mekanları cennet 
olsun. 

Zafer Bayramı’mız kutlu olsun

EVRİM TOK

NE BİLSİN ŞERİFE BACI

Evrim
TOK

İYİ’den

“Kadına şiddete 
son” dediler..!

Kırıkkale’de eski eşi Fedai Baran tarafından kızının gözü önünde bıçaklanarak 
öldürülen Emine Bulut’un katledilmesi, CHP örgütleri tarafından protesto edildi. 

CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı 
önünde toplanan çok sayıda parti 
üyesi ile olaya tepki gösterip, yapı-
lan basın açıklaması toplantısına 
katılan vatandaşlar, Türkiye’de 
kadına uygulanan şiddete son veril-
mesini istediler.
“BU CİNAYETLER KADINA ŞİDDETİ 
NORMALLEŞTİREN  ZİHNİYETİN 
SONUCUDUR”

CHP’nin tüm ilçe başkanlıkla-
rında eş zamanlı olarak gerçekleşti-
rilen basın açıklamasında konuşan 
CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim 
Yalınkılıç şunları söyledi:

“Maalesef yine bir kadın cina-
yeti ve hafızamız yine bir çığlıkla, 
yine bir vahşetle tazelendi. Gün 
geçmiyor ki hergün bir kadın cina-
yetiyle uyanmayalım. Bu vahşet 
yıllardır artarak çoğalıyor. Yedi 
ayda bu vahşet 245 kişi olmuş. 
Her biri bir kadınımız, bir canı-
mız. Bunlar sadece ‘ben boşanmak 
istiyorum’, ‘ben senin teklifini 
kabul etmiyorum’, ‘ben çalışmak 

istiyorum’ diyerek, kendi kişisel 
haklarını savunduğu için, maalesef 
erkekler tarafından veya aile fert-
leri tarafından katlediliyor. Hatta 
‘seni seviyorum’ diyerek, sevdiği 
için öldüren erkekler var. Nasıl bir 
zihniyettir bu? Bu, kadınlarımızın 
yıllardır süregelen, kadın ve erkeği 
eşit görmeyen zihniyettir.. Namusu 
sadece kadın üzerinden tanımla-
yan, kadınlığı yalnızca anneliğe 
indirgeyen, çalıştırmayıp eve hap-
seden, ekonomik hiçbir özgürlük 
tanımayan, kadına şiddeti nor-
malleştiren ve yasalarla koruyan 
bir zihniyetin sonucudur. Kadın 
üzerinden siyaset yapılmasının 
sonucudur. Biz bu günlere bu zihni-
yetle geldik. Bunlara kuvvet veren, 
bu cinayetlere cüret etmelerini 
sağlayan, sonunda başlarına bir 
şey gelmeyeceğine inanan güven 
ve inançtır. Biz bu gidişata artık 
dur diyeceğiz. Kadınlar üzerinden 
yıllardır yapılan siyasete, kadın 
ve erkeği eşit görmeyen zihniyete, 
eğitim ve sosyal yaşamda kadını 

ikinci sınıf gören zihniyete yeter 
diyoruz. Bu konuda toplumun her 
kesimine de görev düşüyor. Kadına 
şiddeti normal gösteren her türlü 
yayına ve söyleme gerekli tepkiyi 
göstermeliyiz.”
“KADINLAR ÖLMESİN DİYE 
MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Sarıyer Kadın Kolları 
Başkanı Sunay Sevinç’de, CHP 
Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma 
Köse tarafından hazırlanan basın 
bildirisini okuyarak, “ Bu vahşete 
karşı sessiz kalmıyoruz, kalmaya-
cağız. Alışmayacağız, susmayaca-
ğız. Bizler, kadınlar ölmesin diye 
mücadele etmeye devam edeceğiz. 
Bu zalimlere ve bu zalimleri koru-
yanlara karşı birlik olacağız. Bu 
ülkede anneler ölmeyecek, çocuklar 
ağlamayacak” dedi.

CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı 
binası önünde yapılan basın açık-
lamasına, parti üyelerinin yanı-
sıra çok sayıda vatandaş ile parti 
yöneticileri katıldı.

n Tuncay DAĞLI-Kent Yaşam

24 Haziran seçimlerinden birkaç gün 
önce Arnavutköy'e gelerek, Karlıbayır ve 
Haraççı mahallelerindeki mülkiyet proble-
minin hemen ertesi gün çözülmeye başla-
nacağını, verilmeyen tapuların ise belediye 
aracılığı ile teslim edileceği müjdesini 
veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un, seçimden sonra verdiği sözlerle 
ilgili tek bir adımın atılmadığından şikayet 
eden vatandaşlar, yetkili kurumlara sesle-
nerek “Verdiğiniz sözleri tutun” dedi. 
“MÜLKİYET SORUNU YARINDAN  
İTİBAREN ÇÖZÜYOR” DEMİŞTİ

24 Haziran seçimlerine yaklaşık bir 
hafta varken, Arnavutköy’de mülkiyet 
sorunu olan vatandaşlarla bir araya gelen 
Kurum, imar planları yapılan Karlıbayır ve 
Haraççı mahallesindeki araziler üzerinde 
hem bakanlığa hem de TOKİ'ye ait şerh-
ler nedeniyle durdurulan satışların ertesi 
günden itibaren yapılmaya başlanacağını 
ifade etmişti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı 
Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü 
kapsamında Arnavutköy Belediyesi Alt 
Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü 
aracılığı ile satışların yapılmaya başlanaca-
ğını ve tapularını alamayan vatandaşların 

tapularını vereceklerini söyleyen Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum,  vatandaş-
lara da “Hayırlı uğurlu olsun” demişti.
VERİLEN SÖZLERİ TUTMAMAK, 
DEVLETİN KURUMLARINA YAKIŞMIYOR

Milli Emlak İstanbul İl Müdürü, Ar-
navutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim 
Baltacı ve birçok meclis üyesi ile birlikte 
vatandaşların mülkiyet sorununu çözeceği 
vaadi ile Arnavutköy’e gelen Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Murat Kurum’un, seçimlerden 
sonra verdiği sözlerle ilgili tek bir çalışma 
yapılmadığından şikayet eden vatandaşlar, 
tepkisini şöyle dile getirdi. 

“Yıllardır çalıştık çabaladık, ne söyle-
diyse yerine getirdik ama ilgili kurumlar 
verdiği sözlerin hiç birini tutmuyor. Seçim 
zamanı geliyorlar, yarından itibaren ‘mül-
kiyet sorununuz çözülecek, tapularınız 
verilecek’ diyorlar, verdikleri sözleri yerine 
getirmiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı 18 
Haziran’da buraya geldi, yarından itibaren 
belediye ye gidin dedi. Ama ne belediye-
den ses çıkıyor, ne de biz sesimizi Çevre 
Bakanı’na duyurabiliyoruz. Söz verip oy 
istemek, oyu aldıktan sonra ses etmemek 
yakışır mı devletin kurumlarına” 

n TUĞÇE HUY/KENT YAŞAM

İYİ Parti Gaziosmanpaşa İlçe 
Başkanlığı 1. Olağanüstü Kongre-
si'ni gerçekleştirdi. Bölgede bulu-
nan bir düğün salonunda gerçekle-
şen kongreye mevcut başkan Harun 
Çapur tek aday olarak katıldı. Yapı-
lan konuşmalar ve oluşan divandan 
sonra gerçekleşen oylama sonucu 
Çapur katılan delegenin oyunu 
alarak güven tazeledi ve yeniden İYİ 
Parti İlçe Başkanılığına seçildi. 
KATILIM ÇOK YOĞUN OLDU

Kongrenin Divan Başkanlığını, 
İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu 
Üyesi Avukat Ethem Baykal yaptı. 
Kongreye İl Yöneticileri, GİK üyele-

ri, ilçe başkanları, Meclis Üyeleri, 
STK temsilcileri, SAADET ve CHP 
den ilçe başkanları ve çok sayıda 
partili katıldı
 ‘GÜN, ATATÜRK’E CUMHURİYET’E 
SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR’

Kongrenin açılış konuşması-
nı yapan Harun Çapur; “Türkiye 
Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyen 
bölücü ve gerici güçlerin çok çaba 
harcadıkları bir zamanda yaşıyo-
ruz. Cumhuriyetimize düşman-
lık yapanlar asla kirli emellerine 
ulaşamayacaklar. Bu şer odakları, 
karşılarında bizleri bulacaklardır. 
İyi parti olarak bu kötü emellere 

asla geçit vermeyeceğiz” dedi. 
Çapur: Gün ülkemize kast etmek 

isteyenlere “dur” demek için ke-
netlenme günüdür. Gün Atatürk'e 
Cumhuriyet'e, ülkemize ve Türk 
milletine sahip çıkma günüdür.” 
BAŞKAN ÇAPUR, GÜVEN TAZELEDİ 

24 Ağustos 2019 Cumartesi 
günü yapılan kongre, Harun Çapur 
başkanlığındaki tek liste ile ger-
çekleştirildi. Kongrede delegelerin 
oylarının büyük bir çoğunluğunu 
alan mevcut Başkan Çapur, yeniden 
İyi Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başka-
nı seçildi. 

n  TUĞÇE HUY/KENT YAŞAM

Seçimlerden önce 
verdiğiniz sözleri tutun Kartal Belediye Başkanı 

Gökhan Yüksel, Kartal Belediye 
Meclis Üyeleri ve CHP Kartal İlçe 
Yönetimi ile birlikte İstanbul Bü-
yükşehir Belediye (İBB) Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun ev sahip-
liğinde düzenlenen toplantıya 
katıldı.

Avrasya Gösteri Merkezi’nde 
düzenlenen toplantıya İstan-
bul’daki CHP’li ilçe belediye baş-
kanları, meclis üyeleri ve il, ilçe, 
kadın ve gençlik kolları yöne-
timleri katıldı. Seçim sürecinde 
çalışmalarından dolayı parti 
mensuplarına teşekkür eden 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
İstanbul’a eşit hizmet konu-
sunda kararlı bir duruşu ortaya 
koyacağını belirtti.
“Gece gündüz çalışacağız”

İBB Başkanı İmamoğlu, 
“Önemli bir demokrasi mücade-
lesi verdik. Şimdi sıra bu başarıyı 
taçlandırmada. Bu dönemden 
sonra da dünyaya örnek olacak 
siyasi bir başarı elde ettik. 
Bu başarı, aynı zamanda bir 
demokrasi başarısı. Bundan asla 
vazgeçmeyeceğiz. Gece gündüz 
çalışacağız. Ekip ruhuna ve eki-

biyle hareket eden bir anlayışa 
inanıyoruz” diye konuştu.

Toplantının ardından basın 
mensuplarına konuşan Kartal 
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 
“İBB Başkanımız Ekrem İma-
moğlu ile buluştuk. Şehrimize 
hak ettiği değeri kazandıracak 
olan İstanbul’a yeni bir başlan-
gıcın sözünü verdik.” ifadelerini 
kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel ve CHP 
Kartal İlçe Yönetimi, İBB Başkanı 

Ekrem İmamoğlu ile buluştu

İYİ Parti Harun Çapur’la Yola Devam Dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
iştiraki Medya A.Ş.’de görevli 50 kişinin 

işine son verilmesinin ardından İBB 
Sözcüsü Murat Ongun, “Mesleki yeter-
sizliğin”, “Seçimden önce işe alımların” 
olduğunu ve başkan ve parti liderleri-

ne küfür edildiğini söyledi
Murat Ongun, 

“Millete küfür eden 
belediye çalışan-
ları var. Bu galiz 
hakaretleri yapan, 
küfürleri eden İBB ve 
iştiraklerinde çalı-
şan bir kısım kişinin 
yönetim değişikliği 
ile onurlu bir şekilde 
istifa etmeleri ge-
rekirdi. Onurlu bir 
davranış göremedik” 
dedi

İşine son verilen kişilerin küfür ve haka-
ret içerikli paylaşımları olduğunu anlatan 
Murat Ongun, “Medya AŞ’deki işten çı-
kartmaların birkaç boyutu var. En önemlisi 
mesleki yeterlilik. İşin ehli tarafından ya-
pılması. Daha sonra seçime birkaç gün kala 
yapılan yüklemeler var, etik değil. Bir diğer 
öne çıkan husus ise, görevi millete hizmet 
etmek iken, hakaret etmeyi tercih eden-
lerle ilgili. Terörist, fetişist, vatan haini, 
FETÖ'cü, proje, hırsız, yalancı, ahlaksız gibi 
listeyi uzatmam mümkün. Hatta Whatsap 
gruplarında edilen sesli sessiz en ağır küfür-
leri de söyleyebilirim. Edilen bedduaları da 
Kime? En çok Ekrem İmamoğlu’na. CHP’ye, 
İYİ Parti’ye, HDP’ ye, Saadet Partisi’ne ve 
liderlerine. CHP İl Başkanı’na” diye konuştu. 
ONURLU BİR DAVRANIŞ GÖREMEDİK 

Ongun, “Millete küfür eden belediye ça-
lışanları var. Bu galiz hakaretleri yapan, kü-
fürleri eden İBB ve iştiraklerinde çalışan bir 
kısım kişinin yönetim değişikliği ile onurlu 
bir şekilde istifa etmeleri gerekirdi. Onurlu 
bir davranış göremedik. Ne yazık ki, daha 
birkaç hafta önce seçilmiş belediye başka-
nına hakaret edenler bugün mağduriyetten 
bahsediyor. Asıl mağduriyeti, aynı yöneti-
min değişen genel müdürlerinde yaşadılar. 
Tazminat almasınlar diye başka iştiraklere 
sürülenler oldu. Alakasız görevlere. Uzak-
laştırılanlar ve istifa sürecine sürüklenenler 
oldu. Biz böyle yapmadık. Tüm yasal hakla-
rını koruyarak, yolumuzu ayırdık” dedi. 

n Senay GÜNCAVAR BADUR-Kent Yaşam

Ongun: Tüm yasal 
haklarını koruyarak, 

yolumuzu ayırdık
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Halepli İş Adamı Mustafa Süleymanoğlu;

“Bizim bu ülkeye minnet borcumuz var”

SURİYE- Halepli bir iş 
adamı olarak uzun yıllardır 
Türkiye ile ticari çalışmalar 
yaptığını söyleyen Mustafa 
Süleymanoğlu, 2015 yılında 
Zeytinburnu’nda kurduğu 
şirketi ile ülke ekonomisine 
destek olduğunu söyledi. 
Mustafa Süleymanoğlu, çok 
zor şartlarda mücadele ver-
diğini ifade ederek, “Türkiye 
öncelikle bizi ölümden kur-
tardı. Bizim bu ülkeye can ve 
minnet borcumuz var” dedi.
OLUMSUZ HABERLER BENİ 
ÇOK ÜZÜYOR

Suriyeliler üzerinden 
kamuoyuna yansıyan tartış-
malardan dolayı son derece 
üzgün olduğunu sözlerine 

ekleyerek düşüncelerini ak-
taran Süleymanoğlu, TC va-
tandaşı olduğunu ve düzenli 
olarak vergisini ödeyen bir iş 
adamı olarak, bu millete yük 
değil katkı verdiğini ve ve-
rilmesi gerektiğini sözlerine 
ekledi. 
TÜRKİYE- SURİYE ARASINDA 
KÖPRÜ OLACAĞIZ

Suriye’de devam eden 
savaş biterse ve barış ortamı 
sağlanırsa ülkesine dönerek 
Türkiye ile ticaretine devam 
edeceğinin altını çizen 
Türkmen asıllı Mustafa Sü-
leymanoğlu, “Bizler Türkiye 
ile Suriye halkı arasında bir 
nevi köprü görevi yapıyoruz. 
Barış olduğu anda, ülkeler 

arası ekonominin güçlenme-
si için de Türk iş adamaları-
nı Suriye’ye davet edeceğiz. 
Hep birlikte kalkınacağız” 
diyerek devam etti. 
DERNEĞİMİZİ KURARAK 
KENDİMİZİ DAHA İYİ ANLA-
TACAĞIZ

Türkiye’nin güçlü ve 
ekonomik olarak yüksek 
kapasiteye sahip olduğunu, 
ihracat kapasitesinin ise 
büyük avantaj olduğunu söz-
lerine ekleyerek konuşması-
na son veren Süleymanoğlu, 
yakın zamanda kuracakları 
dernekleri ile kamuoyunun 
kendilerini daha iyi tanı-
yacağını ifade etti. n Kent 
Yaşam Gazetesi

Yerel televizyon kanalla-
rında yaptığı “Hayat Devam 
Ediyor” programıyla her 
geçen gün biraz daha tanınan 
Kıyas Çimen, GALA TV’deki 
programını noktalıyarak Can-
lar TV ile anlaştı. 31 Ağustos 
Cumartesi günü saat 16.00’da 
başlayacak olan program 
18.00’a kadar sürecek.
ADIM ADIM MEMLEKETE 
AÇILACAĞIM

Gazete merkezimizi ziya-
ret ederek, gazetemiz kuru-
cusu Celal Karaali ile görüş-
lerini paylaşan Çimen, ” Bu 
sektör benim artık iş alanım 
olmakla birlikte, ekmeğimi 
kazanacağım ve aynı zaman-
da elimdeki imkanla yöre 
halkıma hizmet edeceğim 
alandır.  Canlı yayın olarak 

yapılacak programımda STK 
temsilcileri, iş adamları ve 
yöresel sanatçılar yer alacak. 
Yeni dönemde zaman zaman 
Valiler ve belediye başkanla-
rınında katılacağı ve temsil 
ettikleri illeri anlatacağı bir 
program seyirciyle buluşa-
cak. Bu paralelde yeni döne-
mi, işin özü bende heyacan-

la bekliyorum. 31 Ağustos 
itibariyle hemşerilerimizi 
beni izlemeye davet ediyo-
rum. Sonrasında ise inşallah 
sahaya inmeyi planlıyorum. 
Ve memleketimin tüm 
köylerini tek tek gezerek, 
yerinde sorunlarını ve güzel-
liklerini çekerek yayınlamak 
istiyorum” dedi.

Kıyas Çimen Canlar Tv’de

En iyi özel kurbanlık satış ve kesim alanına 
sahip olan Beylikdüzü’nden sonra, tertip ve hijyen 
bakımından ikinci olan Küçükçekmece kurban satış 
alanı hakkında görüşlerini açıklayan, alan sahip-
lerinden Gürsel İlgüz, ‘’ Hedefimiz İstanbul’un 
birincisi olmak’’ dedi.
KEMAL ÇEBİ’DEN BÜYÜK DESTEK GÖRDÜK

Halkalı yolu üzerinde 28 dönüm üzerine kuru-
lan ve yaklaşık 130 çadır ve 1200 küçükbaş ve 3700 
büyükbaş hayvanın satış ve kesiminin gerçekleş-
tiği alanın işletmecileri Gürsel İlgüz, Özgür Berber 
ve Cemal Arıkan adına açıklama yapan Gürsel 
İlgüz, ‘’Söz konusu alan iki ana yolun ortasında ol-
ması nedeniylede halkımızın tercih ettiği bir alan 
oldu. Yani, kurbanını alan vatandaş, temin ettiği 
araçla arka yoldan ve hiç kimseye zarar vermeden, 
rahatsız etmeden, yükleyip gitti. Bununla birlikte 
hijyen adına çok ama çok dikkatli olduk. Çünkü 
bu iş bölgede özel sektör olarak ilk kez yapıldı ve 
belediyeninde adı ister istemez işin içinde oldu. Bu 
da bizleri biraz daha bağladı’’ dedi.
BELEDİYE 2000 ARAÇLIK  
ÜCRETSİZ OTOPARK AÇTI

İstanbul özelinde kurban satış ve kesim alanı 
olarak Küçükçekmece Belediyesi’yle birlikte 
organize ettiğimiz kuban kesim ve satış alanı, 

İstanbul’a yakışır bir alan olarak diğerlerine örnek 
oldu. Bu temel de Belediye Başkanımız Kemal 
Çebi’nin talimatıyla satış alanının yanında 2000 
araçlık ücretsin otopark da halkımıza hizmet etti. 
Bu anlamda öncelikle başkanımız Kemal Çebi’ye 
ve tüm ekibine halkımız adına teşekkür ediyorum’’ 
dedi. n Kent yaşam

İstanbul’un İkincisi Olduk
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İstanbul için devrim gibi bir son dakika... 

Otogar gerçek 
sahibine geçti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz 
Şehitler Otogarı’nın 15 gün içinde boşaltılacağını ve gerçek sahibi olan İBB’ye geçeceğini açıkladı.

Uzun süredir kentin gündelik ihtiyaç-
larına cevap vermekten uzak olan, otopark 
krizi ile kamuoyunda sık sık gündeme 
gelen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, 
otopark işletmesinin İSPARK’a devrinden 
sonra şimdi de yönetiminin İBB’ye devri 
hazırlanıyor.
YILDIRIM: BOŞALTMAYA HAZIRLANIYORUZ

Otogar'ın işletmecisi Avrasya Terminal 
İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Mus-
tafa Yıldırım yaptığı açıklamada belediye 
ile görüşme halinde olduklarını ve otogarı 
boşaltacaklarını söyledi. Yıldırım, yeni 
işletme modeli için İBB ile görüştüklerini 
de sözlerine ekledi.
BAYRAMPAŞA OTOGARI’NIN TAHLİYESİ VE 
KAYYIM İDDİALARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada “Kayyım değil, 
Bayrampaşa Otogarı’nın sahibi İBB’dir. 
Süresi dolduğu için oradaki yönetime, 
otoparkını devraldığımız gibi, işletmesini 
de devralacağımız hususunda da tebliği-
mizi yaptık. Bunun akabinde yeni gelişme 
olarak 15 gün içerisinde tüm malzemeleri-
ni boşaltıp bize teslim edeceklerini söyle-

mişler. Böyle bir beyanda bulunmuşlar. 
Muhtemelen de arkadaşlarım bu makul 
süreyi onlara tanıyacaktır. Süre dolduğun-
da oranın teslim alınmasıyla ilgili rutin 
işlemler yapılacak” dedi.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE ORTAK ÇALIŞA-
CAĞIZ

“İhmal edilmiş alanlarda yaşanan 
travmaların bir örneğidir” diye vurgula-
yan Başkan İmamoğlu konuşmasına şöyle 
devam etti: “Biz, bu tür alanların ihmal 
edilmemesi, kamunun hak sahibi olduğu 
yerde gidip hak sahibi olduğunu gösterme-
sini örnekliyoruz. Umuyorum en kısa za-
manda işlemleri biter. Bir aksilik olmazsa, 
çok yakın zamanda İBB kendisine, halka 
ait bu alanın yönetimini ele alarak oradaki 
huzuru, oradaki işletme düzenini sağla-
yacak. Yeni otogar düzenin oluşması için 
oradaki sektör temsilcileriyle ortak çalışa-
cağız. Hem Harem’i hem Bayrampaşa’yı 
yeni yerlerine taşıyacağız. Ondan sonra da 
belediye olarak burayı işleteceğiz”
İMAMOĞLU OTOGAR ZİYARETİNDE ŞU 
KONULARA DEĞİNMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha 

önce otogarı teknokent yapacaklarını ifade 
etmişti. İBB Başkanı,İmamoğlu “Çok net 
ifade ettim. Daha önce birkaç sıfat içeren 
tanımlama olduğu için öyle ifade ettim. 
Dedim ki, ‘Bu güzel otogarı biz akla ve bi-
lime peşkeş çekeceğiz.’ Nedir o? Biz burayı 
büyük bir yeşil alan içerisinde bilim, Ar-Ge 
ve teknokent merkezine dönüştürmek 
istiyoruz. 
AVM YAPACAK ANLAYIŞA SAHİP DEĞİLİZ 

Yani yüksek teknolojiye insan yetiş-
tiren, eğitim veren, meslek öğreten bir 
merkeze dönüştürmek istiyoruz. Var olan 
yapının büyük bir revizyona ihtiyacı var. 
Bütün bunları yerine getirerek kendi içinde 
değerli bir ekosistem oluşturmak istiyoruz. 
Bu ekosistemin aynı zamanda Bayram-
paşa, Esenler, hatta Güngören'i pozitif 
etkileyecek bir yatırım olacağını şimdiden 
görüyorum. Biz kurumsal çıkarımıza bak-
mayız, toplumsal menfaatin peşindeyiz. O 
bakımdan biz burada gerçekten 21. yüzyıla 
yakışan, İstanbul’un göbeğinde insanların 
nefes aldığı keyifli bir merkez yapacağız. 
Yoksa biz burada AVM yapacak anlayışa 
sahip değiliz. Çok net” diye konuşmuştu.

n Senay Badur- kent yaşam

Bakırköy Kent Konseyi, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerini 
protesto etmek amacıyla Özgürlük Meydanı’nda düzenlediği etkinlik-
le “Artık yeter” dedi, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi. 

Çok sayıda STK temsilcisinin katıldığı etkin-
likte konuşan Kent Konseyi Genel Sekreteri Ha-
lim Kızılırmak, toplumsal duyarlılığı ve farkın-
dalığı arttırmak amacıyla yaptıkları programa 
katılan herkese teşekkür etti.
TÜRK KADINI ÖNDERDİR, DÜNYA YA ÖRNEKTİR

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi böyle bir 
olaydan dolayı toplanmış olmaktan üzüntü 
duyduklarını söyleyen Kızılırmak, 30 Ağustos 
taarruzunda cepheye mermi taşıyan Türk kadı-
nının bugün düştüğü durumdan büyük üzüntü 
duyduklarını söyledi. 
KIZILIRMAK: SİYASİ YAPILANMANIN SOUCUDUR

Cumhuriyet Kadının her daim dünyaya örnek 
olduğunu söyleyen Kızılırmak, günümüz siyasi 
yapılanmasının ve bakış açısının kadınlar ve 
çocuklar üzerinde baskı unsuru oluşturduğunu, 
sosyal devlet olmak için yılmadan mücadeleye 
devam edeceklerini söyledi. 
MESELE SADECE KADINA ŞİDDET DEĞİLDİR

Kızılırmak’ın ardından söz alan Kent Konseyi 
Başkan Vekili Cemal Türkoğlu’da, meselenin 
sadece kadına şiddet olarak ele alındığı takdirde 
çözülemeyeceğini ifade ederek, “Şiddetin her 
türlüsüyle mücadele etmezsek sorunu çözeme-
yiz” dedi.
UNUTTUĞUMUZ ANADOLU FELSEFESİNİ ÖĞRETİ-
YORUZ

Sufi felsefesinin ve müziğinin tanınan ismi 
Hakan Mengüç’ün de katıldığı “Artık Yeter” 
etkinliğinde konuşan Mengüç, Mevlana'nın, 
Yunus Emre'nin ve Hacı Bektaşi'nin sevmeye ve 
sevilmeye dair sözlerini katılımcılarla paylaştı. 
Aslında biz bir şeyleri yeniden keşfetmiyoruz. 
Sadece unuttuğumuz Anadolu felsefesini tekrar 
gençlerimize öğretmeye çalışıyoruz” diyerek 
konuşmasını bitiren Mengüç, katılımcılara kısa 
bir ney taksimi yaptı. 
HER TÜRLÜ VARLIĞA YAPILAN ŞİDDETE KARŞIYIZ

Etkinliğin sonunda konuşan Bakırköy Bele-
diye Başkanı Bülent Kerimoğlu, evreni birlikte 
paylaştığımız her türlü varlığa karşı yapılan 
şiddete karşı olduğunu söyledi. Alınacak huku-
ki önlemlerle şiddet sorunun üzerinden geli-
nemeyeceğinin bilincinde olduğunu söyleyen 
Kerimoğlu, ”Ülkemizde mutlak bir zihniyet 
değişimine ihtiyaç var. Hep birlikte herkes için 
özgürlük talebini yüksek sesle dile getirmek 
zorundayız” diyerek, şiddete karşı alınacak her 
türlü önlemin hem bireysel hem de kamu yöneti-
cisi olarak destekçisi olacağının sözünü verdi.

Etkinliğin sonunda Sufi öğreticisi ve ya-
zar Hakan Mengüç’e, Belediye Başkanı Bülent 
Kerimoğlu programa katıldığı için Kent Konseyi 
adına plaket taktim etti.

n Selvi Sarıtaç / Mahmut Erdinç / Kent Yaşam 

Mesafa..................Mevcut Ücret ...... Öneri Ücreti- 1(TL)
0-1 Km ....................... 215 ..................... 243
1-3 Km ....................... 235 ..................... 266
3-5 Km ....................... 255 ..................... 289
5-7 Km ....................... 265 ..................... 300
7-9 Km ....................... 280 ..................... 317
9-11 Km ..................... 330 ..................... 367
11-13 Km .................... 380 ..................... 422
13-15 Km .................... 400 ..................... 444
15-17 Km .................... 430 ..................... 478
17-21 Km .................... 455 ..................... 506
21-23 Km .................... 485 ..................... 539
23-25 Km .................... 505 ..................... 561
25 Km Aşan Km başına .... 525 ..................... 583

Bakırköy Kent Konseyi, “Artık Yeter” dedi

İstanbul Okul Servisi 
Ücretleri Belli Oldu

Okulların açılmasına kısa 
bir zaman kaldı. Okul kayıt-
larının başladığı şu günlerde, 
akıllara takılan bir başka 
konu ise okul servis ücretle-
rinin ne kadar olduğu sorusu 
oldu.  Ve sonunda 2019 – 2020 
eğitim-öğretim yılı için okul 
servis ücretleri açıklandı.

2019-2020 eğitim-öğretim 
yılının başlamasına günler 
kala, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Ulaşım Koordinasyon 
Merkezinin (UKOME) toplan-

tısında yapılan görüşmeler 
neticesinde, İstanbul'da servis 
ücretlerine ortalama yüzde 13 
zam geldi. Yeni dönemde kısa 
mesafe 243 TL, en uzak mesa-
fe ise 583 lira oldu. 

n Kent Yaşam

Büyük İstanbul Otoga-
rı’nın İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne (İBB) devriyle 
ilgili gazetemize konuşan 
Türkiye Otobüsçüler Federas-
yonu (TOFED) Genel Sekreteri 
Mevlüt İlgin, Büyük İstanbul 
Otogar’ının yap-iştet-dev-
ret modeliyle yapıldığını, o 
dönemde 20 milyon bütçe 
harcanacağı planlanan proje-
nin daha yüksek bir miktara 
mal olduğunu ve bu miktarı 
kendilerinin temin ettiğine 
değindikten sonra ekledi, ‘’ 
Hukuk devletinde yaşıyoruz, 
biz o dönem fazladan harca-
dığımız paranın hakkını isti-
yoruz. Ya o paranın karşılığı 
ne kadar yıla denk geliyorsa, 
bizim otogarı işletme sözleş-
memizi o kadar uzatsınlar ya 
da zararımızı karşılasınlar. 
1998 yılında açtığımız dava-
da, biz fazla yatırım yaptık, 
belediyeden fazla paramızın 
iadesini istedik ama mahke-
me bize, ’gidin süre uzatma 
davası açın’ diyerek gidin 
belediye ile uzlaşın dedi.  Bu 
sürede gelen tüm İBB Başkan-
ları biz sizi mağdur etmeyece-
ğiz, çözeriz, ederiz denilerek 
bu zamana kadar geldi ‘’ diye 
ifade etti.
YASAL HAKKIMIZI KULLANI-
RIZ

İBB otogarı iki şekilde ele 
alıyor diyen İlgin, ‘’ Birincisi 
otopark alanı, ikincisiyse oto-
gar işletmesi. Şimdi otopark 

kısmını İSPARK’a verdiler, bu 
konuyla ilgili bir sıkıntımız 
olmadı. İşletme konusunday-
sa maddi zararımızın dışın-
da, İBB otogarı kendi işlete-
cekse sorun yok, yasal açıdan 
söylüyorum. Ama kendi 
bünyesinde bulunan bir 
firmaya devredecek veya bir 
başkasına verecekse o zaman 
ihale açması gerekiyor. Bizde 
o zaman yasal hakkımızı 
kullanıp, ihaleye gireriz. İBB 
kurumsal olarak bu işletmeyi 
almalı’’ şeklinde konuştu.
BELEDİYE BAŞKANLARININ 
RUH HALİNE BIRAKIYORLAR

Otogar şehir dışına, in-
sanların olmadığı bir bölgeye 
taşınmak istiyor ama otogar 
nereye giderse etrafı yine 
kentleşmeye başlayacak diye 
belirten Mevlüt İlgin, ‘’ Ha-
vayolu, demiryolu ve deniz-
yolu Ulaştırma Bakanlığına 
bağlıyken, karayollarının 
belediye başkanlarına bağlı. 
Bizi belediye başkanlarının 
ruh haline bırakıyorlar. Bir 
planlama yapılıyor ama bize 
hiç danışılmıyor. Ulaştırma 
Bakanlığı, İBB, Üniversite-
lerin ilgili bölümlerinden 
bilgili kişiler ve bizim gibi 
ilgili derneklerin biraraya 
gelip, ortak bir karar vermesi 
gerekli’’ dedi.

n Senay GÜNCAVAR BA-
DUR – Tolga ÖZDEMİR – KENT 
YAŞAM

İBB OTOGARI KENDİ 
İŞLETECEKSE SORUN YOK
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İBB’DE YENİ 
ATAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim kadrosuna iki yeni atama daha yapıldı. İBB Kültür 
Daire Başkanlığına Hülya Muratlı,  Kültür Varlıkları Daire Başkanlığına ise Mahir Polat atadı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'n-
de yönetim kadrosu yapılandırması 
devam ediyor.  İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu tarafından yapılan iki 
yeni atamayla; Hülya Muratlı Kültür 
Daire Başkanı olurken, Mahir Polat da 
Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak 
atandı. 
KÜLTÜR DAİRE  
BAŞKANI HÜLYA MURATLI 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Başmüfettişliği yapan Hülya Muratlı, 
kültür ve turizm alanında 24 yıllık 
bir kariyere sahip. 1995'de başladığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki 
görevi sürecinde, Güzel Sanatlar Genel 
Müdür Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu 
Başkan Yardımcılığı görevlerini de ye-
rine getirdi. İş hayatına belediyecilikle 
başlayan Hülya Muratlı, özel sektörde 
Muhasebe Müdürü olarak da çalıştı.  

Müfettiş olarak Türkiye'nin bütün 
bölgelerinde Kültür ve Turizm Bakan-
lığı'na bağlı kurumlarda incelemeler 
ve denetlemeler yapan Muratlı, dış 
ülkelerdeki Kültür ve Tanıtma Müşa-
virliklerinin faaliyetlerini denetledi ve 
öneriler getirdi.  Turizm tanıtımında 
dijital platformlar üzerine uzman-
lık için New York'ta incelemelerde 
bulunan Muratlı,  “Turizm Tanıtım ve 
Pazarlamasında İnternetin Rolü: New 
York Belediyesi Örneği” adlı tez verdi. 
Turizm sektörünün sorunları için 
çözüm önerileri içeren çeşitli eğitim 
programlarında yer aldı.

Müzik Sektörü, Fikir ve Sanat 
Eserleri, Telif Hakları ve Kanunlarına 
ilişkin değişik Bakanlık Komisyonla-
rında da görev alan Muratlı, güzel sa-
natlar alanında ulusal ve uluslararası 
çeşitli proje, yarışma ve organizasyon-
ları yönetme ve yürütme görevlerinde 

aktif rol aldı. Ayrıca, Devlet Fotoğraf 
Yarışması, Devlet Plastik Sanatlar 
Eserleri Yarışması ve Cumhurbaşkan-
lığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü gibi 
organizasyonlarda Değerlendirme 
Kurulu üyeliği yapan Muratlı, özel 
tiyatrolara verilen maddi desteklerin 
dağılımı ve koordinasyonu çalışmala-
rını üstlendi. 

Evli ve bir çocuğu olan Hülya 
Muratlı, Gazi  Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye 
Bölümü 1990 yılı mezunudur. 2003 
yılında Ankara Üniversitesi'nden 
Avrupa Birliği Uzmanı ve 2011 yılında 
TODAİE’den Kamu Yöneticisi sertifi-
kaları bulunuyor. 
KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE  
BAŞKANI MAHİR POLAT 

1976 yılında Erzincan’da doğan 
ve 2002 yılında İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat 
Tarihi Bölümü’nden mezun 
olan Polat, 2003 yılın-
da İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimar-
lık Tarihi Yüksek 
Lisans bölümünde 
eğitimine başladı.  

Polat, 2008 yı-
lında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Ens-
titüsü Sanat 
ve Tasarım 
Anabilim Dalı 
Müzecilik Bö-
lümü’nden 
müzelerin 
küratöryel 
etkinlikleri 
üzerine 
hazırladığı 

tezi ile lisansüstü eğitimini tamam-
ladı. Aynı bölümde 2011 – 2015 yılları 
arasında misafir öğretim görevlisi 
olarak kültürel miras mevzuatı üzeri-
ne ders verdi.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsünde başladığı dinsel 
kültürel miras odaklı doktora tezi 
çalışmasına devam eden Polat,  2005 
yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde 
başladığı görevini 2009 yılından iti-
baren Vakıf Uzmanı olarak sürdürdü. 
Polat, 2014 – 2016 arasında Akaret-
ler Atatürk Müzesi ve 2016 – 2019 
Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi 
müdürü olarak görev yaptı. Bu süreç 
içersinde pek çok müze kurulumu ve 
restorasyon çalışmaları içersinde yer 
aldı. Tarihi kültürel çevre koruma, 
müze bilim, dinsel kültürel sosyal 
tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık 
tarihi alanlarında ilgi ve çalışmaları 
olan  Mahir Polat, Tarih Vakfı Mü-

tevelli Heyeti, 
Europa 

Nostra Tür-
kiye, Vakıf 
Uzmanları 
Derneği 
üyesidir.

CHP Zeytinburnu Kadın Kollarından 
Emine Bulut cinayetine tepki 

Eski eşi tarafından katledilen Emine 
Bulut'un ardından Türkiye genelinde eş za-
manlı basın açıklaması yapan CHP Kadın 
Kolları "Ölmek istemiyoruz" dedi.

CHP Zeytinburnu Kadın Kolu Başka-
nı Gönül Kaya, ortak basın açıklamasını 
okurken, “Yetmedi mi artık bu kadar kadı-
nın ölmesi? Yetmedi mi bu kadar çocuğun 
annesiz kalması?” diye sordu. 

İyi hal yada tahrik indirimi istemedik-
lerini söyleyerek açıklamasına devam eden 
Kaya, “Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz, 
kalmayacağız. Alışmayacağız, susmayaca-
ğız. Bizler kadınlar ölmesin diye mücadele 
etmeye devam edeceğiz. Bu zalimlere ve bu 
zalimleri koruyanlara karşı birlik olacağız. 
Bu ülkede anneler ölmeyecek, çocuklar 
ağlamayacak” dedi.



Tarihte Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine ev 
sahipliği yapan Kağıthane’de, tarihsel ve kültürel do-
kuyu bozan durumlara karşı mücadele başlatıldı.

Kağıthane Belediyesi bünyesinde 6 kişiden oluşan 
kentsel tasarım ekibi kurarak, Kağıthane’de kent es-
tetiğini bozan, tarihsel ve kültürel dokuya zarar veren 
durumları yerinde tespit etmeye başladı. Kentsel tasa-
rım ekibi Kağıthane’nin 19 mahallesini sokak sokak 
gezerek tespit ettikleri olumsuz durumları raporlayıp 
ilgili mercilere iletiyor.

Kentsel tasarım ekibi; kaldırım ve yer işgalleri, 
duvar yazıları, dağınık elektrik kabloları, ışık kirliliği, 
uygunsuz tabelalar, metruk gecekondu ve binalar, tra-
fiği etkileyen yol dubaları gibi tespit ettikleri olumsuz-
lukları raporluyor. Belediyenin yetki ve sorumluluğun-

daki konular ilgili birim müdürlüklerine iletilirken, 
bunun dışında kalan konular sorumluluğu dahilinde 
olan kamu kurumlarıyla paylaşılıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Özteki, “Göreve 
başlarken vatandaşlarımıza, Kağıthane’yi çok daha 
güzel bir şehir yapmanın sözünü verdik. Bununla 
ilgili Tarihi ve Kültürel Mirasımızı İhya Çalışmaları, 
Tematik Sokaklar, Akıllı Şehir Mobilyaları gibi proje-
lerimizi sunduk. Bu projelerimizin ilk adımı olarak 
da kentsel tasarım ekibimizi kurduk. Ekibimiz her 
gün Kağıthane’yi sokak sokak gezerek tespit ettikleri 
olumsuzlukları raporluyorlar. Bu olumsuzlukların bir 
an önce giderilmesi için de çalışmalarımızı başlattık” 
diye konuştu.

n Tuncay DAĞLI- Kent Yaşam

Hançerli “Tüm ülkeye 
örnek olmasını diliyoruz”

Avcılar Belediye Başkanı Turan 
Hançerli’nin de katıldığı etkinlikte 17 
Ağustos depreminde yaşamını yitiren 
vatandaşlar anısına fidan dikildi. 17 
Ağustos’ta yapılması planlanan ancak 
hava muhalefeti nedeniyle ertelenen fi-
dan dikme etkinliğine Avcılarlı kadınlar 
ve çocuklar yoğun katılım gösterdi.

1999 Depreminde yaşamını yitiren 
vatandaşları anarak, “İnşallah bir daha 
böyle sorunlar, dertler, acı olaylar yaşa-
mayalım, hep güzelliklerde buluşalım” 
diyen Başkan Hançerli, depremin üzerin-
den 20 yıl geçmesine rağmen İstanbul’da 
ve bir bütün olarak Türkiye’de depremin 
hatırlattığı eksikliklerin hala giderilme-
diğini belirtti.
“FİDAN DİKECEĞİZ  
FİDANLARI KESMEYECEĞİZ”

Hançerli, “Acılı günlerimizi unutma-
yacağız çünkü yeni acılar yaşanmasın 
istiyoruz. Depremin 20’nci yılında birçok 
etkinlik düzenledik. Bunlardan bir tane-
si de fidan dikme. Ayrıca tüm dünyada 
bir çevre duyarsızlığı ve çevre felaketi 
var. Buzullar eriyor. Gelecek kuşakları, 
çocuklarımızın geleceğini teminat altına 
almanın yollarından bir tanesi de ağaç 
dikmek ve çevreye duyarlı olmak, çevreyi 
korumak. Biz böylelikle iki güzel şeyi bir 
arada yaptık. Tüm ülkeye örnek olmasını 
diliyoruz. Biz fidanlar dikeceğiz fidanları 
asla kesmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İZMİR’E MESAJ
İzmir’de milyonlarca ağacı yok eden 

orman yangınlarına da değinen Hançer-
li, “Yine bugün bu fidan dikimiyle birlik-
te belki İzmir’i konuşabiliriz. İnanılmaz 
bir acı yüz binlerce milyonlarca ağaç yok 
oldu biz inşallah izmirde de ağaz dikece-
ğiz” dedi.

Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay 
Halisdemir de hem afet bilincini geliş-
tirmek, deprem farkındalığı oluşturmak 
hem Avcılar halkının Kent Konseyi’yle, 
belediyesiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla 
deprem konusunda bundan sonra çok 
daha hassas olacağını da göstermek is-
tediklerini belirtti. Avcılar Belediyesi’ne 
ve Başkan Hançerli’ye teşekkürlerini 
ileten Halisdemir, dikilen fidanların son 
dönemde yanan ormanlarda yitip giden 
canlılara da ithaf edildiğini belirtti.
n Senay GÜNCAVAR BADUR-Kent Yaşam

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Alemdağ Caddesi’nde düzenlenen 
kahvaltı programına katılarak ilçede faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi.

İlçede faaliyet gösteren esnafla 
sık sık buluşan ve istişarede bulunan 
Başkan Yıldırım, bu kez de Alemdağ 
Caddesi’ndeki esnafla kaynaşmak 
için düzenlenen kahvaltı progra-
mına katıldı. Düzenlenen kahvaltı 
programına bölge esnafı ve vatan-
daşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan 
Yıldırım programda esnaflarla tek 
tek görüşüp, görüşlerini aldı, yapı-
lacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi. 
Bölge esnafı, düzenlenen program-
dan ve Başkan Yıldırım’ın ilgisinden 
duydukları memnuniyeti dile geti-
rirken, Başkan Yıldırım da esnafla 
bu tarz programların devam edeceği-
ni belirterek, hayırlı işler diledi. 

n Kent Yaşam

Kağıthane’de kent estetiği 
İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kağıthane Belediyesi, kent estetiğini sağlamak 
amacıyla bünyesinde kentsel tasarım ekibi kurdu.

Yeşilköy MAG, Afetlerle ilgili 
bilinlendirme toplantısı düzenledi

99 depreminin ardından afet sonra-
sı ilk 72 saatte bireylerin genellikle yal-
nız olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, 
afet bilincini arttırmayı ve mahalle 
düzeyinde örgütlenerek bireylerin önce 
kendilerini, sonrasında ise yakınları-
nın hayatını kurtarmasını hedefleyen 
ve doğal başkanları mahalle muhtarları 
olan Yeşilköy Mahalle Afet Gönüllüleri, 
Yeşilköy Kent Müzesi’nde bilinçlendir-
me semineri düzenledi. 

Kısa adı MAG olan Mahalle Afet 
Gönüllüleri Yeşilköy Temsilcisi Selmin 
Balıbaş ve Yeşilköy Mahalle Muhtarı 
Murat Gökgöz’ün organizasyonuyla 
gerçekleşen seminerde konuşan Balı-
baş, MAG’ın asıl amacının yerel ölçekte 
mahalle bireylerine afet öncesi ve son-
rası nasıl davranılır, afete nasıl hazırla-
nılır, riskler nasıl azaltılır konularında 
eğitim vermek ve halkı bilinçlendirme-
ye yönelik çalışmalar yapmak olduğunu 
söyledi. 

Afet denilince de akla ilk gelenin 
deprem olduğunu ve deprem konusun-
da farkındalık yaratmayı hedefledik-
lerini söyleyen Balıbaş, afetler sonrası 
kurtarılanların çoğuna bakınca; ilk 24 

saat içinde çevreden yetişen, genellikle 
eğitimi ve ekipmanı olmayan, profes-
yonel kurtarma ekipleri olay yerine 
varmadan yakınları ve komşuları tara-
fından kurtarılanlar olduğunu söyledi. 
BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNDE, 
BAKIRKÖY KIRMIZI ŞERİTTE

Bilimsel verilere dayanarak İstan-
bul’un bir deprem bölgesi olduğu gerçeği 
ile, ilçelerinin de kırmızı şeritte olduğunu 
ve bu amaçla mahallelerde yapılan deprem 
bilinçlendirme toplantılarının çok önemli 
olduğunu söyleyen Balıbaş, Yeşilköy Ma-
halle Muhtarı Murat Gökgöz’e, kendilerine 
öncülük ettiği için teşekkür etti. 

Beklenen İstanbul depremi olduğu 
zaman, sadece binaların değil, yoll-
ların ve köprülerin de hasar göreceği 
ihtimalini göz önünde bulundurarak, 
mevcut profesyonel ekiplerin bir yere 
yetişmesinin belkide çok uzun saat-
ler alacağını söyleyerek devam eden 
Selmin Balıbaş, “Profesyonel ekipler 
olay yerine ulaşana kadar, sokağını ve 
mahallesini organize edecek kişi de 
Mahalle Afet Gönüllüsü’dür” dedi. 

n Selvi Sarıtaç / Kent Yaşam

Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kent Konseyi, Gümüşpala Ma-
hallesi Paşaeli Parkı’nda fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Başkan Yıldırım Ümraniye esnafıyla buluştu
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Arnavutköy Belediyesi davet salonunda gerçek-
leşen mütevazi ancak bir okadar da katılımlı ve 
görkemli olan düğün törenine Bakanlardan, Mi-
letvekillerine, Belediye Başkanlarından sporculara 
toplumun herkesiminden çok sayıda davetli katıldı
ÇİFTİN MUTLU GÜNÜNDE  
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Arnavutköy Nikah sarayında gerçekleşen ve 
görkemli bir törenle kutlanan düğüne; Ümra-
niye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul 
Milletvekili Şirin Ünal, Ak Parti Sultangaz İlçe 
Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Saadet Partisi İstan-
bul İl Başkanı Abdullah Selim, Ak Parti İstanbul 
Milletvekili Tülay Kaynarca, Ak Parti Arnavutköy 
İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, Ak Parti Avcılar 

Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Ak Parti 
İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, 26. Dönem 
Ak Parti Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, 
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Sultangazi 
Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Ak Parti 
İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bayrampaşa 
İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan kaya ve Esenler Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı. Çiftin 
nikahını Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik 
Göksu kıyarken Fatma Betül Sayankaya, Ak Parti 
İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve katılan 
birçok Belediye Başkanı çifte nikah şahitliği yap-
tı. Nikahın ardından dans eden çift dostlarıyla 
doyasıya eğlendi. 

n TUĞÇE HUY/KENT KAŞAM

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayra-
mı’nın  97. yılını her yıl geleneksel hale gelen 
zafer yürüyüşü ve konser etkinliğiyle kutlayacak. 

Zafer ruhunun 97. Yıl dönümünde saat 
18.00’da Balmumcu’dan başlayacak olan kor-
tejle vatandaşlar ellerinde bayraklar, dillerinde 
marşlarla Barbaros Meydanı’na kadar yürüye-
cek. Yürüyüşün ardından ‘’Ceza’’ konseriyle 

eğlenecek olan vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı doyasıya kutlayacak. 

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da 
katılacağı programa 30 Ağustos Zafer Bayra-
mı’nı en iyi şekilde kutlamak ve zafer ruhunu 
her geçen yıl büyüyerek yeniden yaşamak iste-
yen herkes davetli.

n Kent Yaşam

Batur ve Tuzcuoğlu 
AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ
Arnavutköy Belediyesi Özel Kalem Müdürü Abdulmenaf Batur’un kızı  Melda Betül ile Yavuz 
Tuzcuoğlu’nun oğlu Salim, düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.

30 Ağustos Beşiktaş’ta Kutlanacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal 
medya hesaplarından ‘Saraçhane’deki 
İBB binamızda Avrupa’nın en büyük 
kütüphane ve çalışma alanının oluş-
turulması için çalışmalara başladık. 
İstanbul’un en özel noktasını artık 
kitap okuyan, araştırma yapan, çalışan 
gençler kullanacak. Şehir yönetimi ile 
kütüphaneyi bir araya getireceğiz’ ifa-
delerini içeren mesajı üzerine açıklama-
da bulunan Merter, ‘İstanbul’da yüzbin 
kişiye düşen kütüphane sayısının 0.4 

oranı ile alt seviyelerde olduğunu 
görmüş ve bu konuda meclis 

üyesi olarak önerilerimizi 
İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi sunmuştuk. Sayın 
İmamoğlu’nun göreve 
gelir gelmez bu konu ile 
ilgili çalışmalara başla-
ması memnuniyet veri-
ci. Kütüphane sayısının 
azlığı kültür başkenti 
İstanbul’a yakışmıyor. 
İstanbul Büyükşehir 
belediyesinin bu konuda 
çalışmalara başlaması 

çok sevindirici olmuştur’ dedi. 
Merter önergesinde şu ifadelere yer 

vermişti; Aşağıdaki tabloda şehirlerdeki 
nüfusa göre kişi başına düşen kütüp-
hane sayısı oranları yer almaktadır. 
İstanbul maalesef 100.000 kişiye düşen 
kütüphane sayısı 0.4 oranı ile en alt 
seviyede yer almakta. Bizimle ortalama 
refah ve gelişmişlik seviyesi aynı olan 
Brezilya’nın Rio şehrinin 1,2 oranı ile 
bile aramızda büyük bir fark var. 
‘Okumak önemlidir’

Ne acı bir tablo. Oysa ki; Cumhuriyeti-
mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 
bir sürü memleket meselesi varken 
çevresini unutacak derecede dalmış bir 
vaziyettte oturmuş kitap okurken gören 
arkadaşı Vasıf Çınar biraz da sitemle: 
'Paşam. Tarihle uğraşıp kafanı yorma...
Mayıs'ta kitap okuyarak mı Samsun' a 
çıktın?'  demiş.  Atatürk de, Vasıf Çınar'ın 
bu çok samimi yakınmasına gülümseye-
rek şöyle karşılık vermişti: 'Ben çocukken 
fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun 
bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle 
olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisi-
ni yapamazdım" diyerek bize okumanın 

önemini öğretmişti.
‘Her ilçe ve mahallede  
bir kütüphane olmalı’

Üstelik biz ülke olarak dinimiz olarak 
İslam diyoruz. Peki ne ydi Rabbimizin 
ilk ayeti? “OKU”  evet bize Millet olarak 
okumamız emredilmiş, ve öğretilmişti. 
Tüm bu değerlerimize karşı metropol olan 
şehrimizdeki kütüphane sayısı çok az. Bu 
bize yakışan bir tablo değil. Geleceğimizi 
emanet ettiğimiz neslimizin okuması 
gerekiyor ve bu okuma ortamlarını en mo-
dern şekilde onların dikkatlerinide sanal 
ortamlardan çıkartıp cezbedecek kütüpha-
ne ortamları oluşturmalıyız. Her ilçemizin 
hatta her mahallenin bir kütüphanesi 

olmalıdır. 
‘Halkın kütüphanelere gitmesi teşvik 
edilmelidir’

Merter, meclis başkanlığına oy bir-
liği ile havale edilen önergesinde ayrıca 
şu soruların yanıtlanmasını istemişti; 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
yeterli kütüphane sayısına ulaşma ko-
nusunda çalışmalarınız nelerdir?, Halkı 
kütüphanelere gitme konusunda teşvik 
edici reklam, tanıtım ve proje çalışma-
ları yapılmakta mıdır?, Kitapların çöpe 
gitmemesi için halkımıza Kütüphane-
lere kitap bağışı yapılması konusunda 
yeterli bilgilendirme ve  proje çalışmala-
rı yapılmakta mıdır?

Mehmet Berke Merter’in 

kütüphane önerisine 
İBB’den ses geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz dönem meclis üyesi Mehmet Berke Merter’in 
İstanbul’daki kütüphane sayısının azlığını konu edinen önergesine, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk kütüp-
hane çalışmasını Saraçhane’de bulunan İBB binasında hayata geçirmek için kolları sıvadı  

MEHMET BERKE 
MERTER
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından görevlen-
dirilen ‘’Yeşim Tim’’ isimli 138 kişilik ekip, her 
gün ilçedeki park ve bahçelerin temizliğini, su-
lamasını, bakım ve onarımını yapmakla birlikte 
gereken yerlere bitki, ağaç dikiyor.
DOĞA HAYATTIR

Doğamızı kaybedersek her şeyimizi kaybetmiş 
oluruz diyen Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Kemal Çebi, “Doğa hayattır. Bir ağacın yetişmesi 
için yıllar gerekiyor. Unutmayalım bu dünyayı 
biz çocuklarımıza ve gençlerimize bırakacağız. 
Eğer biz doğamızı korumazsak, çocuklarımıza 
bırakacağımız bir dünya kalmayacak. Bu nedenle 
Küçükçekmece Belediyesi olarak yeşile çok önem 
veriyoruz” dedi.

27 BİN AĞAÇ, 6 MİLYON ÇİÇEK DİKİLDİ
Küçükçekmece’nin park ve bahçelerinde son 5 

yılda 27 bin 220 ağaç, 6 milyon 744 bin 560 çiçek 
dikilirken, 64 bin 948 bitki ilaçlandı; 543 bin 914 
bitkinin bakımı ve budaması yapıldı.  12 bin 77 
kent mobilyası dağıtımı, 20 bin 153 kent mobil-
yasının ise tamiri yapıldı. 

Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürü Şerafettin Mataracı ise,” Yılın neredeyse 
her günü ekiplerimiz ilçemizdeki park ve bah-
çelerimizde. Park, bahçe ve yeşil alan hepsinin 
bakım, onarım, sulama, budama, yenileme gibi 
tüm çalışmalarını biz yapıyoruz. Kalabalık bir 
ekiple iş başındayız” dedi.

n KENT YAŞAM HABER MERKEZİ

Boğaz turuna; İYİ Parti Sarıyer 
İlçe Başkanı Taner Tayfur, İYİ Parti 
Sarıyer İlçe Gençlik Kolları üyele-
ri, İYİ Parti Şişli İlçe Gençlik Kolları 
üyeleri ve çok sayıda genç katıldı.

Sarıyer Belediyesi Sevgi ve Barış 
Teknesi ile Kireçburnu Sahili’nden 
hareket eden konuklar, muhteşem 
boğaz manzarası eşliğinde eğlence-
li saatler yaşadı. Etkinlikte yiyecek 
ve içecek ikramı yapılırken, gençler 

müzik eşliğinde denizin ve boğa-
zın keyfini çıkardı. Konuklarıyla 
yakından ilgilenen İYİ Parti Sarıyer 
İlçe Başkanı Taner Tayfur, “Sarı-
yer ve Şişli Gençlik Kollarımızın 
ortaklaşa düzenlemiş olduğu Boğaz 
turu için bir araya geldik. Boğazın 
tadını çıkarın. Muhteşem boğaz 
manzarası eşliğinde güzel bir gün 
geçirmenizi temenni ediyorum” 
dedi. n Kent Yaşam

Küçükçekmece’de 
Doğayı Yeşil Tim Koruyor
Son aylarda yaşanan orman yangınları sonrasında yeşil alanı koruma önlemlerini ar-
tıran Küçükçekmece Belediyesi, ilçenin yeşillenmesiyle ilgili çalışmalarını hızlandırdı. 

Çalık “Okuyan insan hem 
bilge oluyor hem de başarılı”
Beylikdüzü'nde okuma alışkanlığını geliştirmek, pekiştirmek ve 
farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi. 

7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden okuma 
etkinliğinde, kitap okumayı seven ve okumaya önem 
veren vatandaşlar bir araya geldi. Masal Atölyesi, 
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri ve Küçük Prens 
Okumaları’nın gerçekleştirildiği etkinlikte ayrıca, 
vatandaşların beraberinde getirdikleri kitapları 
istedikleri takdirde bağışlayabilecekleri Kitap Bağış 
Merkezi de oluşturuldu. 

Beylikdüzü Yaşam Vadisi 2. Etap’ta gerçekleşen 
etkinlikte; Durin Ajans, Beylik Off Kulübü, Beylikdü-
zünün Anneleri Platformu, Aydınlar Koleji, Vizyon 
Koleji, Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü, Bey-
likdüzü Belediyesi Kütüphaneleri ve Özgür Ayraçlar 
Kütüphane Kulübü üyeleri işbirliği ile toplu okuma 
etkinliği, okuma atölyeleri ve söyleşiler düzenlendi. 
Etkinlikte ayrıca, katılımcıların kitaplarıyla birlikte 
etkinlik alanına geldiği ve beraberinde getirdikleri 
kitapları istedikleri takdirde bağışlayabildiği“Kitap 
Bağış Merkezi” de oluşturuldu. Etkinlik süresince 
Kitap Bağış Merkezi’ne bırakılan kitaplar Beylikdüzü 
Belediyesi Kütüphane Şefliği tarafından ihtiyaç sa-
hibi okul kütüphanelerine gönderilmek üzere tasnif 

edilerek değerlendirilecek.
“LİSTESİNİN 235'İNCİ SIRASINDA YER 
ALIYORUZ”

Toplumun dönüşebilmesi için okumanın artma-
sının gerekli olduğunu ifadeden Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık; “İnsanın okumadan 
kendini geliştirmesi mümkün değil. Okuyan insan 
hem bilge oluyor hem de başarılı. Çünkü okumaktan, 
yani kendini geliştirmekten asla vazgeçmiyor. Avru-
pa’da yüzde 20’lerde olan kitap okuma oranı maalesef 
ülkemizde çok düşük; neredeyse binde bir. UNES-
CO’nun verilerine göre, kitap okuma oranında dünyada 
86’ncı sırada olan Türkiye, yoksul Afrika ülkeleriyle 
aynı kategoride. Türkiye'de kitap, ihtiyaç listesinin 
235'inci sırasında yer alıyor. Biz Beylikdüzü’nde bu 
tabloyu düzeltmeye kararlıyız. Her yaştan kitapseverleri 
buluşturduğumuz toplu kitap okuma etkinliğimiz ile 
okuma kültürünü ilçemize iyice yerleştirmek, özellikle 
de çocuklarımızın hayal ve düşünce dünyalarına katkı 
sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu. 

n Senay GÜNCAVAR BADUR-Kent Yaşam

İYİ Parti’li gençlerin boğaz keyfi..!
İYİ Parti Sarıyer İlçe Genç-
lik Kolları ve İYİ Parti Şişli 

İlçe Gençlik Kolları tara-
fından düzenlenen Boğaz 

turunda çok sayıda genç 
bir araya gelerek, unu-
tulmaz bir gün yaşadı.
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