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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını 

açıklamasının ardından bir açıklada İBB ulaşım
Daire Başkanı  Utku Cihan’dan geldi. Cihan “ Bu 

yasağı uygulayabilmemiz için 6 bin adet
daha otobüse ihtiyacımız var.” dedi. 

İstanbul’a Hızray Geliyor

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat progra-
mına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Halkalı’dan Sabiha Gökçen’e 
uzanacak olan Hızray projesini duyurdu. n 6’DA

21 Eylül itibari ile okul öncesi ve birinci sınıflar için eğitim 
başlıyor. Peki küresel salgın korona virüs vaka sayılarının 

artış gösterdiği bu dönemde ‘’Okullar açılmalı mı, yoksa açıl-
mamalı mı?’’ İşte bu soruyu veli ve öğrencilere sorduk. n 3’TE

Tartışma Sürüyor! 
Okullar Açılsın mı, 

Açılmasın mı?

Silivri halkına müjde!
Yatırımların önünü açacak 
planlar meclisten geçti…

SAYFA 5‘TE

Bir yanda istihdam,
bir yanda müstakil yaşam

Şayir Gayrimenkul A.Ş.’nin Kırklareli 
Vize- Pınarhisar ilçelerinde satışa sunduğu 
arsalara yatırım yapanlar hem iş imkan-
larına, hem de tabiatla iç içe bir yaşama 
yatırım yapmış olacaklar. n 6’DA

25 MİLYONDA 5 BİN BAŞARISI
İstanbul Ardahan Kültür Evi, Esenyurt’ta yaşayan ve tıp fakül-
tesini kazanan iki Ardahanlı öğrenci için kahvaltı organize etti. 
Karakoç ilk 5000’e girdi, Söğüt ise ilk 15000’de Esenyurt’ta yaşa-
yan Ardahanlı iki öğrenci Merve Karakoç Türkiye sıralamasında 
ilk 5000’e girdi. Emirhan Söğüt ise ilk 15000 girerek tıp fakülte-
sini kazandılar. İstanbul Ardahan Kültür Evi de bir ilki başlata-
rak, bu başarılı öğrencilere destek olma kararı aldı. n 6’DA

Muammer Keskin; Ruhsatı 
vermeseydik, sürecin dışında kalırdık

Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü’nün bulunduğu 26 dönümlük arazi önce TOKİ’ye 
devredilmiş, TOKİ’de söz konusu araziyi Emlak Konut’a satmış, Emlak Konut ise araziyi ihaleyle 
DAP YAPI’ya satmıştı. DAP YAPI, inşaata başlamak için Şişli Belediyesi’ne ruhsat için başvurmuş 

ve geçtiğimiz Nisan ayında Şişli Belediyesi’nin verdiği ruhsatla yıkıma başlamıştı.n10’DA

Türkiye’nin Geleneksel 
Dansları Küçükçekmece’de

Türkiye’nin tüm motiflerini ve ezgilerini  21 ma-
hallesi ile içinde barından Küçükçekmece  Belediyesi, 
Halk Oyunları’nda kendini geliştirmek isteyen vatan-
daşlar için ücretsiz kurs ön kayıtlarına başladı.n 8’DE

Öğrencilerin 
Yardımına Başakşehir 

Belediyesi Koştu
Yeni eğitim ve öğretim yılının 
uzaktan eğitim ile birlikte başlaması 
ile Başakşehir Belediyesi de, ilçe 
genelindeki tüm bilgievlerinde in-
ternet erişim hızında sorun yaşayan 
öğrenciler için sosyal mesafeli EBA 
hizmeti başlattı. n 6’DA

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, CHP’nin 97. kuruluş yıl 
dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Tören-
de konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Yegane 
amacımız, cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, hiçbir çocu-

ğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi inşa etmektir. n 9’DA

İBB’nin Atatürk Heykeli’ni 
restore etmesi 
mutluluk verici 
Önceki dönem İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi ve Bahçelievler 
Meclis Üyesi Mehmet Berke 
Merter’in meclise sunduğu 
yazılı önergelerle Sarayburnu’n-
da bulunan Atatürk Heykeli ve 
çevresinin temizlenme talebi İBB 
Başkanı İmamoğlu’nun talimatıy-
la hayata geçmişti. İBB, Atatürk 
heykelini alanında uzman kişilere 
restore ettirerek bir ilke daha 
imza attı. Merter, yazılı önergele-
rinde heykelin restore edilmesini 
de istemişti. n 11’DE

Utku Cihan

UYGULAMAK MÜMKÜN DEĞİL!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yasakladı ama;

Koronavirüs ile mücadele kapsa-
mında Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip 
Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu 
alınmayacağını açıkladı. Kararın ardın-
dan gözler İstanbul’a döndü.

İstanbul İstatistik Ofisi’nin açıkla-
dığı ulaşım bilgilerine göre İstanbul’da 
ağustos ayı sonu itibarıyla toplu taşıma-
da yolculuk sayısı yüzde 5,7 arttı. Bazı 
hatlarda metrobüs, metro, otobüs ve 

minibüslere ayakta dahi binmek imkân-
sız… Veriler kararın bu haliyle uygulan-
masındaki zorluğu gözler önüne serdi. 
 “OTOBÜS ÜRETECEK FABRİKA YOK”

Yasağa ilişkin konuşan İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire 
Başkanı Utku Cihan, “İBB’nin 6 bin oto-
büsü var. Bu yasağı uygulayabilmemiz 
için 6 bin adet daha otobüse ihtiyacımız 
var. Şu an bize 6 bin otobüs üretecek 

ülkede fabrika yok ki. Bu yüzden yasağı 
uygulayabilmemiz mümkün değildir. 
Metrolarda hele oturma kapasitesi çok 
düşük. Bu yasakla beraber metrolar o 
zaman bomboş gidip gelecek. Yurttaşın 
sağlığını elbette düşünüyoruz. Ancak 
elimizdeki imkânlarla bu yasağı uygula-
mamız mümkün değil. Belki vapurlarda 
uygulayabiliriz” dedi. 

n SENAY BADUR KENT YAŞAM

CHP, 97. kuruluş yıl 
dönümünü kutladı

Üç kişiden 
biri işsiz
DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Poli-
tikaları Başkanlığı, Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun (TÜİK) 2020 Haziran dönemi 
işsizlik verilerine ilişkin açıklamalarda 

bulundu. Yayımlanan dar tanımlı işsizlik 
verileri ülkemizdeki gerçek işsiz ve atıl 

işgücü sayısının ulaştığı boyutları yansıt-
madığını belirtiyorlar.  n 8’DE
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Küresel salgın korona virüs 
nedeni ile ilçede yaşayan genç-
lere biraz olsun moral vermek 
isteyen Başakşehir Belediyesi, 
İstanbul Kaykay Kulübü ile 
birlikte Sular Vadisi’nde genç-
lere yönelik bir etkinlik yaptı. 
40’ı yarışmacı olmak üzere 
100’e yakın kaykaycı genç, sıra 
dışı organizasyonda bir araya 
gelerek, hünerlerini sergiledi. 
Etkinlik sosyal mesafe kuralları 
çerçevesinde önlem ve tedbirler 
alınarak yapıldı.
“GENÇLERİN TALEBİYDİ’’

Sular Vadisi’ndeki kaykay ya-
rışması ve gösterisine, İstanbul 
Kaykay Kulübü Başkanı Osman 
Şamil Petek de katıldı. Petek, 
pandemi döneminde faaliyette 
bulunamadıklarını belirterek, 

“Okullar açılmadan önce böyle 
bir etkinlikte bir araya gelelim 
istedik. Başakşehir Belediye-
si de gençlerin bu talebi için 
harekete geçti. Başkan Yasin 
Kartoğlu’nun spora olan deste-
ğini biliyoruz, Kaykay sporunu 
önemseyerek bu organizasyonu 
düzenlememizi sağladığı için 
çok memnunuz.” dedi.

Sular Vadisi’ndeki yarışmalar 
nefes kesen rekabete sahne oldu. 
Birbirinden farklı akrobatik ha-
reketlerle izleyenleri mest eden 
gençler, dereceye girebilmek 
için tüm hünerlerini sergiledi. 
Yarışmanın sonucunda dereceye 
girenlere kaykay ve kaykay ekip-
manı hediye edildi.

n Kent Yaşam Haber Mer-
kezi

Şişli Belediyesi bünyesinde faaliyete 
girecek olan “Sosyal Mutfak” yerel yöneti-
min öz kaynaklarını kullanmadan ihtiyaç 
sahiplerine doğrudan ulaşan bir “üretim 
üssü”,aşçılık eğitimi veren bir “okul” 
olarak tasarlandı. Bu kapsamda 9 Eylül 
Çarşamba günü Şişli Belediyesi ile Alman 
Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) ve 
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 
arasında iyi niyet anlaşması imzalandı. 
‘Şişli Sosyal Mutfak’, Şişli’de ihtiyaç sa-
hiplerine güvenilir ve temiz sıcak yemek 
temini, aşçılık alanında eğitim verilmesi 
ve istihdama hazırlık sağlanmasını 
amaçlıyor.
Mekanı Şişli Belediyesi tahsis edecek

Projede; sıcak yemek hizmeti sağla-
yacak mekân Şişli Belediyesi tarafından 
tahsis edilecek, ihtiyaç sahibi haneler 
belirlenerek yemek teslimi yapılacak ve 
eğitim alacak kişiler belirlenecek. WFP, 
belediyenin kapasitesinin güçlendirilme-
si ve koordinasyon, izleme ve değerlendir-
me yönünde destek sağlayacak. Alman 
Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edi-
len Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu 
(GİZ) aracılığıyla uygulanan PEP-Ekono-
mik Fırsatların Desteklenmesi Programı 
ise personel istihdamını ve gıda malze-
melerinin tedarikini sağlayacak. Aynı 
zamanda, aşçılık eğitimi alacak kişilerin 
İŞKUR ve Şişli’de bulunan İBB Kariyer 
Ofisi’ne de kayıtları yapılacak.
“Örnek bir dayanışmanın temellerini 
attık”

İmza töreninde proje ile ilgili bilgi 
veren Şişli Belediye Başkanı Muammer Kes-
kin “Bugün atmış olduğumuz imza ile örnek 
bir dayanışmanın da temellerini atıyoruz. Or-
taklarımız; Alman Federal Ekonomik İşbirliği 

ve Kalkınma Bakanlığı, Alman Uluslararası 
İşbirliği Kurumu ve Birleşmiş Milletler Dünya 
Gıda Programı’na çok teşekkür ediyorum. 
Şişli Sosyal Mutfak ihtiyaç sahiplerine güve-
nilir, temiz ve sıcak yemek temininin yanı 
sıra, sağladığı istihdam ile örnek bir girişim 
başlatmış oldu ”dedi.
“Günlük 1500 öğün yemek dağıtımı 
yapılıyor”

Bu proje kapsamında,1 Temmuz’dan 
itibaren Şişlili komşulara destek olmaya 
başladıklarını vurgulayan Keskin bu ko-
nuda şunları söyledi: Özellikle pandemi 
sürecinden itibaren ihtiyaç sahibi yurt-
taşlarımız ile ilçemizde bulunan Suriyeli 
komşularımıza günlük 1500 öğün yemek 
dağıtımı yapılıyor. 13’ü Suriye, 12’si Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 
25 kişi bu proje sayesinde iş sahibi oldu. 
Projenin ilk üç ayında mutfakta kullanı-
lan tüm gıda malzemeleri ile istihdam 
edilen personelin giderleri proje ortakları-
mızın mali destekleri sayesinde sağlandı. 
Önümüzdeki süreçte birlikte, dayanışma 
içerisinde daha uzun soluklu projeleri de 
sürdürebilmek için çalışmalarımızı tüm 
hızıyla sürdürüyoruz.
GİZ, ihtiyaç sahiplerini destekliyor

Projenin tarafları ise şu açıklamalarda 
bulundu; Alman Uluslararası İşbirliği 
Kurumu (GİZ) Türkiye Direktörü Rubeena 
Esmail,“Alman Hükümeti, GİZ aracılı-
ğıyla 2015 yılından bu yana Türkiye'de 
yürütülen 10'dan fazla farklı program 
ile ihtiyaç sahibi Türkleri ve Suriyeli 
mültecileri desteklemeye devam ediyor. 
Bu kapsamda yürütülen İş Karşılığı Nakit 
ve devamı olan PEP-Ekonomik Fırsatla-
rın Desteklenmesi Programı, 30 binden 
fazla kişinin uygun geçim kaynaklarına 
erişimine katkı sağlandı” dedi. WFP 

Türkiye Ülke Direktörü Nils Grede, “Aşev-
leri iş birliği kapsamında 3 aylık bir 
süre içerisinde 7 ilde ihtiyaç sahibi Türk 
hanelerine ve bazı Suriyeli sığınmacılara 
günlük yaklaşık 11.500 kap sıcak yemek 
pişirilip dağıtılacak. Aynı zamanda istih-
dam edilebilirliği ve iş piyasasına erişimi 
de desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu proje, 
sığınmacıların ve Türk vatandaşlarının, 
salgın sırasında ihtiyaç sahibi kişilere 
gıda temin etmeye yönelik Türkiye’nin 
çabalarına beraberce nasıl katkıda bulun-
duklarının güzel bir örneği. Dünyanın en 
büyük sığınmacı nüfusuna ev sahipliği 
yaptığı için Türkiye'ye teşekkür etmenin 
de bir yoludur” dedi.
17 aşçı çırağı iki aşevine yerleştirilecek

Korona virüse karşı Suriyeli sığınma-
cılara ve Türk vatandaşlarına yardımcı 
olmayı sürdürmek için Alman Uluslara-
rası İşbirliği Kurumu Ekonomik Fırsatla-
rın Desteklenmesi Programı (GİZ-PEP), 
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 
(WFP), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve 7 
yerel belediye (Şişli Belediyesi, Haliliye Be-
lediyesi, Kilis Belediyesi, Ankara Büyük-
şehir Belediyesi, Menemen Belediyesi, 
Şahinbey Belediyesi ve Adana Büyükşehir 
Belediyesi) güçlerini birleştirdi. GİZ dört 
ilde PEP programı kapsamında aş evlerine 
istihdam ve gıda malzemelerini sağlaya-
cak. WFP ise “Mutfakta Umut Var” adlı 
geçim kaynakları projesinin katılımcıla-
rından 17’sini aşçı çırağı olarak iki aşevi-
ne yerleştirecek ve dört ilde gıda malze-
melerini temin edecek. Son olarak, IOM 
üç ilde mutfak ekipmanlarının temini 
konusunda destek sağlayacak. Bu proje, 
Alman Hükümeti, İrlanda Hükümeti ve 
ABD Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu’nun 
(BPRM) cömert katkıları sayesinde hayata 
geçiyor.

Metro İstanbul tarafından düzenlenen 25. Dönem Tren Sürücüleri Eğitim Programı’nı 88 kadın daha başarı ile ta-
mamladı. Yeni yapılacak işe alımlar ile birlikte Metro İstanbul’daki kadın sürücü sayısının 99’a yükseleceği bildirildi.

İstanbul’da Kadın 
Tren Sürücüleri Artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
iştiraklerinden Metro İstanbul’un düzenle-
diği 25. Dönem Tren Sürücülüğü Eğitimleri 
tamamlandı. Şubat ayında başlayan eğitim-
leri başarıyla tamamlayan 88 kadın tren sürü-
cüsü için Esenler’de bulunan Metro İstanbul 
Genel Müdürlük Yerleşkesinde  “Metro A.Ş. 
Kadın Sürücüler Bröve Töreni” düzenlendi. 
Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu eğitimlerini 
başarı ile tamamlayan kadınlara brövelerini 
verdi. 
 “ÇABAMIZ, ÇAĞDAŞ TOPLUMA DÖNÜŞME 
ADINA, ÖZEL BİR ÇABADIR”

İmamoğlu, kadın çalışanların yoğunlaş-
tığı bir kurumun, çağdaş ve saygın bir ko-
numda olacağını vurgulayarak, “Bu çabamız, 
kadın-erkek fırsat eşitliği tanımına sığacak 
bir çaba değil. Bu çabamız, çağdaş bir toplu-
mun oluşması adına, gelecek nesillerin daha 
nitelikli bir topluma dönüşmesi adına, özel 
bir çabadır. Kadınların iş hayatında olmala-
rının, bir topluma nasıl huzur vereceğinin 
bilincindeyiz. Bir yuvada hem kadının hem 
erkeğin ürettiği ve gelir elde ettiği bir toplum; 
işte o zaman ekonomik özgürlüğünü elde 
etmiş olacaktır” dedi. 
“GÖZLERİNDE, ‘BEN BAŞARDIM’ DUYGUSUNU 
GÖREBİLİYORUM”

Göreve gelmelerinden öncesi ve sonrasını 
rakamlarla karşılaştıran İmamoğlu,  “2019 
Ağustos; tam bir yıl önce, 66 tren sürücü-
sünden sadece 4’ü kadındı. Daha çarpıcı bir 
rakam; 684 toplam tren sürücüsünün sadece 
11’İ kadındı. Bugün eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan 88 sürücümüzle, toplam sayı 
772’ye ve bir anda kadın sürücü sayısı 99’a 
çıktı. Yani, 2020 yılında bu istihdamla 
beraber, sadece Metro İstanbul’da, 93’ü kadın 
olmak üzere, 101 kişilik istihdam yaratılmış 
olundu. Bu aslında müthiş bir özel ilgi. Bu 

tür süreçleri başka türlü yönetemiyorsunuz. 
Şunun da altını çizmek lazım: Ben, buradaki 
bütün kadın sürücülerimizin gözlerine baktı-
ğımda, onların gözlerindeki özgüveni, sürece 
dair, ‘Ben başardım’ duygusunu görebiliyo-
rum’’ diye konuştu.
“YEGANE TORPİLLERİ; KENsDİLERİ”

Bröve almaya hak kazanan kadınların 
“yegane torpillerinin” kendileri olduğunu be-
lirten İmamoğlu, “Torpilleri; kendi birikim-
leri, kendi başarılarıdır, onlara emek veren, 
onları eğiten insanlardır, anneleridir, baba-
larıdır. Onun için helal olsun size. Bu, sizin 
başarınızdır, kendinizi alkışlayın. Kimsenin 
kartvizitine ihtiyaçları olmadığını en iyi onlar 
biliyorlar” diye konuştu. İşe alım sürecinin 
tümüyle şeffaf yürütüldüğünün altını çizen 
İmamoğlu, “Kendi emekleri ile kazandılar. 
Şimdi ekmek paralarını ve hayatlarını ka-
zanmaya devam edecekler. Bir sonraki turda 
aramıza katılacak olan insanlara ayrıca bir 
moral, ayrıca bir motivasyon, ayrıca bir güç 
katacaklar. O bakımdan bu yönüyle tümüyle 
şeffaf olarak bu süreci yöneten bütün yol 
arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. 
Emeklerine sağlık” dedi. 

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KADINA GÜVENCE’’
Kadınlarla ilgili bir törende, kentin adıyla 

anılan İstanbul Sözleşmesi’ne vurgu yapan 
İmamoğlu, “Bu sözleşmenin, aslında ne ka-
dar değerli olduğunu, kadın çalışanlarımızın 
huzurunda tekrar belirtmek istiyorum. Top-
lumda kadına şiddeti konuşurken, kadının 
hak ettiği yerde olmadığının birçok örneğini 
yaşarken, topluma bir de şu manzarayı göste-
rip, aslında nelere layık olduğumuzu buradan 
seslenmek ve duyurmak istiyoruz. Yasal ve 
hukuksal anlamda kadına güvence olan 
İstanbul Sözleşmesi’ni de bir kez daha destek-
lediğimizi, kadınların huzurunda belirtmek 
istiyorum” dedi. 
101 YENİ PERSONELİN 93’Ü KADIN

Kadın istihdamını artırma hedefi doğrul-
tusunda hareket eden Metro İstanbul, 2020 
yılında 93’ü kadın olmak üzere 101 kişiye is-
tihdam yarattı. Şirketin 2019’un Eylül ayında 
yayınlanan tren sürücülüğü ilanına yaklaşık 
7.500 başvuru yapıldı. İlana başvuran 88 
kadın; sağlık değerlendirmesi, sınav, müla-
kat ve eğitim gibi zorlu elemelerden geçerek 
brövelerini almaya hak kazandı.

n Kent Yaşam Haber Merkezi

Başakşehirli Gençler
Sular Vadisinde Buluştu
İstanbul Başakşehir’de bulunan Sular Vadisi’nde İstan-
bul Kaykay Kulübü ve Başakşehir Belediyesi iş birliği 
ile festival havasında bir kaykay etkinliği düzenlendi.

Üner “Çiftçilerimizin 
hasadı bol osun”

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ayçiçeği hasadı için bu yıl Nak-
kaş Mahallesinde düzenlenen “Hasat Şenliği” programına katıldı.

Sapsarı rengiyle 
Çatalca’da muh-
teşem görüntüler 
oluşturan ayçiçe-
ğinin sonbahar 
aylarının gelme-
siyle hasat zamanı 
geldi. Bu yıl ayçiçeği 
hasadı Nakkaş 
Mahallesinde 
düzenlenen Hasat 
Şenliği programıyla başladı.

Çatalca Kaymakamı Er-
doğan Turan Ermiş, Belediye 
Başkanı Mesut Üner, İl Tarım 
Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 
İlçe Tarım Müdürü Kadir 
Güngör, Belediye Meclis Üyesi 
Olcay Güvenci, Ziraat Odası 
Başkanı Seyit Çetin, Muhtar-
lar Derneği Başkanı Ceyhun 
Koç, Çatalca Yağlı Tohumlar 
Tarım Satış Kooperatifi Mü-
dürü Hüsmen İlhan, Çatalca 
Tarım Kredi Kooperatifi Mü-
dürü Ömer Köseoğlu’nun ka-
tılımlarıyla gerçekleşen Hasat 

Şenliği, Nakkaş Mahallemiz 
Muhtarı Zafer Öztürk ‘ün ev 
sahipliğinde gerçekleşti.

Hasat Şenliği’nde İlçe 
Kaymakamı Erdoğan Turan 
Ermiş, Belediye Başkanı Mesut 
Üner ve İl Tarım Müdürü Ah-
met Yavuz Karaca biçerdöver 
ile ilk hasadı hayırlı uğurlu 
olsun temennileriyle yapıldı.

Çatalca Belediye Başkanı 
Mesut Üner çiftçilere Çatalca 
tarımında önemli bir yeri olan 
ayçiçeği hasadının bol ve bere-
ketli olmasını diledi.

n Senay GÜNCAVAR BA-
DUR-Kent Yaşam

ŞİŞLİ’DE ULUSLARARASI DAYANIŞMA

“ŞİŞLİ SOSYAL MUTFAK” HAYATA GEÇİYOR
Şişli Belediyesi, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Prog-
ramı işbirliğinde bölgede iş ve aş sorununa çözüm getiren i“Şişli Sosyal Mutfak” hayata geçiyor.

Büyükçekmece Bu Kış Sporla Isınacak!
Büyükçekmece Belediyesi’nin Kış Spor Okulları ve Açık Hava Spor etkinlikleri başlıyor.

Her yıl binlerce Büyükçekmeceliye ücretsiz 
spor dersi imkanı sağlayan Büyükçekmece 
Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, spor akademi-
si bünyesinde faaliyet gösteren Kış Spor Okulu 
için kayıtları başlattı. “Bu kış sporla ısınıyoruz” 
sloganıyla açılacak spor kursları, sağlıklı bir 
yaşam sürdürmek isteyen her yaştan Büyük-
çekmeceliye kapılarını açacak. Bu kış atletizm, 
okçuluk, tenis ve bisiklet branşlarında eğitim al-
mak isteyenlerin adresi Kış Spor Okulları olacak.  
Covid – 19 nedeniyle diğer branşlarda eğitim 
veremeyen Kış Spor Okulu, virüs tedbirlerini de 
göz önünde bulundurarak vatandaşların sağlıklı 
ve sportif bir kışa geçirmesini sağlayacak. 

Ayrıca başlayacak spor kursları kapsamında 
pilates, yoga, zumba, fitness, crunch ve yürüyüş 
gibi birçok spor dalının yer aldığı Açık Hava Spor 
Etkinlikleri de yapılacak. Fazla kilolarından 
kurtulmak veya sağlıklı bir yaşam sürdürmek 
isteyen vatandaşlar Açık Hava Spor Etkinlikle-
rine katılarak daha kaliteli ve stresten uzak bir 
yaşam sürdürecek. 

“KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNE TİTİZLİKLE 
UYULACAK” 

Büyükçekmecelileri Kış Spor Okulu ve Açık 
Hava Spor etkinliklerine davet eden Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Spor 
hem akıl hem de beden sağlığı için en güzel 
ilaçtır. Korona virüs tüm dünyayı sarstı. Covid 
– 19 ile mücadelemiz devam ediyor. Bu gerçeği 
göz ardı etmeden spor kurslarımızda korona 
virüs tedbirlerini disiplinli bir şekilde uygulaya-
cağız” dedi. 
KAYITLAR SÜRÜYOR

Açık Hava Spor Etkinliklerine online olarak 
kayıt olmak isteyenler buymek.bcekmece.bel.
tr adresini ziyaret ederek 882 35 34 ve 863 63 86 
numaralı telefonu arayabilir. Kış Spor Okulu’na 
kayıt olmak isteyenler online başvuruda bu-
lunmak için buymek.bcekmece.bel.tr adresini 
ziyaret ederek 882 35 34 numaralı telefonu 
arayabilir.

n Kent Yaşam Haber Merkezi
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İSTANBUL- Fatih’te bir çöp 
konteynerinin yanında bulunan 
poşet içerisinde 2 aylık bebek 
bulundu. Hastaneye kaldırılan 
bebeğin durumunun iyi olduğu 
bildirildi.

Fatih’e bağlı Demirtaş Ma-
hallesi'nde yaşanılan olayda, 
yürüdüğü sırada bebek ağla-
ması duyan bir vatandaş, çöp 
konteynerlerinin yanında poşet 
içerisine konulmuş bir bebek 
buldu. Bebeği gören vatandaş 

durumu sağlık ve polis ekiple-
rine bildirdi. Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri ilk müdahale-
nin ardından 2 aylık olduğu 
belirlenen bebeği ambulans ile 
hastaneye kaldırdı. Bebeğin 
sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. Çevredeki kamera-
ları inceleyen polis ekipleri de, 
bebeğin o bölgeye nasıl bırakıl-
dığını öğrenmek için çalışma 
başlattı.

n Kent Yaşam Haber Merkezi

İSTANBUL- Kadıköy’de 
seyir halinde olan İETT 
otobüsünde yangın çıktı. 
Şoförün durumu fark etme-
si ile yolcular derhal tahliye 
edildi.

Kadıköy Fındıklı hat-
tında çalışan İETT otobü-
sü Kadıköy’de bulunan 
Bostancı köprüsü üzerine 

geldiğinde yanmaya başla-
dı. Çıkan dumanları fark 
eden İETT şoförü direk aracı 
durdurarak, kapıları açtı ve 
yolcuları otobüsten indirdi. 
Alevler kısa sürede otobü-
sün her yanının sardı. Ne-
deni henüz belirlenemeyen 
yangın itfaiye ekiplerinin 
müdahalesi sonucu söndü-

rüldü. Yangın sonucu İETT 
otobüsü kullanılamaz hale 
gelirken, otobüs yangını 
nedeniyle trafik durma 
noktasına geldi. Polis ekip-
leri olayla ilgili inceleme 
başlattı.

n Kent Yaşam Haber 
Merkezi

Tartışma Sürüyor! Okullar 
Açılsın mı, Açılmasın mı?

21 Eylül itibari ile okul öncesi ve birinci sınıflar için eğitim başlıyor. Peki küresel salgın korona virüs vaka sayılarının 
artış gösterdiği bu dönemde ‘’Okullar açılmalı mı, yoksa açılmamalı mı?’’ İşte bu soruyu veli ve öğrencilere sorduk. 

Avrupa ülkelerinin neredeyse 
tamamında başlayan yüzyüze eğitim 
konusunda ülkemizde hala net karar 
verilmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan yaptığı açıklamada, ‘’Yüz yüze 
eğitimi ve uzaktan eğitimi birlikte 
gerçekleştireceğimiz bir sistemle de-
vam edeceğiz’’ demişti. Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk ise, ‘’Kontrollü ve 
aşamalı bir başlangıçtan yanayız. 21 
Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç 
tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime 
sadece -hâlihazırda zaten açık olan 
okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla 
duygusal bir bağ kurma ihtiyacında 
olan birinci sınıf öğrencilerimizle 
başlayacağız. Üç haftanın sonunda 
süreci değerlendireceğiz ’’ diye belirt-
mişti.
VATANDAŞIN DÜŞÜNCESİ NE?

Peki veliler ve öğrenciler ne dü-
şünüyor? Ülkemizde son dönemin 
en tartışılan konuları arasında yer 
alan ‘’Pandemi sürecinde okullar 
açılsın mı, açılmasın mı?’’ sorusu-
nu Eminönü’nde veliler ve öğrenci-
lere sorduk.  Mikrafon uzattığımız 
vatandaşlar arasında genel olarak 
açılmasın diyenler, çocuklarının 

taşıyıcı olmasından endişe duyduk-
larını söylerken, açılsın diyenler ise 
uzaktan eğitimin yeterli olmadığını 
savundu.
‘’İNSANIMIZ BİLİNÇLİ DEĞİL’’

Yaptığımız sokak röportajında 
okullar açılmamalı diyen vatandaş-
lar gerekçelerini şöyle sıraladı: 

Okulların açılması ile hastalığın 
daha çok yayılacağından endişe 
duyduğunu söyleyen bir vatandaş, 
‘’Bizim insanlarımız bilinçli değil. 
Vaka sayısı artıyor bence biraz daha 
beklemeli. Vatandaşımız tedbiri 
elden bırakıyor. Maske ve mesafe 
kurallarını önemsemiyorlar. Böyle 
devam ederse bence açılmamalı. 
Bence evlerde verdikleri derslerde 
yeterli değil’’ diye konuştu.
‘’YURTTA KALANLAR VAR’’

Konuyla ilgili olarak bir üni-
versite öğrencisi ise, ‘’Öğrenciler 
sadece yaşadıkları illerde okumu-
yorlar. Ben yurtta kalıyorum, bir 
sürü insanla bir aradayız. Kendini 
ne kadar koruyabilirsin? Aileminde 
kronik hastalığı olan var. Bana bir 
şey olsa onlarada bulaştıracağım. O 
yüzden şahsen açılmasını istemiyo-

rum’’ dedi.
‘’ÖLECEKSEK İLİM  
İRFAN YOLUNDA ÖLELİM’’

Okulu özlediğini belirten genç 
bir öğrenci ise, ‘’Evde çok sıkılıyoruz 
o yüzden okullar açılsın. Öleceksek-
te ilim irfan yolunda ölelim. Derse 
de ihtiyaç var da arkadaşlarımı 
daha çok özledim. Evde otura otura 
daha da sıkılacağız bu gidişle, orada 
en azından arkadaşlarımız var’’ diye 
söyledi.
‘’ÇOCUĞUM EBA’DAN
BİR ŞEY ANLAMIYOR’’

Bir veli ise uzaktan eğitimi fay-
dasız bulduğunu belirterek, ‘’Bence 
okullar açılmalı. Çünkü Çocuklar 
evde yeterli eğitimi alamıyorlar. 
Benim çocuğum EBA’dan hiç bir 
şey anlamıyor. Normalleşme süreci 
başlamışken, her şey normalken 
çocukların evde eğitim görmesi çok 
yanlış. Sonuçta pandeminin ne za-
man gideceği de belli değil. Bunun-
la yaşamayı öğrenmeliyiz. Çok zor 
bir süreç’’ dedi. 

n Tolga ÖZDEMİR – KENT YA-
ŞAM

Çöp Konteynerından 
Bebek Çıktı

İstanbul’da 43 Kişi
FETÖ’den Tutuklandı

İstanbul’da Fetullahçı Te-
rör Örgütü'nün (FETÖ) Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapı-
lanmasına yönelik soruştur-
ması kapsamında muvazzaf 
asker ve askeri öğrencilerin 
de bulunduğu 43 şüpheli 
tutuklanarak cezaevine gön-
derildi.

İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı Terör Suçları 
Soruşturma Bürosu tarafın-
dan yürütülen FETÖ'nün TSK 
yapılanmasına yönelik soruş-
turma kapsamında, örgüt içi 
haberleşme amacıyla ''örgüt 
imamı'' tarafından ankesör 
veya sabit hatlardan aranan-
ların tespit edilmesi, itirafçı 
beyanları ve yapılan teşhisler 
üzerine aralarında muvazzaf, 

emekli, ihraç ve istifa eden 
askerlerin de bulunduğu 
toplam 123 kişi hakkında 
gözaltı kararı verildi.
42’Sİ İTİRAFÇI ÇIKTI

Adliyeye sevk edilen 
şüphelilerden aralarında 
muvazzaf asker ve askeri 
öğrencilerin de bulunduğu 
43'ü nöbetçi hakimlikçe 
"silahlı terör örgütüne üye 
olmak" suçundan tutuklanır-
ken, 24'ü adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. Yakalanan 
şüphelilerden 42'si etkin 
pişmanlık hükümlerinden 
yararlanarak itirafçı olduk-
ları gerekçesiyle serbest 
bırakıldı.

n Kent Yaşam Haber 
Merkezi

YOUTUBE’DA 
BİZİ TAKİP EDİN

Hem bu konuyla alakalı hem 
de diğer sorunlar hakkında 

yaptığımız sokak röportajlarını 
izlemek isterseniz sizleri Youtube 

kanalımız olan ‘Kent Yaşam TV’ 
ye bekliyoruz.

İETT Otobüsü Alev Aldı

Otomobil İle 
Tramvay Çarpıştı

İSTANBUL- Güngören’de 
tramvay yolunun bulundu-
ğu noktadan yolun karşısına 
geçmek isteyen otomobil, 
tramvayı görmeyince tram-
vay’a çarptı.

Güngören’e bağlı Ka-
radeniz Caddesi üzerinde 
meydana gelen olayda 34 ES 
3774 plakalı araç ile Bağcı-
lar-Kabataş seferini yapan 
tramvay çarpıştı. Kazada 
savrulan otomobil, tramvay 
ile direk arasında sıkışırken, 
kazada otomobilde bulunan 

bir kişi yaralandı. İhbar  
üzerine olay yerine itfaiye ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. 
İlk müdahalesi olay yerinde 
yapılan yaralı, Bakırköy Dr. 
Sadi Konuk Eğitim Araştır-
ma Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Kaza sonrası bölgede trafik 
yoğunlaşırken sıkışan araç 
itfaiyenin yardımıyla çeki-
ciye yüklendi. Tramvayın 
da çekilmesinin ardından 
trafik normale döndü.

n Kent Yaşam Haber 
Merkezi
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İBB, 200 Bin Kitap Dağıtımına Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür A.Ş.’nin 
“200.000 Kitap, Kütüphaneleriyle Bulu-
şuyor” sloganıyla organize ettiği projeyi, 
kurum iştirakinin Esenyurt’taki deposunda 
başlattı. Etkinlikte İmamoğlu’na Kültür A.Ş. 
Genel Müdürü Serdal Taşkın’ın eşlik etti. 
KOLİNİN SÜRPRİZİ: ÖZEL BASIM NUTUK

Özel olarak basılan “Hatıratlarla ve 
Karşılaştırmalı Nutuk” kitabının kolinin 
sürprizi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 
“Tam 2 bin 317 noktaya dağıtılacağı için 
bir o kadar da Nutuk ekledik. Yani 202 bin 
317 kitabı, bütün Türkiye'ye dağıtıyoruz 
Nutuk’la beraber. Bu kitapların ülkemize 
bilgi olarak yayılmasına, herkesin ışığı 
olacak, güzel bilgilerle bütün Türkiye'nin 
donatılmasına katkı sunan bütün arkadaş-
larıma teşekkür ediyorum. Kültür A.Ş.’ye 
teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'ye de 
bize katılım gösterdikleri için teşekkür 
ediyorum. Şu günlerde belki de en değerli 
şey bilgi. O bilginin yayılmasının en güzel 
aracı da kitap. Kitaplar baş ucunuzdan 
eksik olmasın” diye konuştu. 
2 BİN KÜTÜPHANE BAŞVURDU

31 Mart-5 Nisan tarihlerindeki Kü-
tüphanecilik Haftası nedeni ile böyle bir 
girişme başladıklarını belirten İmamoğlu, 
‘’Arkadaşlarımızın bir kararıyla, Türki-
ye'den bize başvuran kütüphanelere, büyük 
bir kısmı İstanbul temalı olan kitaplarımızı 
dağıtacağımızı belirtmiştik. Bize 2 bini 
aşkın kütüphaneden başvuru geldi. Bizim 
bu kütüphanelere, gördüğünüz kolilerle, 
bu kitapları sevkiyatımız başlayacak. Hepsi 
birbirinden güzel, İstanbul'u anlatan kitap-
larımız. Her birisi çok kıymetli ve gerçek-
ten her kütüphane bence çok zenginleşe-
cek diye düşünüyorum. Tabii bu beni çok 
mutlu ediyor. Açıkçası bu kadar noktaya 
kişisel, okul kütüphanesi, şehir kütüp-
hanesi, bazı özel kütüphanelere bunları 
yollamak, bizim için çok çok değerli. Umut 
ediyorum ki, 200 bini aşkın kitabın bir de 
belki milyonlarca okuyucusu olacak artık 
Türkiye'nin farklı noktalarında’’ dedi.

n Kent Yaşam Haber Merkezi Çağırıcı: “Kurallara 
Uyarsak Bir Anlam 
İfade Eder’’

Korona virüs vaka sayıla-
rının ülkemizde yeniden artış 
göstermesinin ardından önlem 
ve tedbirler de arka arkaya 
geldi. İçişleri Bakanlığı gön-
derdiği genelge ile 81 ilde geniş 
kapsamlı denetim yapılmasını 
istedi.  “Sağlık için hepimiz 
için” mottosu ile tüm yaşam 
alanlarını kapsayacak şekil-
de gerçekleşen denetimlere 
Bağcılar’da da erken saatlerde 
başlandı.

Lokanta, kafe, restoranlar 
gibi yeme-içme yerleri başta ol-
mak üzere alışveriş merkezleri, 
pazar yerleri, berber/kuaför/gü-
zellik merkezleri, internet kafe, 
elektronik oyun yerlerine kadar 
vatandaşın yoğun olarak bu-
lunduğu her yer planlı şekilde 
denetlendi. Uygulamanın pazar 
alanı ayağına Bağcılar Kayma-
kamı Mustafa Eldivan, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı, İlçe Sağlık Müdürü Hülya 
Zengin Tiryaki de iştirak etti. 

Yetkililer, pazaryeri denetimin-
de bakanlığın genelgesinde be-
lirtilen maske kullanımı, pazar 
tezgâhları arasındaki mesafe 
ve aynı anda pazarda olabilecek 
vatandaş sayısı ile giriş çıkış 
kontrollerine uyulup uyulmadı-
ğını yerinde inceleyip, eksik-
liklerle ilgili gerekli talimatlar 
verdi. Maske ve eldiven eksiği 
olanlara uyarıldıktan sonra 
maske ve eldiven verildi. 
‘’MASKE VE ELDİVENSİZ OLMAZ’’

Denetimdeki amacın ceza 
yazmak değil vatandaşı bilinç-
lendirmek olduğunu belirten 
Kaymakam Eldivan, “Salgın-
la mücadele etmek için hep 
birlikte tedbirlere uymalıyız” 
dedi. Başkan Çağırıcı ise esnafı 
““Maskesiz ve eldivensiz olma-
yın. Vatandaşlarürünlere elleri-
ni sürmeyecek siz vereceksiniz. 
Kurallara uyarsak bir anlam 
ifade eder” diyerek uyardı.

n Kent Yaşam Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tür-
kiye genelindeki 2 bin 317 kütüpha-
neye gönderilecek toplam 200 bin 
adet kitabın dağıtımını başlattı.

Sokak Hayvanları Doğru
Şekilde Nasıl Beslenir?

Patili dostların ihtiyaçlarını karşılamanın 
yanı sıra güvenli ve sevgi dolu alanlar yaratmayı 
hedefleyen Beylikdüzü Belediyesi çalışmalarını 
sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul 
Tunçel, müdürlük bünyesinde düzenli olarak 
beslemelerin devam ettiğini belirtirken gönüllü 
olarak besleme yapacak vatandaşlara da uyarı-
larda bulundu. 

Hayvan dostu kent vizyonuyla hizmet ver-
meye devam eden Beylikdüzü Belediyesi verdiği 
nitelikli hizmetleri sürdürüyor. Veteriner İşleri 
Müdürlüğü bünyesinde sokak hayvanlarının 
tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçleri uzman 
hekimlerce yürütülürken besleme çalışmaları da 
itinayla sürdürülüyor. Müdürlük ekiplerince her 

gün hazırlanan mamalar ilçenin farklı noktala-
rında dağıtılıyor. Yoğunluklu olarak yapılaşma-
nın olmadığı alanlarda besleme yapıldığını be-
lirten Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, 
düzenli olarak hayvansal ürün ve mama olmak 
üzere haftalık minimum 3 ton mama dağıtımı 
yapıldığını ifade etti. Tunçel, yaklaşık 60 farklı 
noktada belediye tarafından besleme yapıldığını 
belirtirken gönüllü olarak besleme yapan vatan-
daşların hassasiyet göstermesi gereken noktala-
ra da dikkat çekti.  
HAYVANLARI BESLERKEN BUNLARA DİKKAT!

“Hayvanları beslemek hem vicdani hem 
kanuni bir görevdir” diyen Veteriner İşleri Mü-

dürü Ertuğrul Tunçel, “Besleme yaparken evde 
bozulmuş yiyeceklerden ziyade, evde tüketilmiş 
ve fazla gelen gıdaları çöpe atmayıp değerlen-
direbilirsiniz. Onun dışında besleme işlemini, 
çevre kirliliği yaratmamaya özen gösterecek 
şekilde gerçekleştirmek oldukça önemli. Poşetle 
mama verip poşeti orada bırakmak yerine plastik 
kaplar tercih edilip sonrasında yıkanarak tekrar 
kullanılabilir veya atılabilir. Yemek verdikten 
sonra çevre kirliliğini yaratacak ve hayvanların 
yiyemeyeceği gıdaları vermemek önemli. Bu hu-
suslara dikkat etmezsek hem çevre kirliği hem 
de koku ve karasinek ile ilgili kaynak yaratmış 
oluyoruz” diyerek uyarılarda bulundu. 

Senay GÜNCAVAR BADUR-Kent Yaşam

Türkiye’de artan vaka sayıları önlem ve tedbirler konusunda Bağcılar Beledi-
yesi’ni harekete geçirdi. Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın da yer aldığı 
denetim heyeti, ilçede kurulan pazar alanlarını denetledi. Esnafı uyaran 
Çağırıcı, ‘’Vatandaşlar ürünlere ellerini sürmeyecek siz vereceksiniz” dedi.

Kağıthane’de Cadde ve Sokaklar Yenileniyor
Kağıthane 

Belediyesi ilçede 
bulunan cadde ve 

sokakları vatan-
daşların rahatı 

için daha modern, 
erişilebilir ve yeşil 
bir hale getirmek 

için çalışmalara 
başladı.

Kağıthane’ye bağlı Çağlayan Mahal-
llesi'nde bulunan Vatan Caddesi, yatırım 
planlaması kapsamında vatandaşların 
rahatı için daha modern, erişilebilir ve 
yeşil bir hale getirilecek. Yapılan proje 
kapsamında cadde tek şerit araç geçişi, tek 
şerit parklanma alanı olarak düzenlene-
cek, eskisine oranla kaldırımlarda önemli 
değişiklikler olacak. Caddenin 550 metre-
lik kısmı tekrar düzenlenerek, 57 araçlık 
otopark alanı oluşturulacak. Cadde, 700 
ton asfalt ve 4 bin 250 metre karelik granit 
taş döşenerek yenilenecek. 345 metre 
karelik alanın yeşillendirilmesi kapsamın-
da da 100 tane şeker akçaağacı dikilerek, 

vatandaşlara nezih ortam sağlanacak. 
Çalışmayla ayrıca caddenin alt yapısı 
da bakımdan geçirilecek ve aydınlatma 
materyalleri yenilenecek.
SEYİR CADDESİ’DE YENİLENİYOR

Ayrıca araç ve yaya trafiğinin yoğun ol-
duğu Emniyetevleri Mahallesi’ndeki Seyir 
Caddesi’nde de alt ve üst yapı çalışmaları 
aralıksız sürüyor. Yenilenerek farklı bir gör-
sellik kazandırılmak istenilen cadde için 
hazırlanan proje kapsamında, kaldırım 
ve yol genişletilecek, 2 bin 300 metre kare 
alana parke döşenecek, 2 bin bordür yerleş-
tirilecek, araçlar için cep parklar yapılacak, 
50’den fazla çınar ve sığla ağacı dikilerek 

cadde yeşillendirilecek ve çevreci aydınlat-
malar yapılarak ışık kirliliği önlenecek.
‘’VATANDAŞ RAHAT NEFES ALACAK’’

Çalışmaların mimarı olan Kağıthane 
Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Vatan 
Caddesi'nde devam eden çalışmaları 
ekibiyle yerinde inceledi. Burada vatan-
daşlarla da bir süre sohbet eden Başkan 
Öztekin, ''Çalışma tamamlandığında 
Vatan Caddesi'nin çehresi değişecek. Araç 
ve yaya trafiği ile otopark sistemi düzene 
girecek. Hem esnafımız hem de vatanda-
şımız rahat nefes alacak. Çalışmayı en kısa 
sürede tamamlamayı hedefliyoruz'' dedi.

n Kent Yaşam Haber Merkezi

Avcılar Belediye Başkanı Av. 
Turan Hançerli ev sahipliğinde 
bir araya gelen Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) belediye başkanları 
kentsel dönüşüm konusunda fikir 
alışverişinde bulundu. Toplantıya 
konuşmacı olarak katılan Bilim 
Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci 
Görür, beklenen büyük İstanbul 
depremi öncesinde olası riskler ve 
güvenli kentler oluşturulmasıyla 
ilgili sunum yaptı. 

İstanbul 3. Bölge Belediye 
Başkanları Eylül Ayı Koordinasyon 
Toplantısı “Deprem gerçeği ve 
kentsel dönüşüm” gündemiyle 
Avcılar Firuzköy Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleşti. Toplantıya Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan 
Akgün, Bakırköy Belediye Başkanı 
Dr. Bülent Kerimoğlu, Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat 
Çalık ve Esenyurt Belediyesi’ni tem-
silen Belediye Başkanvekili Cemal 
Güneysu,  Belediye başkanlarının 
yanı sıra ayrıca KİPTAŞ Genel Mü-

dürü Ali Kurt müdür yardımcıları, 
İSKİ Genel MüdürüSelami Oğuz, 
Avcılar Belediyesi’nin iştirak şirketi 
AVBEL’in Yönetim Kurulu Başkanı 
Fahrettin Gökşin, başkan yardımcı-
ları, başkan danışmanları ve birim 
müdürleri da katıldı.
DEVLET MUTLAKA KENTSEL 
DÖNÜŞÜM İŞİNE GİRMELİ

Kentsel dönüşüm faaliyetlerini 
sürdüren belediyelerin sorun, öneri 
ve çözümlerini, ortak akılla değer-
lendirildiği toplantının açılış konuş-
masını yapan Başkan Hançerli, bir 
önceki toplantıda alınan kararlar 
ve uygulamalarına yönelik bilgiler 
verdi. Hançerli, “Bugün üzerine 
basılarak ifade edilen fikirlerden 
bir tanesi devletin mutlaka kentsel 
dönüşüm işinin içine girmesi ge-
rektiğidir. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali 
Kurt’un yapı stoklarının erilmesine 
dair ifade ettiği “konut üretmekten-
se stok tüketmek” söylemi önemli 
bir yaklaşımdır” şeklinde konuştu.

Belediye başkanları ve davetli-
lerin söz alarak kentsel dönüşüm 
faaliyetleri konusunda ilçelerinde 
yaşadıkları deneyimleri paylaştığı 
toplantı, konuşmaların ardından 
sorun, öneri ve çözüm değerlendir-
meleriyle devam etti.
“BEKLENEN DEPREM  
TÜRKİYE’Yİ DERİNDEN 
ETKİLEYECEK”

Yaptığı sunumda beklenen Mar-
mara Depremi’nin özellikle Avrupa 
yakasını çok derinden etkileyeceği-
nin altını çizen Naci görür şunları 
kaydetti:  

Kentsel dönüşüm kenti deprem 
odaklı ve güvenli hale getirmek de-
mektir. Şayet tarihi kent yapmak is-
tiyorsak tarihi yapıların yanlarında 
ve çevre civarlarında bulunan gerek-
siz yapıları kaldırmamız gerekir. Bu 
yolla tarihi kentler inşa edebiliriz. 
Yerel yönetimler kenti afet ve riski 
yönetimine hazır hale getirmek için 
eğitimler almalı ve emek sarf etme-

lidir. Halkımızı deprem bilinci ile 
eğitirsek o kenti depreme güvenli ve 
hazır hale getirmiş oluruz.  Deprem 
ekonomik bir felakettir şayet önlem 
alınmazsa beklenen bu deprem 
Türkiye’yi derinden etkileyecektir.
“HALKIN AYAĞINA  
GİDEREK ÇALIŞMALARI
YÜRÜTÜYORUZ”

Görür’ün ardından Avcılar’da 
başlayan kentsel yenilenme hare-
keti sürecinde vatandaşa rehberlik 
etmek, süreci en güvenilir ve hızlı 
şekilde ilerlemesini sağlamak amacı 
ile kurulan Avcılar Belediyesi iştirak 
şirketi AVBEL’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Fahrettin Gökşin sunum 
yaptı. Halk, alt yapı, çevre ve yapı 
stoku maddelerini dikkate alarak 
çalışmalarını gerçekleştirdiğini 
belirten Gökşin, “Şirketimiz halkın 
ayağına giderek çalışmalar yürüt-
mektedir.” dedi.

n Senay GÜNCAVAR BA-
DUR-Kent Yaşam

Avcılarda ‘Deprem Gerçeği’ Tartışıldı
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Silivri halkına müjde!
Yatırımların önünü açacak 
planlar meclisten geçti…

Silivri Belediyesi Eylül ayı meclis 
toplantısı 2. birleşiminde, ilçe merkezi 
sahil bölgesi dahil Semizkumlar Mahalle-
sinden Cumhuriyet Mahallesini kapsa-
yan yaklaşık 1000 hektarlık alanın imar 
planları için karar verildi. Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz’ın talimatlarıyla hız verilen 
çalışmalarda detaylı bir inceleme yapılarak 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı belediye meclisinin onayına 
sunuldu. Uzun yıllar yaşanan sorunların 
ortadan kaldırılması için yapılan planlar, 
meclis üyeleri tarafından oy birliği ile 
kabul edildi.
SOSYAL PROJELER YAPILABİLECEK

Semizkumlar ve Cumhuriyet mahal-
lelerine kadar uzanan D-100 Karayolu ve 
sahil arasını baz alan plan çalışmasına 
göre, yeni yatırımların önünü 
açacak önemli bir adım atıldı. 
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesinin onayına sunulacak 
planlamalar kapsamında, 
boş durumdaki alanların 
kısa sürede kamu adına 
terkleri gerçekleştirilebilecek. 
Böylelikle merkeze yakın ko-
numdaki sosyal ve teknik alt 
yapısı olan alanların eğitim, 
sağlık, park, spor, otopark ve 
ibadet alanı olarak planlanması 
yapılabilecek.
 “BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR 
EDİYORUZ”

Gündemin 4’üncü maddesinde yer 
alan “Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar 
Komisyonu raporunun görüşülmesi” 
konusuna ilişkin bilgilendirme yapan 
İmar Komisyon Başkanı AK Parti Belediye 
Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, “Aslında 
Silivri’nin planı açısından çok önemli bir 
adıma şahitlik ediyoruz.” dedi. Yazıcı, şu 
bilgileri aktardı:
“SİLİVRİ GERÇEKLİLİĞİYLE  
ÖRTÜŞMÜYORDU”

“Silivri’nin yıllardır kronikleşmiş, 
çözülemeyen planlardan bir tanesi ve 
en yoğun alanını çözme konusunda 
önemli bir adım atıyoruz. Belediyemizin 
planlama biriminde çalışan arkadaşla-
rımıza ve Belediye Başkanımız Volkan 
Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Kuzey’de 
D-100 Karayolu ve Güney’de Marmara 
Deniziyle kısıtlı, Semizkumlar ve Cum-

huriyet mahallelerini kapsayan yaklaşık 
1000 hektarlık bir alanda 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planından bahsediyoruz. 
Uzun yıllar boyunca bu planlar revize oldu. 
5000’lik Nazım İmar Planları daha önce 
yapılmıştı. Fakat onlara da itirazlar oldu. 
Silivri gerçekliliğiyle örtüşmüyordu.
15 METREYE İNDİRİLDİ

Bu planın en önemli yenilikle-
rinden biri de, eski plan incelen-

diği zaman D-100 Karayoluna 
paralel 20 metre en kesitli yan 
yolların Karayolu Kamulaştır-
ma Sınırı içerisinde çözüle-
meyecek olmasıdır. E-5 yan 
yolda 20 metre genişliğinde 
yan yol planlanmıştı ve 
oralarda binalar vardı, bu 
problemi kamulaştırma 
ile çözmek imkan-

sızdı. Bu plan ile 
yan yol 15 metreye 

indirilmiş ve çözüm 
için önemli adım atılmış 

oldu. Ayrıca 1980’lerden beri 
geçerliliği olan uygulama imar 
planı göz önüne alındığında, 
meri üst ölçekli plan kararları 
ile yoğunluğun genel olarak dü-
şürüldüğü veya sabit tutulduğu 
dikkate alınarak, ulaşım sistemi 
açısından kentin mevcut trafik sir-
külasyonu problemlerinin çözümüne 
yönelik bağlantılar oluşturulduğu, ancak 
ulaşım kademelenmesinde yol en kesitleri 
açısından mevcut dokuların sağlıklı yapı-
lar oluşturulmasına imkân vermeyecek 
düzeyde oldukça zorlandığı, bazı bölgeler-
de ise doğal eşiklerin imkân vermeyeceği 
düzeyde ulaşım bağlantılarına zorlandığı 
anlaşılmaktadır.
YAT LİMANI PROJESİ DİKKATE ALINDI

Bu doğrultuda, meri üst ölçekli planın 
ulaşım ana kurgusu dikkate alınarak, ula-
şım kademelenmesi bozulmadan en kesit 
bazında değişikliklere gidilmesi ve bazı 

aksların doğal eşikleri zorlamadığı bölge-
lerden geçirilerek düzenlenmesi gerekmiş-
tir. Bunların yanı sıra Ulaştırma Bakanlı-
ğı’nca yürütülmekte olan Silivri Marina ve 
Yat Limanı Projesine erişilebilirliğin kent 
merkezi kapsamında mümkün olmaması 
sebebiyle Silivri Selymbria Antik Kenti III.
Derece Arkeolojik Sit sınırı ile planlama 
alanının kesiştiği aksta üst ölçekli planda 
yer almayan en az 12 metrelik bir yol 
aksının gerçekleştirilmesi gerekmiştir. Bu 
doğrultuda kent merkezindeki mevcut 
trafik yoğunluğuna söz konusu proje ile 
ortaya çıkacak potansiyel trafik yoğunlu-
ğunun eklenmemesi öngörülmektedir.”

Yazıcı, bilgilendirmesinin ardından 
komisyon görüşünü okudu. Görüşte, 
“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 

uyarınca, üst ölçekli plan doğrultusun-
da gerçekleştirilebilir bir plan kur-

gusu oluşturularak hazırlanan, 
Silivri İlçesi, Silivri Merkez Sahil 
Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı teklifi, Komisyonu-
muzca uygun bulunmuştur.” 
denilirken, Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz, komisyon rapo-
runu meclisin onayına sundu. 
“İNSANLARI MUTLU EDECEK 

YAPILAR YAPABİLİRİZ”
Belediye Başkanı Volkan 

Yılmaz, yaptığı değerlendirmede, 
“Üzerinde hiçbir yapı olmayan bakir 

alana çok daha optimal ve insanları daha 
mutlu edecek, doğayı ön plana çıkaracak 
yapılar yapabilirsiniz. Ama fiili duru-
mun üzerinde olduğu, bazen de elinizin 
kolunuzun bağlandığı durumlar da 
olabiliyor. Ama ben Silivri’nin bir kronik 
probleminin daha bu planla çözüme kavu-
şacağını umut ederek emeği geçen bütün 
mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerine, 
komisyon üyelerine teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. n Senay GÜNCAVAR 
BADUR-Kent Yaşam

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ, EVCİL
HAYVAN TİCARETİNİ YASAKLIYOR!

İlçe sınırları içerisinde 
evcil hayvan ticaretini 
yasaklamak için düğmeye 
basan Beşiktaş Belediye-
si önceliklerinden olan 
sokaktaki can dostlarının 
faydası yolunda çalışmaya 
devam ediyor. Beşiktaş Be-
lediye Başkanı Rıza Akpo-
lat, 7 Eylül’de gerçekleşen 
Beşiktaş Belediyesi Meclis 
toplantısında “Göreve 
gelirken can dostlarımızı 
asla yalnız bırakmayaca-
ğımızı söylemiştik. İşte bu 
anlayışla, Beşiktaş’ta evcil 
hayvan ticaretini yasaklı-
yoruz” dedi.

Beşiktaş Belediyesi Ey-
lül ayı meclis toplantısında 
getirilen öneri ile  Beşiktaş 

ilçesi sınırları içerisinde 
evcil hayvan satışının 
yasaklanması için ilk adım 
atıldı. İlçe sakinlerinin 
sevinçle karşıladığı öneri 
hakkında açıklamada 
bulunan Akpolat, şöyle 
konuştu: Her canlının ya-
şam hakkını savunuyor ve 
bunun gereğini yapıyoruz. 
Evcil Hayvan Ticareti kabul 
edilemez bir işkencedir. Bu 
işkenceyi sonlandırma ka-
rarını yaşama geçiriyoruz. 
Yeni bir anlayışla hayatı, 
doğayı ve bütün canlıları 
kapsayacak bir yaklaşımı 
Beşiktaş’ta başlatıyoruz. 
Bugün ilk adımı atarak 
Belediye Meclisi’mizde 
süreci başlattık. Hayatı 

paylaştığımız dostlarımı-
zın iyiliği için çalışmayı 
sürdüreceğiz.”

Beşiktaş Belediyesi’ne 
bağlı Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü ekiplerinin hay-
vanlara her türlü desteği 
sağlaması, tam donanımlı 
sokak hayvanları ambu-
lansı MOBİVET ile yaralı, 
acil yardıma ihtiyacı olan 
sokak hayvanlarına özel 
ambulans hizmeti, sokak 
hayvanlarının düzenli ola-
rak beslenmesi, parklara 
özel kapalı mama kapları 
konulması gibi uygula-
maları da ilçe sakinleri ve 
hayvanseverler tarafından 
takdirle karşılanıyor. n 
FİDAN UĞUR-KENT YAŞAM

İstanbul’un deprem gerçeğine çok 
boyutlu bir yaklaşımda bulunan İBB, Ekim 
2019’da duyurduğu ve geçtiğimiz ay kent-
linin hizmetine açılan “İstanbul Deprem 
Parkları” alanlarına yeni kent mobilyaları-
nın kurumuna başladı. İBB iştiraki İSTON 
tarafından dizayn edilen kent mobilyaları 
deprem koşullarına özel olarak üretildi. 
Üretilen mobilyalar Ataşehir ve Fatih’te 
bulunan deprem parklarına yerleştirildi 
TEMEL İHTİYAÇLAR DİKKAaTE ALINDI

Olası bir deprem sonrasında hizmet 
verecek şekilde tasarlanan kent mobilya-
ları, lojistik, teknik ve sosyal olarak çoklu 
işleve sahip. Afet sonrası oluşabilecek 
temel ihtiyaçlar dikkate alınarak detaylan-
dırılan deprem kent mobilyaları iletişim, 

aydınlatma, depolama, sosyal ve fizyolojik 
ihtiyaçların giderilmesine yönelik olarak 
geliştirildi. 

Bu kapsamda güneş enerjisi ile çalı-
şan, şarj ve aydınlatma üniteleri olan akıllı 
kent mobilyaları; afete yönelik ihtiyaç-
ları (çadır, battaniye vs.), raf ömrü uzun 
malzemeleri saklayabilecek depolamaya 
olanak sağlayan banklar, wc üniteleri üre-
tildi. Bunun yanı sıra sosyal ihtiyaçların 
karşılanması için kameriyeler yerleştirildi.

Aynı zamanda deprem parklarının 
afet öncesinde de verimli bir şekilde 
kullanılabilmesi için çocuk oyun grupları 
yenilendi. Geri dönüşümlü çöp kovaları 
kullanılarak parkın sürdürülebilirliğine de 
katkı sağlanması amaçlandı.

Bu alanda tasarım ve ARGE çalışma-
larını sürdüren İSTON,  ürün çeşitliliği ve 
işlevsellik bakımından afet durumlarında 
yaşamı destekleyecek ürünler ortaya koy-
maya devam ediyor.
DEPREM PARKLARI HAKKINDA

Deprem koşullarına özel üretilen kent 
mobilyaları ilk olarak, İBB Deprem Risk 
Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire 
Başkanlığı tarafından geçtiğimiz Ağustos 
ayında hizmete açılan Ataşehir Deniz 
Gezmiş ve Topkapı deprem parklarına 
yerleştirildi. Deniz Gezmiş Deprem Parkı 
afet sonrasında 500-700 kişiyi, Topkapı 
Deprem Parkı ise afet sonrasında 5.000 
kişiyi barındıracak kapasitede inşa edildi. 
n FİDAN UĞUR-KENT YAŞAM

Silivri merkez E-5 altı sahil bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Silivri Belediye Meclisi tarafından onay-
landı. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Üzerinde hiçbir yapı olmayan bakir alana çok daha optimal ve insanla-
rı daha mutlu edecek, doğayı ön plana çıkaracak yapılar yapabilirsiniz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Volkan Yılmaz

İmar Komisyon 
Başkanı AK Parti 

Belediye Meclis Üyesi 
Celalettin Yazıcı

Kartal Belediyesi tarafından 
11 yıldır her ayın ilk haftasında 
düzenlenen Muhtarlar Toplan-
tısı’nın 133.’sü Kartal Belediye 
Başkanı Gökhan Yüksel’in 
başkanlığında gerçekleştirildi. 
Başkan Gökhan Yüksel, Kar-
tal’da bulunan 20 mahallenin 
sorun ve taleplerini muhtarlar-
dan dinledi. 

Kartal Belediyesi Hizmet Bi-
nası’nda düzenlenen toplantı-
ya; Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel’in yanı sıra; Kartal 
Belediyesi Başkan Yardımcıları, 
birim müdürleri ve Kartal’daki 
mahalle muhtarları katıldı. 
Muhtarlar Toplantısı’nın 2020 
yılı Eylül ayı oturumunda ilk 
sözü Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel aldı. 

Başkan Yüksel 2020 yılında 
Covid-19 virüsünün neden 
olduğu pandemi nedeniyle 
toplantılara 4-5 ay ara verdikten 
sonra ilk toplantıyı Temmuz 
ayında yaptıklarını ve Ağustos 
ayının da ardından Eylül ayında 
yeninden bir araya gelebildikle-
rini söyledi. Sağlık koşulları el 
verdiği sürece toplantıları rutin 
olarak yapmaya devam etmek 
istediklerini belirten Başkan 
Yüksel, Korona sürecinde Mart 
ayındaki vaka sayıları ile yeni-
den karşılaştıklarını söyledi. 
Vaka sayılarının Eylül ayı ile 
birlikte artması nedeniyle daha 
dikkatli olmak zorunda oldukla-
rını, Ağustos ayı sonu Eylül başı 
ile daha fazla vakanın ortaya 
çıktığını vurgulayan Başkan 
Gökhan Yüksel,  Mart ayındaki 
tedirginlik ve bilinç düzeyinin 
maalesef azaldığını söyledi. Yaz 
rehaveti ve ekonomik nedenler-
le vatandaşların önemler konu-

sunda daha az tedbir aldığını 
belirten Başkan Yüksel, önceki 
gün Uğur Mumcu Mahallesi’n-
de Kartal Kaymakamı Sayın 
Abdullah Demir ile birlikte 
denetim yaptıklarını söyledi. 
Denetimlerde özellikle esnafın 
tedbirler konusunda daha sıkı 
davrandığını kaydeden Başkan 
Yüksel, vatandaşların da mas-
ke, mesafe ve hijyen kurallarına 
uyma konusunda daha çok uya-
rılması gerektiğini ifade etti. 

Covid-19 Konusunda Eski 
Ciddi Bilince Dönmek Gerekiyor

Vatandaşta virüse karşı ko-
runma içgüdüsünün azaldığını 
belirten Başkan Yüksel şöyle 
konuştu “Doğal olarak insanlar 
bu yeni normal sürece alıştı ve 
daha cesaretli hale geldiler ve 
hayat şartları, yaşamı devam 
ettirme gereklilikleri insanları 
zorluyor. İş hayatı devam ediyor. 
Yine vatandaş şikâyetleri, 
hizmet talepleri, hem size hem 
de bize geliyor. Önümüzdeki 
süreçte bu sayılarla karşılaşma-
ya devam edeceğiz ve belediye 
olarak işin göbeğindeyiz. Tabii 
ki mahallelerimizin sorunlarını 
da konuşacağız ve kronik hale 
gelmiş sorunlar ile ilgili attığı-
mız adımlar da devam ediyor; 
ancak Korona süreci ile ilgili 
de ciddi bir iletişim ve işbirliği 
yürütmemiz gerekiyor. Ankara 
başta olmak üzere bazı kamu 
binalarında daha az personelle 
daha kısa ziyaret ile çalışma 
şekline geçildi. Başka önlemler 
de alındı ve bu önlemler boşuna 
alınmıyor. Mart ayındaki 
tedirginliği yaşıyoruz, bunu bil-
menizi isterim. Muhtarlıklarda 
alınacak önlemler konusunda 
da desteğimiz sürecek. Okullara 

yaptığımız yatırımlar söz konu-
suydu ve açılıp açılmayacakları 
konusunda belirsizlik sürüyor. 
Maalesef tanıdığımız insanları 
da Covid-19’dan kaybetmeye 
başladık, o yüzden o eski ciddi 
bilince dönmek gerekiyor. 

Başkan Gökhan Yüksel’in 
açılış konuşmasının ardından 
Kartal’daki 20 mahalleden 
toplantıya katılan muhtarlar 
da söz alarak mahallelerinin 
sorunlarının yanı sıra görüş ve 
taleplerini iletti. Toplantıya ka-
tılan bütün muhtarları dinleyen 
Başkan Gökhan Yüksel, görüş 
ve önerileri için muhtarlara 
teşekkür etti. 

Sonuç bölümünde de kısa 
bir konuşma yapan Başkan Yük-
sel, tüm talep ve önerilerin kayıt 
altına alınarak ilgili müdürlük-
lere iletildiğini söyledi. Mahal-
lelerin sorunlarının mümkün 
olduğunca kısa zamanda çözü-
leceğini belirten Başkan Yüksel, 
en önemli gündem maddesinin 
Covid-19 salgını olduğunu 
kaydederek muhtarların dile 
getirdiği metruk binalar ile 
ilgili de bilgi verdi. İstanbul’da 
en çok metruk bina yıkan 
belediyelerden biri olduklarını 
vurgulayan Başkan Yüksel, 
binaları ile ilgilenmeyen mülk 
sahiplerinin kalan hafriyat ile 
de ilgilenmediğini söyledi. Ceza 
yazdıklarının; ancak kalan 
molozun neden olduğu olum-
suzlukları gidermek ve hafriyatı 
kaldırmak konusunda da adım 
atacaklarını kaydeden Başkan 
Yüksel, asfalt konusunda da 
mahalle eksilterek gittiklerini 
ve ekiplerin sırayla mahallelere 
girerek asfalt sorunlarına mü-
dahale edeceklerini söyledi. 

133’üncü Muhtarlar Toplantısı Başkan
Gökhan Yüksel’in Öncülüğünde Gerçekleşti

İSTON’UN ÜRETTİĞİ KENT MOBİLYALARI PARKLARDA YERİNİ ALDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki İSTON, deprem toplanma alanı olarak düzenlenen parklar için kent mobilyaları üret-
ti. İSTON’un ürettiği özel kent mobilyaları ilk olarak Ataşehir Deniz Gezmiş Deprem Parkı ve Topkapı Deprem Parkı’na yerleştirildi

Eyüpsultan Kemerbur-
gaz’ın uzun yıllardan beri 
beklediği hastane müjde-
sini  Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Deniz Köken 
sosyal medya hesabından 
duyurdu. Köken, yaptığı 
paylaşımda, ‘Kemerbur-
gaz bölgemizin hastane 
özlemi bitiyor’ dedi

Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Deniz Köken il-
çede vatandaşlara hizmet 
üretmek adına çalışmala-
rına aralıksız devam edi-
yor. Sosyal Belediyecilik 
adına birçok projeye imza 
atan Deniz Köken, ilçede 
vatandaşların ihtiyaçları 
doğrultusunda yeni ve 

özgün eserleri hayata 
geçirdi. İlçe genelinde 
eksikliklerin giderilmesi, 
ihtiyaç doğrultusunda 
hizmet üretilmesi, ilçe sa-
kinlerinin daha modern, 
daha konforlu bir yaşam 
standardına ulaşması için 
hazırlanan bu projeler-
den biri de Kemerburgaz 

bölgesine yapılacak olan 
hastane projesi.
400 YATAKLI DEVLET 
HASTANESİ

Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Deniz Köken Ke-
merburgaz bölgesine ya-
pılacak olan hastanenin 
müjdesini verdi. Sosyal 
medya hesabı üzerinden 

‘Kemerburgaz bölgemizin 
hastane özlemi bitiyor’ 
şeklinde paylaşımda bu-
lunan  Köken, 54 bin 961 
metrekarelik alan üzerine 
inşa edilecek 400 yataklı 
devlet hastanesinin yapı-
lacağı yerin belirlendiği 
açıklamasını yaptı. Konu 
ile ilgili olarak Sağlık 

Bakanlığı, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı ile Tarım 
ve Orman Bakanlığına 
teşekkür eden Başkan 
Deniz Köken, yapılacak 
olan hastanenin tüm va-
tandaşlara hayırlı olması 
temennisinde bulundu. 
n FİDAN UĞUR-KENT 
YAŞAM

Deniz Köken, Kemerburgaz’a hastane müjdesi verdi
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İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, FOX TV'de ya-
yınlanan Çalar Saat prog-
ramında İsmail Küçükka-
ya'nın sorularını yanıtladı. 
İstanbul trafiğini rahatlata-
cak önemli bir projenin de 
müjdesini veren İmamoğlu, 
5 milyar dolarlık Hızray 
projesine 2021 yılının 6. 
ayında başlayacaklarını 
duyurdu.
"5 MİLYAR DOLARLIK 
BİR PROJE, YAPIMI 4 YIL 
SÜRER"

Ulaşım konusundaki 
yeni planlarını açıklayan 
İmamoğlu,  İstanbulluları 
bir uçtan bir uca hızlı bir şe-
kilde ulaşmasını sağlayacak 
yeni projesini şöyle anlattı:

‘’Bu projeyi 2021'in 
ilk 6 ayında Meclis'in ve 
yetkili bir kısım kurumla-
rın izinlerini alacak hazır 
hale getireceğiz. Yaklaşık 
5 milyar dolarlık bir proje, 
4 yıl yapım süresi var ama 
projenin maliyetini de 
yap-işlet-devret modeli-
nin en ahlaklı biçimiyle 
yapabileceğimiz kapasitesi 
var. Görüşmelerimiz de var. 
İzinlerini aldığımız takdir-
de çok iyi bir kredi kabi-
liyetiyle yapabileceğimiz 
kapasitemiz de var. Bunun 
altyapısını görüşmüş 
durumdayız. Hedefimiz 

2021'in 6. ayında biz bu 
projeyi başlar hale getirmek 
istiyoruz.’’
‘’HALKALI- SABİHA GÖKÇEN 
ARASI 55 DK OLACAK’’

İstanbul’daki tüm 
ulaşım araçlarının belli bir 
kilometresinin olduğunu 
belirten İmamoğlu, ‘’Mese-
la, lastik tekerlekli araçlar-
da bu saatte 20 kilometreye 
kadar düşüyor. Örneğin, 
Marmaray 38 kilometre. 
Bunu çözmemiz gerekiyor-
du. Bu sebeple “Hızray” ile 
Halkalı’dan Sabiha Gök-
çen’e, 11 istasyonu olan 
bir proje yapıyoruz. Durak 
sayısının az olması, hızı 
arttırıyor. Bu sayede Sabiha 
Gökçen’den Halkalı’ya 55 
dakikada gidebileceğiz.  
Ayrıca birçok dikey metro 
hattını içine alan bir istas-
yon düzeni var. Bu proje, 
İstanbul’un boydan boya 

çok hızlı erişimine olanak 
sağlayacak bir proje’’ dedi.
‘’YENİ HATLAR YAKINDA 
AÇILIYOR’’

Göreve geldiğinden beri 
metrolarda yapımı tamam-
lanmayıp, çalışmaların 
durduğu hatlarda yeni-
den hayata geçirdiklerini 
anlatan İmamoğlu, ‘’29 
Ekim’de umarım Mahmut-
bey – Mecidiyeköy Hat-
tı’nı hizmete açıyoruz. O 
hatta, günde 400 bin yolcu 
bekliyoruz. Metrobüsün de 
yükünü hafifletecek. Emi-
nönü – Alibeyköy hattını yıl 
sonunda hizmete açacağız. 
Aşiyan – Rumelihisarı Füni-
küler Hattı durmuştu; orayı 
hareket geçirdik. Önümüz-
deki sene Eylül – Ekim ayı-
na yetiştirmek istiyoruz’’ 
diye konuştu.

n Kent Yaşam Haber 
Merkezi

Ülkemizde küresel 
salgın korona virüs vaka 
sayılarının yeniden 
artması endişe yarattı. 
Bu durumun önüne 
geçmek isteyen İçişleri 
Bakanlığı ise yeniden 
bir takım kısıtlamalar 
ile birlikte kapsamlı de-
netimler yapılması için 
81 ile genelge gönderdi. 
Bakırköy Belediyesi za-
bıta ekipleri, İçişleri Ba-
kanlığı’nın Koronavirüs 
tedbirleri kapsamında 
başlattığı denetimlere 
destek vererek, ilçede 
bulunan işletmeler-
de dördüncü yoğun 
denetimi gerçekleştirdi. 
Sabah erken saatlerde 
başlayan denetimlerde 
ekipler, işletmelerde tek 

tek gezerek Koronavirüs 
ile ilgili dezenfektan, 
maske, sosyal mesafe 
ve Koronavirüs’e karşı 
14 kural afişleri gibi 
gerekli önlemlerin 
alınıp alınmadığını 
kontrol etti. Koronavi-
rüs salgınıyla mücadele 
kapsamında içerisinde 
bulunulan kontrollü 
sosyal hayat dönemin-
de temizlik, maske ve 
mesafe kurallarının 
yanı sıra tüm iş kolları 
ve yaşam alanları için 
belirlenen tedbirlere 
uyulması konusunda da 
denetimler yapan ekip-
ler, işletmelere gerekli 
uyarılarda da bulundu.

n Kent Yaşam Haber 
Merkezi

Bir yanda istihdam,
bir yanda müstakil yaşam
Şayir Gayrimenkul A.Ş.’nin Kırklareli Vize- Pınarhisar ilçelerinde satışa sunduğu arsalara yatı-
rım yapanlar hem iş imkanlarına, hem de tabiatla iç içe bir yaşama yatırım yapmış olacaklar.

Şehir içine sıkışmış, dağı-
nık bir şekilde çalışmalarını 
sürdüren plastik üreticilerini 
modern bir üretim alanında 
toplayacak olan Kırklareli 
Vize’de kurulan Türkiye’nin 
ilk özel ihtisas organize sa-
nayi bölgesi  PAGDER -ASLAN 
OSB’nin bulunduğu coğrafya 
arsa yatırımları içinde yeni 
cazibe merkezi haline geldi. 
Deprem haritasında da en 
düşük risk kategorisi olarak 
gösterilen dördüncü bölgede 
yer alması nedeniyle Kırkla-
reli Vize, Pınarhisar – Sütlüce 
Köyü ve civarı Şayir Gayri-
menkul A.Ş. içinde gözde 
yatırım merkezi oldu. 
PINARHİSAR’DA 100 BİN 
NÜFUS  BEKLENİYOR

Şayir Gayrimenkul A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Şayir: “Plastik Sanayinin ha-
yat bulacağı bir alan olan Pag-
der - Aslan Organize Sanayi 
Bölgesine uzaklığı 8 Km olan 

bölge,  yatırımlar açısından 
daha cazip hale gelmekte-
dir.  Pınarhisar - Sütlüce 
arsa projemizden bahsetmek 
istiyorum.  

İstanbul, Sütlüce arası 158 
km, Kırklareli Sütlüce arası 
47 km. Sütlüce Kıyıköy arası 
68 km. Çilingöz Tabiat Parkı 
ve denize 80 km. mesafede 
bulunuyor. Sütlüce, içinde 
Ahmetbey ana karayolu ve de-
resinin geçtiği güzide köyleri-
mizden bir yerleşim alanıdır. 

Yanı başında bulunan 1. 
Gölet’e 1300 metre 2. Gölete 
2.500 mt uzaklıkta bulun-
maktadır. Kurulacak olan 
Pagder-Aslan Organize sana-
yii ile birlikte köyün nüfu-
sunun 19 bin, Pınarhisar’ın 
nüfusunun köyleri ile birlikte 
100 bin civarında olacağı 
tahmin edilmektedir.  İnsan-
larımız hem istihdam sorunu 
yaşamayacak. Hemde doğa 
ile iç içe kendi bahçeleri için-
de müstakil yaşam sürebile-

cekler. Bir yanda istihdam, 
bir yanda müstakil yaşam. 
Büyük kentte yaşamaktan sı-
kılanların, içinde bulunduğu-
muz dönemde  bundan daha 
iyi bir fırsat bulması oldukça 
zor diye düşünüyorum. 

500 metrekareden, 12 
bin metrekareye kadar çeşitli 
arsalarımızın olduğu Süt-
lüce çevresinde bulunan bu 
arsalarımızın tapuları hazır 
durumda olup %30 peşinatla 
12 ay, 24 ay veya 36 ay taksitli 
ödeme seçenekleriyle yatırım-
cı dostlarımız için proje-
lendirdik.  Dostlarımız  bu 
arazileri ister tarımsal alan, 
ister inşaat alanında kullana-
bilirler. 

Sütlüce Köyü bölgesinde 
arsa projemizden yatırım 
amaçlı yararlanmak istiyor-
sanız bizden detaylı bilgi 
almanızı öneriyorum” diye 
konuştu. 

n Kent Yaşam Gazetesi

Ardahan Kültür Evi evlatlarına sahip çıkıyor

İstanbul Ardahan Kültür Evi, 
Esenyurt’ta yaşayan ve tıp fakültesi-
ni kazanan iki Ardahanlı öğrenci 
için kahvaltı organize etti.
Karakoç ilk 5000’e girdi, 
Söğüt ise ilk 15000’de

 Esenyurt’ta yaşayan Ardahanlı 
iki öğrenci Merve Karakoç Türkiye 
sıralamasında ilk 5000’e girdi. 
Emirhan Söğüt ise ilk 15000 girerek 
tıp fakültesini kazandılar. İstanbul 
Ardahan Kültür Evi de bir ilki başla-
tarak, bu başarılı öğrencilere destek 
olma kararı aldı. 

Düzenlenen kahvaltıya Esen-
yurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, 
Esenyurt Belediye Başkan Vekili 
Cemal Güneysu, Esenyurt İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Paşali Beşli, Esen-
yurt Halk Eğitim Müdürü İbrahim 
Hakkı Damat, Esenyurt İl Dernekler 
Başkanı Sadık Aksoy, Kars Kültür 
Evi Başkanı Ender Aslan, Hanak 
Dernek Başkanı Togay Çoban, Göle 
Federasyon Başkanı Ertekin Baysal, 
Çıldır Federasyon Başkanı Kemal 
Şimşir, Damal Federasyon Başkanı 
Güner Kökat, Çıldır Dernek Başkanı 
Cevdet Yılmaz, Ardahan Kültür Evi 
yöneticileri, Kent Konseyi Genel 
Koordinatörü Zafer Aras, Esenyurt 
Kooperatif Başkanı Gürsel Doğan 
ve bölgemizde hekimlik yapan 
Karslı çocuklara da bu konuda fikir 
verebilecek olan Esencan Hastanesi 
Genel Müdürü Operatör Dr. Atakan 
Özkan da programa eşlik etti. 
‘’Bir ilki gerçekleştiriyoruz’’

Açılış konuşmasında Ardahan 
Kültür Evi Başkanı Efrail Çifçi her-
kese teşekkür etti. Çifçi: ‘’Bizim iki 
tane değerli yavrumuz tıp fakültesi-
ni kazanmıştır. Kendilerine moral 
olsun diye kahvaltı organizasyon 
edip bir ilki gerçekleştiriyoruz. 
Biliyorsunuz ki bu virüsten dolayı 
çok sıkıntı çekiyoruz. Bu dönem-
de maske ve sosyal mesafeyi her 
zaman korumamız lazım. Dü-
zenlemiş olduğumuz kahvaltımız 
da bunlara uygundur. Gelecekte 
sağlığımızı emanet edeceğimiz 

gençlerimize çok iş düşmekte-
dir. Her zaman onların yanında 
olacağız. Katıldığınız için hepinize 
teşekkür ederiz’’ dedi.
‘’Hiçbir zaman maddi bir 
beklenti içinde olmayın’’

Ardahan Kültür Evi Başkanı 
Efrail Çifçi’nin konuşmasının aka-
binde ise sözü Operatör Dr. Atakan 
Özkan aldı. Özkan: ‘’Beni buraya 
davet ettiğiniz için çok teşekkür 
ederim. İnsan hayatı, Yaratanın ya-
rattığı en kutsal varlıklardan birisi-
yiz. Bizim yaptığımız hiçbir zaman 
karşılığı olmayan bir hizmet ve say-
gınlığı olan bir meslektir. Bu sene 
meslekte 26. yılım… Gençler size 
sesleniyorum, sizler gibi meslek-
taşlarımı görünce ve aynı zamanda 
hemşerilerimi görünce daha çok 
gururlanıyorum. Yakın zamanda 
elimizi vereceğimiz meslektaşla-
rımıza seslenmek istiyorum; bu 
ülkenin sizin gibi gençlere ihtiyacı 
var. Bu işi yaparken hiçbir zaman 
maddi bir beklenti içinde olmayın. 
İster sevin ister saygı duyun çünkü 
alacağınız maaşın hiçbir önemi 
yok. Bir Allah razı olsun sözünü 
duyduğunuzda bile bu işin en güzel 
tarafı olduğunu bileceksiniz. Sizleri 
güzel yerlerde görmeyi temenni 
ediyorum’’ dedi. 
‘’Gençlerimiz bizim  
geleceğimizdir’’

Esenyurt İlçe Eğitim Müdürü 
Paşali Beşli de konuyla ilgili olarak 
şu sözleri söyledi: ’’Gençlerimizi 
cani gönülden tebrik ediyorum. 
Ayrı zamanda bu gençlerimize 
sahip çıkan Ardahan Kültür Evi’ne 
de teşekkürlerimi sunuyorum. 
Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. 
Gençlere yapılan yatırım geleceğe 
yapılan yatırımdır. Esenyurt nüfus 
bakımından genç ve dinamik bir 
yapıya sahip. Sadece akademik 
anlamda değil, sosyal ekonomik, 
kültürel anlamda da çok sayıda 
öğrencilerimiz var. Yeter ki onları 
keşfedip, onlara destek verelim ve 
sahip çıkalım. Ardahan Kültür Evi 

gençlere sahip çıktığı gibi umarım 
diğer dernekler de gençlerimize sa-
hip çıkarlar. Gençlerimize bundan 
sonraki eğitim öğretim hayatında 
da her türlü yardıma hazırız.’’ 
Esenyurt Belediyesi iki adet 
dizüstü bilgisayar hediye etti

Esenyurt İlçe Eğitim Müdürü 
Paşali Beşli’nin konuşmasının aka-
binde mikrofonu alan Esenyurt Be-
lediye Başkan Vekili Cemal Güney-
su da: ‘’Bizi bu anlamlı günde bir 
araya getirdiğiniz için başkanımıza 
teşekkür ediyorum. Sayın Belediye 
Başkanımızın rahatsızlığından 
dolayı burada bulunmaktayım. 
Bu iki kardeşimize de çıktığı yolda 
Allah zihin açıklığı versin diyorum. 
Biz de Esenyurt Belediyesi olarak bu 
iki kardeşimize birer tane dizüstü 
bilgisayarı veriyoruz.’’ dedi.
‘’Bir tek Ardahanlılar genç-
lere sahip çıkıyorlar’’

Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural 
Karagül: ‘’Eminim ki Esenyurt’ta 
tıp fakültesini kazanmış nice 
öğrenciler vardır ama görüyorum ki 
bir tek Ardahanlılar gençlere sahip 
çıkıyorlar. Ardahan Kültür Evi’ni 
yapmış olduğu bu davranıştan 
ötürü kutluyor, diğer derneklere 
örnek teşkil etmesini temen-
ni ediyorum. Hayata güzel bir 
başlangıç yapmışlar gençlerimiz, 
insan için en önemli şey sağlıktır. O 
yüzden sizler insanların en sıkıntı 
çektiği sorunlarla ilgileneceksiniz. 
Yaptığınız görev çok kutsal olacak 
arkadaşlar. İnşallah hiçbir zaman 
o umut defteriniz hiç kirlenmez. 
İnsanlar da arkanızdan dua ederler.  
Tekrardan bu kahvaltıyı düzenle-
yen, bu çocuklarımızı yetiştiren 
herkesi tebrik ediyorum.’’ dedi.

Konuşmalardan sonra Ardahan 
Kültür Evi Başkanı Efrail Çifçi 
gençlere eğitimleri boyunca burs 
sağlayacaklarını ve her zaman 
arkalarında olacaklarını söyledi. 
Ardından Başkan Çifçi Ardahan 
Kültür Evi binasını Kaymakam Dr. 
Vural Karagül’e gezdirdi. 

İstanbul’a Hızray Geliyor
Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halkalı’dan Sabiha Gökçen’e uzanacak olan Hızray projesini duyurdu.

İBB, SARIYER’DEKİ ATIKSU SORUNUNU  ÇÖZECEK
İBB, yıllardır arıtma tesisine bağlanamadığı için Boğaz’ı kirleten Sarıyer’deki 4 ayrı nokta için atıksu çalışması başlattı.

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin (İBB) bağlı kuruluşla-
rından İSKİ Genel Müdürlüğü, 
Boğaz’a, Marmara Denizi’ne ve 
Karadeniz’e kıyısı olan ilçelerde, 
sahillerdeki atıksu girişini tama-
men kesmek için çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Yeni Ma-
halle Karakütük Caddesi’nde ko-
lektörlerin topladığı atıksuların, 
arıtma tesisine ulaştırılması için 
gerekli bağlantılar, uzun yıllardır 
yapılamadı. Yılların bu ihmali 
nedeniyle, 3 bölgede noktadan 
denize atıksu girişi oluyor. 

İSKİ, vatandaşların haklı 
yakınmalarına neden olan ve 
zaman zaman kötü kokuya sebep 
olan bu sorunun giderilmesi 
için çalışma başlattı. Sarıyer’in 
Yeni Mahalle ve Büyükdere’de 
semtlerinde işin proje çalışmaları 
tamamlandı. Yatırımın tamam-
lanması için yüklenici firmaya 
talimat verildi.

İş kapsamında; bölgede 870 
metre uzunluğunda, 300 – 600 

mm çaplarında, yerin 3 ila 7 met-
re derinliğinde atıksu bağlantı 
hattı inşa edilecek. Böylece, atık-
su kolektörleri ile toplanan sular, 
denize karışmadan Baltalimanı 
Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırı-
lacak. 

Öte yandan, Sarıyer Büyükde-
re Mahallesi Çayırbaşı ve Me-

serburnu Caddeleri’nde de aynı 
şekilde yıllardır denize atıksu 
girişi yapılıyor. Bu nokta için de 
çalışma başlatan İSKİ, projeyi 
tamamladı. Anıtlar Kurulu’ndan 
kazı için gerekli izinler alındığı 
projede, 14 Eylül 2020 tarihinde 
imalat kazısı başlayacak. n KENT 
YAŞAM-HABER MERKEZİ 

Bakırköy’de Geniş Çaplı Denetim Yapıldı
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında yurt genelinde korona virüs denetimleri ya-
pılıyor. Bu kapsamda Bakırköy’de de geniş çaplı denetimler yapılarak, esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yasakladı ama; 
UYGULAMAK MÜMKÜN DEĞİL!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın   toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıklamasının ardından bir açıklada İBB 
ulaşım Daire Başkanı  Utku Cihan’dan geldi. Cihan “ Bu yasağı uygulayabilmemiz için 6 bin adet daha otobüse ihtiyacımız var.” dedi. 

Koronavirüs ile mücadele kap-
samında Cumhurbaşkanı  Recep 
Tayyip Erdoğan, toplu taşımada 
ayakta yolcu alınmayacağını 
açıkladı. Kararın ardından gözler 
İstanbul’a döndü.

İstanbul İstatistik Ofisi’nin 
açıkladığı ulaşım bilgilerine göre 
İstanbul’da ağustos ayı sonu 
itibarıyla toplu taşımada yolculuk 
sayısı yüzde 5,7 arttı. Bazı hat-
larda metrobüs, metro, otobüs ve 
minibüslere ayakta dahi binmek 
imkânsız… Veriler kararın bu 
haliyle uygulanmasındaki zorluğu 
gözler önüne serdi. 
ADIM ATACAK YER YOK

Sabah saatlerinden itibaren Ce-
vizlibağ, Beylikdüzü ve Avcılar'dan 
Zincirlikuyu veya Söğütlüçeşme 
yönüne hareket eden metrobüs-
lere güçlükle binenler ayakta ve 
sosyal mesafe kuralından uzakta 
yolculuk etmek zorunda kalıyor. 
Seferlerin kısa aralıklarla yapılma-
sına rağmen, metrobüslerde adım 
atacak yer kalmıyor. 
“TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESA-
FEYE NASIL UYACAĞIZ?”

 Metrobüslerdeki kalabalık, 
koronavirüs sürecinde yolcuları 
isyan ettirdi. Duraklarda bek-
leyenler yolcular,  metrobüsten 
inenler kalabalık nedeniyle sosyal 

mesafeye uyamadıklarını belir-
tiyor. Merdivenlerdeki ve üstge-
çitteki kalabalıkta bulunanlar 
zaman zaman yürümekte güçlük 
çektiğini söyleyerek “Biz 2 ay evde 
kaldık ama hiçbir anlamı kalma-
dı, boşuna kalmış olduk. Hepimiz 
işe gidiyoruz ve toplu taşıma kul-
lanmak zorundayız.  Bu durumda 
Koronaya yakalamamak mümkün 
değil. Toplu taşımada hangi soysal 
mesafeye uyacağız ki. Koronaya 
bile yer yok! Hükümet bir an önce 
çözüm bulmalı” dediler.
“OTOBÜS ÜRETECEK FABRİKA 
YOK”

Yasağa ilişkin konuşan İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, 
“İBB’nin 6 bin otobüsü var. Bu 
yasağı uygulayabilmemiz için 6 
bin adet daha otobüse ihtiyacı-
mız var. Şu an bize 6 bin otobüs 
üretecek ülkede fabrika yok ki. Bu 
yüzden yasağı uygulayabilmemiz 
mümkün değildir. Metrolarda hele 
oturma kapasitesi çok düşük. Bu 
yasakla beraber metrolar o zaman 
bomboş gidip gelecek. Yurttaşın 
sağlığını elbette düşünüyoruz. 
Ancak elimizdeki imkânlarla bu 
yasağı uygulamamız mümkün 
değil. Belki vapurlarda uygulaya-
biliriz” dedi.

“ÇÖZÜM MESAİ DÜZENLEMESİ”
Alınan kararın nasıl uygula-

nacağı merak konusu olurken İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu “Toplu 
taşıma konusunda çözüm mesai 
düzenlemesi” dedi.

n Senay GÜNCAVAR BA-
DUR-Kent Yaşam

Üç kişiden biri işsiz
DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanlığı, Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun (TÜİK) 2020 Haziran dönemi işsizlik verilerine ilişkin açıklama-
larda bulundu. Yayımlanan dar tanımlı işsizlik verileri ülkemizdeki gerçek 
işsiz ve atıl işgücü sayısının ulaştığı boyutları yansıtmadığını belirtiyorlar. 

TÜİK tarafından yayımlanan 
2020 Haziran dönemi işsizlik 
verilerinin ülkemizdeki gerçek 
işsiz ve atıl işgücü sayısının 
ulaştığı boyutları yansıtmak-
tan çok uzak olduğunu belirten 
DEVA Partisi Ekonomi ve Finans 
Politikaları Başkanlığı açıkla-
malarda bulundu. Genel Başkan 
Yardımcısı İbrahim Çanakçı im-
zasını taşıyan açıklama şöyle:

“Türkiye İstatistik Kurumu,  
2020 yılı Haziran döneminde 
işsiz sayısını 4 milyon 101 bin 
kişi, işsizlik oranını ise yüzde 
13,4 olarak açıklamıştır. Mev-
simsel etkilerden arındırılmış 
verilere bakıldığında işsizlik 
oranı tarihi en yüksek seviyesi-
ne çıkarak yüzde 14,3 olmuştur. 
TÜİK tarafından yayımlanan 
dar tanımlı işsizlik verileri ülke-
mizdeki gerçek işsiz ve atıl işgü-
cü sayısının ulaştığı boyutları 
yansıtmaktan çok uzaktır: 

2020 Haziran dönemi 
itibariyle 4 milyon 575 bin 
kişi çalışmaya hazır durumda 
olmasına rağmen iş aramaktan 
vazgeçmiştir. TÜİK tarafından 
yayımlanan dar tanımlı işsizlik 
göstergelerinde bu kişiler işsiz 
olarak sayılmamaktadır.   

Bu kişileri ve mevsimlik 
işçileri mevcut işsiz sayısına 
ekleyerek hesaplanan geniş 
tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 779 
bin kişi, “Geniş Tanımlı İşsizlik 
Oranı” ise yüzde 24,9’dur.

İstihdam içinde gözüken 
ancak işbaşında olmayanlar 
eklendiğinde ülkemizdeki geniş 
işsiz ve atıl işgücü sayısı 12 mil-
yon 284 bin kişi, oranı ise yüzde 
31,6’dır. Diğer bir ifadeyle her 
üç kişiden biri işsiz ya da atıl 
durumdadır” dedi.
HÜKÜMETİN PERFORMANSI 
KÖTÜLEŞTİ

Genç nüfusa ilişkin işsizlik 
ve istihdam göstergelerinde-
ki kötüleşmenin  kaygı verici 
boyutlarda olduğunu belirten 
Çanakçı; “ 15-24 yaş grubunu 
kapsayan genç nüfusta işsizlik 
oranı bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre 1,3 puanlık artışla 
yüzde 26,1 olmuştur. Gençlerde 
istihdam oranı 6,0 puan azala-
rak yüzde 28,2’ye gerilemiştir. 
Ne eğitimde ne de istihdamda 
olanların oranı bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 3,1 puanlık 
artışla yüzde 29,3 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. İstihdam sayısı 
ve oranına ilişkin göstergeler 
ciddi kötüleşmeye işaret etmek-
tedir. Geçen seneden bu yana 1 
milyon 981 bin kişi işini kaybet-
miştir. Ekonomik durgunluğun 
başladığı Ağustos 2018’e göre 
istihdam kaybı 2 milyon 791 bin 
olarak gerçekleşmiştir.  Mev-
simsel etkilerden arındırılmış 
istihdam oranı Haziran dönemi 
itibariyle yüzde 41,6’dır. Bu 
oran son 9 senenin en düşük 
rakamı olup, hükümetin iş ve 

istihdam yaratmaktaki perfor-
mansındaki kötüleşmenin en 
belirgin göstergesidir.

İşini kaybedenlerin önemli 
bir bölümü işsizlik sigortası 
imkanlarından yararlanama-
yan ve geçimlerini sürdürmek 
için başka bir gelir ve güvenceye 
sahip olmayan çalışanlardan 
oluşmaktadır. Koronavirüs 
salgınına yönelik açıklanan 
paketlerde bu kesime yönelik 
somut ve yeterli hiçbir destek 
mekanizması geliştirilmemiş-
tir.” dedi.
ONURA YAKIŞMAYAN SEFALET 
ÜCRETİ 

İşten çıkarmalar yasaklan-
masıyla  kayıtlı çalışanların 
işlerini koruyabildiğini söyle-
yen Çanakçı,  bu çalışanların 
normal dönemde elde ettikleri 
gelirin çok altında bir gelir-
le yaşamak mecburiyetinde 
kaldıklarını ifade etti. Çanak-
çı, “Kısa çalışma ödeneği alan 
çalışanlara Nisan-Temmuz 
döneminde ortalama olarak kişi 
başına aylık 1.545 lira, ücretsiz 
izne ayrılanlara ise net 1.168 
lira ödeme yapılmıştır. . Asgari 
ücretin 2.324 lira, Türk-İş tara-
fından açıklanan açlık sınırının 
2.384, yoksulluk sınırının ise 
7.765 lira olduğu bir ortamda 
bu tutarların insanlık onuru-
na yakışmayan sefalet ücreti 
denilebilecek düzeyde olduğu 
açıktır.” Şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı 
İbrahim Çanakçı
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İlk ve ortaöğretim kurumlarında 
korona virüs tedbirleri kapsamın-
da yüz yüze eğitimi ertelemesi 
nedeniyle öğrenciler, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı 
(EBA) sisteminden derslerini takip 
edebiliyor. Bu noktada harekete 
geçen Başakşehir Belediyesi ise ilçe-
de yaşayıp, internet hızı nedeni ile 
derslerini takip edemeyen öğrenci-
ler için harekete geçerek Başakşehir 
Belediyesi Bilgi Evleri’nde, sosyal 
mesafeli EBA programı başlattı. 
Buna göre evlerinde internet hız so-
runu yaşayan öğrenciler, bilgi evine 
gelerek derslerini rahatlıkla takip 
edebiliyor.
‘’9 BİLGİEVİ EĞİTİME HAZIR’’

Başakşehir Belediyesi, ilçedeki 
9 bilgi evinde EBA destek merkezi 
hizmeti vermeye başladı. Başakşe-

hir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
İsmail Çetinkaya, ilk eğitim günün-
de öğrencieleri yalnız bırakmadı. 
EBA hizmeti verilen Kayaşehir Kültür 
ve Yaşam Parkı içerisindeki Necdet 
Yıldırım Bilgievi’ni ziyaret eden Çe-
tinkaya, “Öğrencilerin eksiklerini ka-
patması açısından EBA üzerinden ya-
pılan canlı dersler önemli. İnternet 
erişimi olmayan, evinde bilgisayarı 
olmayan öğrencilerimize yönelik 
EBA destek merkezleri oluşturuldu. 
Şu anda ilçemizde laboratuvarları 
müsait olan okullar, EBA destek mer-
kezi olarak hizmet vermeye başladı. 
Değerli Başkanımız Yasin Kartoğlu 
da, öğrencilerimizin daha rahat 
imkânlarla bu hizmeti alabilmeleri 
için 9 bilgievini EBA destek merkezi 
olarak tahsis etti. Başkan ve beledi-

yemize teşekkür ediyoruz” dedi.
‘’TEDBİRLER ALINDI’’

Başakşehir Belediyesi Bilgievleri 
Genel Koordinatörü Bilal Sekman 
da, öğrencilerin bir arada olmaması 
ve hijyen kurallarına uyması için 
tüm önlemlerin alındığını ifade etti. 
Başakşehir’deki 9 bilgievinde alınan 
önlemleri anlatan Sekman, “Bilgiev-
leri girişlerinde, öğrenciler değiş-
tirmek isterlerse, maskelerini hazır 
bulunduruyoruz. Kolonyalı mendil 
ve el dezenfektanı da mevcut. 
Öğrencilerimizi birbirine 2 metre 
uzaklıkta bulunan bilgisayarlara 
oturtuyoruz. Sınıfları da derslerin 
ardından dezenfekte ederek daha 
sonra gelecek olan öğrencilere hazır 
hale getiriyoruz” diye konuştu.

Kent Yaşam Haber Merkezi

Küçükçekmece Belediyesi, kültür 
merkezleri bünyesinde faaliyet gös-
terecek olan Eğitim Akademisi Halk 
Dansları Topluluğu kuruyor. Küçük-
çekmecelileri sanatla buluşturmayı 
hedef edinen Küçükçekmece Bele-
diyesi, Atakent, Sefaköy ve Cennet 
Kültür Merkezlerinde sıkı pandemi 
önemleri ile Halk oyunları kursları 
verecek. Dersler, dezenfekte edilmiş 
az kişilik sınıflarda sosyal mesafe ve 
maske kullanımı kurallarına uyarak 
gerçekleşecek.
“KENT KÜLTÜRÜNÜ  
BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ’’

Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Kemal Çebi “Kültürel belediyecilik 
insan yetiştirir, kent kültürünü 
yaratır. Kent kültürü insanları bir 
araya getirir ve birlikte yaşam imka-
nı sunar. Küçükçekmece Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz 
eğitim programlarını hazırlarken eş-
siz coğrafyamızın bir ucundan diğer 
ucuna bizleri birbirine bağlayacak, 
kentimizin kültür sanat potansi-

yelini ortaya çıkaracak nitelikleri 
önceliklendirdi. Bu yaklaşım ile tüm 
kültürleri, tüm renkleri bağlayan, 
hepimizi bir çatı altında toplayacak 
eğitimlerle, kurslarla Küçükçekme-
ce’nin kent kültürünü birlikte baştan 
inşaa edeceğiz.” dedi.
Son Başvuru Tarihi 25 Eylül

Son başvuru tarihi 25 Eylül olan 
kurslara başvuru için ise şartlar şu 
şekilde; belirlenen yaş aralığında 
olmak ve Küçükçekmece’de ikamet 
etmek. Ön kayıtların sonrasında ise 
eğitmenlerden oluşan kurul tarafın-
dan seçmeler yapılacak. Çocuk (8-14 
yaş), Genç (15-25 yaş) ve Yetişkin 
(26 ve üzeri yaşlar) olmak üzere 3 
kategoride oluşturulan sınıflarda, 
Kırklareli, İzmir, Gaziantep, Karade-
niz, Artvin, Bodrum, Üsküp, Burdur 
Yöreleri ile Roman Çalışması ve halay 
eğitimleri verilecek. Uzman eğit-
menler tarafından verilecek kurslara 
katılmak ve bilgi almak isteyenler 
444 4 360 nolu telefonu arayabilir.

n Kent Yaşam Haber Merkezi

Öğrencilerin Yardımına
Başakşehir Belediyesi Koştu
Yeni eğitim ve öğretim yılının uzaktan eğitim ile birlikte başlaması ile Başakşehir Belediyesi de, ilçe genelinde-
ki tüm bilgievlerinde internet erişim hızında sorun yaşayan öğrenciler için sosyal mesafeli EBA hizmeti başlattı.

Türkiye’nin Geleneksel 
Dansları Küçükçekmece’de
Türkiye’nin tüm motiflerini ve ezgilerini  21 mahallesi ile içinde ba-
rından Küçükçekmece  Belediyesi, Halk Oyunları’nda kendini geliştir-
mek isteyen vatandaşlar için ücretsiz kurs ön kayıtlarına başladı.

Okullar açılmadan Bağışıklık 
Sistemini Güçlendirin

Pandemi süreci etkisinde geçecen 
olan yeni eğitim öğretim yılı 21 
Eylül itibari ile başlıyor. Yüz yüze 
ve uzaktan eğitimin birlikte 
olacağı dönemde velilerde 
virüs korkusu hakimken 
uzmanlar ise bu süreçte 
bağışıklık sisteminin güç-
lü tutulmasının önemini 
vurguluyor.

Milyonlarca öğrenci 
ve velinin beklediği yüz 
yüze eğitim ile ilgili 
haber kabine toplantısı 
sonrası Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’dan geldi. Açık-
lamaya göre yüz yüze ve 
uzaktan eğitimin birlikte 
olduğu ailelerin tercihinin 
ön planda olduğu bir uy-
gulama düşünülüyor. Gözler 
merakla 21 Eylül’ü beklerken, 
uzmanlarda çocukların bağışıklık-
larının korunması ile ilgili bir bir 
açıklamalarda bulunuyor.
‘’ESKİ NORMALİMİZ  
ARTIK YOK’’

Bağışıklık sisteminin 
vücudu mikroplara karşı 
koruduğuna dikkat 
çeken Romatem Kocaeli 
Hastanesi İç Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Hüseyin 
Yağmur Duraksoy,” Bu 
sistemi bir polis gibi de 
düşünebiliriz. Vücu-
dumuzun her yerinde 
devriye geziyor ve bir 
rahatsızlık bulursa destek 
istiyor. Bu dönemde daha 
da dikkat etmek gerekiyor. 
Bebekler, anne karnından çık-
tığı zaman anneden ve sütten aldığı 
faktörlerle bu savunma mekaniz-
masına sahip olarak doğarlar. Fakat 
zaman içinde düzensiz beslenme, 
çevremizdeki toksinler, uykusuzluk 
bu savunma sisteminin zayıflaması-
na neden olur. Düzenli olarak elleri 
yıkamak, sağlıklı beslenmek, çocuk-
ların hayatına hareket katmak ve 
düzenli uyku bağışıklık sistemi için 
olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. 
Hayatımızda eski normalimiz yok 
artık bu yüzden yeni normallerimize 
göre hareket etmemiz gerekiyor” 
ifadelerini kullandı.
‘’KAHVALTI ÖNEM TAŞIYOR’’

Bağışıklığı güçlendirmenin ve 

enfeksiyonlara karşı dirençli olmanın 
belki de en önemli kuralı beslenme 
düzenine dikkat etmek olduğuna 

dikkat çeken Romatem Kocaeli 
Hastanesi Beslenme ve Diyet 

Uzmanı Selin Cengiz, 
“Virüs ile mücadelede ba-

ğışıklık sisteminin güçlü 
olması büyük önem 
taşıyor. Her gün kahvaltı 
yapmak zihinsel perfor-
mansı artırır. Bağışıklık 
sistemimizin güçlü 
olabilmesi için dengeli 
ve kaliteli beslenilmesi 
gerekmektedir. Dengeli 
ve kaliteli beslenmenin 

ilk kuralı; öğünleri tam 
yapmak ve en önemlisi de 

kahvaltıyı atlamamaktır. 
Kahvaltıyı atlamak , sonraki 

öğünleri ne kadar kuvvetli ve 
sağlıklı yapsak da yeterli olmuyor. 

Yeterli doygunluk sağlanmadığı 
gibi birçok besin ögesi de eksik 

kalabiliyor” dedi.
‘’GECE UYKUSUNA  

DİKKAT EDİN’’
D vitaminin bağı-

şıklık sistemini destek-
lediğini anlatan Cengiz, 
‘’ Kış mevsiminde, 
yetersiz gün ışığı alımına 
bağlı olarak yetişkinlerde 
olduğu gibi çocuklarda da 
D vitamini eksikliği görü-
lebilmektedir. Bu yüzden 
sonbahar aylarında takvi-

yeye başlamak gerekmek-
tedir. 1 yaşından küçük tüm 

bebeklere ise tüm yıl boyunca 
D vitamini takviyesi yapmak 

gerekiyor. Ayrıca çocukların sağlıklı 
gelişimleri için kesintisiz gece uykusu 
en az beslenme kadar önemlidir. Uyku 
sırasında, özellikle karanlıkta melato-
nin hormonu salgılanır. Bu hormonun 
salgılanması bağışıklık sisteminin 
güçlenmesinde önemli bir role sahiptir 
ve aynı zamanda hipofiz bezinin daha 
fazla büyüme hormonu salgılama-
sını sağlar. Uyku sırasında çocuğun 
çalışmayan kasları da çalışarak enerji 
depoları yenilenir. Çocuklar uyurken 
beyinleri çalışır ve gelişir. Uyanıkken 
oyunda öğrendiği bilgileri uyku sırasın-
da organize ederek beynine kaydeder. 
Böylece beyinde nöronlar arası bağlar 
oluşur ve güçlenir’’ dedi.
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Romatem Kocaeli 
Hastanesi Beslenme 

ve Diyet Uzmanı 
Selin Cengiz

Romatem Kocaeli 
Hastanesi İç Hastalıkları 

Uzmanı Dr. Hüseyin 
Yağmur Duraksoy

Yazın tatlı mı tatlı meyvele-
rinden olan ve lezzetli olduğu 
kadar sağlığımıza da birçok 
fayda sağlayan inciri yerken 
dikkatli olunmasını söyleyen 
Acıbadem Fulya Hastanesi Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Melike 
Şeyma Deniz, ‘’Orta boy 
incirin yaklaşık 35-40 
kalori olduğu unutul-
mamalı, içeriğindeki 
yüksek şeker nede-
niyle diyabet has-
talarının temkinli 
olmaları ve yedikten 
sonra muhakkak su 
içilmeli’’ dedi.
ZAYIFLAMAK 
İSTEYENLERİN 
DESTEKÇİSİ

İştah kontrolü 
konusunda incirin 
önemine dikkat çeken 
Deniz, ‘’Günlük 25-30 
gram posa tüketimi kan 
basıncından kan şekerine, 
bağırsakların düzenli çalışma-
sından iştah kontrolüne kadar 
birçok fayda sağlıyor. İncirin 
posadan zengin olması tüm bu 
etkileri görmeye yardım ediyor. 
Tatlı mı tatlı olması sayesinde 
de zaman zaman yaşanan tatlı 
isteklerine çare oluyor’’ diye 
konuştu.
SİNDİRİM SİSTEMİNE FAYDALI

İncir tüketmenin bağır-
sakları çalıştırdığını belirten 
Deniz, ‘’Günlük posa tüketimi-
nin düşük olması, hareketsiz-
lik, az su içmek gibi nedenlerle 
yaşanan bağırsak tembelliğin-
de çözüm için incir son derece 
etkili bir besin kaynağı. Yüksek 
posa içeriği sayesinde incir, 

bağırsakların iyi çalışmasını 
sağlıyor. İncir yedikten sonra 
bir bardak su içmeyi de unut-
mayın. Çünkü incirin ardından 
içeceğiniz bir bardak su bağır-
saklarınızın çok daha etkili 
çalışmasını sağlar’’ dedi.

YAŞLANMA KARŞITI
Mor renkli meyve ve 

sebzelerin hücre hasa-
rına karşı koruyucu 
olduğunu anlatan De-
niz, ‘’İncir, bilinen 
bir antioksidan türü 
olan antisiyoninden 
yönünden zengin 
olurken; incir de 
lezzetli olmasının 
yanı sıra zengin 
antisiyonin içeriği 
sayesinde kolajen 
yapımını artırıyor ve 

cilt sağlığına etki edi-
yor. Böylece yaşlanma 

karşıtı etkisi de ortaya 
çıkıyor’’ diye söyledi.

TAZE TÜKETMEK ÖNEMLİ
Beslenme ve Diyet Uzmanı 

Melike Şeyma Deniz “Taze ve 
kuru meyveler arasındaki fark 
içerdikleri su miktarı. Taze 
meyveler yüzde 80-90 oranında 
su içerirken kuru meyvelerde 
bu oran yüzde 15-20 civarın-
da. Kuru meyvelerde su oranı 
azalınca meyve şekeri daha ön 
planda oluyor. Hem taze hem 
kuru meyveler posa ve antiok-
sidan açısından zengin, her iki 
şekilde de tüketilebilir ancak 
mevsimindeyken tazesini 
tüketmek su ve meyve şekeri 
dengesi açısından ilk tercih 
olmalı” dedi. 
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Acıbadem Fulya 
Hastanesi Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Melike 

Şeyma Deniz

İncir Yedikten Sonra 
1 Bardak Su İçin!

Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, sağlığımız için temel 
olan A, E ve K vitamini ile potasyum, kalsiyum gibi mi-
neraller ve antioksidanlar yönünden zengin olan incire 
beslenmemizde mutlaka yer vermemiz gerektiğini belirt-
tirken aynı zamanda dikatli olunması konusunda uyardı.

Ambalajsız 
Süte Dikkat !

Uzmanlar uygun koşullarda üretilmeyen ve yeterli ısıl işlem 
görmeyen açıkta satılan ve kaynağı belli olmayan sütler konu-
sunda vatandaşları uyarıyor. Hijyen ve gıda güvenliği bakımın-
dan ambalajlı sütün tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Besin değerleri saye-
sinde her gün düzenli 
olarak içilen iki bardak 
süt, çocuk ve yetişkin-
lerin günlük kalsiyum, 
vitamin ve mineral 
ihtiyacını karşılamaya 
yardımcı oluyor. Ancak 
ambalajsız olarak tüketi-
me sunulan denetimsiz 
açık sütler, sağımdan 
tüketiciye ulaşıncaya 
kadar geçen süreçte dış 
etkenlere maruz kalıyor 
ve insan sağlığını tehli-
keye atacak mikropların 
da yaşamasına uygun bir 
ortam sunuyor.
“BAKARAK,  
TADARAK, KOKLAYARAK 
ANLAŞILMAZ! ‘’

Sadece denetimli 
tesislerde profesyonel 
şekilde üretilen sütün 
“güvenle” tüketilebi-
leceğinin altını çizen 
Ankara Üniversitesi 
Gıda Güvenliği Ensti-
tüsü Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. U. Tansel Şireli, 
tüketicilerin sağlıklarını 
korumak için ısıl işlem 
uygulanmış pastörize 
veya UHT sütler tercih 
etmeleri konusunda uya-
rıyor: “Sütün tehlikeli 
olup olmadığı; bakarak, 
tadarak ya da koklayarak 
anlaşılamaz. O nedenle 
tüketici, sütün güvenilir 

olup olmadığını bilemez. 
Sağıldığı hayvanın sağlık 
durumu, sağım koşulları 
belli olmayan, hiçbir 
denetime tabi olmadan 
sokaklarda satılan sütler; 
yüksek düzeyde tehlike 
potansiyeli taşır. Açıkta 
satılan sütlerde, gerek 
hijyen koşullarına uyul-
madan yapılan sağım 
gerekse de sağımdan 
tüketime kadar geçen sü-
reçte soğuk zincirin sağ-
lanamaması veya insan 
teması sebebiyle birçok 
zararlı mikroorganizma 
ürer ve çok ciddi sağlık 
sorunlarına yol açabilir. 
Evde yapılan kaynatma 
da bu mikroorganizma-
lardan bazılarının yok 
edilmesini sağlayacak 
düzeyde değildir. UHT 
ve pastörize olarak işlem 
görmüş ambalajlı sütler 
ise içme sütü olarak 
işlem görmeden önce 
platform testleri denilen 
güvenlik testlerinden 
geçer. Tüketicilerin, 
“güvenli” süt tüketmek 
ve sağlıklarını korumak 
için Türk Gıda Kodek-
si’nin belirlediği normlar 
çerçevesinde üretilen 
ambalajlı ürünleri tercih 
etmeleri gerekir.”

n Kent Yaşam Haber 
Merkezi
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Müjde diye, 12 Eylül’ün darbeli yasala-
rından kurtulmaya… 

Bu ülkeye kazandırılacak çağdaş bir 
demokrasiye…

Müjde diye, bu milletin karnını doyura-
cak planlı ve programlı bir ekonomiye…

Müjde diye, tam bağımsız ve de güven 
veren bir adalete…

Sevgiye, saygıya, hoşgörüye, yurtta ve 
cihanda her daim gelişen barışa derim!

Tam bağımsızlığa, özgürlüğe ve sonuna 
kadar kullanılan insan hakkına derim!

Eğitim ve üretimin en çağdaşına… 
Rekabet edebilir teknolojinin en kârlısına 
derim!

Ne boş hayal 
ekmeli insandan in-
sana nice müjdeler…

Ne de siyasal 
çıkarlar beklemeli 
köşe bucakta yatan 
müjdeler…

Müjdeler 
olmalı milletimin 
tamamının yüzünü 
güldüren…

Müjdeler olmalı 
milletimi birbirine 
kenetleyen…

Bunun için de elbette 
ki bir yerden başlamalı!

Elbette 40 yıl geriye gitmeli…
Tam da 40 yıl önce başımıza bela olan, 

emperyalist 12 Eylül projelerini yırtıp atma-
lıyız milletçe!

İşte o kan emici emperyalistlerle… 
Cumhuriyet Türkiye’sini içine sindire-

meyen… 
Sözde dinci, özde saltanatçıların yazıp 

çizdiği bir projeyle…
40 yıl önce, 12 Eylül 1980’de silah zoruy-

la yapılan bu darbeyi asla unutmamalıdır 
bu millet!

Bu utanç darbesinin karanlık kalemiyle 
yazılarak… 

Halkın önüne silah zoruyla koyduğu, 
1982 Anayasası’nı asla unutmamalıdır bu 
millet!

Bu darbeli Anayasayı birlik olup değişti-
receklerine…

Bu darbeli Anayasadan siyasal çıkar 
sağlayan, tüm siyasal iktidarları da asla 
unutmamalıdır bu millet!

Çünkü o hain darbe günü, bugün bu 
milletin içinde yaşadığı nice haksızlık, 
yoksulluk ve de zorlukların en dayanılmaz 
dünüdür!

Bugün bu milletin biçtiği kötüye ve 
yanlışa dair ne varsa…

Tam da dünkü o darbeyle ekilenlerdir!
Çünkü 12 Eylül 1980 Darbesi:
Önce demokrasimizi yok ederek, tüm 

demokratik kitle örgütlerimizi susturdu!
Sonra da onların yerine cemaat ve tari-

katları yeşertti tek tek…
Tam da böl parçala projesi olan bir em-

peryalist kurgusu olarak!
Evet, 40 yıl öncesini arattıranların Tür-

kiye’sinin bugünü…
Ne yazık ki dünden daha kötüdür!
Çünkü ortada sadece bir göstermelik 

demokrasi…
Yurtta ve cihanda kimseye güven verme-

yen bir hukuk sistemi var o kadar!
Çünkü bugün ortada, öz milletiyle alay 

eden nice siyasal rakamların oynaklığı… Bu 
oynak siyasal rakamlar yüzünden, açlık ve 
de yoksulluk sınırına dayanan 70 milyon 
kadar yurttaşımız var!

Üretimden düşerek dışa bağlanan bir 
ekonomimiz…

Sayıları her gün daha da artan milyon-
larca işsizimiz var!

Oysa Türkiye, 40 yıl önce asla böyle 
değildi!

Topraktan ürettiği kendine yetiyor, 
artan kısmı da satılıyordu elbette.

Öz hayvanlarımız özümüze yetiyor, 
artan kısmı dışa satılıyordu elbette.

Fabrikalarımız vardı bacaları bereket 
tüten…

Özgür özgür örgütleniyordu çoğu emek-
çiler sendika sendika…

Özgür toplu pazarlıkları vardı masa 
masa her yerde…

Ve de bağıtlanan nice umut sözleşme-
leri…

Her 1 Mayıs’ta şenlenirdi Taksim yüz-
binlerce emekçinin sesiyle...

Orada omuz omuzaydı tüm vatansever 
demokratlar…

Bağımsız ve de özgür bir ülkenin en 
onurlu yurttaşı nice demokratlar…

Çünkü o günler bu günler gibi değildi!
Çünkü o günlerde öz halkından korkma-

yan iktidarlar…
Çünkü o günlerde öz halkından demok-

rasiyi esirgemeyen yöneten siyasetler vardı.
Ne tepeden aşağıya kişi kişi kavga ve 

sürtüşmeler olurdu bugünkü gibi.
Ne de bu olup bitenlere utanç çanağı 

tutan bir acayip medya vardı.
İç siyasetimiz, hoş görü, saygı, sevgi ve 

barış üzerineydi çoğunlukla…
Dış siyasetimiz her bir yerde saygın… 

Her bir yerde ayaktaydı o günlerde…
İşte bu 40 yıllık ihanet 12 Eylül, o günle-

ri bize çok görenlerin ihanet günüdür!
Cumhuriyet Türkiye’sini karanlık Orta-

doğu ülkelerine benzetmek isteyenlerin…
Hayasızca meydanlarda at oynattığı 

günlerin başlangıcıdır!
Son yıllarda her alanda gerileyen Tür-

kiye… 
En kısa zamanda 12 Eylül’ün ihanet 

devrini kapatmalı…
En kısa zamanda kalkınarak güçlü 

olmalıdır!

40 YILLIK İHANET: 
12 EYLÜL

Hasan 
TUFAN

GERÇEKLER

tufanmedya@gmail.com

Cumhuriyet Halk Partisi, İstan-
bul’un 39 ilçesinde gerçekleştirdiği 
törenlerle kuruluşunun 97. yıl dönü-
münü kutluyor. CHP İstanbul İl Baş-
kanlığı da 97. Kuruluş yıl dönümünü 
kutlamak için Taksim Meydanı’nda 
Cumhuriyet Anıtı önünde tören dü-
zenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başlayan törende CHP İstanbul İl 
Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da 
Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. 
Törenin ardından İl Başkanı Kaftan-
cıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’e 
hitaben yaptığı konuşmada "Temelle-
rini 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde 

attığınız, 9 Eylül 1923'te de kurdu-
ğunuz CHP'nin bugünkü mirasçıları 
olarak huzurunuzdayız. Anadolu ve 

Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin 
emperyalizmin karşısındaki kararlı-
ğını, Kuva-i Milliye'nin işgal orduları 
karşısındaki azmini, 97. kuruluş yıl 
dönümümüzde de yüreğimizde taşıyo-
ruz" dedi.

Kaftancıoğlu, konuşmasını şu söz-
lerle tamamladı: “Yegâne amacımız, 
sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu 
güzel cumhuriyetimizi demokrasi 
ile taçlandırarak, hiçbir çocuğun 
yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi 
inşa etmektir. İlke ve devrimleriniz 
ile 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamemizin 
ışığında kuracağımız halkın iktida-

rında, ülkemizi işaret ettiğiniz muasır 
medeniyetler seviyesinin de ötesine 
taşıyacağımıza söz veriyoruz. Müca-
delemiz, hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletin olana dek sürecektir.”

CHP’nin 97. Kuruluş yıl dönümü 
törenine İl Başkanı Dr. Canan Kaf-
tancıoğlu’nun yanı sıra İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan 
Yardımcıları Yüksel Taşkın, Gökçe 
Gökçen; Milletvekilleri Yüksel Mansur 
Kılınç, Sera Kadıgil, Sezgin Tanrıkulu, 
il ve ilçe yöneticileri ile kadın ve genç-
lik kolları da katıldı.
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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, CHP’nin 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Tö-
rende konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Yegane amacımız, cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, hiçbir 
çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi inşa etmektir. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir” dedi.

CHP, 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Esenyurt Belediyesi Eylül ayı 
meclisinin ikinci toplantısı, Esen-
yurt Belediyesi meclis salonunda 
yapıldı. Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt korona virüs tedavisi 
gördüğü için toplantıya katılama-
dı. Başkanvekili Hamit Öncü’nün 
başkanlık yaptığı mecliste ko-
misyonlara gönderilen raporlar 
oylandı. 
3 AYLIK ECRİMİSİL VE KİRA BEDEL-
LERİ ALINMAYACAK

Mecliste alınan en önemli ve se-
vindiri karar ise pandemi nedeniy-
le belediyeye ait iş yerlerinden kira 
ve ecrimisil ücretlerinin alınmaya-
cak olması oldu. 3 ayı kapsayacak 
olan bu karar ile birlikte ayrıca bu 
iş yerlerinden ilan ve çevre temizlik 
vergisi de alınmayacağı duyurul-
du.
YAŞAM VADİSİ MÜJDESİ

BOTAŞ İşletme Müdürlüğü’ne 
ait alanda peyzaj ve çevre düzen-
lemesi ile istihdamı geliştirecek 
sosyal, kültürel, spor ve benzeri 
faaliyet alanlarının kurulması için 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne 
yetki verilmesi de mecliste görüşül-
dü. Yapılan oylama sonucu oy birli-
ğiyle yetki verilmesi kararı alındı.
OKULLARI BELEDİYE ONARACAK

Milli Eğitim Bakanlığı’na ait 

okullardaki her türlü yapım,-
bakım, onarım ve diğer işleri de 
Esenyurt Belediyesi’nin yapmasına 
karar verildi. 
MUHTARLARA FATURA DESTEĞİ

Toplantıda 43 mahalle muh-
tarlığının elektrik, su, doğalgaz 
ve telefon faturalarının Esenyurt 
Belediyesi tarafından ödenmesi de 
kararlaştırıldı.
HAVAİ FİŞEK YASAKLANDI

Esenyurt Kent Konseyi Başkan 
Yardımcısı ve Hayvan Hakları 
Komisyonu Sorumlusu Yusuf Ulu, 
Esenyurt Belediye Meclisi’ne Havai 
Fişek kullanımının yasaklanma-
sına ilişkin önerge sunmuştu. 

Önerge CHP, AK Parti, İYİ Parti ve 
MHP gruplarının ‘Evet’ oylarıyla 
kabul edildi. Bu karar gereği artık 
Esenyurt’ta Havai Fişek kullanıla-
mayacak.
DAĞ: KARARA DESTEK VEREN TÜM 
PARTİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kararın ardından kısa bir açık-
lama yapan Esenyurt Kent Konseyi 
Başkanı Tuncer Dağ, hem insan 
sağlığı hem de kuşlar açısından 
ciddi bir tehlike oluşturan havai 
fişeklerin yasaklanması yönünde-
ki önergeye destek veren CHP, AK 
Parti, İYİ Parti ve MHP gruplarına 
teşekkür etti.

n Tolga ÖZDEMİR / KENT YAŞAM

CHP Çatalca İlçe Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin kuruluşunun 97'nci 
yıl dönümü dolayısıyla İlçe Başkanı Mehmet Seddar Çoban ve yönetimi tarafın-
dan Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Törenin ardından Başkan Çoban tara-
fından partiye geçmişten bugüne emek verenlere teşekkür plaketi takdim edildi.

CHP Çatalca İlçe Başkanı Meh-
met Seddar Çoban ve yönetim ku-
rulu üyeleri, partisinin kuruluşun 
97'nci yılı dolayısıyla bir tören dü-
zenledi. Programda Başkan Çoban 
ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhu-
riyet Meydanı'nda bulunan Atatürk 
anıtına çelenk sundu. Çelengin 
sunulmasının ardından partililer, 
saygı duruşunda bulunup ardından 
İstiklal Marşı okudu.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sed-
dar Çoban, Mustafa Kemal Ata-
türk'ü andığı konuşma-
sında,

“Bugün 9 Eylül 1923 
de Halk Fırkası adıyla 
kurduğumuz partimizin 
97. Kuruluş yıldönümü 
nedeni ile huzurunuz-
dayız. Ulu Önder Musta-
fa Kemal Atatürk, Halk 
Fırkasını kurarken şöyle 
demiştir: ‘Biz tam ba-
ğımsız, kayıtsız, koşul-
suz egemenlik ilkelerine 
dayanan bir program izleyeceğiz. Ve 
bu programla ülkeyi olabildiğince 
hızla mutlu etmek, zenginleştir-
mek için ne gerekiyorsa duraksama-
dan, şuna buna bakmaksızın, şu ya 
da bu kuruma aldırmaksızın somut 
olarak, gerçek olarak yolumuzda 
yürümek istiyoruz. Bir şey var: 
Mademki bu yolda yürümeye gücü 
olmayan insanlar vardır, onları 
tepelemek ve yürümek gerekir. 
Böylesine kararlı yürüyecek bir 
topluluğa elbette siyasal bir biçim 
vermek gerekir. İşte benim kurul-
masını gerekli gördüğüm Halk Fır-

kası’nın niteliği bundan ibarettir. 
Şimdiye kadar tüm bu girişimlerde 

bizi başarıya ulaştıran 
gerçek nedeni hiç bir 
vakit unutmamak, onu 
hep ve hep tekrarlamak 
gerekir. O gerçek etmen 
her şeyin yardımcısı ve 
destekçisi olan ulusun 
kendisidir. Yapacağım 
dediğimde benim ya-
pacağımı sanmayınız, 
ulusumuzun yapacağını 
söylemek istiyorum. 
Bundan kimsenin kuş-

kusu olmasın.” 
“TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZLIK RUHU-
YUZ”

Çoban konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Bizler Yaşadığımız bu coğ-
rafyada verdiğimiz 100 yıllık Cum-
huriyet mücadelesinde; Köleliğe 
başkaldırıyı Spartaküs’den Demok-
rasiyi eski yunandan, Irk  ayrımcılı-
ğına karşı mücadeleyi Lincoln dan, 
eşitlik özgürlük ve kardeşlik idealle-
rini Fransız devriminden, Daya-
nışmayı  ve Emeğe saygıyı Marx 
dan, hedefimizin insanlık ve emek 

olduğunu Hacı BEKTAŞ-i Veli’den, 
her koşulda haksızlığa karşı başkal-
dırıyı Pir Sultan Abdal’dan , Nesi-
mi’den insan sevgisini ne olursan 
ol yine de gel diyen Mevlana’dan  
öğrendik. Bizler; Bir bayrak dev-
raldık Nazım’dan, Hasan Ali’den, 
İsmail Hakkı Tonguç ‘tan. Bir 
aydınlık devraldık Pir Sultan’dan, 
Mevlana’dan, Hacı Bektaş’tan. Bir 
borç devraldık Deniz’den, Hüseyin 
‘den Yusuf’dan. Bir ülke devraldık 
Uğur Mumcu’dan, Ahmet Taner 
Kışlalı’dan. Bir ağaç gibi tek ve hür 
bir orman gibi kardeşçesine yaşa-
mayı gördük Nazım’dan. Cumhu-
riyetimizin temel dayanağının tam 
bağımsızlık ve laiklik olduğunu öğ-
rendik Mustafa Kemal Atatürk’ten. 
Bizler bir emanet devraldık Mustafa 
Kemal’den, İsmet Paşa’dan, Bülent 
Ecevit’ten, Erdal İnönü’den... 
Unutmayalım ki bizler, dünyada 
ilk kez emperyalizme karşı verilmiş 
mücadeleyi başarıya ulaştırmış 
insanların torunlarıyız.  Mustafa 
Kemal Atatürk’ün yanında ulusal 
Kurtuluş Savaşı veren yiğitlerin to-
runlarıyız. En güç dönemde ulusal 

bağımsızlığı gerçekleştirip çağdaş 
bir devlet oluşturma doğrultusunda 
çok büyük çabalar harcamış olan o 
büyük Kuvayi Milliyecileriz, Ata-
türk devrimcileriyiz. Halk evlerini 
kuranlarız. Kadın erkek eşitliğini 
gerçekleştirenleriz. Satanlar değil, 
yoksul Türkiyeyi ayağa kaldırmak 
için büyük ekonomik atılımlar 
yapanlarız. Anadolu’yu dört tara-
fından demir ağlarla örenleriz. O 
demir yollarını döşeyen işçileriz. 
Türkiye’nin bağımsızlık ruhuyuz. 
Mustafa Kemal’in askerleriyiz.”
“97 YILLIK BİR  
ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİDİR”

Konuşmasını şu cümleyle bi-
tiren Başkan Çoban “Cumhuriyet 
Halk Partisi bir medeniyet dava-
sıdır. Cumhuriyet Halk Partisi 97 
yıllık bir özgürlük mücadelesidir, 
hak arayış mücadelesidir. Cumhu-
riyet Halk Partisi Ulus olma müca-
delesidir, Cumhuriyet Halk Partisi 
Türkiye’dir. Ülkemizin kurucusu ve 
kurtarıcısı Mustafa Kemal Ata-
türk'ün kurduğu Partimizin 97. 
kuruluş yılı tüm Türkiye’ye kutlu 
olsun” dedi.
PARTİ EMEKÇİLERİNE PLAKET

Törenin ardından Başkan Çoban 
tarafından partiye geçmişten bugü-
ne emek verenlere teşekkür plaketi 
takdim edildi. Partili emekçilerde 
plaket ile onurlandırıldıkları için 
Başkan Mehmet Çoban’a teşekkür 
etiler. 

n Senay GÜNCAVAR BADUR- 
Kent Yaşam

Başkan Çoban “Cumhuriyet 
Halk Partisi Türkiye’dir”

Esenyurt Meclisi Müjdeyi Verdi
Eylül ayı toplantısını yapan Esenyurt Belediyesi meclisi, küresel salgın korona virüs nedeni ile bele-
diyeye ait kapalı kalan iş yerleri için biriken ecrimisil ve kira ücretlerinin alınmamasına karar verdi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tam bir yıl önce teslim aldıkları Büyük İstanbul Otogarı’nın değişimini 
yerinde inceledi. İstanbulluların hem çevre kirliliği hem de karanlık alanlarından şikayetçi oldukları oto-
garda şimdi ise canlı müzik performansları gerçekleştirilen alanlar ve resim sergileri açılmaya başlandı.

Otogar Bir Yılda 
Kabuk Değiştirdi
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Teşvikiye sakinleri

Şişli Belediyes ve 
DAP yapının birlikte 

yaptığı proje

DAP YAPININ tanıttığı proje

Muammer Keskin; Ruhsatı 
vermeseydik, sürecin dışında kalırdık

Teşvikiye Mahalle Sakinleri ve Şişli Belediyesi’nin 
2018’de ‘Burası bölgenin tek deprem toplanma ve yeşil 
alanı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu gerçeği görmez-
den gelerek burayı imara açamaz. Bu plan değişikli-
ğinde kamu yararı yoktur’ diyerek dava açtıkları 26 
dönümlük Marmara Üniversitesi Nişantaşı Yerleşkesi’n-
de DAP YAPI, Şişli Belediyesi’nin verdiği ruhsatla inşaat 
için yıkıma başlamıştı. Teşvikiye sakinlerinin 1999 
depreminin yıldönümünde başlayan yıkım ile ilgili 
gerçekleştirdikleri basın açıklamasının ardından Şişli 
Belediye Başkanı Muammer Keskin, DAP YAPI’ya  inşaat 
için ruhsat verme nedenlerini açıklamak amacıyla 
mahalle sakinleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı 
başında Şişli Belediyesi’nin DAP YAPI’nın hazırladığı 
projeye dahil edilmesini istediği ve tüm mahallelinin 
ortak kullanım alanları olacak kısımları anlatan Keskin, 
daha sonra mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı, 
görüşlerini dinledi. 
Muammer Keskin; Projeye 18.700 metre kare peyzaj 
alanı dahil ettik

Toplantının başlangıcında Şişli Belediyesi’nin söz 
konusu alana ruhsat vermesinin gerekçelerini anlatan 
Keskin, ‘İstanbul’un her yerinde kamuya ait yerlerin 
TOKİ eliyle özel mülkiyet alanına nasıl çevrildiğine 
çok sayıda örnek var. Şişli’de Alisamiyen Stadı, Likör 
Fabrikası, Bomonti’de yapılan inşaat en son şu an 

bulunduğumuz alan. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
verilen plan yapma yetkisi ile karşı karşıyayız. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı planların tamamı ne 
kadar itiraz edilirse edilsin yaratılan sistem içinde kabul 
görüyor ve hayata geçiyor. Bu planlar yapılırken hiçbir 
şekilde ilçe belediyesinin görüşüne başvurulmuyor. Eğer 

buraya ruhsat vermeseydik inşa-
atı denetleme ve kontrol etme 
yetkimiz de olmazdı. DAP yapı 
bize hazırladığı projeyi sundu. 
Biz de Şişli Belediyesi olarak 
bölgenin ihtiyaçlarını da göz 
önünde bulundurarak projeye 
14. 300 metre kare deprem 
toplanma alanı olmak üzere 
toplamda 18.700 metre kare 
peyzaj alanı dahil edilmesini 
istedik. Bu isteklerimizi bir 
protokol haline getirdik. Şu an 
ruhsat vermiş olsak bile inşaatı 
bu protokol kabul edilinceye 
kadar durdurduk’ dedi. 
Keskin; Şişlili komşularıma 

verdiğim tüm sözlerimin arkasındayım
Mahallelinin ruhsat vermeden önce bu proto-

kolün kabul edilmesini bekleseydiniz neden bekle-

mediniz şeklindeki sorusu üzerine Keskin, ‘Ruhsat 
vermeseydik sürece dahil olamazdık. Şuna inanma-
nızı isterim ki ben seçilmeden önce sizlere verdiğim 
bütün sözlerimin arkasındayım. Şişli’de hiç kimsenin 
rant ilişkilerinin içinde olmasına izin vermeyceğim. 
Buradaki tek amacımız Şişli’de yaşayan çocuklarımı-
za ve yaşlılarımıza nefes alabilecekleri ortak kullanım 
alanlarını projeye dahil etmekti. Biz ne yaptıysak 
çocuklarımız için yaptık. Eğer Şişli Belediyesi olarak 
bütçemiz uygun olsaydı bazı vatandaşlarımız istediği 
gibi burayı tamamıyla yeşil alan olarak bir kent parkı 
haline getirmek isterdik. Ancak buna bütçemiz yet-
miyor. ’ diye konuştu. 
  Şahan; Dönüşü olmayan bir yola girdik

Projenin geldiği aşamayla ilgili söz alan Şişli 
Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Emrah Şahan ise 
tamamıyla karşı oldukları bir durumun içine dahil ol-
mak zorunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi; Bir 
üniversitenin konut alanına çevrilmesini kimse bizden 
savunmamızı beklemesin. Bakanlığın eliyle verilmiş 
ruhsatların İstanbul’a verdiği tahribatların tamamın 
farkındayız. Ancak buranın geleceği, yaşayanları ve ço-
cukları için bu sürece dahil olmak ve yönetmek zorunda 
kaldık. Maalesef bulunduğumuz süreçte tahribat daha 
da hızlandı İstanbul’da. Biz gelip burada DAP YAPI’nın  
projesiyle ilgili bir sunum yapmak istemezdik. Ancak 

sizlerin de bizim nasıl bir 
mücadele içinde olduğumuz 
görmenizi istedik. Şu an 
bizden çok rahatsızlar. Beraber 
mücadele edelim. Şu size gös-
terdiğimiz yeşil alanı DAP YAPI 
ile birlikte planladık. Tüm 
mahalle sakinlerimizin bize 
gelerek taleplerini iletmelerini 
isterim.Neler istediklerinizi 
söyleyin. Ama artık bu yolun 
geri dönüşü yok. Geri dönüşü 
olursa başka şeyler konuşuruz. 

Toplantının sonunda 
tekrar söz alan Şişli Belediye 
Başkanı Muammer Keskin, 
tüm mahalleliye seslenerek, 

‘DAP YAPI ile yapacağımız protokol imzalanmadan. 
Buraya bizden habersiz bir çivi bile çakılmasına izin 
vermeyiz. Tüm mahalle sakinlerimizin bu konuda 
bizlere inanmasını ve güvenmesini isteriz. Mahal-
lenin ihtiyaçlarının göz ardı edileceği bir projenin 
hayata geçmesine izin vermeyiz. Buraya gelerek 
bizleri dinlediğiniz için tüm komşularıma teşekkür 
ediyorum’ diyerek toplantıyı sonlandırdı. 

n FİDAN UĞUR-KENT YAŞAM 

Muammer 
Keskin

Emrah Şahan

Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü’nün bulunduğu 26 dönümlük arazi önce TOKİ’ye devredilmiş, TOKİ’de söz konusu araziyi Emlak Konut’a satmış, Emlak Konut ise araziyi 
ihaleyle DAP YAPI’ya satmıştı. DAP YAPI, inşaata başlamak için Şişli Belediyesi’ne ruhsat için başvurmuş ve geçtiğimiz Nisan ayında Şişli Belediyesi’nin verdiği ruhsatla yıkıma baş-
lamıştı. Yıkımın başlamasıyla harekete geçen mahalle sakinleri, bölgenin tek deprem toplanma ve yeşil alanına inşaat yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek ‘Henüz 
sürmekte olan bir dava varken yıkımı gerçekleştiremez, buraya inşaat yapamazsınız’ diyerek  bir basın açıklaması gerçekleştirmişlerdi. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine bir süre 
yıkım çalışmalarını durdurma kararının ardından Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Teşvikiye sakinleriyle bir araya gelerek DAP yapıya neden ruhsat verdiklerini anlattı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Baş-
kan Ekrem İmamoğlu idaresindeki yeni yönetimi, 
Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı’nı 9 Eylül 
2019’da devir aldı. Otogarın tüm işletme haklarını 
devralan İBB, ticari işletmelerin kiraya verilmesi 
için de ihale açtı. 25 Aralık 2109’da gerçekleştirilen 
ve canlı yayınlanan ihaleyi, 27 milyon lira yıllık be-
del ve üç yıllık süreyle İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim 
A.Ş. kazandı. Eski haliyle İstanbulluların ve kente 
gelenlerin korkulu rüyası haline gelen otogar, yeni 
İBB yönetimi ile birlikte farklı bir çehreye kavuştu. 
Otoparkları İSPARK tarafından işletilen otogar, 
ilk olarak büyük bir temizlik işleminden geçirildi. 
Bodrum katlardaki metruk ve etrafa tehlike saçan 
binalar yıkıldı. Yıkılan alanlarda yeni düzenlemele-
re gidilerek, otogar, güvenli hale getirildi. Önceden 
korkunun kol gezdiği alanlarda canlı müzik perfor-
mansları gerçekleştirilip, resim sergileri açılmaya 
başladı. “12 Bin Yıllık Anadolu” isimli sergiye ev 
sahipliği yapan otogar, “El Emeği Göz Nuru Çarşı-
sı”yla da üreten kadınlara, ürünlerini satma fırsatı 
tanıdı. Otogarın en beğenilen noktalarından biri de 
“İBB Gençlik Ofisi” oldu.
İMAMOĞLU: “EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ”

İmamoğlu, İBB Büyük İstanbul Otogar İşletme 
Müdürü Fahrettin Beşli’den çalışmalarla ilgili 
bilgi aldı. İmamoğlu’na, daha önce otogarın 
metruk haldeki bodrum katlarındaki bir işletmede 
çalışan ve o dönemde bir Youtube kanalına verdiği 
röportajla gündeme gelen, şimdilerde ise Metro 
A.Ş.’de makinist olarak görev yapan Elif Can eşlik 
etti. İmamoğlu’, duygularını, “Ben, 12 yıl çalıştım, 
cefayı çektim; sefayı başkaları sürüyor şu anda” 
sözleriyle dile getiren Can’a, “Röportajda dile getir-
diğin konular etkili olmuş ama ne güzel. Senin de 

katkın var yani. Geçmişin ve bugünün şahidisin; 
onun için bugün aramızda olmanı istedim. O kadar 
belli ki yaşamış olman, o programda çok etkileyici 
anlattın yaşadıklarını. Hissettiklerini de çok iyi 
dile getirmişsin. Aslında senin o anlatımın, diğer 
insanların gözlemleri, o belgesel, bizi uyandıran 
ve tetikleyen çok önemli bir şeydi. Emeği geçenlere 
teşekkür ederiz” karşılığını verdi.
CAN: ‘’İSTANBUL’UN KALBİ GÜZELLEŞTİ’’

Otogardaki değişimi “mükemmel” olarak 
niteleyen Can ise, eski iş yerinde yaşanan değişimi 
şu sözlerle anlattı:

“Güvenlik, temizlik, her şey had safhada ger-
çekten. Otogar, İstanbul’un kalbi ya; İstanbul’un 
kalbi güzelleşti. Bana göre, kadınların özgürce dola-
şabildiği her yer, artık olmuştur. Bence otogar, şu an 
tam anlamıyla çok güzel oldu. Benim için en büyük 
değişim, kadın olarak söylüyorum bunu; güvenlik. 
Etrafta saçma sapan insanların gezmemesi. Bir de 
en önemlisi, koku. Çok kötü kokuyordu otogar. Şu 
an asla bir koku alamazsınız. Her yer yenilendi, her 

yer temizlendi.” Can, İBB’de makinist olması süre-
cini de “Annem, İBB’nin makinist alımı yapaca-
ğını metrodaki ekranlardan görüyor. Bana telefon 
açıyor. Ben de ‘ibbkariyer’den başvuru yapıyorum. 
27 Aralık’ta sürecim başlıyor, Haziran’da tamamla-
nıyor eğitimlerle birlikte. Şu an artık kendi başıma 
çıkıyorum sefere” sözleriyle dile getirdi.
‘’GENÇLER DE GÖZETİLSİN”

Teras katındaki inceleme sırasında İmamoğ-
lu’na, ressam Serra Erdoğan tarafından Göbeklitepe 
temalı tablo hediye edildi. İBB Gençlik Ofisi’ni 
gezen İmamoğlu, gerçekleştirilecek etkinliklerde 
yolculuk yapanlar kadar, otobüslerde ve otogarda 
çalışan gençlerin de gözetilmesi talimatını verdi. 
Bazı firmaların ofislerine uğrayan İmamoğlu, 
teşekkürlerini ileten esnafa başarılar diledi. “El 
Emeği Göz Nuru Çarşısı”nı ziyaret eden İmamoğlu, 
üretici kadınlara daha fazla destek sözü verdi. Oto-
gar içerisindeki otoparklar da 2019 Ağustos’undan 
bu yana İBB iştiraki İSPARK tarafından işletiliyor.

n Kent Yaşam Haber Merkezi



KENT GÜNCEL 1112 Eylül 2020 Cumartesi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ek-
rem İmamoğlu’nun talimatıyla Sa-
rayburnu Parkı’nda bulunan Cum-
huriyet Dönemi’nin ilk anıtı olma 
özelliği taşıyan Atatürk Heykeli ve 
heykelin bulunduğu meydan İBB 
ekipleri tarafından temizlenmişti. 
Heykelin ve çevresinin temizliği-
nin ardından İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi bir çalışma daha başla-
tarak heykeli restore ettirdi. İBB, 
tarafından görevlendirilen uzman 
ekiplerce heykelin üzerindeki atık 
ve kirler temizlendikten sonra 
yaldız boya ve diğer boya kalıntı-
larının uzaklaştırılması işleminin 
ise uzman restoratör ve konser-
vatör ekip tarafından yapıldığı 
öğrenildi. Heykelin üzerindeki 
yoğun korozyon ise temizlenerek 
koruyucu uygulandı. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ve Bahçelievler 
CHP Meclis Üyesi Mehmet Berke 
Merter tarafından Topbaş döne-
minde meclise sunulan iki ayrı 
yazılı önergeyle Atatürk Heykeli 
ve heykelin bulunduğu meyda-
nın temizlenerek halka açılması 
istenmişti. Merter’in önergeleri 
İmamoğlu, Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduktan sonra hayata 

geçti. 
Önergelerinde 2004 yılından 

beri sözkonusu heykelin ve bu-
lunduğu meydanın atıl duruma 
düştüğünü yazılı önergelerinde 
ifade eden Merter, ‘Bu durumu ye-
rinde incelediğimizde, Marmaray 
Projesi dolayıyısla heykelin bulun-
duğu alanın demir paravanlarla 
çevrildiğini, etrafının çöp içinde 
olduğunu görmüştük. Tarihimize 
yakışmayan bu tabloyu o dönem 
iki farklı önergeyle meclise taşı-
mıştık. Önergeleri verdiğimiz tari-
hin üzerinden yıllar geçti. Bugün 
Sayın İmamoğlu’nun göreve başlar 
başlamaz yapmış olduğu bu hiz-
metten dolayı teşekkür ediyoruz. 
İBB’nin bir ilki daha gerçekleştire-
rek heykeli restore etmesi gerçek-
ten mutluluk verici. Değerlerimize 
gerçek anlamda sahip çıktığı için 

Sayın İmamoğlu’na teşekkür edi-
yorum’ dedi.  

1926 yılında açılışı yapılan ve 
Cumhuriyet Dönemi’nin ilk anıt 
heykelinin bulunduğu meydanın da 
halka açılması gerektiğini belirten 
Merter, ‘Fatih’te resmi törenler bil-
diğimiz kadarıyla okul bahçelerinde 
yapılıyor. Verdiğimiz önergelerde 
söz konusu alanın büyük bir mey-
dana dönüştürülerek resmi törenler 
için halka açılmasını da istemiştik. 
Umuyoruz ki bu talebimiz de önü-

müzdeki günler-
de hayata geçer’ 
diye konuştu. 

Saraybur-
nu’ndaki Atatürk 
heykeli Avustur-
yalı heykeltıraş 
HeinrichKrippel 
tarafından ya-
pılmıştı.Hey-
kel, sanatçının 
Viyana'daki 
atölyesinde ya-
pılmış, parçalar 

halinde Türkiye'ye getirilmiş ve 
heykeltıraşın denetiminde yerine 
oturtulmuştur.25 Ağustos 1925 ta-
rihinde yapımına başlanan anıt, 3 
Ekim 1926'da törenle açılmıştır.Öte 
yandan heykelin çevresinde de dü-
zenleme yapılması bekleniyor. İBB 
tarafından hazırlanan ‘Sarayburnu 
Çevre Düzenlemesi Projesi’nin onay 
aşamasında olduğu öğrenildi. 

n FİDAN UĞUR-KENT YAŞAM 

Mehmet Berke Merter; 

İBB’nin Atatürk Heykeli’ni 
restore etmesi mutluluk verici 

ESKİ

YENİ

Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bahçelievler Meclis 
Üyesi Mehmet Berke Merter’in meclise sunduğu yazılı önergelerle Saray-
burnu’nda bulunan Atatürk Heykeli ve çevresinin temizlenme talebi İBB 
Başkanı İmamoğlu’nun talimatıyla hayata geçmişti. İBB, Atatürk hey-
kelini alanında uzman kişilere restore ettirerek bir ilke daha imza attı. 
Merter, yazılı önergelerinde heykelin restore edilmesini de istemişti.
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