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Yıkılma Kararı Vardı Ama 
Deprem Olması Beklendi

AVCILAR BELEDIYE BINASI DA 
AĞIR HASARLI ÇIKTI

Yazar Alev Alatlı: Sistem 
Öğretmeni, Öğretmen  

Sistemi Yetiştiriyor

Bakırköy’de ‘Dumansız 
Hava Sahası’ denetimleri

İstanbul’da meydana gelen depremde 
hasar gören Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Aliya 
İzzetbegoviç İlkokulu’na taşınınca yapılan 
planlamaya veliler isyan etti. Geçtiğimiz 
günlerde İstanbul’da 5.8 büyüklüğünde 
meydana gelen depremde birçok okul hasar 
görmüştü, bu okullardan biri de Gaziosman-
paşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi oldu.  n 3’TE

İstanbul’da yaşanan son depremin 
ardından birçok binada hasar kaydı çıkan Av-
cılar’da, Belediye Binasının da hasarlı olduğu 
iddia edildi. Silivri açıklarında meydana gelen 
5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası özel-
likle Avcılar’da binalarının incelenmesi için 
koordinasyon merkezine 2 binin üzerinde 
vatandaş başvuruda bulunmuştu.   n 3’TE

İstanbul Milli Eğitim Müdürlü-
ğü, SETA Vakfı ve Turkuvaz yayınları 
katkılarıyla ‘’İstanbul’u okuyorum’’ 
projesi kapsamında Başakşehir’de bir 
etkinlik gerçekleşti. n 4’TE

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bekir 
Turan ve beraberindeki heyet, ‘Du-
mansız Hava Sahası’ uygulaması 
kapsamında ilçe sınırlarında tütün 
ve tütün ürünlerinin kullanımının 
yasak olduğu kapalı alanlar ve açılır 
kapanır sitemde hizmet veren özel 
işletmeleri denetledi. n 6’DA

Kebap, Dürüm, Künefe Denilince Akla İlk Gelen İsim Mahsun Usta...

1000 m2 yeni 
şubemiz Halkalı Meydan’da 

paket servisimiz var Paket 
Servis

Istanbul Çökerse 
Türkiye Çöker

Otogar’da beklenen yıkım başladı
İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nin şirketlerinden İSPARK'a dev-
redilen Esenler Otogarı'nda yıkım 
ve temizlik çalışmaları başladı. 
İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nin Twitter hesabından Esenler 

Otogarı ve çevresinde başlatılan düzenleme çalışmalarıyla ilgili 
video paylaşılarak dönüşümün başladığı bildirildi. n 3’TE

Başkan Çalık “Nefes alınan planlı 
kentleşmeyi çok önemsiyoruz”

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu 
yıl ilki düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Foru-
muna  (MARUF), katılan İstanbul’un ilk şehir plancısı 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
forumda iki ayrı sunum gerçekleştirdi. n 6’DA

IKI KARDEŞ ÜLKE 
GENÇLERINDEN 

MUHTEŞEM KONSER
Ataşehir ve Monheim gençlik 

senfoni orkestraları 30 Eylül Pa-
zartesi günü İstanbul Almanya 

Başkonsolosluğu’nda muhte-
şem bir konser verdi. n 6’DA

Imamoğlu 
Küçükçekmece’yi 
Ziyaret Etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üs-
küdar ve Esenyurt’un ardından üçüncü 
“ortak masa” toplantısını Küçükçekme-
ce Belediyesi’nde yaptı.n 8’DE

Hayır severlerden hayırlı bir iş
Büyükçekmece Belediye-

si ve eğitim hayırseveri 
Hasan Kılıç’ın işbirliğiyle 

yapılan Nezihe - Hasan 
Kılıç Anadolu Lisesi’nin 

açılışı yoğun bir katılımla 
gerçekleştirildi. n 8’DE

“DEMOKRASININ OLDUĞU 
YERDE SANATÇI DAHA ÖZGÜRDÜR..!”

8. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin son gününde 
yazar Ahmet Ümit ile Hıfzı Topuz’a ödüllerini 

veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Hepimiz 
çocuklarımıza sanata saygı duymayı ve sanatla 

iç içe olmayı öğretmeliyiz. ” dedi. n 9’DA

BEŞIKTAŞ’TAN YENI 
AVRUPA VIZYONU

Beşiktaş Belediye Başkanı 
Rıza Akpolat, Beşiktaş’ın 
kardeş şehri Erlangen’i 
ziyaret etti. Erlangen Bele-
diye Başkanı Florian Janik 
ile bir araya gelen Başkan 
Akpolat, İklim Değişikliği ile 
Mücadele, Doğal Afetlere Hazırlık, Kadının 
Desteklenmesi, İnovasyon... n 10’DA

ABD Donanması UFO’ların 
VARLIĞINI KABUL ETTI

Geçtiğimiz hafta gazetemizde ya-
yınlanan CHP İBB ve Bahçelievler Beledi-
yesi önceki dönem Meclis Üyesi 
Mehmet Berke Merter’in kaleme 
aldığı ‘UFO’lar var mı, yok mu’ 
başlıklı yazının ardından ABD 
Donanması UFO’larla ilgili 
gündeme bomba gibi düşen 
bir açıklamayı kamuoyuyla 
paylaşarak UFO’ların varlı-
ğını kabul etti. n 11’DE

Mehmet Berke Merter ; 

Beklenen olası Marmara Depre-
mi öncesi hükümetin açıklaması 
farklı, İBB’nin açıklaması farklı 
olunca, kafalar karıştı. Uzman-
lar ise uyarıyor, ‘’Önlem alın-
maz ise İstanbul’da yaşanacak 
ve büyük yıkım yaratacak bir 
deprem Türkiye’nin bağımsızlı-
ğını tehlikeye atar. Ekonominin 
ve istihdamın merkezi olan 
İstanbul Türkiye’yi besler ama 
Türkiye İstanbul’u beslemekte 
yetersiz kalır” deniyor. Deprem 
kuşağında bir coğrafyada yaşa-
dığımızı kimse inkâr etmiyor. 
1999'da yaşadığımız iki deprem 
ve yaşanan acılar hâlâ gözyaşla-
rını akıtıyor ve o günden bugü-
ne sorulan tek soru var: Depre-
me hazır mıyız?  n 5’DE

Istanbul Çökerse 
Türkiye Çöker ARNAVUTKÖY

AVCILAR
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Küçükçekmece Belediyesi Meclis Salonu’n-
da toplanan Çocuk Meclisi, yeni dönem başka-
nını seçti. İsmail Hakkı Uludağ İmam Hatip 
Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rabianur Şanlı, 9 
oyla yeni dönem Meclis Başkanı seçildi.
28 ADAY İLE DEMOKRASİ TAVAN YAPTI

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal 
Çebi’de katıldığı oturumda ilçedeki 53 okul-
dan 53 temsilcinin yer aldı. Küçükçekmece 
Çocuk Meclisi’nde başkanlık seçimi heyecanı, 
28 aday arasında olunca demokrasinin önemi 
ortaya çıktı. Projelerini anlatarak seçmen-
lerden oy istemek için kürsüye çıkan Meclis 
Başkan adaylarını, aileler ve öğretmenler 
heyecanla takip etti.
YARININ YÖNETİCİLERİ  
SİZLER OLACAKSINIZ

Çocuk meclisinin önemine dikkat çeken 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal 
Çebi,   “Yarının yöneticileri sizler olacaksınız. 
Benim sizlerden görmek istediğim şey şu; 
kurucu iradeye sahip, Cumhuriyet ilkelerine 
bağlı, Mustafa Kemal Atatürk ilkelerinden ay-
rılmayan, çağdaş, demokratik, hukuk devleti-
ne saygılı, devletin demokratik, bireyin özgür 

olmasını sağlamak için elinizden geleni ardı-
nıza koymayın. Ülkemizin bunlara, barışa, 
demokrasiye, doğru yönetilmeye, çok ihtiyacı 
var. Bütün bu değerler bizim ortak değerleri-
mizdir. Saygıyı ve sevgiyi sürekli beslemeyi 
asla unutmayın. Ülkemiz Avrupa değerlerini 
yakalama konusunda, çok hazırdır.  Hepinizi 
tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İyi ki var-
sınız kardeşlerim. Sizler bizim geleceğimizin 
güvencesisiniz. Sizleri seviyorum” dedi.  
RABİANUR ŞANLI: GELİN MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞİ OLALIM!

Kapalı zarf usulü ile yapılan seçimin ar-
dından Meclis Başkanı seçilen Rabianur Şanlı 
ise kendisine oy veren üyelere teşekkür ederek, 
“ Şimdiye kadar bana verilen tüm vazifeleri 
özenle yerine getirdim. Bundan sonra da böyle 
olacak. Sen ve ben kelimelerini sevmiyorum. 
Biz olmalıyız. Ancak biz olursak güçlüyüz.  Biz 
istersek, mutlaka başarırız. Atalarımız, zama-
nında tarihimizi kendi kanlarıyla yazdı. Bize 
düşen görev ise elimizdeki kalemin mürekke-
bini en doğru şekilde kullanıp, kendi geleceği-
mizi yazmaktır. Bizim onlara layık olmamız 
gerekiyor. Gelin bu payidar Cumhuriyetin 
geleceğini hep birlikte yazalım. Benim size 

ilk vaadim; koşulları iyileştirmek. Bu ancak 
bizler bir olursak mümkün. Gelin, Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliği olalım” 
diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Mecli-
si 6. Dönem birinci oturumunda, çalışma 
komisyonları oylanarak, komisyon üyeleri de 
belirlendi. Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Kemal Çebi, oturum sonrasında çocuk meclis 
üyelerini öğle yemeğinde misafir etti. 

n Kent Yaşam

Bu yıl Türkiye genelinde 45 
bin öğrencinin burs almak için 
müracaat ettiği ÇYDD’nin Sarıyer 
Şubesi’ne de çok sayıda öğrenci 
aynı amaçla başvurdu. ÇYDD 
Sarıyer Şube Başkanı emekli 
öğretmen Gül Çağlayan başvuru-
da bulunarak gerekli belgelerini 
teslim eden öğrencilerle yapılan 
mülakat sonrası 130 üniversiteli-
nin daha burs alma hakkı kaza-
nacağını söyledi. Çağlayan 10 ay 
süresince her öğrenciye ayda 250 
TL burs vereceklerini belirtti.

ÇYDD Sarıyer Şubesi’nden 
burs alan 75 de lise öğrencisi 
olduğunu söyleyen Gül Çağlayan, 
“Liselilere iki taksit halinde, 
Aralık ve Şubat aylarında 700’er 
TL ödemede bulunuyoruz. Bu yıl 

dernek şubemizden burs alacak 
toplam öğrenci sayısı 300 civarın-
da olacak” dedi.
HAYIRSEVER İNSANLARDAN BAĞIŞ 
TOPLUYORLAR

Öğrencilere verilen burs 
paralarını dost ve arkadaşları 
ile iş insanları ve kuruluşlardan 
bağış olarak topladıklarını ifade 
eden Gül Çağlayan, “Bağışların 
yanısıra katıldığımız kermeslerde 
sattığımız eşya ve kitaplardan 
elde ettiğimiz geliri de burs 
için kullanıyoruz. Hayırsever 
insanlarımızdan dileğimiz lütfen 
desteğe ihtiyacı olan gençlerimi-
zin eğitim masraflarına katkıda 
bulunsunlar. Herkes bir çocuk 
okutsun. Bir kişinin imkanı 

yetmiyorsa, iki kişi, üç kişi bir 
araya gelip bir öğrencinin okul 
masraflarını karşılasın, eğitime 
destek versin. Kendilerine teşek-
kür etmenin yanısıra oturdukları 
binanın girişine bile “Bu binada 
öğrenci okutan insanlar yaşıyor” 
yazan tabela asarız” dedi.
“LÜTFEN EĞİTİME DESTEK VERİN”

Burs vermek isteyen hayırse-
ver kişi ve kuruluşların kendileri 
ile iletişim kurmalarını isteyen 
Gül Çağlayan, “İnsanlarımız, 
kime burs vermek istiyorsa bura-
dan seçebilme imkanları da var. 
Verilecek burs miktarı ÇYDD’nin 
banka hesabına yatırılıyor ve 
ödeme her ay otomatik talimatla 
öğrencinin hesabına geçiyor” diye 

konuştu.
Öte yandan üniversite ve lise 

öğrencilerinin eğitim masrafları-
nı karşılamaya katkıda bulun-
mak için burs veren ÇYDD’nin 
Sarıyer Şube Başkanı Gül Çağla-
yan ile dernek üyesi arkadaşları 
evlerinde diktikleri bez çantaları, 
silgi bezlerini, masa örtüsü ve 
benzeri ev eşyaları ile yeni ya da 
kullanılmış kıyafetleri kermesler-
de satarak derneğe gelir sağlıyor-
lar. Özverili ve gönülden gelen bir 
çalışma yürüten ÇYDD üyelerinin 
bu fedakarlığının bilincinde olan 
bursiyer öğrenciler de dersle-
rinde başarılı olmanın yanısıra 
düzenledikleri kültürel ve sosyal 
etkinliklerle de göz dolduruyor.

n Tuncay DAĞLI-Kent Yaşam

Ümraniye Hekimbaşı Spor Tesisle-
ri’nde düzenlenen Uçurtma Festivali, 
unutulmaz anlara sahne oldu. Festi-
vale Ümraniye Belediye Başkanı İsmet 
Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili 
Osman Boyraz, Ümraniye Belediyesi’n-
den yöneticiler ile çok sayıda aile katıldı. 
“15 Bin Kişinin Üzerinde Katılım Oldu”

Festivalin başlaması nedeniyle 
düzenlenen açılışta, mehteran, halk 
oyunları ve sihirbazlık gösterilerinin 
yanı sıra birçok gösteri de vatandaşlar 
tarafından ilgi ile izlendi.

Açılış programında bir konuşma 
yapan Ümraniye Belediye Başkanı 
İsmet Yıldırım, festivale beklenenin de 
üzerinde bir katılım olduğunu belirte-
rek, “Ümraniye’yi görüyorsunuz işte. 
Ümraniye festivaller şehri gibi. Bizim 
tahminimizin üstünde bir katılım oldu. 
Biz 5 bin kişi gelir diye tahmin ediyorduk 
ama 15 bin kişinin üzerinde katılım 
oldu. Ben bu ilgiden dolayı ailelere çok 
çok teşekkür ediyorum. Demek ki bizim 
daha çok bu tür festivalleri yapmamız 
lazım” dedi. Yıl boyunca yirmiye yakın 
festival yapacaklarını ifade eden Yıldı-
rım, “Üç hafta önce drift festivalimiz 
vardı. Orada da 2 bin kişi bekliyorduk 
5 bin kişi geldi. Demek ki Ümraniye 
festivallere doymuyor. Tabi çocukların 
mutluluğu önemli. Çocukların eski gün-
lerdeki gibi uçurtma şenliklerini bizimle 
birlikte yapmaları bizleri çok mutlu 

ediyor” şeklinde konuştu. 
Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Ümraniyelileri bir araya getiren 
Uçurtma Festivali’nin düzenlendiği 
alandaki hazırlıklar sabahın erken 
saatlerinde başladı. Alanda çocuklar için 
şişme oyun parkurları kuruldu. Festival 
saatinin gelmesi ile birlikte binlerce 
çocuk ailesi ile birlikte festival alanına 
geldi. 

Çeşitli ikramların yapıldığı festi-
vale büyük ilgi gösteren çocuklar gün 
boyunca Hacivat-Karagöz, Tahta Bacak, 
Maskotlar, Nasrettin Hoca, Bubble 
Show, İlizyonist Vantrolog Kukla ve 
çocuk konserleri gibi daha birçok gösteri 
eşliğinde doyasıya eğlendi. Çocukla-
rın bu eğlencelerine büyükler de gün 
boyunca ortak oldu. Festivalde Ümrani-
ye Belediyesi tarafından 3 bin uçurtma 
dağıtıldı. Uçurtmaları alan çocuklar ise 
akşam saatlerine kadar alanda aileleri 
ile birlikte uçurtma uçurdu. Festivalde 
en dikkat çeken uçurtma ise, dünyada 
kendi kategorisinde 5 bayrak şeklindeki 
uçurtmadan biri olan 60 metre kare bü-
yüklüğündeki uçurtma oldu. Dev uçurt-
ma Türk Uçurtma Takımı tarafından 
havalandırıldı. Gökyüzüne süzülen dev 
uçurtma vatandaşların da büyük ilgisini 
çekti. Hem çocuklar kadar büyüklerin de 
doyasıya eğlendiği şenlik, akşam saatle-
rine kadar sürdü. n Kent Yaşam

Ağrı’nın sevilen 
siması ünlü gazeteci Raşit 
Yıldırım şiir kitabı çıkardı. 

Bir süredir hazırlık 
çalışmalarını sürdüren 
Raşit Yıldırım 40 yıllık 
birikimlerini ifade ettiği 
‘’40 yılın hatırına’’ adlı 
kitabını sevenleriyle 
buluşturdu.  100’den 
fazla Ağrılı isme ithaf 
edilen şiirlerin bulunduğu 
kitap, eski Ağrı’yı, köy 
yaşamını, dönemin sosyo 
ekonomik ve sosyo kültürel 
durumunu anlatıyor. Konuyla 
ilgili açıklamalarda bulunan 
Raşit Yıldırım emek vurgusu 
yaparak, ‘’Böyle bir eser için 40 
yıl çalıştım. 40 yıl tamamlandı 
ve şiir kitabım çıktı” dedi. 
RAŞİT YILDIRIM : “40 YILIN 
HATRI VAR”

Şiir kitabı hakkında açık-
lama yapan Yıldırım şunları 
kaydetti:

 “40 Yıllık meslek yaşa-
mımda yüzlerce, binlerce 
insanla tanıştım. İyisiyle kö-
tüsüyle 40 yıl mücadele ettim. 
Zor günler oldu, güzel günler 

oldu ama hep bir mücadele 
içinde oldum. Bu kadar yıldır 
biriktirdiğim duygularımı 
dizlere aktardım. Kitapta öz-
leminizi gidermek, köyünüze, 
eski Ağrı’ya dair duygu dolu 
dizelere yer verdim. En önemli 
40 yıldır bu emeğin, mücade-
lenin sürdürülmesinde önemli 
rolü olan esas kahramanla-
ra ithaf ettiğim şiirler var. 
Elbette kitapta ismi olmayan 
ama Ağrı için önemli bir çok 
daha isim var. 2. Kitap için 
çalışmalarım sürüyor yakında 
o isimleri ve o isimlere ithaf 
edilen şiirleri de Ağrılılarla 
buluşturacağım” dedi.

Sarıyerli yazar Rezan Özger 
yeni kitabı ‘İstanbul’u geri 
istiyorum’da, eski İstanbul’un 
sahip olduğu güzelliklerle, 
günümüz İstanbul’unu anlata-
rak, çarpık kentleşme, yoğun 
nüfus, betonlaşma, yeşil alan-
ların katledilmesi ve çevreye 
karşı duyarsızlık nedeniyle 
dünyanın en eski kentlerinden 
biri olan metropolün yaşan-
maz hale geldiğini söyledi.

Daha önce yayınladığı ‘Şimdi 
Bu Aşk mı?’ ve ‘Benim Karım Bir 
Melektir’ adlı öykü kitaplarının 
ardından ‘anı-roman-inceleme’ 
niteliğindeki ‘İstanbul’u Geri 
İstiyorum’ adlı kitabı yazan Rezan 
Özger, “Bu kitabı yazmadaki 
amacım, İstanbul’un geçmişte 
sahip olduğu değerlerin nasıl yok 
edildiğini anlatmaktı. Çünkü gün 
geçtikçe İstanbul’da yaşamak beni 
daha çok incitmeye, daha çok yor-
maya başladı. Pek çok insanın dü-
şündüğü ve bir kısmının da yaptı-
ğı gibi kaçmak, bu şehri arkamda 
bırakıp, sakin ve huzurlu bir yer 
bulmak istiyorum, yaşamak için. 
İstanbul’da kendimi çok uzun yıl-
lardır, çocukluğumda olduğu gibi, 
evimde hissedemiyorum. İçimde 

İstanbul’a karşı da, dünyamıza ve 
dünyada bizim gibi yaşayan diğer 
canlılara karşı duyduğum, beni 
ezen ağır bir suçluluk duygusu var. 
‘İstanbul sevilmez mi?’ diyorlar. 
Ben de diyorum ki bunu söyleyen-
lere; romantik lafları bir kenara bı-
rakın. Sevseydik eğer ve sevgimiz 
gerçek olsaydı, bu yaptıklarımızı 
yapar mıydık, bu şehre? İnsan sev-
diğini korumaz, üzerine titremez, 
bakıp gözetmez mi?’ Demekki biz 
İstanbullular, İstanbul’u gerçekten 
sevmiyoruz. Veya bizler sevmek 
nedir bilmiyoruz..” dedi.

Emekli Avukat, yazar Rezan 
Özger’in ‘İstanbul’u İstiyorum’ 
adlı kitabını tüm kitapçılar ile 
internet ortamında bulmak 
mümkün.

n Tuncay Dağlı-Kent Yaşama

Küçükçekmeceli Çocuklar 
Meclis Başkanını Seçti

6. Dönem ilk oturumu gerçekleşen Küçükçekmece Belediyesi Çocuk 
Meclisi’nde başkanlık seçimi için 28 adayın yarışması heyecan yarattı.

Berrak Tüzünataç Kilyos 
sahilinde çöp topladı

“Temizlikten önemli olan kirletmemeyi öğrenmektir..!”

Avrupa Birliği İklim Diplomasisi 
Haftası kapsamında Kilyos’ta sahil 
temizliği yapıldı. Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç’in ev sahipliğin-
de AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Christian Berger ve 2019 
iyi niyet elçisi Berrak Tüzünataç’ın 
katıldığı etkinlikte sahilden torba-
larca çöp toplandı. Belediye Başkanı 
Şükrü Genç, “Burada temizlikten 
önemli olan kirletmemeyi öğren-
mektir” dedi.

İklim eylemine olan acil ve kap-
samlı ihtiyacın yanı sıra Paris İklim 
Anlaşması'nın uygulanmasına yöne-
lik yaklaşımı vurgulamak amacıyla 
2016 yılından bu yana düzenlenen 
Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haf-
tası kapsamında 2-7 Ekim tarihleri 
arasında düzenlenen “Sahil Temiz-
leme” etkinliklerinin İstanbul ayağı 
Kilyos’ta yapıldı. Deniz kirliliğine 
dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 
etkinliğe; Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç, AB Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 
2019 İyi Niyet Elçisi Berrak Tüzüna-
taç, iklim aktivistleri ve öğrenciler 
katıldı. Etkinliğin sonunda Kilyos 
sahilinde torbalarca çöp toplandı.
FARKINDALIK ARTMALI

Etkinlikte basın mensupları-
nın sorularını yanıtlayan Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü Genç, 
“Bulunduğumuz bölge çok değerli ve 
önemli bir bölge ama denizden gelen 
atıkların dalgalardan dolayı en fazla 
biriktiği nokta. Biz belediye olarak 
haftada üç gün temizliyoruz. Ancak 
bu etkinliğin özellikle gençlerimizle  
yapılmasının amacı farkındalığı ar-
tırmak. Burada temizlikten önemli 
olan kirletmemeyi öğrenmek. Gemi-
ler boğazdan geçiş sırası beklerken 
atıklarını bırakıyorlar ve bir müddet 
sonra burası doluyor. Çevrenin 
korunması ve bakımı için bir birlik-
telik oluşturmak paydaş olmak çok 
önemli”dedi.
TÜRKİYE’DE İKLİM KRİNİZİN ETKİLERİ 
HİSSEDİLİYOR

Türkiye’de iklim krizi etkileri-
nin görülmeye başladığı söyleyen 
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Christian Berger ise, “Ak-
deniz’deki bütün ülkelerle beraber 

bunun sonuçlarını yaşamaya başla-
dı. Bunu orman yangınları, seller, 
toprak kaymaları şeklinde yaşıyoruz. 
Şu anda dünyada ısı bir derece arttı. 
Bir derece fazla değilmiş gibi geliyor 
kulağa ama iklim değişikliğini 
başlatmış bile. Yapmamız gereken 
Dünyamızı ve ekonomimizi karbon-
dan ayırmak, ama sadece sorunlar 
bunlar değil. Çevre sorunları var. 
Bunların en önemlilerinden bir tane-
si de plastik. Burada bulunmamızın 
asıl sebebi de plastiği hem sahilleri-
mizden hem denizlerimizden uzak 
tutmamız gerektiği ve çöplerimizi 
buralara atmamamız gerektiğini 
hatırlatmak” diye konuştu.
BU SORUMLULUĞU TAŞIMALIYIZ

2019 iyi niyet elçisi Berrak Tüzü-
nataç, “Greta Thunberg konuşma 
yaptı, bütün gazetelerde yazıldı, 
bütün haberlerde çıktı, hepimiz 
farkındayız. Fakat hala biz plastik 
kullanıyoruz, insanlar bunu doğaya 
atma hakkını kendinde görüyor. Bu 
benim için çok üzücü. İnsanın hem 
kendi türüne, hem gelecek nesillere 
hem de gezegeninde yaşayan diğer 
canlılara karşı bir vicdanı olmadığını 
düşünüyorum. Bunun sorumluluğu-
nu taşımamız gerekiyor. Biraz buna 
dikkat çekmek ve vicdanı oluştur-
mak için buradayız” dedi.

n Tuncay DAĞLI-Kent Yaşam

ÇYDD eğitime destek için çırpınıyor..!
“Bir öğrenciye burs verin, gençliği geleceğe hazırlayın..”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ülke genelinde binlerce öğrenciye burs vererek, 
gençliğin geleceğe donanımlı ve eğitimli bireyler olarak hazırlanması için çaba harcıyor.

Ümraniyeliler ‘Uçurtma 
Festivali’nde eğlendi

Ümraniye’de düzenlenen ‘Uçurtma Festivali’ne katılanlar, hem uçurtma 
uçurarak hem de gerçekleştirilen gösterileri izleyerek doyasıya eğlendi.

40 Yılı Şiirlere Döktü
Gazeteci Raşit Yıldırım’ın 40 Yılın Hatırına Adlı Şiir Kitabı Çıktı

Rezan Özger İstanbul’u anlattı..!
“İstanbul’u gerçekten sevseydik ona böyle kötü davranmazdık..”
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İş görüşmesi için gittiğim Sarıyer merkezde ara 
sokakları üç kez turladım, arabayı park edecek bir 
boşluk bulamadım. Ana caddedeki İSPARK’a ait 
yerler tamamen dolu. Sokaklardaki kaldırımlar yine 
park eden araçlar tarafından işgal edilmiş durumdaydı. 
Söylene söylene bir aşağı bir yukarı giderken sinirim 
tepeme çıktı, zaten hava da sıcak, terlemişim, canım 
sıkıldı. Görüşmeden de vazgeçtim, park etmekten de..

Elli kilometrelik bir yolculuktan sonra Küçük-
çekmece’ye geldim, Sefaköy’deki gazete bürosuna 
geçecektim ancak yine aynı sorun. Cadde, sokak ke-
narları tamamen park eden araçlarla dolu. Ana cadde 
üzerindeki gazete bürosunun beş on sokak arkasına 
gittim ama orada aynı durum aynıydı. Tam vazgeçip 
geri döneceğim anda vatandaşın biri park ettiği yerden 
çıktı. Altın bulmuş gibi sevindim, biri kapmadan 
hemen onun yerini alayım 
diye manevra yapıp, boş 
yere park ettim.

Bir başka gün aynı 
olayı Beşiktaş’ta yaşadım, 
sonraki günlerin birinde 
de Kadıköy’de.. 

Ücretli otopark varsa 
ne ala, bas on beş yirmi 
lirayı birkaç saat kafan 
rahat, yoksa, beş dakika 
bile yol kenarına park edip 
gittiğinde, geri dönünce 
arabanı bulamama riskin 
var. Çekiciler alıp götürüyor. 
İşin acele mi, bir yere mi yetişecek-
sin, yükün mü var düşünen de takan da yok. 
Çekici parası, otopark parası, üstüne bir de yanlış park 
cezası öde gitsin.. Devletten vatandaşa hizmetinin en 
kalitelisi..

Kime kızarsan kız, kime söylenirsen söylen, 
ister isyan et, ister şikayet, mahkemeye bile versen 
umurunda olan yok..

“Her türlü kazancımızdan vergi veriyoruz, 
maaşımız elimize geçmeden devlet alacağını şak diye 
kesiyor, gaza, benzine, elektriğe ve bilumum her türlü 
tüketim ve ihtiyaç malzemesine zam üstüne zam geli-
yor. Bu kadar para nereye gidiyor?” diyerek, otopark 
bulamadığımız için isyan ediyor muşuz kime ne? 

“Sen de özel arabaya binme..!” cümlesini duymak 
işten bile değil..

Tamam binmedik, toplu taşımayı kullandık. Her 
yere dolmuşla, otobüsle, metroyla gittik, sen rahat ben 
rahat.. Peki arkadaş, ben kaldırımda bile neden rahat 
yürüyemiyorum?

Bir yanda konfeksiyoncunun tezgahı, bir yanda, 
marketin, manavın meyve sebze kasaları, az ötede 
dönercin masası, yanında kafeteryanınki, beyaz eşya 
satan dolapları çıkarmış, motosiklet, bisiklet neredeyse 
yol ortasında, ambalaj malzemesi satan dükkan dev 
gibi naylon rulolarını cadde kenarına dizmiş.. İnsanlar 
seke seke gidiyor, cep telefonuna bakarken, kaldırıma 
dizilmiş eşyalara takılıp düşmemek mümkün değil.

Geçen gün Sarıyer’de kaldırımda yürürken 
başımın az üzerindeki tenteye çarpmamak için az 
daha önümde yatan köpeğin kuyruğuna basıyordum, 
zıplayarak kurtardım..

Kime söylersin, kime anlatırsın bilmem ki, bu 
şehirlerin belediye başkanları var, bu mahallelerin 
muhtarları var, belediye zabıtaları var, sivil toplum 
örgütlerinin yöneticileri var, ve bunlar herkesin gözü 
önünde olan olaylar..

Ben mi gidip diyeceğim esnafa kaldırıma çok 
fazla mal yığmışsın diye, ben mi ikaz edeceğim 
kafeteryayı, börekçiyi, dönerciyi..?

Otopark yok, kaldırımlarda araç dolu, esnaf mal 
satmak için kaldırımlara eşya yığmış, kaldırımda yürü-
yecek vatandaş yola inmiş, yolların iki kenarı otopark 
olarak kullanılıyor. Hatta bazı esnafa sürekli olarak 
verilmiş, “park etme kardeşim kamyon gelecek ya da 
az sonra benim araba yanaşacak” diye uyarıyor, sıkıysa 
park et, kafanı gözünü yararlar.

Evinin önünden geçen yola ya da sokağa çeşir 
çeşit eşya dizerek park edilmesini önlemeye çalışan 
vatandaş ya da esnafı yazmama gerek yok, her şey 
ortada zaten..

Bence belediye başkanları makamlarına yaya 
gidip gelsin, zabıtalara da araç verilmesin ki görsünler 
vatandaş ne eziyet çekiyor..!

Ben kaldırımları işgal edilmemiş bir memleket 
istiyorum. Vergimi alıp, maaşını cebine koyup, bana 
hizmet etmeyene de hakkımı helal etmiyorum..!

Bir memleket istiyorum  
kaldırımları işgal edilmemiş..!

Tuncay 
DAĞLI

SÜZGEÇ

Esnafa bu kadar müsamaha da fazla oluyor artık..

İstanbul’un hemen hemen 
her semtindeki yaya kal-
dırımları otopark olarak 
kullanıldığı ve esnafın 
sattığı malı teşhir etmek 
için dükkan ve mağazasının 
önüne çıkarması nedeniyle 
işgal altında. Bu nedenle 
de yayalar yürüyecek yol 
bulamayıp, araç yollarını 
kullanmak zorunda kalıyor.

Ev ve dükkanının önüne park edilme-
sini istemeyen vatandaşın yola koyduğu 
sandalye, koltuk, oto lastiği, sebze mey-
ve kasası ve trafik dubası gibi malzeme-
ler de haksız işgalin başka bir boyutunu 
gözler önüne seriyor.

Belediyelerin, ekonomik güçlük 
yaşayan esnasın para kazanması için 
müsamaha göstermesi nedeniyle, dük-
kanlarının önüne sattıkları mallarını 
çıkarmalarının yanısıra kasa, kutu, 
ambalaj malzemesi gibi eşyaları da yı-
ğan işyeri sahipleri zaman zaman bunda 
aşırıya kaçıyor. Ancak esnafın malını 
satma hakkı olduğu kadar insanların 
yaya kaldırımlarını kullanma hakları-
nın da bulunduğu dikkate alındığında 
bu konuda işyeri sahiplerinin başkaları-
nın haklarını gaspettikleri görülüyor. Bu 
çerçevede o kentteki düzeni sağlamakla 
görevli olan belediye zabıtalarının da 
görevlerini ihmal ettikleri düşünülüyor.

Küçükçekmece’den Sarıyer’e, Tuz-
la’dan Üsküdar’a kadar İstanbul’un hem 
Avrupa hem de Asya yakasında yaşanan 
bu sorunun İBB ve ilçe belediyeleri tara-
fından çözülmesi ve yaya kaldırımları-
nın işgalden kurtarılması bekleniyor.

Bu arada belediyelerin görevlerinden 
birinin de esnafın ne şekilde ve hangi 
ortamlarda satış yapmasını düzenlemek 
ve bunun yanında da insanların kaldı-
rım, cadde ve sokakları rahatça kullan-
malarını sağlamak olduğunu belirten 
vatandaşlar, “Bizler yaşadığımız kent-
lerin yöneticilerini, o yörenin halkına 
hizmet üretmesi, rahat yaşamak için 
düzeni sağlaması, yol, kaldırım, cadde 
ve sokakların işgal edilmesini önlemesi 
için seçiyoruz. Oy kaygısıyla bazı suisti-
mal ve haksızlıklara göz yumması için 
değil” diyorlar. 

Vatandaşlar, makam sahibi kişiler-
den mahiyetindeki görevlilerin işlerini 
olması gerektiği gibi yapmaları için de 
gerekli takibi yapmalarını bekliyor.

n Tuncay DAĞLI-Kent Yaşam

AVCILAR BELEDİYE BİNASI DA AĞIR HASARLI ÇIKTI

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 
büyüklüğündeki deprem sonrası özellikle 
Avcılar’da binalarının incelenmesi için 
koordinasyon merkezine 2 binin üzerinde 
vatandaş başvuruda bulunmuştu. Tüm bu 
denetimlerin arasında bir iddia ise Avcılar 
Belediye binasının hasarlı olmasıyla gün-
deme geldi. Avcılar Belediye Binasındaki 
kolon ve kirişlerdeki demirlerde korozyon ve 
çürüme bulunduğu ve bu nedenle tahliye 
kararı alındığı iddia edildi.
GÜNDEME GELEN YER İSE HUZUREVİ BİNASI

En son geçen iddialar arasında ise 
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin 
aldığı kararla belediyenin kısa süreliğine 
Ambarlı Mahallesinde bulunan Avcılar Be-
lediyesine ait Huzurevine taşınabileceğinin 
talimatını verdiği ifade ediliyor.
YENİ BİR BELEDİYE BİNASINA İHTİYAÇ VAR

Geçtiğimiz dönem Eski Avcılar Belediye 
Başkanı Handan Toprak'ın başkanlığında 
2015 yılının Kasım ayı meclis toplantısında 
depremle ilgili Avcılar Belediye binasının 
hasarlı olduğu gündeme getirilip borçlanma 
yetkisi istenilmişti. Uzun yıllardır Avcılar 
Belediyesi'ne hizmet veren Marmara Cadde-
si'ndeki binanın, heyelan tehlikesi altında 
olduğu ve kolonlarının büyük hasar taşıdığı 
açıklanırken, bu nedenle yeni bir belediye 
binasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti.  
HEYELAN ÜZERİNDEYİZ!

Konuya ilişkin o dönemde şöyle açıkla-
ma yapan Handan Toprak, Avcılar'ın yeni 
bir belediye binasına ihtiyaç duyduğunu 
belirterek, “Burada 'Balaban Heyelanı' 
üzerindeyiz. Binanın kolonları çürük sıkın-
tılı bir durumdadır” demişti. Bina içinde 
birçok memurun hizmet verdiğini ve her 
gün yüzlerce vatandaşın hizmet aldığını 
da anımsatan Toprak, “O nedenle yeni bir 
binaya ihtiyaç duyuyoruz ve bir an evvel 
taşınmak istiyoruz” diye konuşmuştu. 

n Senay GÜNCAVAR BADUR-kent Yaşam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 
şirketlerinden İSPARK'a devredilen Esenler 
Otogarı'nda yıkım ve temizlik çalışmaları 
başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twit-
ter hesabından Esenler Otogarı ve çevresinde 
başlatılan düzenleme çalışmalarıyla ilgili 
video paylaşılarak dönüşümün başladığı 
bildirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
yıkım çalışmalarının ardından temizlik ve 
aydınlatma çalışmalarıyla, alanların güvenli 
hale getirileceğini belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twit-
ter’da yaptığı açıklamada, “İstanbul Otoga-
rı’nda dönüşümü başlattık. İBB ekiplerimizin 

metruk alanlardaki yıkım işlemlerini tamam-
lamasının ardından temizlik ve aydınlatma 
çalışmalarını da gerçekleştirerek bu alanları 
güvenli hale getireceğiz” dedi.

 “OTOGAR GÜVENLİ HALE GELECEK”
İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin 

konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ekipleri-
miz 1 Ekim’de sabah saatleri itibariyle Büyük 
İstanbul Otogarı’nda amaç dışı kullanımları 
engellemek ve alanı temizlemek için girişimde 
bulundular. Etap etap tahliye planı yapıldı, 
önceden duyurular yapıldı. Otogarın alt kat-
larını bu şekilde yıkıyoruz, temizliğini yapıyo-
ruz, aydınlatmasını yapıyoruz ve daha güvenli 

bir hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakım ve düzenleme çalışmalarının de-

vam ettiği otogarda, amacı dışında kullanılan 
ve metruk halde olan başka birimler tespit edi-
lirse yıkımlar devam edecek. Temmuz ayında 
otogarın devralınmasından önce ziyarette 
bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alt 
katlardaki bakımsız ve kötü görüntülere şahit 
olunca, “Benim ailem, eşim buraya giremez. 
Kimsenin eşi ve çocuğu buraya güvenip gire-
mez” demişti

Otogarın metruk alanlar yıkıldı. Yıkım 
sonrasında alanlar temizlenip ışıklandırıla-
cak.

n Senay GÜNCAVAR BADUR-Kent Yaşam

Kaldırımlar 
işgal altında..!

ŞOKK 
ŞOKK

İstanbul’da yaşanan son depremin ardından birçok binada hasar kay-
dı çıkan Avcılar’da, Belediye Binasının da hasarlı olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da 5.8 büyüklüğünde 
meydana gelen depremde birçok okul hasar görmüş-
tü, bu okullardan biri de Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz 
Anadolu Lisesi oldu. Aynı bölgede bulunan Aliya İzzet-
begoviç İlkokulu’na taşınan lise öğrencileri, ilköğretim 
öğrencileriyle birleşince ortalık karıştı.  

"NEDEN AKRANLARI DEĞİL"
Söz konusu lisenin diğer okul ile birleşme kararına 

tepki gösteren Gaziosmanpaşa Aliya İzzetbegoviç İlko-
kulu'nun velileri, 1 Ekim Salı günü başlayan yeni uy-
gulamaya karşı çıkarak kaymakamlık önünde bir süre 
eylem yaptı. "Neden akranları değil de lise öğrencileri 
getirildi" sorularına yanıt isteyen veliler, sorunun biran 
önce çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. 

"ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN"
Konuyla alakalı bir başka veli ise liselilerin ilkokul-

da eğitim görmesine şu sözlerle tepki gösterdi; “Veliler 
olarak istediğimiz, ilkokul öğrencileri ile lise öğrencile-
rini bir arada olmaması. Mesela sigara içenler oluyor. 
Ayrıca bu çocuklar ergenliğe yeni girmiş, bıçak taşıya-
bilir her şey olabilir,  çocuklarımız bunları görecekler 
belki onlara da normal gelecek, onlar yapıyorsa bizde 
yapabiliriz diye işte biz bunlardan endişeliyiz. Göreceğiz 
ve yaşayacağız; Allah sonumuzu hayır etsin.

"ETÜTLERİMİZ İPTAL OLDU"
Ders saatlerini bir şekilde ayarladılar tamam onlara 

da bir şey demiyoruz, fakat bizim etütlerimiz iptal oldu. 
Haftada 4 gün etüt görürken şimdi yalnızca cumartesi 
günleri göreceğiz. Eğitimimiz de kısıtlandı. Biz eskiden 
çantalarımızı okulda bırakıyorduk, çocuklar sadece 
defterlerini taşıyorlar ki ben evden zor getirdim çantayı, 
çocuk onu alıp 4. kata kadar taşıyacak. Eğer eşyalara 
zarar gelmezse blok ders yapılacak, yani 2 saat ders 
işleyecek ve sonra teneffüse çıkacaklar bu da çocuklar 
için yorucu bir süreç olacak. Her şey bozuldu, eski düze-
nimiz bozuldu. Biz, onlar adına da üzülüyoruz.    

"OKULUN DAHA ÖNCE  
YIKILMA KARARI VARDI!"

Velilerin iddialarına göre;  daha önceden yıkılma 

kararı verilen Vefa Poyraz Anadolu Lisesi’nde eğitime 
bu güne kadar devam edildi. Veliler, öğrencilerin can 
güvenliğinin hiçe sayıldığına dikkat çekerek "Keşke dev-
letimiz bu okulu hasar görmeden önce yıksaydı" Dedi.

HER TARAFTAN ATEŞ ÇEMBERİ
Diğer yandan Aliya İzzetbegoviç İlkokulu çevresin-

de 3 baz istasyonu olduğu iddiaları da ortaya atıldı. Bazı 
velilerin iddialarına göre; okulun çevresinde 3 ayrı yerde 
baz istasyonları var  ve bunlar baca görünümü verilerek 
kamuflajla gizlenmekte.  Makinelerin ve jeneratörün 
merdiven altına gizlenerek kabloların su borusundan 
geçirildiğini belirten veliler, "İstasyonlar  yaşam hakkı-
mız üzerinde ciddi bir tehdit. Depreme mi yanalım, baz 
istasyonlara mı? " sözleriyle tehlikeye dikkat çektiler. 

Ayrıca Kaymakamlık önünde yapılan protesto 
sonrası bildiri yayınlayan Mahalle halkı ve veliler tek-
likenin boyutuna dikkat çekmek amacıyla şu iddiaları 
öne sürdüler; ”Şemsipaşa Mahallesindeki 1200 sabahçı 
ve 1600 öğlenci, öğrenci kapasiteli Aliya İzzet Begoviç 
İlköğretim Okulu’nun bahçesine bitişik binadaki ve 
çevresindeki toplam 3 farklı noktadaki, hem çocukların 
hem mahalle sakinlerinin sağlıklarını ve psikolojilerini 
tehdit eden baz istasyonları bulunmaktadır. Senelerdir 
mahallemizde bulunan bu baz istasyonlarına hem okul 
yönetiminin hem de  mahalle sakinlerinin itirazları 
kaldırma talepleri olmasına rağmen ne belediye, ne 
kaymakamlık nede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 
hiç bir olumlu geri dönüş ya da müdahale olmamış, 
bilakis belediye başkalarının da kurulmasına izin 
vermiştir. 

Maddi çıkarları uğruna binasına bu istasyonla-
rın kurulmasına izin verenler, mahallemizde kanser 
vakalarının artmasına sebep olmuşlar, çocuklarımız ve 
bizlerinde kanser adayı olmamıza yol açmışlardır. 

Zehir saçan bu istasyonların ölçümünün yapılma-
sını değil, okul çevresinden ve mahallemizden derhal 
kaldırılmasını istiyoruz” diyerek baz istasyonları okulun 
çevresinden kaldırılıncaya kadar mücadele verecekleri-
nin de altını çizdiler. 
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Yıkılma Kararı Vardı Ama 
Deprem Olması Beklendi
İstanbul’da meydana gelen depremde hasar gören Vefa Poyraz Anadolu Lise-

si,  Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'na taşınınca yapılan planlamaya veliler isyan etti.

Otogar’da beklenen yıkım başladı

3 Bloklu 30 daireli bina mühürlendi
Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Avcılar'da 
30 daire ve aralarında dershane ve sürücü kursunun da bulun-
duğu 15 işyerinin bulunduğu 3 bloktan oluşan bina mühürlendi.

Uzmanlar kolon demirlerinde korozyon ve Beto-
nunda deniz kabuğu bulunan binada inceleme yaparken, 
yapının kullanılamayacak durumda olduğunu bildirdi.

Avcılar Belediyesi Koordinasyon Merkezi'nde oluş-
turulan masaya yapılan başvurular üzerine oluşturulan 
18 ekipten biri Merkez Mahallesi'ndeki 3 bloktan oluşan 
Öncel Apartmanı'nda inceleme yaptı. Belediye Başkan 
Yardımcısı Bülent Doğan ve imar müdürlüğü görevlileri 
mühendislerle birlikte yaptıkları inceleme sonunda 1999 
depreminde risk oluşturduğu görülen ve güçlendirme 
çalışması yapılan Öncel Apartmanı'nın birbirine bitişik, 
yanında çocuk parkı bulunan 8, 10 ve 12 daireli 3 bloktan 
oluşan binanın bodrumundaki kolon ve kirişlerdeki 
demirlerde korozyon ve çürüme bulunduğu belirlendi.
TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri bunun üzerine 
aralarında dershanenin de yer aldığı çok sayıda işyeri 
bulunan bodrum ile birlikte 9 katlı binanın tahliye edil-
mesine karar verdi. A, B ve C bloklarında oturan toplam 
30 daireye akşam saatlerine kadar evlerini tahliye 

etmeleri istendi.
Aralarında dershanenin de bulunduğu işyeri 

sahiplerine gece geç saatlere kadar işyerlerinde faaliyet 
gösterme izni verildi. Zabıta ekipleri gece 15 işyerlerinin 
kapısına şerit çekerek buraları da kullanıma geçici olarak 
kapattı.
CAN GÜVENLİĞİ YOK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri tahliye edilen 
ve dün gece tümüyle mühürlenen 3 bloktan oluşan 
Öncel Apartmanı'nın bodrum katında inceleme yaptı. 
Binanın bodrum katındaki kolonlarda önemli miktarda 
korozyon tespit edilirken, burada kullanılan betonda 
deniz kabukları da görüldü. Ayrıca bazı kolonların içinin 
de erime sonucu boşaldığı ifade edildi. Görevliler binanın 
durumunu soran bina sakinlerine, “Mevcut haliyle bu yapı 
can güvenliğini tehdit ediyor. Performans testi yapılması 
gerek. Buradan çıkacak sonuca göre gerekli yerlere 
güçlendirilme yapılması veya yıkılması gerekecek" diye 
bilgi verdi.



Esenyurt’un İstanbul’un en kalabalık 
ve en fazla göç alan ilçesi olduğunu belirten 
İmamoğlu, “Esenyurt’taki vahşi nüfus ge-
lişimini, İBB Başkanı olmadan önce, dün-
yanın birkaç yerinde anlattım. Esenyurt’u 
örnek vererek, ‘Acı bir faturası var’ dedim. 
Gerçeklerle yüzleşmeden, konuşmadan 
hizmet etmek mümkün değil. Esenyurt’un 
böyle negatif bir yönü var. Sahiplenen 
bir nüfus kitlesi de var. O da bir avantaj. 
İstanbul’da, ‘Buralıyım’ derken biraz 
zorlanıyoruz; ama Esenyurt’ta, gerçekten 
kendisini yürekten buraya ait hisseden bir 
nüfus kitlesi de var. O sahiplenmeyi pozitif 
elektriğe çevirip buradaki hizmet anlayışı 
ile ilgili hepimiz yorum yapmak zorunda-
yız. Bu yorumlar değerli. Başkanımla bu 
yorumların nasıl olacağına karar vereceğiz” 
dedi. 
“ESENYURT’A HER YIL BİR ÇATALCA EKLENİ-
YOR!”

Esenyurt’taki çarpık yapılaşmaya 
dikakt çeken İmamoğlu, “Bu ilçemize, se-
nede 50-60 bin, neredeyse bir Çatalca kadar 
nüfus ekleniyor. Bu, yönetilebilirliğin çok 
çok üzerinde. Bu kadar büyük gelişme – 
gelişme demiyorum, yanlış olur- bu kadar 
büyük bir nüfus artışı İstanbul’un canını 
acıtıyor, Esenyurt’u da tehdit ediyor. Bunu, 
‘Dur’ diyerek engellemek mümkün değil. 
Burada bir konut arzı sunuldu. Bu arz, imar 
planları ile sunuldu. İmar planları tümüyle 
yanlıştı. Tümüyle sakattı ve tehdit içeriyor-
du ama ne yazık ki böyle bir yönetim süreci 
yaşadık. İBB de buna göz yumdu. Ya da 
başkaları da göz yumdu. Dolayısıyla bu gü-
nah, hepimizin günahı oldu, İstanbul’un 

günahı oldu” saptamalarında bulundu. 
“İŞLERİMİZ KOLAY DEĞİL”

Çocukları, gençleri ve toplumun farklı 
kesimlerini önceleyen bir süreci başlat-
mak zorunluluğu olduğunu vurgulayan 
İmamoğlu, Esenyurt’un göç anlamında 
Türkiye’nin ön yüzü olduğunu belirtti. 
İmamoğlu, şunları söyledi: 

“Esenyurt, Türkiye’nin her yerinden İs-
tanbul’a göç eden insanların aslında direkt 
demografik olarak yansıması. İstanbul’un 
bütün ilçelerinde birinci sırada İstanbul 
kütüğüne kayıtlı insanlar var. Bir tek Esen-
yurt’ta İstanbul nüfusuna kayıtlılık 3’ncü, 
4’üncü sıralarda. Bu nedenle hem psikolo-
jik hem de sosyolojik olarak derinlemesine 
bir analiz yapıp, konuşup, ortak akılla 
ve her zaman insanları bilgilendirerek 
çalışma yapmalıyız. Kolay değil buradaki 
işlerimiz.” 
“YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ”

İstanbul’daki her 15 kişiden birinin 
Esenyurt’ta yaşadığını da kaydeden İma-
moğlu, “Ben de Esenyurt’un yanı başındaki 
ilçede yaşıyorum. Esenyurt’un bu şehir-
leşme yapısını 30 yıla yakındır üzülerek 
takip ediyorum. İnşallah hep birlikte hem 
insanları uyandırarak hem yaşam kalite-
lerini arttırarak, sokaklarında, parkların-
da, caddelerinde, eğitim kurumlarında 
arttırarak bunu başaracağız. Esenyurt’taki 
problemleri, sosyolojik sorunları çözdü-
ğümüzde aslında bunun direkt İstanbul’a 
yansıyacağını biliyoruz. Bugün, bu yönüyle 
buradayız. Başkan’ımızı dinleyeceğiz. İhti-
yaçları konuşacağız, tespitlerimizi alacağız, 
öncelikleri dinleyeceğiz. Sonra oluşturdu-

ğumuz usul gereği hem Genel Sekreterimiz 
hem yardımcıları hem danışmanlarımızla 
beraber o notlar üzerinden Esenyurt’a ne 
yapabiliriz hususuyla ilgili bir raporu hem 
ben alacağım hem de Kemal Deniz Bozkurt 
Başkanı’ma göndereceğiz. Bunun üzerin-
den takipçisi olacaklar” diye konuştu. 
“ANLIK MÜDAHALELER İNSANLARIN HAYATI-
NI KOLAYLAŞTIRIR”

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bir başka çalışma modelimiz daha var. 

Geçenlerde 39 belediye başkanımızla bir 
araya geldik. Sohbetimizde, parti ayrımı 
yapmaksızın bölgesel bir çalışma düzeni 
oluşturma kararı aldık. Örneğin; Beylik-
düzü, Esenyurt ve Avcılar bir hat oluşturu-
yor. Bu 3 ilçenin sorunlarının çok entegre 
olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunların, 
birbirini çok ilgilendiren anlık çözümler 

gerektirdiğini öngörüyoruz. Bu masalar, 
2-3 ayda bir toplanacak. Bunu bir rutine 
oturtacağız. Bu oluşumları İstanbul’da 
10 bölgede yapıyoruz. Bazen takip etmek, 
yorumlamak, paylaşmak inanın sorunların 
çözümünde en az yüzde 10 ile 20 arasında 
etkili. Bunu kendi belediyecilik tecrübem-
den biliyorum. Çok anlık bir müdahale bile 
insanların hayatını kolaylaştırıyor.”
“FAYDALI BİR 5 YIL YAŞATACAĞIZ”

İBB ile iletişimsizliği, Beylikdüzü Bele-
diye Başkanlığı döneminde en üst noktada 
yaşadığını belirten İmamoğlu, “Hiç ileti-
şim yoktu. Biz, bu iletişimsizliği ortadan 
kaldıracağız. Bu iletişim masasının çok 
faydalı olacağını şimdiden görüyorum. He-
pimize, İstanbul adına başarılar diliyorum. 
İnşallah verimli, faydalı bir 5 yılı ülkemize, 
şehrimizin 16 milyon insanına yaşatırız” 
dedi. “Esenyurt’un bir de mülteci ön yüzü 
var” tespiti yapan İmamoğlu, sözlerini 
şöyle tamamladı: 

“Esenyurt, mülteci sorununun en vahşi 
örneği. Tüm demografik ve mülteci sorun-
larını, sosyolojik gelişmeleri, problemleri 
birebir tespit edeceğimiz yer, laboratuvar 
gibi Esenyurt. Başka bir yere gitmenize 
gerek yok. Burayı çözdüysek, İstanbul’u 
çözdük demektir.” 

Heyet, İmamoğlu’nun değerlendirme-
lerinin ardından toplantı salonuna geçti. 
“Sorunlarımız nelerdir, bu sorunlara dair 
ürettiğimiz çözümler nelerdir, bunu nasıl 
yönetmeyi düşünüyoruz, sizinle beraber 
nasıl dayanışırız, bunları anlatacağız” 
diyen Bozkurt, slaytlar eşliğinde İmamoğlu 
ve kurmaylarına sunum yaptı. 
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Marmara depreminin gerçeği:
Hem bir görsel geçiştirme zemi-

nine oturtulamaz!
Hem de çağın öngördüğü yaptı-

rımları dışlayarak:
Birkaç siyasal sözle birkaç bildik 

ağızlar ile kapatılamaz!
Çünkü Marmara Depremi:
Ne hasar gören iki cami minare-

siyle birkaç hasarlı binadan…
Ne birkaç okulun hasar gören 

duvarlarından…
Ne de vatandaş, hangi boş alana 

kaçıp canını kurtarsın görsel çerçe-
vesinden ibarettir!

Çünkü Mar-
mara Depremi:

Ancak bir 
bilimsel yakla-
şımın ışığıyla 
aydınlanır!

Ancak bu 
aydınlanmaya 
sığınarak iş 
yapanlarla anla-
şılır!

Depreme 
karşı alınacak 
tüm önlemlerin 
ciddiyetinde:

İcraatları disipline ederek 
hızlandırması gereken mevzuat-
lar…

Bu mevzuatları yürürlüğe ko-
yarak, işbaşı yapması gereken bir 
yöneten siyaset…

İşin başından sonuna kadar da 
kamu adına sağlıklı bir denetim 
yapacak nice zihniyetler yer alma-
lıdır!

Tam da bunların yokluğundan 
olacak ki…

O depremden bu depreme geçen 
20 yılda:

Vatandaştan toplanan milyar-
larca Lira deprem vergisinin nereye 
ve nasıl harcandığı bilinmiyor!

Depreme karşı nerede neler ya-
pıldığının sonucuna varılamıyor!

Ne vatandaşa deprem konu-
sunda bilinçlendirme eğitimleri 
verildi!

Ne de o depremde hasar gören 
tüm yapılar hakkında işlemler 
yapıldı.

Çok yazı çok!
Çünkü o depremden bu dep-

reme bu ülkeye deprem üzerine 
değil:

Bir avuç çıkarcının geleceği üze-
rine plan ve de projeler yapıldı!

Yalan mı?
Bu ülkenin denizleri kıyı kıyı 

kimler için betonlaştırıldı?
Bu ülkenin dağları ve ormanla-

rı kimlerin altın arama iştahıyla 
kelleşti?

Bir yağmurda sel alan nice yer-
leşim merkezlerimize çare bulun-
mazken…

Sıkışan trafikte kriz geçiren 
vatandaşın haline çözüm bulun-
mazken…

Her yeşil alan bir beton binaya 
peşkeş çekilmişken…

Nehirleri ve gölleri çıkarcılar 
yüzünden kuruyan…

Denizleri, ancak bir utanç mik-
tarı kadar balık taşıyan ülkemde:

Sahi, o depremden bu depreme, 
hiç depreme dair elle tutulacak bir 
şey yapıldı mı?

HAYIR.
Görünen ülkeye kılavuza ne 

gerek?
Çünkü son yıllarımız: 
Ya gerçeklerin sonbahar rüzgâ-

rıyla savrulduğu…
Ya demagojilerin yüksek bir 

hızla yol aldığı…
Ya da her ahkâm kesenin, 

kestiği ahkâmla aynı yerde kaldığı 
yıllardır.

Tıpkı o depremden bu depreme, 
boşa geçen 20 yıl gibi.

Tıpkı o depremden bu depreme, 
daha da geriye giden 20 yıl gibi...

Hem de depreme dair bir arpa 
boyu yol alınmayan yıllar gibi…

Varılan noktada:
Tüm yurttaşlarımızın can ve 

mal güvenliği…  
20 yıl önceki 17 Ağustos 1999 

Depreminden daha geride…
Bir avuç köşe dönücünün ülke 

arazisine yaptığı ihanetler daha 
ileridedir!

Oysa o depremden çıkarılan 
derslerle bu depreme hazır olmalıy-
dı ülkem!

Oysa o deprem bu depremin 
aynası…

Oysa o deprem bu depremin 
hayat güvencesi olmalıydı!

Sonuç: Elbette ki büyük bir 
zaman kaybı!

Büyük bir hayal kırıklığıdır!
Anlaşılan o ki, böyle gelmiş 

böyle gidecek gibi…
Bir sonraki depremde, bu dep-

remden bile geride olacağız gibi!
ASLINDA BİR ÜLKE İÇİN GER-

ÇEK DEPREM:
DOĞADAN DEĞİL… 
DOĞRULARI GÖRMEYENLER-

DEN GELİR!

ÜLKENİN GERÇEK  
DEPREMİ

Hasan 
TUFAN

GERÇEKLER

tufanmedya@gmail.comİmamoğlu: Esenyurt’u çözdüysek, 
İSTANBUL’U ÇÖZDÜK DEMEKTİR

Yazar Alev Alatlı: Sistem Öğretmeni, 
Öğretmen Sistemi Yetiştiriyor

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, 
SETA Vakfı ve Turkuvaz yayınları 

katkılarıyla ‘’İstanbul’u okuyo-
rum’’ projesi kapsamında Başak-
şehir’de bir etkinlik gerçekleşti. 

Programa Türk edebiyatına 
yaptığı önemli katkılar nede-

niyle Cumhurbaşkanlığı Kültür 
Ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık 

görülen yazar Alev Alatlı’nın 
yanı sıra  İl Milli Eğitim Müdürü 

Levent Yazıcı, Başakşehir Kay-
makamı Uğur Turan, Başakşehir 

Belediye Başkan Vekili Ahmet 
Melik ve öğretmenler katıldı.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merke-
zi’nde gerçekleşen programda katılımcılara 
Başakşehir Belediyesi tarafından Alev Alat-
lı'nın "Fesüphanallah" ve "Hafazanallah" 
kitapları hediye edildi. Etkinlik ‘’İstanbul’u 
Okuyorum’’ projesi tanıtım ve Alev Alat-
lı’nın hayatına dair videoların izlenmesiyle 
başladı.
BU PROJE KİTAP OKUMA ORANINI ARTTI-
RAN BİR HAREKETE DÖNÜŞECEK

’Düşünce dünyamızın önemli ismi 
Alev Alatlı’yı ağırlamaktan ve İstanbul’u 
okuyorum projesinin tanıtımını yapmak-
tan mutluluk duyduğundan bahseden 
Başakşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet 
Melik, ‘Kitaplar, Dünya üzerindeki en 
değerli varlık olan insana bilmediklerini 
öğretmektedir. Kutsal kitabımızın ilk aye-
tinde peygamberimize vahiy olan ‘’Oku’’ 
ilahi emride bunun kanıtı ve biz insanlara 
apaçık bir mesajıdır. İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz tarafından başlatılan 
‘İstanbul’u okuyorum’ projesi öğrencile-
rimizin kitap okumasına vesile olacaktır. 
İnanıyorum ki bu proje, ülkemizdeki kitap 
okuma oranını İstanbul’dan başlayarak art-
tıran bir harekete dönüştürecektir ‘’ dedi.
SEVGİNİN OLMADIĞI YERDE ÜRETİM OLMAZ

Daha önce çalıştığımız yerlere gönül 

huzuru içinde gidebiliyoruz çünkü gönülle-
re dokunmaya çalışıyoruz diyen Başakşehir 
Kaymakamı Uğur Turan, ‘’Sevginin olma-
dığı yerde üretim olmaz diyoruz. Ülkemiz, 
bayrağımız, değerlerimiz mevzu bahis 
olduğunda, öğretmen ve eğiten olduğunda 
onun önünde hürmetle eğilen bir terbiyeyle 
büyüdüm. Başakşehir Belediye Başkanı 
Yasin Kartoğlu’nun ve ekibinin ‘’İstanbul’u 
okuyorum’’ projesine bu kadar iltifat et-
mesi ve destek vermesi elbette bir öğret-
men çocuğu olan beni onurlandırıyor ve 
sorumluluğumu arttırıyor. Projenin bütün 
paydaşlarına bu projenin hayırlı olmasını 
dilerken, Alev hocam iyiki varsınız, Allah 
eksikliğinizi göstermesin diyor, hepinizi 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum’’ dedi.
SİSTEM ÖĞRETMENİ, ÖĞRETMEN SİSTEMİ 
YETİŞTİRİYOR

İlkokul öğretmeni kendi ahlaki değerle-
rini bence bir kağıda yazıp cebinde taşımalı 
diyen Yazar Alev Alatlı, ‘’ Siz mahkeme 
katibi değilsiniz. Önünüzden çocuk geçiyor. 
Meslek yüksek okulu, üniversite tecrübesi 
olan biri olarak da konuşuyorum. Bu bir 
fabrika değil, önünüzden geçen şey insan. 
Teker teker her birinin elini tutmak gere-
kiyor. Aksi takdirde dünyanın en büyük 
dolandırıcısısınız haberiniz olsun. Öğrenci 
dolandırmak diye bir şey var. Bu insanları 

alıyorsunuz, 'Ben sana öğreteceğim' diyor-
sunuz ama öğretmiyorsunuz. Öğretmenler 
top sizde. Sistemin öğretmeni, öğretmenin 
sistemi yetiştirdiği kısır döngüyü görmeniz 
ve kırmanız gerekiyor ki vasatistan’dan 
kurtulalım. Gelişmek için siyasilerin iki 
dudağının arasına bakmak zorunda deği-
liz. Dünya çok değişti, internet var, bilgiye 
ulaşmak artık çok daha kolay. Öğretmen-
ler olarak sizin ne yapıp edip sistemin 
dışından öğrenmeniz ve nerede bozukluk 
var onu görmeniz gerekiyor. Kimsenin 
izin vermesini beklemeyin, siz alın" diye 
vurguladı.
CUMHURBAŞKANININ DANIŞMANLARI 
KENDİSİNE DOĞRU BİLGİ VERMİYOR

Bir öğretmenin kendisine, ‘’Standart-
ların dışına çıkmak zor, yalnız kalıyoruz. 
Sistem buna müsaade etmiyor’’ demesi 
üzerine yazar Alev Alatlı, ‘’Biz Türklerin bir 
zaafiyetininde tek başına kalmaktan kork-
mak olduğunu bilin, ödümüz patlar. Sayın 
Cumhurbaşkanı bugün bir kadar saldırıya 
uğrar, saldırıların nedenlerinin en önem-
lilerinden bir taneside danışmanlarının 
kendisine doğru bilgi vermemesidir. Çamur 
atmak kolaydır. Niye diye soracaksınız? Tek 
başıma kalırım, herkes aynı fikirde değil 
noktasını yırtmamız gerekiyor. Öğret-
menler, siz çok gençsiniz, çocuklara bunu 

öğretebilirsiniz. Yalnız kalırsanız incileriniz 
dökülmez. Saçma sapan isteklerden bah-
setmiyorum ahlaki değerler, standartlar 
içinde haklı doğru ve bilimsel olduğunuz 
yerlerde bunu söyleyeceksiniz’’ dedi.
KADIN CİNAYETLERİNDEN BİLE SİZ SORUM-
LUSUNUZ

Öğretmenlerin gelecek kuşakları iyi 
yetiştirmek için ilk önce kendilerini eğitme-
si gerektiğini anlatan Alev Alatlı, "Kadın 
cinayetlerinden bile siz sorumlusunuz. 
Çünkü erkek çocuklarına güçlü ve onurlu 
olduklarını hissettirmenin yolu cinayetten 
başka bir şey olmalı. Bu da öğretmenden ve 
aileden geçecek. Farkındaysanız size özgür-
lük ve demokrasi öneriyorum. Demokrasi 
sadece oy atmakla olmuyor. Önce kendinize 
demokrat olun, otosansürü bırakıp konuş-
maya başlayın. Kendi kendinize konuşun. 
'Ben neyim, ne değilim, eksiğim gediğim. 
Oyun oynamayın. Kendinizin ne olduğuna 
karar verin, ona göre kendinizi iyileştirecek 
yolların neler olduğuna karar verin. Onun 
üstüne gidin ve gerekeni, isteklerinizi ille 
de söyleyin. Mağduriyet kartınıda insanı 
bayıltacak kadar çok oynamayın’’ diye 
söyledi.

n Tolga ÖZDEMİR – KENT YAŞAM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe başkanlarıyla toplanarak projeler ve ilçelerin sorunları hak-
kında bilgi alıyor. Bu bağlamda gerçekleştirdiği ziyaretlerden biri de Esenyurt Belediyesi’ne oldu.
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İstanbul Silivri açıklarında 
gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki 
deprem sonrasında yaşanılanlar 
gösterdi ki İstanbul halkı deprem-
de nasıl davranması gerektiğini 
bilmiyor. Deprem konteynerları 
hakkında bilgi sahibi olan da 
yok, deprem çantası hazırlamayı 
bilen de! Ayrıca artçı depremlerin 
tedirgin ettiği bu dönemde bir 
sorunda deprem toplanma alanları. 
Peki, İstanbul büyük bir felakete ne 
kadar hazır?

NE ZAMAN BİLMİYORUZ  
AMA SONA YAKLAŞIYORUZ

İstanbulluları korkutan deprem 
sonrasında 200’ün üzerinde artçı 
deprem kaydettiklerini açıklayan 
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Özener,  ''Öncelikle Tür-
kiye'nin deprem ülkesi olduğunu 
kabul etmemiz lazım. Bu gerçeği 
kabul ederken psikolojimizi de 
bozmamız gerekiyor. Bilemediğimiz 
tek şey depremin zamanı. Enerji 
birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru 
yaklaşıyoruz ama ne zaman ola-
cağını bilmemiz mümkün değil. 
Şu saatte olacak şu gün olacak gibi 
konuları vatandaşlarımız günde-
minden çıkarıp deprem bilincinde 
yaşaması gerekiyor. Git gide o sona 
yaklaştığımızı söyleyebilirim ama 
zaman vermemiz mümkün değil'' 
diye belirtti.
DEPREM İSTANBUL’DA KENDİSİNİ 
HATIRLATTI

Gözler olası bir depremde, açık 
tutulması gereken yollardan tutun, 
toplanma alanları, iletişim ağı gibi 
önemli noktalara çevrildi. 1999'daki 
depremden sonra dönemin hükü-
meti, deprem hasarının giderile-
bilmesi için tüm vatandaşlardan 
toplanacak bir deprem vergisi 
çıkarmıştı.Önce geçici olan, sonra 

kalıcı hale getirilen deprem vergisi 
kapsamında 2019 yılına kadar  66 
milyar 143 milyon lira toplandığı 
açıklandı. Toplanan bu paralara ne 
olduğu hala bilinmiyor...
VATANDAŞ SORUYOR DEPREM  
VERGİLERİNE NE OLDU?

1999 depremiyle hayatımıza gi-
ren ve ‘geçici’ olduğu söylenen ‘özel 
iletişim vergisi’ daha sonra kalıcı 
olarak hayatımızda kaldı. Senelerce 
bu vergiyi ödedik ve ödemeye devam 
ediyoruz. Bu paralar ne amaçla 
kullanıldı?

Yaşanan 5,8’lik İstanbul depre-
minden sonra insanların iletişime 
en çok ihtiyaç duyduğu bir anda 
ailesiyle, sevdikleriyle iletişim kura-
maması tepkilere yol açtı. Özellikle 
17 Ağustos 1999 İstanbul depre-
minden sonra, ulaşım altyapısını 
güçlendirmek için toplanmaya baş-
lanan Özel İletişim Vergisi'nin ne-
reye, nasıl kullanıldığını vatandaş 
sorgulamaya başladı. Günümüze 
kadar toplam 66 milyar TL’yi geçen 
vergiye rağmen GSM operatörlerinin 
çökmesi ağır bir dille eleştirildi.
ŞİMŞEK: DUBLE YOL YAPTIK
UNAKITAN: MİLLETİ  
ALDATMANIN ALEMİ YOK

AK Parti hükümetinin eski Mali-
ye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem 
paralarının duble yollara harcandı-
ğını açıklamıştı. AK Parti hüküme-
tinin geçmiş Maliye Bakanlarından 
Kemal Unakıtan da, “Bu vergiler 
deprem için getirilmiş olsa, alınır 
biterdi. Bütçenin ihtiyacı olduğu 
için toplandı, milleti aldatmanın 
alemi yok” demişti.

KILIÇDAROĞLU: “NEREYE GİTTİ O 
DEPREM VERGİLERİ?”

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, AKOM’da İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ile birlikte açıklama yap-
tı. Kılıçdaroğlu, depreme hazırlık 
konusunda iktidarı eleştirirken, 
toplanan deprem vergilerini sordu. 

17 Ağustos 1999’da önemli bir 
deprem yaşadığımızı söyleyen Kılıç-
daroğlu, “20 bine yakın yurttaşımız 
hayatını kaybetti. 30 bine yakın ya-
ralımız vardı. Dönemin Başbakanı, 
Allah rahmet eylesin, Bülent Ecevit 
Karayoluyla İstanbul’a ulaşamadı. 
Büyük bir acıydı. Türkiye seferber 
oldu. Dünyadan pek çok yardımlar 
geldi. Deprem vergileriyle, yasalar 
çıktı. Vatandaşlar gönüllü olarak 
vergilerini ödedi. Yaralar sarıla-
caktı. İstanbul başta olmak üzere 
deprem riski olan bütün bölgeler 
dayanıklı hale getirilecekti. Şim-
di şu soruyu sormaktan kendimi 
alamıyorum. Nereye gitti o deprem 
vergileri? Devleti yöneten insanların 
geleceği görmesi lazım değil mi? 
Nereye gitti bu paralar?” sorusunu 
yöneltti.

TOPLANMA ALANLARI AZALDI
İstanbul Kent Savunması ve Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB), Marmara Denizi merkez-
li 5,8 büyüklüğündeki deprem son-
rası yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 
1999 Gölcük Depremi sonrası 496 
olan deprem toplanma alanlarının 
sayısının 77’ye düştüğü belirtildi. 
Platform İstanbul'da başta deprem 
olmak üzere afetlere karşı toplanma 
alanlarının belirlenmesi gerekti-
ğini ve daha geç olmadan mahalle 
mahalle örgütlenme başlatılması 
gerektiğini ifade etti.

İBB VE 39 İLÇE BELEDİYESİNİN 
SORUMLULUĞUNDADIR

Bu konuyla ilgili bir açıklama ise 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan 
geldi. İmamoğlu, deprem toplanma 
alanları için şunları söyledi: “1999 
depreminden sonra toplanma alanı 
çalışması yapılmış. 470 civarında 
büyük toplanma alanı belirlenmiş. 
O dönemde topluma açıklanmış. 
Örneğin, geçmişte Ali Sami Yen Sta-
dı ve çevresi gibi. Bu büyük alanlar, 
Ali Sami Yen Stadı’nda olduğu gibi 
bir binaya, yapıya dönüşmüştür. 
Bunun gibi dönüşümlerden dolayı 
bu büyük toplanma alanlarından sa-

dece 77’si kalmıştır. Sadece 20 yılda. 
AFAD’ın tespit ettiği acil toplanma 
alanlarının sayısının 2 bin 859 
olduğu bilgisi veriliyor. Bu toplanma 
alanları ile ilgili de bizim yapmış 
olduğumuz tespitler, ne yazık ki 
bu alanların birçoğunun deprem 
toplanma alanı tanımına uygun 
olmadığı yönündedir.  200-300 met-
rekare alanlar şeklinde tanımlanmış 
177 adet yer var. 715 adedi de 1000 
metrekarenin altında. Bu alanların 
bir kısmı da deprem toplanma alanı 
olma hüviyetine sahip özelliklerde 
değildir. İstanbul’da deprem toplan-
ma alanları konusunda karnemiz 
biraz zayıf. Bu sorumluluk, İBB ve 
39 ilçe belediyesinin sorumlulu-
ğundadır. Kafamızı kuma gömecek 
durumda değiliz. Bu sorunun siyasi 
partisi olmaz.”

EN BİLİNEN TOPLANMA ALANLARI
Taksim Gezi Parkı, Beşiktaş 

Maçka Demokrasi Parkı, Fındıklı, 
Şair Nedim, Abbasağa, Balmumcu, 
Bebek Aşiyan Parkı, Ulus Parkı, 
Yıldız Parkı, Fatih Gülhane Parkı, 
Sarıyer’de Emirgan Parkı, Kadıköy 
Göztepe, Moda ve Özgürlük Parkları, 
Bahçeşehir Park Gölet, Kartal Dra-
gos sahili, Çekmeköy Doğa Parkı, 
Bakırköy Botanik Parkı, Kâğıthane 
Hasbahçe Mesire Alanı, Avcılar 
Denizköşkler Sahil Parkı, Ataşe-
hir Mehmet Akif Ersoy Parkı, Şişli 
75.yıl Çocuk Parkı Eyüp Mostar Par-
kı ile Rami Kışlası olarak belirlendi.

AVM ve RESİDENCE  
OLAN TOPLANMA ALANLARI

Kentsel dönüşümün rant odaklı 
yapıldığını, deprem odaklı olmadı-
ğını gözler önüne seren ise, top-
lamda 496 olan deprem toplanma 
alanlarının AVM ya da toplu konuta 
dönüştürülmesi oldu. Bu dönüşüm-
leri yaşayan bazı alanlar ise şöyle 
sıralandı:

“Anthill Residence (Şişli), Zorlu 
AVM (Zincirlikuyu), Starcity Outlet 
Center (Bahçelievler),Kapatılan 
Zaman Gazetesi Binası(Bahçeliev-
ler), Ağaoğlu MyCity (Bahçeliev-
ler), Meydan AVM (Bahçelievler), 
Sahilpark Veliefendi (Zeytinburnu), 
Onaltı Dokuz (Zeytinburnu), Ora 
AVM (Bayrampaşa), Kiptaş Tuzla 2-3 
Etap Konutları (Tuzla), DAP Royal 
Center (Maltepe), Kemerpark Evleri 
(Esenler), Çınar Olimpia Park Sitesi 
(Bağcılar), Ataköy Konakları (Ba-
kırköy), Capacity AVM (Bakırköy), 
Selenium Plaza (Beşiktaş), Taş Yapı 
(Kadıköy), Akasya AVM (Acıbadem)’’
CUMHURBAŞKANI 10 BİNDEN 
FAZLA, AFAD İSE 2354 DEDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin 
(AFAD) verilerine göre İstanbul için-
de 2354 toplanma 
alanı bulunduğu 
belirlenirken, Cum-
hurbaşkanı Erdo-
ğan ise bu konuyla 
ilgili yaptığı açıkla-
mada “İstanbul'da 
AFAD'ın bırakın 
yüzlerce, binlerce, 
on binlerce şu anda 
ilan edilmiş top-
lanma alanları söz 
konusudur. Öyle 
toplanma alanları 
vardır ki bugün 
toplanma alanıdır 

ama yarın il veya ilçe planlarında 
yapılan değişiklikle belki sahipleri 
orayı farklı şekilde değerlendirir, 
onun yerine daha farklı yerde bir 
başka toplanma alanına da AFAD 
ilan edebilir. Yani bunların hepsi 
değişkendir” dedi.

DEPREM DEĞİL  
ACİL TOPLANMA ALANI

Konuyla ilgili konuşan TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Nusret Suna, AFAD 
verilerindeki toplanma alanlarının 
büyük bir kısmının nitelik bakımın-
dan ‘toplanma alanı’ sayılamayaca-
ğını belirterek,  “1999-2003 yılları 
arasında Afet Acil Eylem Planı çer-
çevesinde kentte 496 afet toplanma 
alanı belirlemişti. Ancak bu toplan-
ma alanlarının sayısı 77’ye düştü. 
Kimi AVM’ye, otele, rezidansa 
dönüştü, kiminin üstünden köprü, 
yol geçti. Toplanma alanlarının 4’te 
3’ü yapılaşmaya açıldı. 2354 toplan-
ma alanı var deniyor. Minicik yerler, 
çocuk parkları, cami avluları, 10-15 
kişinin duracağı yerler toplanma 
alanı olarak belirlenmiş. Olmaz. Bu 
listedeki yerler ikamet edilecek alan 
değil. Konteyner ve çadır kentlerin 
kurulacağı, duş, ısınma gibi temel 
ihtiyaçların karşılanacağı büyük 
alanlar toplanma alanı olabilir ki bu 
sayı aslında 77‘dır. Bir diğer önemli 
konu da acil ulaşım yolları… İstan-
bul’da yaklaşık 500 acil ulaşım yolu 
var fakat büyük çoğunluğu İSPARK 
oldu. Depremin ardından yangınlar 
olacak, yaralılar olacak ve hastaneye 
ulaşım yolları açık olmalı’’ dedi.

MASTER PLAN  
YAPILDI AMA HAYATA GEÇMEDİ

TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret 
Suna, “ Aslında İstanbul için İBB yö-
netiminde 4 üniversitenin hazırladı-
ğı bir deprem master planı yapıldı. 
Ama bu rapor hayata geçmedi. Biz 
de mühendisler odası olarak destek 
verdik. Depreme karşı bilimsel çalış-
malar hazır fakat hayata geçmedi” 
uyarısında bulundu.

DEPREM KONTEYNERLA-
RI SOYULDU

1999 depremi sonra-
sında İstanbul Valiliği 
Afet yönetim merkezi 
tarafından şehrin çeşitli 
bölgelerine yerleştirilen 
960 adet turuncu deprem 
konteyneri zaman içeri-
sinde hırsızların hedefi 
haline geldi. Yerleri 
değiştirilerek, yenile-
nen konteynerin sayısı 
ise şuanda 499 olarak 

belirtiliyor. İçinde deprem sonrasın-
da oluşacak acil durum esnasında 
vatandaşların kullanması için 39 
adet malzeme bulunan konteyneri 
kapalı olarak tutuluyor. Lakin bu 
konuda bir bilgilendirme olmama-
sından dolayı birçok vatandaş nasıl 
açıp, kullanabileceği konusunda bir 
fikre sahip değil.
ACİL ULAŞIM YOLLARI BİLİNÇSİZLİĞİ 
MAHÇUP EDECEK

Yaşanılacak büyük bir deprem 
sonrası mutlaka açık tutulması ge-
reken 562 adet afet acil ulaşım yolu 
mevcut. Bu caddelerin açık tutula-
rak, ulaşımın aksamaması, yardım-
ların büyük bir afet esnasında daha 
kolay ulaşması planlanmış. Ama ge-
lin görün ki park yasağı bulunan bu 
caddeler üzerinde, birçok araç park 
ederek, yolları kapamış vaziyette.
BİNA TESTİNE  
TALEPLER YOĞUNLAŞTI

Depremin ardından kiralık ve 
satılık evlerin ilanlarına özellikle 
eklenmeye başlanan ‘’Depreme 
Dayanıklı Ev’’ tamlaması dikkatleri 
üzerine çekti. Çevre Ve Şehircilik 
Bakanlığından alınan bilgilere göre 
riskli yapı bina kontrolü yapılma-
sını isteyen kişilerin sayıları rekor 
oranda arttı. Bina testi yaptırmak 
isteyen vatandaşların sayısının 
2(iki) bini aştığı öğrenildi. Ayrıca 
Avcılar’da 3 bloklu 30 daireli olmak 
üzere 2 mühürlü bina bulunurken, 
Avcılar Belediyesi bünyesinde oluş-
turulan koordinasyon merkezine 
binalarının durumunun incelenme-
si için başvuru yağdı.

n Tolga ÖZDEMİR- Senay GÜN-
CAVAR BADUR – KENT YAŞAM

Beklenen olası Marmara Depremi öncesi hükümetin açıklaması farklı, İBB’nin açıklaması farklı olun-
ca, kafalar karıştı. Uzmanlar ise uyarıyor, ‘’Önlem alınmaz ise İstanbul’da yaşanacak ve büyük yıkım 
yaratacak bir deprem Türkiye’nin bağımsızlığını tehlikeye atar. Ekonominin ve istihdamın merkezi 

olan İstanbul Türkiye’yi besler ama Türkiye İstanbul’u beslemekte yetersiz kalır” deniyor. Deprem ku-
şağında bir coğrafyada yaşadığımızı kimse inkâr etmiyor. 1999'da yaşadığımız iki deprem ve yaşanan 

acılar hâlâ gözyaşlarını akıtıyor ve o günden bugüne sorulan tek soru var: Depreme hazır mıyız? 

1. Çadır (Aracınız yoksa  
çok işinize yarayacaktır)

Deprem sonrası eve girmeye 
çekinirseniz çadır kurtarıcınız 
olacaktır. Arabanız varsa çadıra 
ihtiyacınız olmayabilir.
2. Battaniye

Kış mevsiminde gerçekleşe-
bilecek bir deprem, sizi pijama-
larınızla yakalar ise dışarıda sizi 
sıcak tutacak bir şeyler gerekir.
3. Giysi

Bir önceki maddede bahset-
tiğimiz gibi pijamalarınız ile 
yakalanırsanız, üzerinize kalın 
bir şeyler giymeniz gerekebilir.
4. Bolca Su

Hava sıcak veya soğuk olsun 
sizi hayatta tutabilecek en önem-
li şey, sudur.
5. İlaç

Özellikle sürekli kullandığınız 
ilaçlarınız var ise mutlaka yedek 
kutuları çantanızda bulundurma-
lısınız.
6. Konserve

En kötü durumu düşünmeli, 
yemek bulamadığınız bir anda 
aç kalmamanız için konserve 
yiyecekleri mutlaka çantanızda 
bulundurmalısınız.
7. Çakmak

Ateş yakmanız veya farklı 
sebeplerden ötürü ateşe ihtiyaç 
duyarsanız çakmak veya kibrit 
mutlaka çantanızda olsun.
8. Düdük

Sesinizi duyurmak için, sesini-
zin yetmediği anlarda düdük size 
çok yardımcı olacaktır.

DEPREM  
ÇANTASINDA 
BULUNMASI  

GEREKENLER NE?

İstanbul Çökerse 
Türkiye Çöker

Kandilli 
Rasathanesi 
Müdürü 
Prof. Dr. Haluk 
Özener

CHP Genel 
Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan

TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası 

İstanbul Şube Başkanı 
Nusret Suna
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Kadınların gidip kendilerine eş seçe-
bilecekleri bir dükkan açılmış.

Mağaza beş katlıdır ve her üst kata 
çıkıldıkça erkeklerin nitelikleri de yük-
selmektedir.

Mağazada sadece tek bir kural 
geçerlidir.

Herhangi bir katın kapısından içeri 
giren kadın, o kattan alışveriş etmek 
zorundadır ve eğer bir üst kata çıkmak 
isterse, tekrar aşağı katlara inemez.

Bir gün bir grup 
kız arkadaş, kendi-
lerine erkek arkadaş 
seçmek için mağaza-
ya giderler.

Ve birinci katın 
kapısında şunlar 
yazılıdır:

“Bu kattaki er-
keklerin çalışacak bir 
işleri var ve çocukları 
da çok severler.”

Kızlar yazılanları okur ve 
şöyle derler:

“Eh, hiç yoktan iyidir ama bir de üst 
kata bakalım.”

İkinci kata çıkarlar ve kapıda yazı-
lanlar:

“Buradaki erkeklerin iyi bir işleri 
var, çocukları severler ve son derece 
yakışıklıdırlar.”

Kızlar yazılanları okur ve şöyle 
derler:

“Hımm, hiç fena değil ama acaba bir 
süt katta ne var?”

Kızlar üçüncü kata çıkarlar ve kapı-
da yazılanlar:

“Buradaki erkeklerin çok iyi birer 
işleri var, çocukları severler, son derece 
yakışıklıdırlar ve ev işlerine de yardım 
ederler.”

Kızlar yazılanları okurlar ve şöyle 
derler:

“Aman Tanrım, çok etkileyici ama 
yukarıda başka katlarda var.”

Kızlar dördüncü kata çıkarlar ve 
kapıda yazılanlar:

“Buradaki erkeklerin işleri çok iyi, 
çocukları çok severler, gayet yakışıklı 
olup ev işlerine yardım  ederler ve ayrı-
ca son derece romantiktirler.”

Kızlar yazılanları okurlar ve şöyle 
derler:

“İnanılmaz! Bir üst katta bizi neyin 
beklediğini bir düşünün!”

Ve hep birlikte koşar adım bir kat 
daha çıkarlar....

Beşinci katın kapısında şöyle yaz-
maktadır:

“Bu kat boştur ve sadece kadınları 
memnun etmenin ne kadar zor olduğunu 
kanıtlamak için konmuştur.

Çıkış soldadır. Umarız inerken mer-
divenlerden yuvarlanırsınız.”

Eş Bulma

Mustafa 
ÇIFCI

AŞK YAZARI

Etkinlik süresince 25 ülkeden 200 den fazla konuşmacı ve 3 
binden fazla katılımcı ile gerçekleşen forumda; teknik geziler, 
sergiler, canlı performans ve şehir oyunuyla katılımcılara 
zengin bir program içeriği sunuldu. İki yılda bir, uluslararası 
düzeyde yapılması planlanan kent forumunda ayrıca, BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, kentsel 
hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımların bir 
arada değerlendirilmesi hedeflendi.

Oturumda yaptığı konuşmasında, kentlerin canlı birer or-
ganizma gibi çalıştığını belirten Çalık, “Kentler de canlılar gibi 
gelişir, değişir ve dönüşür. Bu sürekli değişim ve dönüşüm hali 
aslında çevresel etkilerle de karşı karşıya gelen kentleri tıpkı 
canlılar gibi kendini dayanıklı olmaya sevk eder. İnsan haya-
tında olduğu gibi kentlerde de çıkmazlar, sorunlar, felaketler, 
yıkımlar ve trajediler yaşanabilir” ifadelerine yer verdi.
“BIZ YEREL YÖNETICILER KAPSAYICI OLMAK ZORUNDAYIZ”

Konuşmasının devamında kentsel dayanıklılığa ve deprem 
felaketine de değinen Çalık; “Dayanıklı bir kent oluşturmak 
için biz yerel yöneticiler kapsayıcı olmak zorundayız. Yan 
yana durabilme halinin, aidiyetin, müşterek ve mülkiyet 
kavramlarının tekrar sorgulandığı ve tartışıldığı bir ortamda 
İstanbul’un çok önemli bir gerçeği depremle karşı karşıyayız. 
Deprem aslında fiziksel dokuda ciddi hasarlara yol açıyor ve 
kentsel sistemde de aksamalar yaşıyoruz ve neticesinde can ve 

mal kayıpları yaşıyor kentlerimiz. Yangın, kaos ve panik orta-
mı oluşuyor. Kentsel dayanıklılığı yerel yönetimlerin birinci 
felsefesi olarak önlerine almaları ve önemsemeleri gerektiğini 
düşünüyorum. İstanbul gerçekten bizim huzurla yaşamak 
istediğimiz bir kent. Ama malesef İstanbul’u koruyamadık. 
Türkiye’nin dört bir tarafını koruyamadığımız gibi İstanbul’u 
da koruyamadık.” dedi.
“ISTANBUL’UN NEFESI HALINE GELSIN ISTIYORUZ”

Beylikdüzü’nü İstanbul’dan bağımsız düşünmediğini ve 
Beylikdüzü’ndeki projeleri gerçekleştirdiği sunumla anlatan 
Çalık; “Beylikdüzü yaklaşık 3 bin 852 hektarlık bir büyüklüğe 
sahip ve 12.4 kilometrelik değerli kıyı bandına sahip. Biz yeni 
dönemde Beylikdüzü’nü İstanbul’un nefesi haline getirmek 
için bir hedef koyduk ve İstanbul’un nefesi haline gelsin iste-
dik. Çünkü biz insanımızın nefes alabildiği planlı kentleşmeyi 
çok önemsiyoruz. Bunun için en önemli ihtiyacımızın bütün 
faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi toparlayabileceğimiz, 
kentsel dayanıklılık birimi olduğunu biliyor ve bu birimi ha-
yata geçirmek için adımlar attığımızı ifade etmek istiyorum. 
Beylikdüzü’nde projelerimizi çevre, eğitim, toplum, ulaşım ve 
kültür başlıkları altında toparladık. Bunların tamamını mas-
ter planımızda belirledik. Hangi yıl nerede, nasıl bir yatırım 
olacağını Beylikdüzü Belediyesi olarak biliyoruz.” şeklinde 
konuştu. n Senay GÜNCAVAR BADUR-Kent Yaşam

Ataşehir ve Monheim gençlik senfoni 
orkestraları 30 Eylül Pazartesi günü 
İstanbul Almanya Başkonsolosluğu’n-
da muhteşem bir konser verdi.

İki kentin gençlik senfoni orkestralarının 
verdiği konser; barış, dostluk ve işbirliği adına 
renkli görüntülere sahne oldu.

Konseri Almanya Federal Cumhuriyeti İs-
tanbul Başkonsolosu Daimi Vekili Stefan Graf, 
İstanbul Başkonsolosluğu Kültür ve Basın Bö-
lümü Başkanı Meik Clemens Laufer, Monheim 
Belediye Başkanı Daniel Zimmerman, Ataşehir 
Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, Ataşehir 
Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse ile 
gençlerin aileleri izledi.

Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Or-
kestrası ile Monheim Otto-Hahn-Gymnasium 
Gençlik Senfoni Orkestrası, hazırlamış olduk-
ları özel repertuvarla katılımcılara unutulmaz 
bir gece yaşattı.

İki ülkenin gençlik orkestrası, dinleyicilere 
Şefler Baran Aytaç ve Oliver Drechsel yöneti-
minde, Beethoven’dan Mozart’a, Johann Stra-
uss’tan Alexander Borodin’ye kadar uzanan 
geniş bir yelpazede klasik müziğin en güzel 
örneklerini sundular.

Konsere Johann Strauss’tan Radetzky 
Marşı ile başlayan Gençlik Senfoni Orkest-
raları konserin devamında; Ludwig Van 
Beethoven’ın 1800 yılında yazdığı 28 dakikalık 
“Senfoni No. 1” adlı eserinin ilk bölümü olan 
“Adagio molto-Allegro con brio”, Alexander 
Borodin’den “Eine Steppenskizze aus Mittlela-
sien”, Leroy Adrerson’dan “The Typewriter”, 
Wolfgang A. Mozart’tan “Rondo Alla Turca” 
adlı klasik eserlerle devam edildi.

Konser Alman asıllı Fransız besteci Jacques 
Offenbach’ın “Can-Can” adlı klasik eseri ile 
sona erdi. Gurur ve mutluluk dolu anlara sah-
ne olan konserin sonunda genç müzisyenler, 
dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Konser öncesi konuşma yapan Almanya 
Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu 
Daimi Vekili Stefan Graf, “Öğrenci değişim 
projeleriyle iki ülke gençlerinin yaklaşmalarını 
iki ülke arasında köprülerinin kurulmasına 
vesile olması açısından çok değerli buluyorum. 
Yaklaşık 150 yıldan beri Türk-Alman dostlu-
ğu ayakta ve kolay kolayda yıkılmayacak. Bu 
güçlü bağı kurduğumuz için bu akşam bir kez 
daha gururluyuz. Bu yetenekli gençlerimiz ül-
kelerinin aydınlık yarınları olacaklar ve iki ülke 
arasında sanatla, müzikle köprüler kurmaya 
devam edecekler” dedi.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami 
Yılmaz ise konseri gurur ve mutlulukla dinle-
diğini belirterek şunları söyledi: “Bu gece bize 
muhteşem bir konser sunan tüm gençlerimize 
ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 
Sanatla yetişen gençlerin ortaya koyduğu bu 
büyük başarı aynı zamanda gençleri birbirine 
bağlıyor. Gençler birbirlerinin kültürlerini 
tanıma imkânı buluyor ve dostluk ilişkilerini 
geliştiriyor. Böylece gelecek için köprüler kurul-
maya devam ediyor”.
Müziğin birleştirici gücüne inanıyorum

Monheim Belediye Başkanı Daniel 
Zimmerman; “Ataşehirli ve Monheim’lı genç 
müzisyenler 21 Eylül’de Monheim’da sanatse-
verlerle bir araya gelmişti. Bugün ise İstanbul 
Almanya Başkonsolosluğu’nda gençlerimize 
bir kez daha bize yaşattıkları bu güzel gece için 
teşekkür ediyoruz. Müzik insanlığın ortak dili-
dir ve müziğin o müthiş birleştirici gücüne ina-
nıyorum. Bu güzel dostluğun daima sürmesini 
diliyor, iki ülkenin dostluk ve işbirliği Ataşehir 
ve Monheim arasında gelişmeye ve büyümeye 
devam edecek” dedi. n Kent Yaşam

İlçedeki çocukların ve gençlerin 
enerjilerini, becerilerini doğru yönde 
kullanmalarına olanak sağlayan ve 
böylelikle yeteneklerini keşfetmelerine 
imkan tanıyan Bilgi Evleri ve Gençlik 
Merkezleri’nin eğitim yılının başla-
masıyla ilgili olarak 13 Ekim tarihinde 
saat 14:00’de Yeşilpınar Bilgi Evi’nin 
bulunduğu Şerife Bacı Parkı’nda bir 
tören düzenlenecek.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz 
Köken’in katılımıyla düzenlenecek 
törenle başlayacak eğitimlerde, çocuk-
ların ve gençlerin kadim değerlerle olan 
ilişkilerini yeniden tesis etmeleri de 
sağlanıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyet gösteren Bilgi Evleri ve Gençlik 
Merkezleri’nde verilen eğitimlerin en 
önemli özelliği, eğitimde bilgiden çok 
öğrencinin kişiliğine, yeteneğine, he-
define öncelik verilmesi. Örgün eğitimi 
destekleyici hizmetlerle 5-25 yaş ara-
sındaki hedef kitlenin kişilik ve yetenek 
gelişimine odaklanılıyor.
11 BILGI EVI, 5 GENÇLIK MERKEZI, 3 BILI-
ŞIM AKADEMISI ve 2 SPOR KOMPLEKSI

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 11 
Bilgi Evi ve 5 Gençlik Merkezi olmak üze-

re toplam 16 merkezde eğitim veriliyor.
Ayrıca müdürlüğe bağlı hizmet 

veren merkezler arasında 2 spor komp-
leksi, 5 Hanımlar Spor Salonu ve 4 
Hanımlar Okul Salonu ile 11 merkez de 
bulunuyor.
Bilgi evleri, gençlik merkezleri,
Bilgi Evleri

1. Akşemsettin Bilgi Evi
2. Alibeyköy Bilgi Evi
3. Düğmeciler Bilgi Evi
4. Karadolap Bilgi Evi
5. Kemerburgaz Bilgi Evi
6. Nişanca Bilgi Evi
7. Silahtarağa Bilgi Evi
8. Şehit Musa Özalkan Rami Bilgi 

Evi
9. Güzeltepe Bilgi Evi
10. Yeşilpınar Bilgi Evi
11. Pirinççi Bilgi Evi
Gençlik Merkezleri
1. Eyüpsultan Gençlik Merkezi
2. Yeşilpınar Gençlik Merkezi
3. Güzeltepe Gençlik Merkezi
4. Pirinççi Gençlik Merkezi
5. Simurg Dil Evi
Bilişim Akademi
1. Drone Okulu
2. Robot Okulu
3. Ali Kuşçu Uzay Evi

Spor Tesisleri
1. Alibeyköy Spor Kompleksi
2. Şehit Osman Yumuk Spor Komp-

leksi
KAÇINCI SINIFLARA EĞITIM VERILIYOR?

Evde değerler eğitiminden 1-5’inci 
sınıflar yararlanırken bilgi evlerin-
den 4-8’inci, gençlik merkezlerinden 
9-12’inci sınıflar faydalanabiliyor.
63 BIN ÖĞRENCIYE EĞITIM VERILDI

Eyüpsultan Belediyesi bilgi evleri, 
gençlik merkezleri ve spor kompleksle-
rinde şimdiye kadar 63 bin 741 öğrenci-
ye eğitim verildi.
YENI DÖNEMDE  
YÜKSEK ORANDA TALEP VAR

Yeni eğitim yılında da bilgi evleri, 
gençlik merkezleri, Bilişim Akademi, 
Dil Evi ve Ali Kuşçu Uzay Evi ve spor 
komplekslerindeki eğitimlere katılım 
için çok sayıda başvuru yapıldı.

Gençlik merkezlerine bin 532 kişi, 
bilgi evlerine 3 bin 541 kişi, Bilişim Aka-
demi’ye 258 kişi, Dil Evi’ne 221 kişi, Ali 
Kuşçu Uzay Evi’ne ise 48 kişi başvuruda 
bulundu.

Ayrıca spor komplekslerinde halen 
bin 200 kişiye hizmet veriliyor.

n Kent YaşamBAKIRKÖY- Sağlık Bakanlığı’nın 4207 sayılı 
“Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi 
ve Kontrolü Hakkında Kanun Uygulamaları” 
kapsamındaki denetimleri kamuoyunun bilgisine 
sunmak amacıyla, ilçede yayın yapan basın men-
suplarını da denetimlere dâhil eden İlçe Sağlık 
Müdürü Dr. Bekir Turan “Tütün ürünlerinin tüke-
tilmesi, ülkemizde ne yazık ki yaygın bir alışkan-
lık ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur” dedi.
 HEM BILGI AKTARDILAR,  
HEM DE TALEPLERI DINLEDILER 

Bakırköy Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlü-
ğü, Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bakırköy Belediye-
si Zabıta Müdürlüğü’nden de birer yetkilinin ka-
tıldığı , ‘Dumansız Hava Sahası' denetim heyeti, 
sigaranın sağlığa zararlarıyla ilgili vatandaşlara 
ve işletme sahiplerine bilgi aktarırken, işletme 
sahiplerinin konuyla ilgili taleplerini de dinle-
di. Kurallara uyarak kapalı mekânlarda sigara 
içilmesine izin vermeyen esnafa teşekkür eden 
İlçe Sağlık Müdürü Turan, denetimlerin devam 
edeceğini ifade ederek, vatandaşların da sağlıklı 
yaşam için sigaradan uzak durmalarını tavsiye 
etti. 4207 sayılı kanunun hem işletmeye, hem de 
tütün yasağını ihlal eden şahsa uygulanan kanun 
maddesine göre, 2 işletmede ihlal tespit edilirken, 
sigara içen 5 kişiye de ceza yazıldı. Sağlık Müdürü 
Turan, vatandaşların 4207 sayılı Kanun hükümle-
rinin ihlallerine yönelik ihbar ve şikâyet çağrılarını 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı ALO 184’e, sigarayı 
bırakmak isteyen vatandaşların ise ALO 171 destek 
hattını arayarak bildirmelerini istedi

n Selvi Sarıtaç / Mahmut Erdinç / Kent Yaşam

Yaşam Medya Grubu merkezinin bulunduğu 
Küçükçekmece’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan`ın 2019/268 Sayılı kararnamesi ile Kay-
makam olarak atanan Turan Bedirhanoğlu’nun 
konuğu olduk.  Bedirhanoğlu’nu Yaşam Medya 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Celal Karaali ve 
İstihbarat Şefimiz Tayfun Ercan birlikte ziyaret 
ederek başarı dilediler. 
“ Bizi uyarın” 

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirha-
noğlu İstanbul’da 25 yıl boyunca haftalık yayın 
yapan Kent Yaşam gazetesinin merkezinin görev 
yaptığı ilçe olmasından memnuniyet duyduğunu 

ifade etti.  Bedirhanoğlu “ Sizlerle tanışmaktan 
memnuniyet duyuyorum. Hizmetlerimizin 
takipçisi olmanızı rica ediyorum. Gözlemledi-
ğiniz eksiklikler olduğunda bizleri uyarmanızı, 
buna rağmen çözüm üretilmediğinde ise haber 
yaparak eleştirmenizi arzu ediyorum. İlçemiz 
hakkında pek çok konuyu sizlerde vakıfsınız bu 
nedenle görüş ve düşüncelerinizden her daim 
faydalanmak isterim. İnşallah imkân oldukça 
bende sizleri ziyaret edeceğim” dedi. 
  “Destekçiniz olacağız”

Yaşam Medya Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Celal Karaali ise “ Sayın Kaymakamım 
geçmiş görev bölgenizin koşullarını düşündü-
ğümüzde sıradan olmayan bir dönemde sıradan 
olmayan görevler yaptınız.  Meslekteki hizmet 
sürenizin kazandıracağı normal deneyimlerin 
çok daha fazlasını kazandığınızdan şüphe yok.   
Bunu daha ilk günlerinizdeki vatandaşlarla olan 
iletişiminizden gözlemlemek mümkün. 25 yıldır 
Küçükçekmece`de gazetecilik yapıyorum. Pek 
çok ilçe kaymakamımızla çalışma imkanımız 
oldu. şunu samimiyetle söylüyorum ki gençliği-
nizin verdiği bu tempo, enerji ve samimiyetinizle  
devam ederseniz ilçemizde iz bırakacaksınız. 

Ardından özlemle bahsedilecek kaymakam-
larımızdan biri olacağınızı şimdiden görmek 
mümkün. Yaşam Medya Grubu olarak her 
zaman için yapılan güzel hizmetleri duyurmak 
için destekçiniz olacağız. Yanlış gördüğümüzde 
de sizin söylediğiniz gibi çözüm üretilmesi için 
uyarılarda bulunacağız. Bu güne kadar hep böyle 
yaptık. Çözüm gayreti görmediğimiz her sorunu  
korkmadan çekinmeden hem şahsınızı hem 
birim yöneticilerinizi eleştirerek yayın organları-
mızda gündeme taşımaktan çekinmeyiz.” diye 
konuştu. 

Tayfun Ercan’da kamu hizmetlerinin halka 
duyurulması için her türlü desteği verip,  takip 
edeceklerini bunun görevleri olduğunu ifade etti. 

İstanbul`un en genç Kaymakamı olan 
Bedirhanoğlu 1984 doğumlu daha önce çeşitli 
görev yerlerinin ardından Şırnak Vali Yardım-
cılığına atanmıştı. Şırnak’taki görevi esna-
sında Özel İdare Genel Sektererliği’nin yani 
sıra HDP’li belediyelere kayyum atanmasının 
ardından  Şırnak Belediye Başkan Vekilliği, 
Balveren Belediye Başkan Vekilliği, Kumçatı 
Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 
n Kent Yaşam / Şaban KARADUMAN

Başkan Çalık “Nefes alınan planlı 
kentleşmeyi çok önemsiyoruz”

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Marmara Ulus-
lararası Kent Forumuna  (MARUF), katılan İstanbul’un ilk şehir plancısı Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, forumda iki ayrı sunum gerçekleştirdi. 

IKI KARDEŞ ÜLKE 
GENÇLERINDEN 

MUHTEŞEM KONSER

Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri’nde Eğitim Yılı Başlıyor
Eyüpsultan Belediyesi’nin, ilçede yaşayan 5 – 25 yaş arası çocuk ve gençlerin, hem sosyal gelişimlerine, hem el becerilerinin 
gelişimine hem de eğitimlerine katkı amacıyla hizmete aldığı Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri’nde yeni eğitim yılı başlıyor.

Bakırköy’de 
‘Dumansız Hava 

Sahası’ denetimleri
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bekir Turan ve beraberindeki 

heyet, ‘Dumansız Hava Sahası' uygulaması kapsamın-
da ilçe sınırlarında tütün ve tütün ürünlerinin kulla-
nımının yasak olduğu kapalı alanlar ve açılır kapanır 

sitemde hizmet veren özel işletmeleri denetledi.

Kent Yaşam Bedirhanoğlu’nu ziyaret ettiYönetim Kurulu Baş-
kanımız Celal Karaali 

yeni atanan Küçük-
çekmece Kaymakamı 

Turan Bedirhanoğ-
lu’nu makamında 

ziyaret etti. 
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Kağıthane Belediyesi ile Türkiye Alzheimer Derneği ortaklaşa “Al-
zheimer’in Sesine Kulak Ver” adlı eğitim semineri gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediyesi 21 Eylül 
Dünya Alzheimer Günü’nde Alzheimer 
hastalarını unutmadı. Türkiye Alzhe-
imer Derneği ile ortaklaşa düzenlenen 
"Alzheimer’in Sesine Kulak Ver" adlı 
eğitim semineri belediyenin meclis 
salonunda gerçekleşirken, seminere 
Alzheimer hastaları, hasta yakınları ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Seminerde ayrıca katılımcılara 
ücretsiz Alzheimer testi de uygula-
narak, hastalık riski taşıyıp taşıma-
dıkları araştırıdı.

Nöroloji Profesörü Doktor Barış 
Topçular tarafından sunulan se-
minerde hastalığın ne olduğu ve 
korunma yöntemleri anlatıldı. Prof. 
Topçular; ‘’ Alzheimer; yaşlılık veya 
beyin dokusunda meydana gelen 
yıkım sonucu ortaya çıkan, kazanıl-
mış yeteneklerin kaybıyla sonuçla-
nan bir hastalık. Toplumda buna-

ma olarak da biliniyor. Alzheimer 
genellikle unutkanlıkla başlıyor ve  
60 yaşından sonra kendini daha sık 
gösteriyor. Bu nedenle ileri yaşlarda 
sık unutkanlıklar yaşıyorsanız mut-
laka doktorunuza görünün.’’ dedi.

Hastalıktan korunma yollarına 
da dikkati çeken Prof. Topçular; ‘’ 
Düzenli ve yeterli uyuyun. Stresten, 
kötü alışkanlıklardan ve bilhassa 
sağlıksız gıdalardan uzak durun. 
Fiziksel ve zihinsel aktivitelerde 
bulunun. Tansiyon ve kan şekerini-
zi iyi yönetin. Bir dil öğrenmek de 
Alzheimer’dan korunmak için çok 
faydalı.’’ şeklinde konuştu. 

Programa Kağıthane Belediye 
Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. 
Başkan Öztekin Prof. Topçular ve 
vatandaşlara katılımlarıyla günü 
anlamlı hale getirdikleri için teşekkür 
etti. Başkan Öztekin; ‘’Yakın gelecek-

te projelerimiz arasında olan Yaşlılar 
Gündüz Hizmet Merkezi’ni faaliyete 
geçireceğiz. Bunun yanında yaşlı ve 
kimsesiz vatandaşlarımızın evlerine 
giderek; gerek ev işlerinde kendile-
rine yardım ediyor, gerek aşevimiz-
den her gün iki öğün sıcak yemek 
ikramında bulunuyor, hasta yatağı te-
min ediyor, gerekse psikolojik destek 
veriyoruz. Önümüzdeki süreçte de 
yaşlılarımıza hizmetlerimiz artarak 
devam edecek.’’ diye konuştu.

Hastalığın kadınlarda erkekler-
den daha sık görüldüğü vurgulanı-
yor. 65 yaşın üzerindeki her 6 ka-
dından biri, 11 erkekten de birinin 
Alzheimer olduğu belirtildi. Mevcut 
hastaların üçte ikisinin kadın oldu-
ğu; 60 yaşından sonra bir kadının 
Alzheimer olma riskinin, meme 
kanseri riskinden 2 kat daha fazla 
olduğu bildiriliyor. n Kent Yaşam

İstanbul İtfaiye Teşkilatı, 305. yıl dö-
nümü etkinlikleri kapsamında İBB Florya 
Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekte bir 
araya geldi.

Kuruluşunun 305. yıl dönümünü 
kutlayan İstanbul İtfaiyesi, Florya Sosyal 
tesislerinde düzenlenen yemekte buluştu. 
Programa; İtfaiye Daire Başkanı Remzi 
Albayrak, müdürler, teşkilat mensupları 
ve aileleri, şehit aileleri, gönüllü ve emekli 
itfaiyeciler katıldı.

Programda yılın itfaiyecisi seçilen 
Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğünden 
Özkan Gürbüz, Anadolu Yakası İtfaiye 

Müdürlüğünden Ersin Küçüksaydam, 
Merkez İtfaiye Müdürlüğünden Metin 
Sartık, Acil Yardım ve Can kurtarma 
Müdürlüğünden Şahin Şatıroğlu ve Afet 
Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünden 
Mustafa Celaleddin Dönmez' e ve yılla-
rını teşkilata vermiş emekli olan çalı-
şanlara İtfaiye Daire Başkanı tarafından 
hediyeleri takdim edildi.

Gecede teşkilatın geçmişi ve bugünü ile 
birlikte güçlü bir aile olduğu ve daha gü-
venli İstanbul için geleceğe emin adımlarla 
yürüyeceği bir kez daha hissedildi.

n Senay GÜNCAVAR BADUR-Kent Yaşam

İstanbul Kongre Merkezi’nde Mar-
mara Belediyeler Birliği tarafından 
Türkiye’de şehircilik alanında küre-
sel marka kent forumu kazanmayı 
hedefleyen ve iki yılda bir düzenle-
nen Marmara Urban Forum (MARUF) 
başladı.
3 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

 “Çözüm Üreten Kentler” motto-
suyla şehirlerin tasarımı, dönüşümü 
ve yönetiminde önemli rol oynayan 
paydaşları bir araya getiren programa 
200’den fazla konuşmacı ve 3 binden 
fazla kişi katıldı. ABD’den Japon-
ya’ya ve Avrupa’nın tamamına yakın 
ülkelerin iştirak ettiği uluslararası 

platformda öncü ve örnek projeleriyle 
Bağcılar Belediyesi de yer aldı. 
HİZMETLER FARKLI YAKLAŞIMLARLA 
DEĞERLENDİRİLEBİLECEK

Barış İçin Müzik Vakfı Çocuk ve 
Gençlik Orkestrası’nın muhteşem 
konseri ile başlayan forumun açılış 
oturumunda Marmara Belediyeler 
Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, 
21. Yüzyıl Kent Vizyonları ile ilgili 
sunum yaptı. 1-3 Ekim tarihleri ara-
sında farklı salonlarda gerçekleşecek 
oturumlarda 12 ayrı tema işlenecek. 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı da 2 Ekim günü yapacağı 
“Sosyal Kapsayıcılık” temasıyla ilgili 

gelen misafirlere belediyenin engel-
lilerden çocuklara, kadınlardan ve 
mültecilere kadar verilen hizmetleri 
anlatacak.

3 gün sürecek MARUF’ta buluşan 
belediye başkanları, kamu sektörü, 
özel sektör, sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler ve ilgili diğer paydaşla-
rı, kentsel hizmetler ve kent yöneti-
mi konusunda farklı yaklaşımları bir 
arada değerlendirme fırsatı bulacak. 
Şehir sorunlarının yanında önemi ve 
fonksiyonunu da tartışmak için farklı 
seslerin bir araya geleceği Maruf, 
küresel ve yerel bilgilerin paylaşıldığı 
bir zemin olacak.   

n Kent Yaşam

Bu çerçevede Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerinin yaptığı çalış-
malardan ilçede bulunan 
merdivenler de nasibi-
ni alıyor. Özellikle kış 
aylarının yaklaşmasıyla 
birlikte kentteki altyapı 
çalışmalarını hızlandıran 
belediye ekipleri, vatan-
daşlardan gelen talepleri 
de dikkate alarak Üsküdar 
Caddesi üzerinde yer alan 
iki merdivenin bakımını 
gerçekleştirdi. 

Basamakların gökku-

şağı renklerine boyandığı 
çalışma sırasında merdi-
venlerin etrafında bulunan 
ağaç ve bitkilerin de bu-
daması yapılarak bakım-
ları gerçekleştirildi. 2 gün 
süren çalışmalar sonucu 
Yukarı Mahalle Kuyumcu 
Sokak ve Toprak Yol Çık-
maz Sokaklarını Üsküdar 
Caddesi’ne bağlayan mer-
divenler rengârenk ve ba-
kımlı bir görünüme kavuş-
tu. Yapılan çalışmaların 
ardından memnuniyetleri-
ni dile getiren vatandaşlar, 

kışa hazırlanırken Kartal 
Belediyesi’nin söz konusu 
çalışmasının yaşadıkları 
alanın ruhunu değiştir-
diğini söyleyerek Gökhan 
Yüksel’e teşekkürlerini 
sundu.

Bir kenti yaşanabilir 
kılan özelliklerinden bir 
tanesinin de kent estetiği 
olduğuna vurgu yapan 
Yüksel ise benzer çalışma-
ları, Kartal’ın tüm bölgele-
rine yayarak artıracakları-
nı ifade etti.  

n Kent Yaşam

Kağıthane’de alzheimer 
hastaları unutulmadı

İtfaiye ailesi geleneksel 
yemekte buluştu

Sosyal Kapsayıcılık Örneği Bağcılar
Şehircilik alanında uzman yerel yönetici, akademisyen sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin 
buluştuğu Marmara Urban Forum’na (MARUF) Bağcılar Belediyesi’de katıldı. Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı, engellilerden kadınlara ve mültecilere kadar “Sosyal Kapsayıcılık” ko-
nusunda verdikleri hizmetleri, 25 farklı ülkeden gelerek foruma katılan temsilcilere anlatacak.

İstanbul Valisi 
Silivri'yi Gezdi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı ziya-
ret ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Mimar 
Sinan Köprüsü’nü ve köy pazarını gezerek, incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Siliv-
ri'nin yeni başkanına ''hayırlı olsun'' 
ziyaretinde bulunarak, Silivri'de de-
vam eden çalışmalar hakkında bilgi 
aldı. Silivri Kaymakamı Ali Partal'ın-
da eşlik ettiği ziyarette, pojelerini an-
latan Silivri Belediye Başkanı Volkan 
Yılmaz, Vali Ali Yerlikaya’ya Silivri 
Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştır-
ma Merkezi’nde üretilen Lavantalı 
ürünler paketi, Silivri’yi temsil eden 
Yoğurtçu Heykeli ve tespih hediye 
etti.
Tarihi Köprüyü Gezdi

32 köprü olarak bilinen ve yeni-
den ihalesi yapılarak restorasyon 
çalışmaları başlatılan Silivri Mimar 
Sinan Köprüsü'nü de ziyaret eden Vali 
Yerlikaya, “İçinde bulunduğumuz 
kadim köprümüz, üstat Mimar 
Sinan’ın yapmış olduğu 348 metre 
uzunluğundaki köprümüz. Silivrili 
kardeşlerimizin çok uzun zamandan 
beri bir an önce açılıp, bu güzel köp-
rünün üzerinden yürümeyi heyecanla 
beklediğini biliyoruz. Tarihi köprüle-
ri, tarihi eserleri onarmak büyük bir 
keyif. Bürokratik işlemleri yapmak 
ile ilgili süreç takdir edersiniz ki biraz 
zaman alıyor. Biz bu köprüde bu işin 
biraz daha fazla zaman aldığını da 
biliyoruz. Çünkü köprünün sahibi 
Karayolları Genel Müdürlüğümüz. 
Hem Karayolları Genel Müdürlü-
ğü’müzden hem Kültür Tabiat’dan 
izin alma süreçleri biraz bizi yordu 
ama işin sonuna geldik.” dedi. 

Köprünün Açılış Tarihini Verdi
Köprünün açılacağı tarihin de 

müjdesini veren İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, “Kaynak sorunumuz yok, 
İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı(YİKOB) 
olarak hedefimiz 2020 Mayıs-Haziran 
gibi burayı bitirmek. Temennimiz 
ve gayretimiz bu. Hem süreci yö-
neten YİKOB’daki arkadaşlarımıza 
hem de yüklenici firmamıza elimiz-
den geldiğinde yardımcı olacağız. 
Aynı zamanda İlçe Kaymakamımız 
ve Belediye Başkanımız da onların 
yanında yer alıyor. Biran önce Silivrili 
hemşehrilerimize bu güzel hizmeti 
tamamlayıp istifadesine sunmak 
istiyoruz” diye konuştu ve kısa Köprü 
olarak bilinen Vakkas Köprüsü’nün 
de en kısa sürede açılacağını belirtti.

FLORYA’DAN ALIŞVERİŞE GELİRİZ
Silivri Belediye Başkanı Volkan 

Yılmaz’ın “Marka Kent Silivri” hede-
finin başında gelen Köy Pazarı’nı da 
ziyaret eden Vali Yerlikaya, stantları 
gezdi ve ürünleri inceledi. Köy Pazarı 
projesini değerlendiren Vali Yerli-
kaya, “Belediye Başkanımız ilçede 
yetişen doğal ürünlerin sergilendiği 
böyle güzel bir pazar yapmış. Üretici-
lerimizin elleri dert görmesin, bere-
ketli olsun. Ne getiriliyorsa aynı gün 
umdukları rakamlara satılsın. Başka-
nımız köylülerimizin gönlünü almış, 
hayırlı olsun. Biz de Florya’dan alış-
verişe geliriz buraya.” dedi.

n Tolga ÖZDEMİR – KENT YAŞAM

Kartal Kışı Rengârenk Karşılıyor
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğündeki Kartal Belediyesi, ilçenin 
çehresini güzel ve bakımlı bir hale getirecek hizmetlerine aralıksız devam ediyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Esenyurt’un ardından Küçükçek-
mece Belediyesi’ni de ziyaret etti. 
Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Kemal Çebi tarafından karşılanan 
İmamoğlu, “Bu şekilde İstanbul’un 
39 ilçesini dolaşacağız. Üsküdar’la 
başlamıştık. Bugün, nüfusu en 
yüksek ilçelerimiz Esenyurt ve 
Küçükçekmece’yle devam ettik. Hiz-
metlerimizde çok önemsediğimiz ve 
mutlaka öncelikli planlama yap-
mamızın farkında olduğumuz iki 
ilçe. Sayın Kemal Çebi Başkan’ımıza 
görevinde tekrar başarılar diliyoruz. 
Küçükçekmece’de, en doğru kararla-
rı müşterek olarak nasıl alırız, nasıl 
yaparız, iş birliğini nasıl kuvvetlen-
diririz, bunları konuşacağız. Teknik 
arkadaşlarımızla beraber bu konular 
üzerine yoğunlaşacağız” dedi.
“FAYDALI İŞLERE İMZA ATACAĞIZ”

39 ilçenin belediye başkanlarıyla 
yaptıkları toplantıda, 10 bölgede or-
tak masalara kurulduğunu vurgula-
yan İmamoğlu, “Küçükçekmece’nin 
de bağlı olduğu bölgeyle beraber 
kurulacak ortak masalarda mevcutta-
ki işler nasıl yürüyor, eksiklik var mı 
ya da hangi sorunlar daha öncelikli 
gibi konuları konuşacağız. Teknik 
arkadaşlar, tespit edilecek konuları 
bu masada takip ediyor olacaklar. 
Yeni dönemde, özellikle diyalogla 
bazı kronik sorunları bile ciddi bir şe-
kilde aşabileceğimizi öngörüyorum. 
Çok faydalı işlere imza atacağımızı 
şimdiden hissediyorum. Hem masa-
da hem sahada yapacağımız verimli 
görüşmelerle güçlü bir start vermiş 
olacağız. Diğer belediyelere sonraki 
ziyaretlerimiz de devam edecek. 39 
belediye başkanımız da bizim bele-
diye başkanımız ve beraber üretip, 
beraber İstanbul halkına hizmet 
edeceğiz” diye konuştu.
ÇEBİ: “BAŞARI İÇERİSİNDE KÜÇÜK-
ÇEKMECE’Yİ DE GÖRMEK İSTİYORUZ”

Yapacağı sunum öncesinde, 
İmamoğlu’na, ziyaretinden dolayı 
teşekkür eden Kemal Çebi, “Su-
numumuzda, 2019 yılı içerisinde 
tamamlayacağımız projeler ile 2020 
ve devamında planladığımız Kü-
çükçekmece ile ilgili projelerimiz 
olacak. İBB’nin Küçükçekmece’de şu 
anda devam eden projeleri var. Bizim 
de İBB’den talep ettiğimiz projeler 
var. Önce bunları göreceğiz. Bizim, 
Başkan’ımızdan hiç şüphemiz yok. 
Olağanüstü başarılı bizce. Bu başarı 
içerisinde Küçükçekmece’yi görmek 
istediğimizi sunumuzda ifade edece-
ğiz” dedi.
 “10 DÖNÜMLÜK  
OTOPARK PROJESİ BASİT KALIR”

Sunumun ardından İmamoğlu, 
Çebi ve İBB Genel Sekreteri Yavuz 
Erkut, İBB Genel Sekreter Yardımcıları 
Orhan Demir, Murat Kalkanlı, Meh-

met Çakılcıoğlu ile Şengül Altan Ars-
lan, Küçükçekmece’de inşaatı devam 
eden bazı projeleri yerinde inceledi. 
İmamoğlu ve beraberindeki heyet, ilk 
olarak İstanbul’un ulaşımdaki yeni ke-
sişme noktalarından biri olması plan-
lanan Marmaray hattının Halkalı’daki 
son istasyon bölgesinde incelemelerde 
bulundu. İmamoğlu, yardımcıları-
na, Halkalı-Yeni Havalimanı Metro 
Projesi’nin de başlangıç noktası olacak 
bölge için, var olan otopark projesi 
dışında bütüncül çalışmalar yapılması 
talimatını verdi. İmamoğlu, “Böyle 
bir merkez için, sadece 10 dönümlük 
otopark projesi basit kalır” dedi.
SPORCULARA  
TAVSİYELERDE BULUNDU

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, 
daha sonra Cennet Mahallesi’ndeki Ze-
minaltı Otopark, Kapalı Pazar ve Mey-
dan Düzenlemesi Projesi’ni inceledi. 

Pazar yerinin ardından Fatih Mahalle-
si’ndeki Küçükçekmece Stadı’na geçen 
İmamoğlu, idman yapan İstanbulspor 
U-15 takımı ile toplu fotoğraf çektirdi. 
Küçük futbolcuların isteğini kırmayan 
İmamoğlu, bir de penaltı atışı kullan-
dı. İmamoğlu, küçük sporcuları, iyi 
dinlenmeleri, dengeli beslenmeleri ve 
derslerine çalışmaları yönünde uyardı. 
Stadın karşısında bulunan İBB Mezar-
lıklar Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü 
Yardımcılığı’nda da incelemelerde 
bulunan İmamoğlu, söz konusu yerin 
konumumun yanlış bulduğunu söy-
ledi.

İmamoğlu’nun Küçükçekmece’de-
ki son durağı, Menekşe Sahili’ndeki 
İç Kumsal oldu. İmamoğlu, yardım-
cılarından, bakımsız haldeki alanın, 
doğal dokunuşlarla bir an önce vatan-
daşın kullanımına açılması yönünde 
çalışma başlatmalarını istedi.

n Kent Yaşam – Haber Merkezi

Hayır severlerden hayırlı bir iş

Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün, milli eğitim dava-
sına sahip çıkmanın milli bir görev 
olduğuna vurgu yaparak, “Okul yap-
ma konusunda devletiyle, milletiyle, 
belediyesiyle işbirliği yapan saygıde-
ğer gönlü zengin eğitim hayırseverle-
ri bizim için çok kutsal insanlardır” 
diye konuştu.
“Vatandaş ve belediye işbirliğinin 
en güzel örneği”

Nezihe ve Hasan Kılıç ailesine 
teşekkürlerini ileten Büyükçekmece 
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 
okul yapmanın çok aziz bir iş oldu-
ğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Hasan abi ve Nezihe 
teyzeyle protokolü yaptık. Beledi-
yenin buradaki arsalarını birleştir-
dik. Okulu yerinde görerek nereleri 
yıkalım, nerelerde değişiklik yapalım 
dedik ve sonuçta bazı özel kolejlerden 

daha muhteşem bir okulu ortaya 
koyduk. Eğitim gönüllüsü Nezihe 
teyzemize, Hasan ağabeyimize çok 
teşekkür ediyorum. İşte belediye 
vatandaş işbirliğinin en güzel örne-
ğini burada yaşıyoruz. Bunlar, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinin 
bir tecellisidir. Milli eğitim davasına 
sahip çıkmak hepimizin milli bir 
görevidir. Çok iyi okullarda çok iyi 
eğitim almış öğretmenlerle buluştur-
duğumuz gençler gelecekte bizi çok 
iyi bir ülkeye hazırlarlar. Cumhuriye-
timizi ve demokrasimizi yükseltirler. 
Okul yapma konusunda devletiyle, 
milletiyle, belediyesiyle işbirliği ya-
pan saygıdeğer gönlü zengin eğitim 
hayırseverleri bizim için çok kutsal 
insanlardır. Bu nedenle tekrardan 
Kılıç ailesini kutluyorum. Büyükçek-
mece’de bir buçuk yıl içerisinde üç 
okul yapılarak Türk milli eğitimine 
teslim edildi. Emeği geçen herkese 

teşekkür ediyorum.”
“Devlet ve vatandaşın el ele verme-
si sonucu oldu”

Büyükçekmece Kaymakamı Dr. 
Mehmet Özel, “Bu güzel eserleri 
bırakmak gelecek nesiller için çok 
büyük önem arz ediyor. Bizler devlet 
olarak yapmaya devam edeceğiz. Biz 
birlikte işler başarırsak onun verim-
liliği daha fazla oluyor. Bu okulumuz 
bütün liselerimiz içerisinde çok 
mümtaz bir yere sahip oldu. Devlet 
ve vatandaşın el ele vermesi sonucu 
oldu. İlçemizde daha fazla vatandaş – 
devlet işbirliğiyle güzel eserler ortaya 
konulmasını umut ediyoruz. Vazge-
çemeyeceğimiz en önemli hizmet eği-
tim ve öğretim hizmetidir. Bu eserin 
ortaya çıkmasında en büyük katkısı 
olan Nezihe Kılıç teyzemize ve Hasan 
Kılıç amcamıza teşekkürü bir borç 
biliyorum” dedi.

Teşekkür plaketi takdim edildi
Açılış töreni sonrasında Büyük-

çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan 
Akgün ve Büyükçekmece Kaymakamı 
Dr. Mehmet Özel eğitime katkıla-
rından ötürü Nezihe Kılıç ve Hasan 
Kılıç’a teşekkür plaketi takdim etti. 
Okul Aile Birliği Başkanı da ilçeye 
kazandırdığı okullardan ötürü Baş-
kan Akgün’e teşekkür ederek plaket 
takdim etti. 
450 öğrenciye hizmet verecek

Büyükçekmece’nin eğitim ala-
nındaki ihtiyacını büyük bir ölçüde 
karşılayan Nezihe Hasan Kılıç Anado-
lu Lisesi, 24 derslik, 2 laboratuvar, 1 
kapalı spor salonu, kütüphane, kon-
ferans salonu, resim atölyesi, müzik 
sınıfı, zeka oyunları sınıfı ve robotik 
kodlama atölyesiyle 450 öğrencinin 
hizmetine sunuldu.
n Tolga Özdemir- Kent Yaşam

Büyükçekmece Belediyesi ve eğitim hayırseveri Hasan Kılıç’ın işbirliğiyle yapılan 
Nezihe - Hasan Kılıç Anadolu Lisesi’nin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Türk toplumunda, kadının yeri 
nerede? 

Bizde erkek savaşçıdır. Kadın 
çalışır. Yani tarih boyunca Türk 
kadını hazırı yememiş, kafese tı-
kılmamış, dışarıda aktif rol oyna-
mıştır. Üretime katkısı olanın söz 
hakkı vardır. Yani kadın Türkler 
de erkekle hem denk hem üreten 
safta yer aldığı için kıymetlidir. 

Bizdeki yaşam kalıpları Avru-
pa’daki kadına uymaz. O sebeple 
bizdeki kadın sosyal ve iş hayatın-
daki aktif rolünü 
sürdürebilme-
si için büyük 
mücadele verir. 
Devlet yöneti-
minde bile tarih 
boyu söz hakkı 
olmuştur.

Toplum 
içinde de çalışıp 
üretmesinin 
dışında, sağlıklı 
ve güven için-
de yaşaması en 
temel hakkıdır kadının. 
Bu mücadeleyi destekleyen 
ise devlet bünyesinde hazırlanan 
kanunlardır. 

Neler yapmışız kadına dair 
kısacık hatırlatacağım yine;

41924
Kadınlara eşit eğitim hakkı
Kız erkek eşit şartlarda tek tip 

eğitim
Tevhid-i Tedrisat
41926
Kadınlara eşit birey hakkı
Türk medeni kanununun ka-

bulü
41926
Birden fazla kadınla evlenmek 

yasaklandı
Resmî nikah zorunlu hale 

getirildi
Küçük yaşta evlilik yasaklandı
Boşanma konusunda erkeğe 

tanınan haklar, kadına da tanındı
Kadının hakları güvence altına 

alındı
Miras hukukunda kadın erkek 

eşitliği sağlandı
Kadın erkek arasında sosyal ve 

ekonomik eşitsizlik sona erdi
Kadına istediği işte çalışma ve 

eğitim alma hakkı verildi 
41930
Kadın ve çocukların korunması-

na ilişkin düzenlemeler
Umumi Hıfzıssıhha
41933
Kız çocuklarına meslek eğitim 

hakkı
41934
Kadınlara eşit seçme seçilme 

hakkı
Milletvekili, belediye ve köy 

muhtarlığından, ihtiyar heyetine 
kadar seçilme hakkı tanındı

Avrupa’da kadınlara seçme 
ve seçilme hakkı veren ilk ülke 
Türkiye 

41936
Kadınların ağır ve tehlikeli 

işlerde çalıştırılması yasaklandı
......
42012
Kadın yok aile var
Kadın katilleri ve tecavüzcüleri 

cezaları hafifletiliyor
42014
Kadın sığınma evleri, kadın ko-

nuk evleri olarak adları değiştirildi
42015
Kadın erkek eşitliği fıtrata ters
42016
Kanunda son değişiklikle, çocu-

ğun cinsel istismarı suçuna ilişkin 
rıza yaşı fiilen 12’ye indirildi.

42017
Kürtaj olma
Sezaryen yaptırma
En az 3 doğur
Hamileysen sokağa çıkma
Yüksek sesle kahkaha atma
Bankta kızlı erkekli oturma
Talibin çıkarsa seçici olma
Haddini bil
İtaat et
Okuma
Düşünme
Sus
42018
440 kadın cinayeti
Cinayetten, kadınlara ve çocuk-

lara, ayrıca Atatürk’e karşı suçlar 
kapsam dışı bırakıldı 

Kadınlara yönelik işlenen suç-
larda hafifletme ve af çıkarıldı

42019
“Ölmek istemiyorum“
“Anne lütfen ölme”
2020...
?

NERDEEEEN NEREYE...

Evrim
TOK

İYİ’den

• Nüfus Cüzdanımı Kaybettim 
Hükümsüzdür. Zekeriya Karaali

•Hasan Hüseyin SARIKAYA Ata-
köy Anadolu Lisesi Kantini, adıma 
kayıtlı işletme kayıt belgesini  (TR 
-34-K-020818) onay numaralı bel-

geyi kaybettim Hükümsüzdür.

ZAYİİ

İmamoğlu 
Küçükçekmece’yi 
Ziyaret Etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar ve Esenyurt’un ardından 
üçüncü “ortak masa” toplantısını Küçükçekmece Belediyesi’nde yaptı.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
birçok şair, yazar, gazeteci, akade-
misyen ile edebiyatçıya ev sahipliği 
yapan ve beş gün süresince çok sa-
yıda sanatseveri bir araya getiren 8. 
Sarıyer Edebiyat Günleri ödül töreni 
ve Selda Bağcan konseri ile sonaerdi. 

Sarıyer sahilindeki Haydar Aliyev 
Parkı’nda gerçekleştirilen Edebiyat 
Günleri’ne  Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
yanısıra CHP İstanbul İl Başkanı 
Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Ah-
met Ümit ve Hıfzı Topuz'a ödüllerini 
veren CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, “Hepimiz çocuklarımıza 
sanata saygı duymayı ve sanatla iç 
içe olmayı öğretmeliyiz” dedi.
BEYAZ MARTI AHMET ÜMİT’İN

İmza günleri, söyleşiler, Şiir 
Teknesi, şiir hatları, sergi ve kon-
serlerle renklenen Sarıyer Edebiyat 
Günleri’nde bugüne kadar Yaşar 
Kemal, Zülfü Livaneli, Vedat Türka-

li, Murathan Mungan ve İnci Aral’a 
verilen Beyaz Martı Edebiyat Ödülü 
bu yıl Ahmet Ümit’in oldu. Usta ga-
zeteci- yazar Hıfzı Topuz ise etkinli-
ğin onur konuğu olarak bu yıl ilk kez 
verilen onur ödülünü aldı. Ödülünü 
alan Ahmet Ümit, “Sanat yoksa 
umut yoktur, umut yoksa hayat 
yoktur” diyerek sanat ve edebiyatın 
önemini vurguladı.
KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİNİN 
OLDUĞU YERDE SANATÇI DAHA 
ÖZGÜRDÜR

8. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin 
finalinin sürprizi CHP Genel Başka-
nı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ahmet 
Ümit ve Hıfzı Topuz’a ödüllerini 
veren CHP lideri, izleyicilere hitaben 
yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Gönlümden geçen şu: Hepimiz 
çocuklarımıza sanata saygı duymayı 
ve sanatla iç içe olmayı öğretmeli-
yiz. Sanatın ve sanatçının gücünü 

bilmemiz lazım. Politikacılar gelir 
geçer ama sanatçılar eserleriyle 
kalıcıdır. Sanatla siyaset arasında 
yakın bir ilişki vardır. Eğer siyasetçi 
sanata yakınsa etik kişiliği yük-
sek demektir. Eğer sanata yakınsa 
topluma bakışı farklılaşır. Bizlerde 
bunlar olmadığı için Türkiye bir 
türlü gelişimini tamamlayamıyor. 
Ama biz bunu kıracağız. Yaptığı-
mız güzel şeylerin birinci adımı-
nı tamamladık. İkinci adımını da 
tamamlayacağız. Sizlerin ve sanatın 
gücüyle, sanata ve sanatçıya sahip 
çıktığımız kadar demokrasiye de sa-
hip çıkacağız. Çünkü demokrasinin 
olduğu yerde sanatçı daha özgürdür. 
Hepiniz sanatla kalın” dedi.

Sarıyer Edebiyat Günleri’nin fi-
nal etkinliğinde Fakir Baykurt Öykü 
Yarışması’nı kazananlar da ödülleri-
ne kavuştu. 

n Tuncay DAĞLI-Kent Yaşam

Büyükçekmece Belediyesi Spor 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
“Prof. Dr. Türkan Saylan Tenis Turnu-
vası” sporseverler tarafından yoğun ilgi 
gördü.  Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün, ‘’ Türkiye’nin her 
tarafından tenisçileri getireceğiz. 1 – 2 
sene sonra bu tenis turnuvası uluslara-
rası olacak’’ dedi.

Sinanoba’da düzenlenen tenis turnu-
vasına katılan Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Tenis sporu 
Büyükçekmece’ye çok yakışıyor. Güzelce 
çıkışında Büyükşehir’in yapmış olduğu 
tenis kortunun tahsisini aldık. Orayı hem 
tenis eğitimine hem de müsabakalara 
açıyoruz” diyerek dereceye giren sporcula-
ra madalyalarını takdim etti.
ULUSLARARASI OLACAK

Büyükçekmece’de 10 adet tenis 
kortunun faaliyet gösterdiğini söyleyen 
Akgün,  “Spor Akademimize 10 bini 
aşkın sporcu kayıtlı. Yaz ve kış tenis 
okulları 300 sporcuyla birlikte aralıksız 
devam etmektedir. Çok güzel bir insan 
olan ve öbür dünyaya intikal etmiş 
sevgili Türkan Saylan hocamızın adına 
yapılan bu tenis turnuvası Türkiye’ye 
damgasını vuracaktır. Projeye imza atan 
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Türkiye’nin her tarafından tenisçileri 
getireceğiz. 1 – 2 sene sonra bu tenis 
turnuvası uluslararası olacak. Hepinize 
gelecekte her alanda doğru işlerinizde 
başarılar diliyorum’’ diye söyledi.
DERECEYE GİREN TENİSÇİLER

80 sporcunun katıldığı turnuva 
sonucunda;  

18 + Kadınlar Kategorisi’nde 1. Emi-
ne Doğan, 2. Yeliz Solak

18 + Erkekler Kategorisi’nde 1. Eser 
Arda Canbulut, 2. Mertcan Arslan

45 + Erkekler Kategorisi’nde 1. Uğur 
Çireoğlu, 2. Tekin Karaca

Çift Erkekler Kategorisi’nde 1. Sırrı 
Dinçer ve Ekrem Hayrat, 2. Kaan Yılmaz 
ve Mertcan Arslan oldu. 

n HABER MERKEZİ

Mülkiyeti Bakırköy Belediye’ne ait olan Zuhuratbaba Mahallesi, Yüce 
Spor yanında bulunan top sahası CHP’li meclis üyelerinin oy çokluğu 
ile 29 yıllığına, “Yap, işlet, devret” modeliyle özelleştirilmeye açıldı.

Temmuz ayı toplantısında,  Zuhu-
ratbaba Mahallesi’nde bulunan ve top 
sahası olarak bilinen 6 dönüm arazi, 
irtifak ve intifa hakkıyla birlikte işletil-
mesi ve ihaleye açılması için komisyona 
sevk edilmişti. 
CHP ‘EVET’  MUHALEFET ‘HAYIR’ DEDİ! 

Eylül ayı toplantısına Hukuk Komis-
yonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyo-
nu’na sevk edilen teklif,  Ak Partili meclis 
üyeleri ve MHP’li meclis üyesinin ret oyu-
na karşılık, CHP’nin mecliste bulunan 
çoğunluğu nedeniyle kabul edildi. 
YÖNETİM DEĞİŞSE BİLE, BELEDİYE 29 YIL 
KARIŞAMAYACAK 

Bakırköy Belediye Meclisi’nden çıkan 
karara göre mülkiyeti Bakırköy Beledi-
yesi’ne ait, 23 pafta 144 ada 285 parsel 

sayılı 6003,57 metrekarelik taşınmaz, 
yönetim değişse bile tapuya şerh edilecek 
intifa hakkı ile birlikte özelleştirilecek ve 
29 yıl özel işletmenin iradesinde çalıştırı-
lacak.  1954 yılında kurulan Süper Ama-
tör Ligi'nde mücadele eden Yüce Spor’un 
da içinde bulunduğu alanla ilgili tepki 
gösteren Bakırköylüler, bölgelerinde 
depremde toplanacak bir alanlarının da 
kalmadığını söyleyerek, kamuya ait bir 
alanın sosyal demokrat bir belediye eliyle 
özelleştirilmesini yakıştıramadıklarını 
da belirttiler. 

n Selvi Sarıtaç / Mahmut Erdinç / Kent 
Yaşam

Arnavutköy’ün Boğazköy 
mahallesinde deprem nedeniyle 
kapatılan Şehit Er Tuncay Türken 
Ortaokulu güçlendirme çalışması 
için geçici olarak tadilata alınmış; 
lakin öğrencilerin bir başka okula 
nakli sırasında, yaşanan servis 
kargaşası velileri çileden çıkardı. 

Geçen hafta meydana gelen 
İstanbul depreminde birçok okul 
hasar almıştı. Birçok okul ise tah-
liye edilirken birçoğu da mühür-
lenmişti. Bu okullardan biri de 
Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu 
oldu. 
‘BOŞ YERE SIKINTI ÇEKİLİYOR’

Birçok velinin öğrencileri 
başka okula aktarımı sırasında 
yaşanan kargaşanın büyük sıkıntı 
yarattığını dile getiren bir veli şu 
iddialarda bulundu; “Daha önce 
de bizim okulumuz tadilata alın-
dı, daha önce de onarım yapıldı ve 
o zaman okulumuz halk eğitimin 
olduğu yere verildi. Şu anda halk 
eğitim adı altında odalar açmış-
lar gidin bakın odalar bomboş 
okulumuz geçen sefer oraya nasıl 
sığdıysa bu seferde sığdırılabilirdi 
ama sırf okulu döner sermayeye 
çevirmişler eğer ki halk eğitime 
giderseniz orada da görürsünüz 
yani bu şekilde çocukların eğitimi 
sekteye uğruyor, boş yere sıkıntı 

çekiliyor. 
‘HALK EĞİTİM DE SINIFLAR BOM-
BOŞ’

Bundan önce de güçlendir-
me çalışmasının yapıldığını öne 
süren veli; ‘o zaman sığdı da 
şimdi; aynı okul, aynı öğrenci ve 
aynı sayı varken neden olmuyor’ 
diyerek şu bilgileri aktardı;

“Bundan önce de okulumuz 
tadilata alındı bundan 6-7 yıl ev-
vel sabahçı ve öğlenci olmak üzere 
çocuklar halk eğitimin sınıfların-
da ders gördü. Ama sorun aynı 
öğrenci, aynı okul ve aynı sayı ol-
masına rağmen bize bu çileyi reva 
görüyorlar. Halk eğitimde; dikiş, 

nakış ve örgü adı altında küçük 
küçük odalar açıyorlar ve ne yazık 
ki bu halk eğitim de bomboş, öğ-
rencileri yok her bir sınıfa gittiği-
niz zaman üç-beş tane kadın anca 
var. Okulun içine yapılan halk 
eğitimin büyüklüğü neredeyse bi-
zim okul kadar var ve dediğim gibi 
bu öğrenciler bu şekilde güneşin 
altında, servis çilesine mahkûm 
edilmemesi gerekiyordu, yetkiler 
bir an önce bunun çaresine bak-
ması gerekiyor. Sonuçta buradaki 
çocuklar yalnızca bizim çocuğu-
muz değil, aynı zamanda her biri 
milletimizin bir ferdi” şeklinde 
konuştu. 

n TUĞÇE HUY/KENT YAŞAM 

“DEMOKRASİNİN OLDUĞU 
YERDE SANATÇI DAHA ÖZGÜRDÜR..!”
8. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin son gününde yazar Ahmet Ümit ile Hıfzı Topuz’a ödüllerini veren 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Hepimiz çocuklarımıza sanata saygı duymayı ve sanatla iç içe 
olmayı öğretmeliyiz. Sizlerin ve sanatın gücüyle, sanata ve sanatçıya sahip çıktığımız kadar de-
mokrasiye de sahip çıkacağız. Çünkü demokrasinin olduğu yerde sanatçı daha özgürdür” dedi.

Tenisçiler 
Büyükçekmece’de 

Buluşacak

Bakırköy 
Belediyesi’nden bir 
özelleştirme daha!Arnavutköy’de 

Servis Keşmekeşi 
Velileri Çileden Çıkardı 
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Saraçhane’deki makam odasında iki genç 
mucit ile bir araya gelen İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘’Si-
linmeyen yol boyası’’ projesinden etkilen-
di. Ulaşım sorumlusu İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Orhan Demir ile buluşmalarını 
sağlayarak, boyanın İstanbul’un bütün so-
kaklarında kullanılması talimatını verdi.

3 yıl önce lise birinci sınıf öğrencisi 
olduğu dönemde, karşıdan karşıya geçerken 
trafik kazası geçiren genç, bu kazaya neden 
olan yol boyasının silinmesinden etkilenerek 
eğitim hayatında buna ayrı bir önem verdi. 
Yaşadığı kaza sonrası beyin kanaması geçi-
ren genç Cavit Bayramlı'nın aynı zamanda 
Sağ bacağıda kırılmıştı. Uzun süre hasta-
nelerde tedavi gören Bayramlı,  Kaza nede-
nini sorduğunda kendisine, ‘’ Şerit boyaları 
silinmiş, yoldaki çizgilerin olmaması kazaya 
sebep olmuş’’ denmişti. 
Yaşadığı Kaza, Eğitimine Yansıdı

Bir taraftan tedavisini sürdüren Bayram-
lı, öte yandan eğitim hayatınada aralıksız 
devam etti ve istediği bölümü kazandı. Bah-
çeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühen-
disliği'ni kazanan Bayramlı, okul arkadaşı 
Kerem Acar'la birlikte araştırma yapmaya 
başladı. “Silinmeyen yol boyası” çalışma-
larını, bir yıllık AR-GE sürecinin ardından 
hayata geçirmeyi başardı. Bayramlı ve Acar, 
buluşlarıyla, “Türkiye İnovasyon ve Giri-
şimcilik Haftası”nda, bin 800 şirketleşmiş 
proje arasında yarı finale kalan tek liseli 
girişimciler oldu. Bu başarının ardından 
gençler, projelerini, İBB’ye teste yolladı. 
İBB’den olumlu yanıt alan genç mucitlerin 
icadı su bazlı çevre dostu boya, İstanbul’un 
3 ilçesinde uygulanmaya başladı. Bu süreçte 
Bayramlı ve Acar, İstanbul Ticaret Odası’nın 
desteğiyle Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde-
ki çalışmalarının ardından Silikon Vadisi’ne 
gitmeye hak kazandı.
Büyük Bir Başarı Hikayesi

Yakın zamanda üretime geçmeyi plan-
ladıklarını belirten ve amaçlarının trafik 
kazalarını en minimum seviyeye düşürmek, 
uygulama maliyetlerini de en düşük seviyeye 
indirmek olduğunu vurgulayan Bayramlı ve 
Acar'ın hikayesinden etkilenen İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de gençler ile 
biraraya geldi. Gençlerle sohbeti sürerken te-
lefonla ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter 
Yardımcısı Orhan Demir ile konuşan İma-
moğlu, “Genç arkadaşlarımız var yanımızda. 
Yollardaki yaya geçidi ve özellikle uyarıyla 
ilgili boyamalarla alakalı bir süreç çalıştılar. 
Çalışma noktasında nitelikli işler yaptılar. 
Hem ödülleri var hem de bizde (İBB’de) yaş-
landırma testleri var. Bu girişimin desteklen-
mesini de istiyoruz. Sizinle irtibat kurdura-
cağız. Sizinle buluşmalarını sağlayacağız. 
Buradaysanız, ortam yaratalım, sizi buluş-
tursunlar 5-10 dakika içinde” dedi. 

Genç mucitler, İmamoğlu ile toplantıla-
rının bitiminin ardından, aynı binada bulu-
nan Demir ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

n KENT YAŞAM

Başkan ve yürütme kurulunun 
seçilmesi için toplanan Esenyurt 
Kent Konseyi, ilk Olağan Genel 
Kurul Toplantısını Kıraç’ta bulu-
nan Erol Olcak Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirdi. Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un da 
hazır bulunduğu toplantıya Cum-
huriyet Halk Partisi Esenyurt İlçe 
Başkanı Duran Keleş, Saadet Partisi 
Esenyurt İlçe Başkanı Ender Esiner, 
ÖDP Esenyurt İlçe Başkanı Yakup 
Özarslantürk, meslek odaları ve sivil 
toplum örgütlerinin temsilcileri, 
muhtarlar, basın mensupları ve 
vatandaşlar katıldı.

138 delegenin 124’ünün katıldığı 
Kent Konseyi toplantısında yer ala-
nEsenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, Kent Konseyi’ni 

bağımsız bir yapı olarak bırakmak 
istediğini, bu yüzden başkanlığını 
kendisinin yapmayacağını belirtti. 
Yapılan seçimlerin ardından başkan 
ve yönetim kurulu belirlendi.
ESENYURT BİRBİRİNİ SEVEN İNSAN-
LARLA DOLACAK

Yeni bir döneme başladıklarını 
ifade eden Esenyurt Belediye Başka-
nı Kemal Deniz Bozkurt, ‘’ Esen-
yurtluların olabildiğince söz sabihi 
olduğu, katılımcı bir yapı ortaya 
koyacağız. Bir çok sorunumuz var. 
Burada yaşayanlar hayatın zorluk-
ları içerisinde örselene örselene gel-
miş. Adaletin ne olduğunu, huku-
kun ne olduğunu iyi bilen insanlar. 
Ben şimdiden yeni seçilecek başkan 
ve yönetime hayırlı olsun diyorum. 
Bu Kent Konseyi yönetiminde de 

Esenyurt’un gerçek sahipleri olacak 
ve Esenyurt’u hep birlikte mutlu bir 
umudun şehri haline birlikte getire-
ceğiz’’ dedi
KENT KONSEYİ BAŞKANI BELLİ OLDU

Belediye başkanının ayrılma-
sından sonra kent konseyi başkanı 
ve yürütme kurulu oy birliğiyle 
seçildi. Kent Konseyi başkanlığı için 
tek aday olan Mali Müşavir Tuncer 
Dağ oy birliğiyle Kent Konseyi’nin 
yeni başkanı oldu. Yine tek listenin 
oylamaya sunulduğu yürütme kuru-
lu’da iki kişinin ret oyuna karşın oy 
çokluğuyla belirlendi.
KİMSENİN KONTROLÜNDE OLMAYAN 
BİR KENT KONSEYİ OLACAĞIZ

Seçimin ardından konuşmasını 
yapmak için sahneye çıkan Esenyurt 

Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, 
yeni yürütme kurulunuda sahneye 
davet ederek, tarafsız olması açısın-
dan konseye siyasi partilerden bir 
yönetici almadıklarını söyleyerek, 
ekledi: ‘’ Esenyurt’un sorunlarını iyi 
biliyoruz, bunları çözmek için çok 
çalışacağız. 20 civarında çalışma ko-
misyonu kuracağız. Bunlar arasında 
Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, 
Çocuk Meclisi ve işçi kardeşleri-
mizi temsilen Emek Meclisi’de yer 
alacak. Her şeyden önce belediye-
nin çatısı altında bir kent konseyi 
olmayacak burası. Belediyeden Kent 
Konseyi için bir yer talep edeceğiz. 
Hiç kimsenin hiç bir siyasi yapının 
kontrolünde olmayan bir Kent Kon-
seyi olacağız’’ dedi.

n Tolga ÖZDEMİR - KENT YAŞAM

Beşiktaş Belediye Başka-
nı Rıza Akpolat, Beşiktaş’ın 
kardeş şehri Erlangen’i ziyaret 
etti. Erlangen Belediye Başkanı 
Florian Janik ile bir araya gelen 
Başkan Akpolat, İklim Değişik-
liği ile Mücadele, Doğal Afetlere 
Hazırlık, Kadının Desteklen-
mesi, İnovasyon, Teknoloji, 
İstihdam, Eğitim gibi konu-
larda iki Belediye’nin iş birliği 
yapması konusunda mutabakat 
sağladıklarını söyledi.

Beşiktaş’ın yeni Avrupa 

vizyonu çalışmaları kapsamın-
da Beşiktaş Belediye Başkanı 
Rıza Akpolat yurtdışı ziyaretle-
rine başladı. Bir dizi ziyarette 
bulunmak için Almanya’ya 
giden Başkan Akpolat, Beşiktaş 
Belediyesi’nin 2003 yılından 
itibaren kardeş belediyesi olan 
Erlangen Belediyesi’ni ziyaret 
etti. Erlangen Belediye Başkanı 
Florian Janik ile bir araya gelen 
Başkan Akpolat, İklim Değişik-
liği ile Mücadele, Doğal Afetlere 
Hazırlık, Kadının Desteklen-

mesi, İnovasyon, Teknoloji, 
İstihdam, Eğitim gibi konu-
larda iki Belediye’nin iş birliği 
yapması konusunda muta-
bakat sağladıklarını söyledi. 
Ardından Nürnberg ve Münih 
kentlerine ziyaretlerde bulu-
nan Başkan Akpolat, Nürnberg 
Başkonsolosu Serdar Deniz ve 
Münih Başkonsolosu Mehmet 
Günay ile bir araya gelerek gö-
rev bölgelerinde üretebilinecek 
projeler hakkında fikir alışveri-
şinde bulundu.

Silinmeyen Yol Boyası Üreten 
Gençlere İmamoğlu Destek Oldu

Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Belli Oldu

Akçansa’dan ‘Aile Günü’
Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi 

Akçansa çalışanları ve aileleri, Samsun, Ça-
nakkale ve İstanbul’da düzenlenen geleneksel 
‘Aile Günü’nde bir araya geldi.

Akçansa’nın gelenekselleşen ve tüm 
çalışanların yaz dönemi sonunda iş dışında 
bir araya gelerek vakit geçirmesini sağlamak 
amacıyla düzenlenen Akçansa Aile Günü 
Samsun, Çanakkale ve İstanbul’da gerçekleşti. 
Gün boyu süren ikramlarla festival havasında 
geçen Akçansa Aile Günü’ne toplamda 2500 
kişi katılım gösterdi.

İstanbul Aile Günü’nde bu yıl ilk kez Akçan-
sa Büyükçekmece Fabrikası içinde yer alan 500 
m2 su havzasına sahip ekolojik gölet etrafında 
Akçansa çalışanları ve aileleri bir araya geldi. 
Gün boyunca çocuklar, şişme oyuncaklarda 
oynayıp izledikleri şovlarla eğlenirken, aileler 
hem birlikte sohbet etti hem de kendileri için 
hazırlanan özel alanlarda düzenlenen turnu-
valara katılarak keyifli vakit geçirdi. 

n Senay GÜNCAVAR BADUR-Kent Yaşam

BEŞİKTAŞ’TAN YENİ AVRUPA VİZYONU

Esenyurt Kent Konseyi
Başkanı Tuncay Dağ
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Geçtiğimiz hafta gazetemizde yayınlanan 
CHP İBB ve Bahçelievler Belediyesi önceki 
dönem Meclis Üyesi Mehmet Berke Merter’in 
kaleme aldığı ‘UFO’lar var mı, yok mu’ başlıklı 
yazının ardından ABD Donanması UFO’larla 
ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama-
yı kamuoyuyla paylaşarak UFO’ların varlığını 
kabul etti. Dünya kamuoyunun gündeminden 
düşürmediği gökyüzünde hareket halinde 
olan ancak tanımlanamayan gök cisimleri ile 
ilgili ülkemizde yapılan araştırmalar var mı, 
tanımlanamayan ve hareket halinde olan gök 
cisimlerini görenler var mı? şeklindeki sorulara 
yazısının bu dizisinde yanıt arayan Merter’in 
Jetçi Raşit olarak tanınan emekli Türk Hava 
Kuvvetleri Subayı  Raşit Şen Köksal ile yaptığı 
röportajı okuyucularımıza sunuyoruz 

Geçen sayıda UFO yazı dizimizin birinci 
bölümünde tanımlanamayan cisimler var mı 
yok mu sorusuna cevap aramıştık. Yazımızın 
sonunda devletler nezdinde yönetici konu-
mundaki şahısların beyanatlarına ve serbest 
bırakılmış eski belgelere bakarak UFO fenome-
ninin var olduğunu ifade etmiştik. Ayrıca ABD 
Deniz Kuvvetleri’nin daha önce serbest bırak-
tığı ve USS Nimitz uçak taşıyıcı mürettebatı ve 
pilotların doğruladığı UFO görüntülerinden de 
bahsetmiştik. Bu görüntülerin piyasaya çıkma-
sından beri konuyla ilgili ilginç, önemli geliş-
meler yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’a 
bu UFO görüntüleri sorulduğunda, kendisi 
için UFO’larla ilgili bir bilgilendirme toplantısı 
düzenlendiğini ifade etti. Ayrıca kendisinin 
şüphe duyduğunu, ama pilotların bir şeyler 
gördüğünü ve yine de konuyu en iyi onların bil-
diğini ifade etti. Öte yandan ABD Parlamento-
su’nun üst kanadı Senato’da bir gizli oturumda 
UFO’lar konusunda bir bilgilendirme toplantısı 
yapıldığı bilinmekte. 

ABD deniz kuvvetleri mensuplarının ifa-
delerinden yola çıkılan ve resmedilen ‘TicTac’ 
lakaplı UFO görüntüleri

ABD Parlamentosu’nun alt kanadı olan 
Kongre ve İç Güvenlik Komisyonu Üyesi Mark 
Walker da ABD Deniz Kuvvetleri’nin karşılaştı-
ğı UFO’larla ilgili soru önergesi verdi. Kendisi-
ne ABD deniz kuvvetlerinden ulaşan cevapta, 
konuyu çok ciddi aldıklarını ve konuyu araş-
tırmaya devam ettiklerini ifade etmişlerdir. 
Ayrıca geçmiş aylarda ABD Kongresi’nin muh-
telif komisyonlarına bilgilendirme toplantısı 
düzenlendiği bilinmektedir. Yine de Kongre 
üyesi Walker’e basına çıkarak kendile-
rine yani miletvekilierine ABD Deniz 
Kuvvetlerince verilen bilginin yetersiz 
olduğunu ve ABD Silahlı Kuvvetle-
ri’nin de UFO’larla ilgili bildiklerini 
ve yaptıklarını kendilerine açıklan-
ması gerektiğini ifade etmiştir. Belki 
de bunun üzerine ABD Deniz Kuv-
vetleri sözcüsü çok önemli bir resmi 
açıklamayla daha önce serbest 
bırakılan üç UFO video 
görüntülerinin yanlış-
lıkla piyasa çıktığını ve 
görüntülerin kamuo-
yunun hiç bir zaman 
görmemesi gerektiği 
şeklinde bir açıklama 
yaptı. Ama en önem-
lisi Deniz Kuvvetleri 
sözcüsü bu UFO gö-
rüntülerini doğrula-
dı. Bu esasen tarihi 
bir olaydı. Çünkü 
her ne kadar daha 
öncelerde UFO’lar 
hakkında binlerce 
devlet belgesinin 
gizliliği kaldırıldıy-
sa da, ilk defa video 
görüntüleri ABD 
devleti tarafından 
halkın nezdinde UFO 
olarak doğrulandı. 
Bu görüntülerle ilgili 
çağımızın en önem-
li fizikçilerinden 
Michu Kaku bunu 
çok önemli çığır açıcı 

bir değişim olarak 
ifade etti. Kaku’ya 
göre ilk defa ka-
muoyunun UFO 
konusunda bu 
videolarla bera-
ber elde tutulur 
bilimsel kanıt 
sayılabilir bir 
veri var. Yani 
gördüğünüz 
gibi geçen sayı-
da Kent Yaşam 
Gazetesi’nde çı-
kan yazımızdan 
sonra ABD Deniz 
Kuvvetleri’nin 
açıklamasıyla 
UFO’lar konusunda 

çok önemli bir ge-
lişme yaşandı.

Tabi UFO’lar 
sadece yurtdışında 
değil birçok zaman 
Türkiye’de de göründü, 
görünüyor. Birçok UFO Türk 
Hava Kuvvetleri mensuplarınca da 
görev icabı gözlemleniyor. Şimdiye 

kadar medyada emekli Korgeneral 
Erdoğan Karakuş gibi çok sayıda 

emekli olmuş asker pilotlar 
UFO gördüklerini ifade 
etmişlerdir. Bu yazımın 
devamında da da ilk defa 
Kent Yaşam Gazetesi’nde 
yayınlanacak olan, görev 
icabı uçağıyla bir UFO’ya 
yaklaşmış emekli Havva 
Kuvvetleri Subayı Raşit 
Şen Köksal ile bir röpor-
taj yaptık.

Raşit Şen Köksal; 
40 bin fite çıktım ama 
aşağıdan görülen cisim 
ile aramdaki mesafe 
değişmedi

Bandırma’da 
Kıdemli Üs Teğmen ol-
duğunda F5’lerin yeni 
yeni Türkiye’ye geldiği 
zamanlarda başından 
geçen olayı anlatan 
Türk Hava Kuvvetleri 
Jet pilotu Raşit Şen 

Köksal,  ‘’Bir gün me-
sai bitti eve gittik. Akşa-

mü-
zeri 

gün 
batımına 

yakın, üst ko-
mutan olan Tuğge-

neral Tahsin Şahin 
Kaya beni çağırdı. O za-

manlar hem F5’lerde hem 
de F84’lerde hocayım. Gön-

derdikleri bir araba ile bizi aldılar, 
üsse gittik. Aşağıdan bakınca gökyüzünde 

15-20 bin fit yükseklikteymiş gibi parlak, etra-
fında çubuklar olan, ortası balon gibi göbekli 
bir cisim duruyor. Atladım uçağa, ses süratine 
yakın bir sürat ile yanına doğru yaklaşmaya 
çalışıyorum. Yerden baktığındaki mesafe ne 
kadarsa 30 bin fite çıktım yine aynı. 40 bine 
çıktım uzaklık yine değişmedi. Yerdekilere 
sordum, ‘siz nasıl görüyorsunuz?’ aynı şekilde 
seninle yerden gördüğümüz gibi dediler. Sonra 
yavaş yavaş o cisim kaymaya başladı ve gitti. 
Bende ona yetişmenin mümkün olmadığını 
anlayınca geriye döndüm, indim. Benim bire 
bir şahit olduğum UFO olayı Bandırma Üssü’n-
deydi. Onun dışında şahit olduğum bir olay 
yok, sadece duyduklarım var’’ dedi.

‘Bence hayat sadece dünyaya bahşedilmedi’
UFO’larla ilgili Hava Kuvvetleri’nin herhan-

gi bir araştırması var mıydı? 
Konuyla ilgili daha öncede Konya Üssü ve 

Eskişehir Üssü’nde buna benzer olaylar olunca,  
tutmuşlar ne olabilir diye hem kendileri araştı-
rıyorlar hem de NATO nezdinde  başka dev-
letlere soruşturmaya giriyorlar. Onlardan da 
doyurucu bir cevap alamıyorlar. Bu konuştuk-
larımızın dışında bir şeyler öğrenemiyorlardı o 
dönemde benim hava kuvvetlerinde bulundu-
ğum dönemdi. Gökyüzünde milyonlarca yıldı-
zın olduğu bir evrende hayatın sadece dünyaya 
bahşedildiğini sanmıyorum. Herhalde başka 
yerlerde de var olan dünyalar olduğunu düşü-
nüyorum.

Hiç 
böyle 

bir durum-
la karşılaşır-

sa- nız ne yapmanız 
gerektiğine dair bir brifing ya da bilgilendirme 
oldu mu?

Her sabah sadece Türkiye’de değil, tüm 
dünyada jet birliklerinde uçuşa başlamadan önce 
uçuş muayenesi yapılır ve bir brifing yapılır. Bu 
brifinglerde bu konuşmalar olur ama elde net bir 
bilgi olmadığı için söylenecek sözler hep tevatür. 
Mesela o dönemde İngiltere’de de olmuş. Ama 
bu anlattıklarımdan farklı bir şey olmamış. 
Bildiğim kadarıyla dünyada bireysel olarak ya da 
elle tutulur hiç bir veri yok. Benim talebelerim-
den birinin de Türk Hava Yolları’nda bir yurt dışı 
uçuşundayken ‘Daha yakından gördüm’ diyerek 
gazetelere çıktığı bir olay var. O an uçakta bir 
gazetecide varmış olaya şahit olan. 

Sizin şahit olduğunuz olayda gökyüzünde 
gördüğünüz cisim radara yansıdı mı?

Üst komutan pozisyonunda olan Tahsin 
Şahin Kaya ve beraberindeki heyeti hemen 
yanımızda bulunan radara giderek baktı, ama 
bir görüntü göremediler. Bir uçak olsa onu 
radar direk tespit ederdi. Ama o gün benim 
şahit olduğum olayda radarda hiç bir görüntü 
çıkmadı.

Pilot arkadaşlarınız arasında benzer tecrü-
beler yaşayan oldu mu?

Bazıları gece uçuşlarında parlak cisimler 
gördüğünü anlattı. Ama ben kendi şahit oldu-
ğum olay dışında başka bir olayı kendi gözle-
rimle görmedim.

Elinizde hiç video kaydı ya da görüntü var 
mı?

Bir kişi değil ki üstte yüzlerce kişi görüyor. 
Herkes gördüğünü söylüyor. Fotoğraf olsa 
herhalde görüneni çekerlerdi. Ama radarda 
herhangi bir şey tespit edilmedi.

ABD Donanması UFO’ların 
VARLIĞINI KABUL ETTI

Mehmet Berke Merter ; 

ABD Fox televizyonunda emekli 
Savunma Bakanlığı istihbarattan 

sorumlu Müsteşar Cristopher Mellon’a, 
‘UFO’lara inanıyor musunuz?’diye sorul-

du. Kendisi de ‘Bu bir inanç meselesi 
değil, biz UFO’ların var olduğunu bili-

yoruz ve bunu deniz kuvvetleri de 
açıkladılar’ diye cevap verdi.

Emekli Türk 
Hava Kuvvetleri 

Subayı 
Raşit Şen Köksal

Mehmet 
Berke Merter
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Kente saygı, kentte eşitlik ve 
adaletli bir kent düzeni hedefleriyle 
çalışmalarını sürdüren Küçükçekme-
ce Belediyesi,  sokak hayvanlarının 
korunması, barınması ve beslenme 
ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla 
anlamlı bir iyilik hareketi başlattı. Kü-

çükçekmece sokakları sokak hayvan-
larına yönelik “Sev, Savun, Anla, Sarıl, 
Gör, Koru, Duy, Sahiplen” sloganları-
nın yer aldığı billboard çalışmalarıyla 
donatıldı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü 
kapsamında hızlandırılan çalışmalar 

çerçevesinde, Küçükçekmece Bele-
diyesi, hayvan hakları konusunda 
farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe 
sakinlerine 50 bin mama kabı ile kedi 
ve köpek maması dağıtımı gerçekleştir-
di.  Hürriyet Caddesi’nde startı verilen 
mama kabı dağıtımında, Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve 
öğrenciler, esnafa mama kabı ve kedi 
ve köpek maması dağıtarak, sokak 
hayvanlarının haklarına dikkat çekti. 
Esnaf ve hayvan severlerden büyük ilgi 
gören etkinlik, çevredeki vatandaşlar 
tarafından da ilgiyle karşılandı.
SOKAK HAYVANLARI FARKINDALIĞI 
TÜM KENTİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

İnsana ve çevreye duyarlı sosyal 
sorumluluk projelerine bir yenisini 
daha ekleyen Küçükçekmece Belediye-
si, “Sev, Savun, Anla, Sarıl, Gör, Koru, 
Duy, Sahiplen” sloganlarının yer aldığı 
açık hava reklam alanı çalışmalarıyla 
ilçe genelinde konuya dikkat çekti.

İyilik Hareketi
Küçükçekmece’de 

Sokak 

Hayvanları 

İçin 
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