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4 Yaşında ki Hilal bebek 
yardım bekliyor

O Yola Sinyalizasyon 
Kararı Alındı

Mehmet Berke Merter, UFO’lar 
hakkındaki sır perdesini aralamak ve 
ülkemizde başta siyasetçiler olmak 
üzere, bilim çevrelerinin bu konuya 
dikkatlerini çekmek amacıyla kolları 
sıvadı. ■ 11’DE

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 
düzenlenen ve 15 gün süren Göl Şenli-
ğine toplamda 30 bin kişi katıldı.  Son 
günündeyse Karadeniz ezgileri, kemençe 
ve tulum seslerinin yankılandığı şenlikte 
sevilen sanatçı Niyazi Koyuncu sahne aldı. 
Binlerce vatandaşın katıldığı son gün kon-
seri coşkulu bir gece yaşadı.■ 12’DE

Doğuştan kalp kapakçığı rahatsızlığı 
yaşayan Hilal bebek 4 ameliyat geçirdi. 
Kalp kapakçığı rahatsızlığından dolayı 
dirençsiz kalan vücudu başka hastalık-
ları da beraberinde getirdiğini söyleyen 
acılı baba Özgür Aydoğmuş, kızının bir 
an önce iyileşmesi için yetkililerden 
yardım bekliyor. ■ 12’DE

Arnavutköy Karlıbayır mevkiinde çok 
sayıda vatandaşın şikâyeti üzerine yapılma-
sı istenen üst geçit haberimize İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinden yanıt geldi. 
“Söz konusu alana sinyalizasyon uygula-
ması yapılacak”. ■ 3’TE

5 YILDIZLI DÜRÜMCÜ “Bir kere tatmanız yeter’’
Kebabından Künefesine, Dürümün-

den Çorbasına her şeyin bulunduğu bir 
mekan olan Dürümcü Mahsun Usta, 1500 
metrekare üzerine kurulan ikinci şubesini 
Halkalı’da açtı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal 
Çebi,  Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı 
Harun KAYA, Halkalı Şoförler Odası ve Tür-
kiye Otomobilciler Federasyonu yönetim 
kurulu üyesi İbrahim Yılmaz, İstanbul 
Muşlu Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları 
Derneği Kurucu Genel Başkanı (İMSİYAD) 
Metin Haymana ile birlikte çeşitli sivil top-
lum kuruluşları ve birçok vatandaş katıldı. 
Protokolün kırmızı kurdele kesmesiyle 
başlayan açılış etkinliği, katılımcıların canlı 
müzik eşliğinde yemeklerini yemeleriyle 
devam etti. ■ SAYFA 6-7’DE

4446070 
SİPARİŞ HATTI

Avcılardaki silahlı 
çatışmaya ilişkin 5 gözaltı

SAYFA 3’TE

Eski Edirne Asfaltı 
Artık Yenilenmek İstiyor

Sultangazi Eski Edirne 
Asvaltı’nda yapılan T4 Habip-
ler-Topkapı Tramvay hattının 
açılması beraberinde birçok 
eleştiriyi de getirdi. Açılan 
tramvay yolu, yolun altında de-
ğil de üstünde olması hem yol 
sıkışıklığına hem de geçmişte 
yaşanan kazalardan dolayı kor-
kuya neden oluyor. ■ 3’TE

1999 depreminden bu yana İstan-
bul’da depreme yönelik önlemle-

rin hala tam olarak alınamadığına 
değinen Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “İstan-
bul’da istenilen kentsel dönüşüm 

yapılamadı, bunu hızlandırmamız 
lazım. ” dedi. ■ 9’DA

İstanbul Depreme Hazır Değil

İmamoğlu, 37 İlçenin 
Başkanlarıyla Toplantı Yaptı

İstanbul Bü-
yükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, 
İstanbul'un 39 
ilçesinin belediye 
başkanları ile top-
lantı gerçekleştir-
di.■ 9’DA

Ispartakule Gişeler'de 

AVM'ye 'HAYIR'
Avcılar ilçesine bağlı, Tahtakale 

mahallesinde bulunan Ispartakule 
bulvarı noktasında B tipi otoyol tesisi ve 
AVM projesine dair basın açıklamasında 
bulunan CHP İstanbul Milletvekili Özgür 
Karabat’a,  Avcılar Belediye Başkanı Av. 
Turan Hançerli, Başakşehir İlçe Başkanı 
Mustafa Erdemir, Avcılar İlçe Başkanı Er-
dal Nas, CHP Başakşehir Belediye Başkan 
Adayı Abdulhadi Akmugan, Avcılar ve 
Başakşehir meclis üyeleri, ilçe yöneticile-
ri ve bir çok vatandaş eşlik etti. ■ 5’TE

Bu rezalete kim 
dur diyecek…?

İstanbul’un en önemli su 
kaynaklarından biri olan ve bir 
tarafı  Arnavutköy’e dayanan 
bir tarafı ise Başakşehir sınır-
ları içinde kalan Sazlı Bosna 
Baraj Gölü’nün çevresi, kaçak 
hafriyatçıların döktüğü tonlar-
ca moloz ve endüstriyel atıkla 
dolmuş vaziyette. ■ 5’TE

Tarık Akan mezarı başında anıldı
Türk sinema-

sının ve Yeşil-
çam’ın unutul-
maz ismi Tarık 
Akan, ölümünün 
3. yıl dönümün-
de mezarı başın-
da anıldı.■ 2’DE

AĞU İÇEN CEM EVİNDE 
BİRLİK YEMEĞİ

Başakşehir Şahinte-
pe son evlerde bulanan 
Ağu İçen Cem Evi’nde, 
Muharrem ayı dolayısıy-
la bölge sakinlerine aşure 
ve et dağıtıldı. Şahintepe 
Mahallesi Sonevler İma-
mın Çiftliği denen böl-
gede hizmet veren Ağu İçen Cem Evi’nde düzenlenen 
etkinliğe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu 
ile birlikte yüzlerce vatandaş katıldı. ■ 2’DE Sarıyer Belediyesi’nden 

SANATÇILARA VEFA
Sarıyer’de usta sanatçıların isimle-
rini ölümsüzleştiren ‘Vefa Projesi’ 
kapsamında 23 projenin açılışı ger-
çekleştirildi. Münir Özkul’dan Neşet 
Ertaş’a, Müş fik Kenter’den Kemal 
İnci’ye yaşamlarıyla topluma örnek 
olmuş birçok ustanın ismi açılışı 
yapılan parklara verildi. ■ 2’DE

Otogar da 
25 yıllık 
hasret bitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 
Otogarda inceleme yaptı

1987 yılında yap-işlet-devret modeliyle 
yapılmaya başlanan Büyük İstanbul Otogarı 

(15 Temmuz Şehitler Otogarı), 1994’de 
tamamlanarak dönemin İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açılışı yapıldı. Hizmet vermeye 

başladığı 1994 yılından günümüze çok 
sayıda Belediye Başkanı, Vali ve Kaymakam 

gördüğü halde sorunları katlanarak artan 
otogar, çözümü İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 
yeni dönemden bekliyor. ■ 4’TE
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Başakşehir Şahintepe son 
evlerde bulanan Ağu İçen Cem 
Evi’nde, Muharrem ayı dolayı-
sıyla bölge sakinlerine aşure ve 
et dağıtıldı. Şahintepe Mahalle-
si Sonevler İmamın Çiftliği de-
nen bölgede hizmet veren Ağu 
İçen Cem Evi’nde düzenlenen 
etkinliğe Başakşehir Belediye 
Başkanı Yasin Kartoğlu ile bir-
likte yüzlerce vatandaş katıldı.
ÖDECİK: MUHARREM AYI YAS 
AYIDIR

 Ağu İçen Cem Evi’nin kuru-
cusu ve aynı zamanda başkanı 
olan İmam Ödecik, günün an-
lamı hakkında şunları söyledi: 
”Allah'ın ayı” olarak da bilinen 
Muharrem ayı, İlahi bereket ve 
feyzin, bolluğun ayı olmakla 
birlikte aynı zaman da yas ve 
matem ayıdır. Muharrem ayı 
Hz. Hüseyin ve 71 yareninin 
şehit edildikleri ay olması ne-

deniyle Alevi inancına mensup 
insanlar için de aynı zamanda 
yas ayıdır. Ve 12 imam orucu 
tutulur. Bu oruca 12 imamlar 
orucu adı verilir.
10 YILDA İYİ BİR YOL ALDIK

Ağu İçen Cem Evi’nin ku-
ruluşu hakkında da bilgi veren 
Cem Evi kurucusu ve başkanı 
İmam Ödecik, burasını 10 yıl 
önce kurduk. Uzun yıllardır 
düşündüğüm ve 10 yıl önce 
hayata geçirdiğim Cem Evi, 
toplumumuza inançsal, sosyal 
ve kültürel anlamda hizmet 

etmektedir. 6 dönüm arazi üze-
rine kurduğumuz Cem Evimizle 
birlikte mezarlık yeri, benim 
tapulu yerimdi ama hizmete 
hibe ettim. 
AĞU İÇEN CEMEVİ’NİN ANLAMI 
NEDİR?

Ödecik ; Ağu içen demek 
aynı zamanda zehir içen de-
mek. Dönemin padışahı olan 
Alattin Keykubat’a şikayette 
bulunurlar” birileri var senin 
sözünü dinlemez, emirlerine 
riayet etmez” diye. Bunun 
üzerine Padışah emreder ve 

huzuruna getirtir. Huzura 
gelen, Hz. Peygamberimizin 
torunlarından Seyit Mençek’tir. 
Padışah, kendisini sorgular 
ve kendisinin Seyit olduğunu 
söyler. Bunun üzerine Padışah, 
madem öyle o zaman bu zehri 
Ağuyu iç de görelim der. Bunun 
üzerine Seyit Mençek ağuyu 
içer ve içtiği ağu işaret parma-
ğından yere dökülür. Bunun 
üzerine padişah gerçeği görür 
ve saygıda kusur etmez. İşte 
bende bu tarihi olaydan dolayı 
buranın adını Ağu İçen Cem Evi 
koydum” dedi ■ Kent Yaşam 

Sultangazi 15 Temmuz De-
mokrasi ve Şehitler Meydanında 
Muharrem Ayı münasebetiyle 
Sultangazi Belediye Başkanı Ab-
durrahman Dursun kendi elleriyle 
vatandaşlara aşure dağıttı. 

Her yıl gelenekleşen Muhar-
rem ayı aşure dağıtımı, bu yılda 
bozulmadı. 15 Temmuz Demok-
rasi ve Şehitler Meydanı'nda 
Gazi Eğitim ve Kültür vakfının 
düzenlediği Aşure Lokması’na 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Abdurrahman Dursun ve AK Parti 
İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, 
Belediye Meclis Üyeleri ile çok 
sayıda vatandaş katıldı.
‘SULTANGAZİ HEP BİRLİKTE GÜZEL’

Cuma namazı sonrasında 

aşure kazanının önünde uzun 
kuyruklar oluşturan Sultangazili-
ler, Muharrem ayının bereketini 
paylaştı. Sultangazi Belediye Baş-
kanı Av. Abdurrahman Dursun, 
Sultangazililere kendi elleriyle 

aşure kazanından dağıtım yapar-
ken, Muharrem ayının önemine 
dikkat çekti. Başkan Dursun, 
“Hepimiz bu güzel ülkenin renk-
leriyiz. Biz birlikte güzeliz. Her 
vesileyle kardeşliğimizi güçlen-

direlim. Sultangazi hep birlikte 
güzel” diye konuştu. 
MUHARREM AYI İLE KERBELA 
ŞEHİTLERİ ANILDI 

Muharrem ayı ve Aşure tüm 
İslam alemi içinde tarihi ve kültü-
rel olarak özel bir yeri bulunduğu-
na dikkat çeken Başkan Dursun, 
"Kerbela'da yaşanılan katliam, ge-
çen asırlara rağmen hala yürekle-
rimizi yakıyor. Kerbela olayı, bize 
ayrışma ve husumetin fenalığını, 
muhabbet ve birliğe olan ihtiyacı-
mızı her yıl bir kez daha hatır-
latıyor. Muharrem oruçlarının, 
yapılan ibadetlerin Hak katında 
kabulünü diliyorum" dedi.
■ TUĞÇE HUY/KENT YAŞAM 

Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'n-
daki anma törenine, Tarık Akan’ın 
ailesi, dostları ve sevenlerinin yanı 
sıra DİSK 2 Nolu Şube Başkanı Adil 
Çiftçi, üye sendikaların yöneticileri ile 
DİSK’li işçiler katıldı.
TARIK AKAN ŞU SÖZLERLE ANILDI

Sanatçının oğlu Yaşar Özgür Üre-
gül, törene katılan herkese teşekkür 
ederek, babasının vefatının üzerin-
den 3 yıl geçtiğini ifade ederek, “Dün 
olmuş gibi özlüyoruz ama 20 yıldır da 
yokmuş gibi uzak geliyor şu an. Mü-
kemmel bir babaya tekrar veda ettik 
bugün.” dedi.

Rutkay Aziz
“O benim canımın içi arkadaşım-

dı. Bakırköylü. Hayatın en büyük keşfi 
ölümmüş ama nedense bu keşif hep 
bizim sevdiklerimizi buluyor. Her sefe-
rinde biraz daha yalnızlaşıyoruz. Ben 
kendi adıma yalnızım, hele Tarık’tan 
sonra… Onu çok özlüyorum” 
52 yıllık arkadaşı Zeki İrfanoğlu 

“Tarık’sız bir hayata alışmak çok 
zor. Düşünsem aklıma gelmezdi. San-
ki 3 saat evvel vermişim gibi toprağa” 
Oyuncu Ahmet Arıman

 “Milyonlarca insan var dünyada. 

Onların birkaç tanesi yıldız bana göre. 
Hem şekil hem kibarlık, centilmenlik, 
zariflik olarak.” dedi. Tarık Akan’ın 
bütün bu özellikleri taşıdığını ifade 
eden Arıman, “Çok zarif, konuşmasını 
bilen, kibar biriydi. Sırf güzelliği de-
ğil, adamın içi de güzeldi. İnsan onun 
öldüğüne inanamıyor. Çok üzgünüz” 
Hababam Sınıfı oyuncularından 
Feridun Şavlı 

“Ben onların yanında yetiştim. 
Ayakkabılarını boyadım. Gençlik 
çağımda da beraberdik. Ne yazık ki 
aramızdan gitti ama o hep gönlümüz-
de yaşıyor” 

İbrahim Astarcıoğlu 
“Tamamen tesadüf sonucu kar-

şılaştık Tarık’la. 1980’den bu yana 
da çok iyi bir dostluğumuz oldu. Çok 
özlüyoruz. Bütün ölümler erken. Çok 
erken ayrıldı ama yapacak bir şey yok. 
Hayatın tek somut gerçeği bu. Sürdür-
mek lazım düşüncelerini, duyguları-
nı, dostluk anlayışını ve savaşçılığını. 
Onu anımsamak, srekli belleklerde, 
nesilden nesile aktarmak lazım. ”
İŞÇİ SINIFI DA UNUTMADI

Disk 2 Nolu Şube Başkanı Adil 
Çifçi, 

“Önemli olan toprağa değil, mil-

yonların kalbine gömülmek. O bir işçi 
ve emekçi dostu, o bir yurtseverdi. 

Her 1 Mayıs’ta işçilerle omuz omu-
za olan Akan, filmlerinde dahi emek-
çilerin haklarını dillendirerek onları 
yüreklendiren, emek hareketinin unu-
tulmaz bir parçasıdır. Emeğiyle, alın 
teriyle, adalet duygusu ve demokrasi 
özlemiyle seni hiç unutmayacağız. 
Işıklar yoldaşın olsun. İşçi ve emekçi 
yoldaşların hiç unutmayacak” 

Konuşmaların ardından Tarık 
Akan’ın sevenleri ve Taş Koleji öğren-
cileri tarafından kabri başına karanfil-
ler bırakıldı.

AĞU İÇEN CEM EVİNDE 
BİRLİK YEMEĞİ

Başakşehir Belediyesi CHP’li meclis 
üyeleride cem evinde iftar programına 

katılan isimler oldu

Cem evi Başkanı İmam Ödecik, 
katkılarından dolayı Belediye Başkanı Yasin 

Kartoğlu’na teşekkür plaketi verdi

Sarıyer Belediyesi’nden 
SANATÇILARA VEFA

Sarıyer’de usta sanatçıların isimlerini ölümsüzleştiren ‘Vefa Projesi’ 
kapsamında 23 projenin açılışı gerçekleştirildi. Münir Özkul’dan 

Neşet Ertaş’a, Müşfik Kenter’den Kemal İnci’ye yaşamlarıyla topluma 
örnek olmuş birçok ustanın ismi açılışı yapılan parklara verildi.

Sarıyer Belediyesi’nin 23 proje-
sinin yer aldığı toplu açılış yapıldı. 
Açılışta,19 park, 2 yol, bir okul ek 
binası bir de spor tesisi Sarıyer-
lilerin hizmetine sunuldu. Aynı 
zamanda topluma örnek olmuş 
kişilerin isimlerinin yaşatıldığı 
Vefa Projesi kapsamında Münir 
Özkul’dan Neşet Ertaş’a, Müşfik 
Kenter’den Kemal İnci’ye kadar 
birçok değerli sanatçının ismi 
açılan parklara verildi. Baltalima-
nı Hacı Şalgamcıoğlu Ortaokulu 
bahçesinde gerçekleşen açılış 
törenine Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç’in yanı sıra İlçe Milli 
Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, 
Şalgamcıoğlu ailesi üyeleri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.
İMKANSIZI BAŞARDIK

Açılışta konuşan Sarıyer Bele-
diye Başkanı Şükrü Genç, “Burada 
imkansız olan bir şeyi başardık. 
Çok önemli bir eğitim yuvasının 
oluşmasına vesile olduk. Bu oku-
lun yetersizliği tespit edildikten 
sonra yine Şalgamcıoğlu ailesinin 
desteğiyle bir ek bina yapıldı. 
Bizler bir kıvılcım gördüğümüzde 
o kıvılcımı büyütmek adına her 
zaman hazırız. Buranın oluşma-
sında önce Fen İşleri Müdürlüğü 
sonra da Park Bahçeler Müdür-
lüğü ve ailemizin de katkılarıyla 
üç mahallenin yararlanabileceği 
bir spor tesisi inşa ettik. Diğer 
mahallelerde de ortak alanlar 
yaratacağız. Sağlıklı bir nesil yetiş-

tirmek anlamında bu tür alanların 
olmazsa olmaz olduğu kaçınılmaz. 
Bu alanların kullanımı sırasında 
en büyük görev sizlere düşüyor. 
Çocuklarımızın özgürce hareket 
edebilmesi için bu alanlara sahip 
çıkmalısınız. Belki de bu tesisler 
milli sporcuların yetişmesine 
vesile olacak” dedi. 
MİNİKLERE ÖZEL PARK

Açılan 19 parkın içerisinde 
0-3 yaş ve aileleri için tasarlanan 
İstanbul’un ilk parkı da bulunu-
yor. Bernard van Leer Vakfı ile 
birlikte yürütülen proje kapsa-
mında Yeniköy Bağlar’da bulu-
nan Attila İlhan Parkı içerisinde 
yer alan alan 0 -3 yaş çocukların 
kullanımına uygun olarak yeni-
den düzenlendi. Açılışı yapılan 
projelerin arasında  Cumhuriyet 
Mahallesi Arabayolu Caddesi 
Geometrik Sirkülasyon ve Herkes 
İçin Erişim Projesi kapsamında 
yeniden düzenlenen yol, Reşitpa-
şa Trafo Sokak- Keskindere Sokak 
bağlantı yolu, Hacı Şalgamcıoğlu 
Okulu ek hizmet binası ve spor 
kompleksi yer alıyor.

■ Kent YaşamAbdurrahman Dursun, 
Kendi Elleriyle Aşure Dağıttı

Diyar Ve Murat, Mutluluğa ''Evet'' Dedi
Gazete-

miz yayın 
kurulu 

başkanı 
ve köşe 

yazarımız 
Uygur 

Erol, kızını 
evlendirdi.

Gazetemiz yayın kurulu başkanı ve 
köşe yazarımız Uygur Erol'un kızı Diyar 
Erol, hayatını kendisi gibi öğretmen 
olan Murat Alp ile birleştirdi.

31 Ağustos tarihinde, Sultangazi 
Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde kıyı-
lan nikahla hayatların birleştiren Diyar 
ve Murat'ı başta aileleri olmak üzere 
dostları ve sevenleri yanlız bırakmadı. 
Nikahın ardından davetliler genç çifti 
tebrik etti. Düğün, takı töreni ve fotoğ-
raf çekimlerinden sonra sona erdi.

Bizde Kent Yaşam Gazetesi olarak 
genç çiftlere mutluluklar dileriz.

Tarık Akan 
mezarı 

başında 
anıldı

Türk sinema-
sının ve Yeşil-
çam’ın unutul-
maz ismi Tarık 
Akan, ölümünün 
3. yıl dönü-
münde mezarı 
başında anıldı.

Birlikte bereketi paylaştılar
Kağıthane Meydanı’nda cuma 

namazı sonrası belediye tarafın-
dan aşure ikramı yapıldı.

Hicri yeni yılın gelmesiyle 
birlikte başlayan Muharrem 
ayında bir gelenek daha yaşatıldı. 
Kağıthane Belediyesi tarafından 
ilçe meydanında gerçekleştirilen 
aşure ikramına vatandaşlar yoğun 
ilgi gösterdi.

Kağıthane Meydan’da Şehir 
Müzesi önünde gerçekleşen prog-
ramda binlerce vatandaşa aşure 
ikram edildi. Kağıthane Belediye 
Başkanı Mevlüt Öztekin’in ev sa-
hipliğinde gerçekleşen programa 
AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin 
Ünal, Kaymakam Hasan Göç, AK 
Parti İlçe Başkanı Serkan Cantürk, 
MHP İlçe Başkanı Barış Çatalbaş 
ile protokol mensupları ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Ay yıldız süslemeli ve “Kal-

bimiz Kağıthane” yazılı aşureler 
lezzeti kadar görüntüsüyle de göz 
doldurdu. 

Kağıthane Belediye Başka-
nı Mevlüt Öztekin programda 
yaptığı konuşmada, “Öncelikle 
ülkemizin, ve tüm İslam alemi-
nin hicri yeni yılını kutluyoruz. 
Muharrem ayı hayırlara vesile 
olsun. Bu mübarek Cuma gü-
nünde vatandaşlarımızla aşure 
programında bir araya geldik. 
Aşure bir yemek olmaktan öteye, 
bir ve beraber olmayı, bereketi, 
paylaşmayı temsil ediyor. Bugün 
burada aşurenin anlamına uygun 
bir programda vatandaşlarımızla 
buluştuk. Her günümüzün bugün 
gibi aşure tadında geçmesini, 
bu ayda yapılan ibadetlerimizin, 
oruçlarımızın kabul olmasını 
diliyoruz” dedi.

■ Kent Yaşam
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İstanbul’dan gitmeyi kafaya koyduk ya, yerle-
şecek yeni bir arıyoruz artık. Orası mı olsun, burası 
mı, deniz kenarı mı, yoksa dağ eteği mi diye, coğrafi 
konumu belirlerken, havası ılıman mı olsun soğuk 
mu? diyerekten de iklim koşullarını da hesaba katıp, 
ona göre araştırıyoruz. Ama gözümüz de gönlümüz de 
Ege’den yana..

Bu yüzden internetteki ilanları didik didik edip, 
emlakçı ilanlarını enine boyuna inceliyoruz. Bu 
konuda sağolsun eşim neredeyse profesyonelleşti. Her 
dakika bana ‘whatsapp’tan emlakçı ilanı linki atıyor.

Son gönderdiği yer için, “tam bize göre, 
kaçırmayalım” deyince inceledim, bana da uygun 
gelince “olabilir” dedim. Balıkesir Akçay’da bir yer. 
Emlakçıyı ilanda yazılı telefonundan aradım, evi 
beğendiğimizi, fiyatının da bizim için uygun olduğunu 
söyledim. Ancak ilanda 
hep iç görünüm fotoları 
olduğunu belirtip, binanın 
dış fotoğrafını da görmek 
istedim. Kabul etmedi. 
“Onu buraya gelince 
görebilirsiniz. Prensip 
olarak dış görünümü 
vermiyoruz” dedi.

Düşündük taşındık 
sonunda evi yerinde 
görmeye karar verdik. 
Saatler süren bir otomobil 
yolculuğundan sonra 
Akçay’a gittik. Yola çıkmadan 
bir gün önce aradığımda emlakçı, “O 
eve şimdi bir başka müşteri bakıyor, sanırım 
alacaklar ancak onun fiyatına yakın başka evlerimiz de 
var, onları da size gösterebiliriz” dedi.

Alternatif olması bizi sevindirdi. Yeni alacağımız 
evle ilgili hayaller kurarak yola çıktık. Fakat ben eşim 
kadar mutlu değildim. Çünkü sol gözüm seğiriyordu. 
Bu yüzden arabayı daha dikkatli kullanıyor, yolda 
trafik yüzünden kimseyle dalaşmamak için ihtiyatlı 
gidiyordum.

Bu göz seğirmesi olayı bana rahmetli annemden 
kalan genetik bir miras. Sol gözüm seğirince başıma 
mutlaka moral bozucu bir olay gelir. Sağ gözüm ise 
tam tersi. Gözümün seğirdiğini eşime söylemedim. 
En azından başımıza gelecek olaya kadar mutlu olsun 
diye..

Akçay’a ulaşınca emlakçıyı telefonla aradım. 
“Şuan arkadaşlarımın hepsi ev göstermede, biri 
boşalınca hemen size yönlendireceğim” dedi. Bu arada 
bizim almayı düşündüğümüz ev için, bizden önce 
bakanların kaparo ödediklerini yani satıldığını söyledi. 

“Sağlık olsun, kısmet değilmiş” deyip, bize 
yönlendireceği elemanını beklerken biraz etrafı dolaşa-
cağımızı söyledim. Tabi asıl görmek istediğimiz evin 
satılmış olmasına da üzüldük. Eşimin yüzü düştü. “Ne 
güzel evi kaçırdık” dedi. 

Aslında günlerden pazardı. Sanki herkes ev 
görmek için bugünü bulmuş da, adamın tüm personeli 
sahadaydı. Yine de aklıma kötü bir şey getirmedim. 
Emlakçının aramasını beklerken arabayı merkezi bir 
yere park edip, etrafta dolaşmaya başladık. Bu arada 
gözümüze takılan emlakçı bürolarının vitrinlerini ince-
ledik. Camlarda asılı o kadar çok satılık ve kiralık ilanı 
vardı ki.. Fiyatlar ise oldukça yüksekti. Bir emlakçının 
camına asılı ilanlarına bakarken yanımıza gelen yaşlı 
biri, “Boş yere bunlara bakmayın, aslında hepsi satıl-
mış ama ilanları indirmiyorlar. Hatta internettekileri de 
satıldığı halde silmiyorlar” dedi.

Gözüm seğirmeye devam ediyordu.
Bir başka emlakçı bizi içeriye buyur edip, uzun 

uzadıya bilgi verdi. Nerede oturulur, nerede denize 
girilir, neresi gelişmeye açık, neresinin havası daha 
iyi hepsini anlattı. O ara telefonum çaldı ve bir kadın 
emlakçı, bizim emlakçı tarafından yönlendirildiğini ve 
istersek kendi portföyündeki evleri görebileceğimizi 
söyledi.

Bizim emlakçı aradan çıkmıştı. Bize hiç görün-
medi, adamlarından birini de göndermedi. Kısa bir 
süre sonra bürosunda buluştuğumuz güleryüzlü kadın 
emlakçının sunduğu evler ise bize uygun değildi. Ama 
verdiği bilgiler gözümün seğirmesini durdurmaya 
yetti..

İnternette satılık ilanı olan ve emlakçının dış 
görünüm fotoğrafını göstermediği ev satılalı bir yılı 
geçmişti. Anlayacağınız bizim emlakçı bize “geeh bili 
bili” yapmıştı..! Kendisine İstanbul’dan sol gözümün 
selamlarını iletiyorum..

Sol gözümdem 
emlakçıma selamlar..!

Tuncay 
DAĞLI

SÜZGEÇEski Edirne Asfaltı 
Artık Yenilenmek İstiyor

T4 Habipler-Topkapı Tramvay hattının Sultan-
çiftliği durağı çevresinde insanlara yönelttiğimiz, 
‘’Yolun dar olması trafiği nasıl etkiliyor, konu 
hakkında ne düşünüyorsunuz?’’ sorusu bir çok 
şikayeti beraberinde getirdi. Sultançiftliği'nde 
oturan vatandaşlar ve yol üzerindeki esnafın söy-
lediklerine göre, '' Minibüsçülerin sağa çekmeden 
yolun ortasında yolcu indirip-bindirmesi '' trafiği 
iyice kitliyor. Zaten dar olan yolun kenarlarına 
arabaların park etmesiyse cabası. Tramvay hattı 
yolun üstünden değilde, keşke altından geçsey-
di diyenlerin sayısı oldukça fazla. Ayrıca bölge 
insanının bir isteğide yol üzerinde bir üst geçidin 
bulunması. Trafik kazalarının oldukça yoğun olan 
bölgede halk çözüm bekliyor.
‘ÇOK SAYIDA KAZA MEYDANA GELİYOR’

Bölgede yaşayan bir vatandaş yol üzerinde 
oluşan trafiğe dikkat çekerek, ‘’ Yol zaten dar, 
birde araçlar park edince iyice daralıyor. Üstüne 
minibüsler yolun ortasında yolcu alıp, indiriyor 
derken, yol üzerinde hep bir yoğunluk söz konusu. 
Yolun bir kısmınıysa tramvay kaplıyor, bunu yerin 
altına almaları lazım ki trafik rahatlasın.  Şurada 
bir üst geçit bile yok. Haftada bir iki kez muhak-
kak trafikten kaynaklı olaylar, kazalar meydana 
geliyor’’ diye belirtti.
‘DENETLEME YOK, BAKAN YOK, İLGİLENEN YOK’

Bölgede iş yeri bulunan bir esnaf, daha önce 
kaç kere şikayet etmelerine rağmen hiç bir işlem 
yapılmadığından bahsettiği yol hakkında, 
‘’Tramvayın yolun altında olması bizim için daha 
avantajlı olurdu, hem yolun üzeride canlanır-
dı. Buradaki esnaflarında ekstra geliri olurdu. 
Örneğin bizim malzemelerimiz geliyor, kaldırıma 
koymak zorunda kalıyoruz. Burası aynı zaman-
da hastane önü olduğu için ambulans geliyor, 

geçemiyor mesela. İyice sıkışıyoruz. Zaten dar olan 
yolun çift tarafına da araçlar park ettiği için daha 
çok sorun yaşıyoruz. Kazalar oluyor. Burada trafik 
ışıkları var kimse dinlemiyor, kamerada olmadığı 
için cezasıda yok zaten.  Minibüsler deseniz yolcu-
larını sağa çekmeden, yolun ortasında indirip-bin-
diriyorlar. Denetleme yok, bakan yok. Esnaflar 
olarak şikayette ettik ama hiç ilgilenen olmadı. 
Özellikle kamera sisteminin bu yola gelmesini çok 
istiyoruz’’ dedi.
■ TOLGA ÖZDEMİR- TUĞÇE HUY/ KENT YAŞAM 

Doğuştan kalp kapakçığı ra-
hatsızlığı yaşayan Hilal bebek 4 
ameliyat geçirdi. Kalp kapakçığı 
rahatsızlığından dolayı dirençsiz 
kalan vücudu başka hastalıkları 
da beraberinde getirdiğini söyle-
yen acılı baba Özgür Aydoğmuş, 
kızının bir an önce iyileşmesi 
için yetkililerden yardım bek-
liyor. 

Arnavutköy Haraççı mahal-
lesinde Kalp kapakçığı rahat-
sızlığı yaşayan Hilal Aydoğmuş 
(2.5) doğduğundan bu yana 4 
ameliyat geçirdiği ve 2 yaşı-
na kadar hastanede kaldığını 
belirten baba Özgür Aydoğmuş 
kalp kapakçığı rahatsızlığından 
dolayı kızının vücudunun di-
rençsiz kaldığını ve yaşamasının 
ilaçlara bağlı olduğunu söyleye-
rek yetkililere yardım çağrısında 
bulundu. 
“KIZIMIZIN ÖLMESİNİ 
İSTEMİYORUZ”

Talihsiz bebeğin doğuştan 
taşıdığı rahatsızlıktan kurtul-
masının tek yolu yürüdükten 
sonra yapılacak olan ameliyat 
olduğunu belirten Aydoğmuş, 
“kızımın yürüyebilmesi için 
ilaçlara devam etmesi lazım 
ama maddi imkânsızlıklardan 
dolayı ilaç ve çocuğumun temel 
ihtiyaçlarını karşılamada güçlük 
çekiyorum” dedi.  Hilal bebeğin 
annesi Selvi Aydoğmuş ise “Doğ-
duğunda; kalbi delik, damarları 
ters dönmüş ve kalbinde leke 
vardı. Damarları düzelttiler ama 
kalp kapacığı açılıyor, doktorlar 
dikiyor ama geri açılıyor. Kalbin-
de tek kapakçık var bu nedenle 
açılma yapıyor. Hatta ilk ameli-
yatı da ciğerden, ciğerle kalbin 
arasındaki damarlardan biri 
darmış onun ameliyatını oldu. 
Yalnız bu ameliyat başarısız 
olunca tekrar ikinci ameliyatını 

oldu. Daha sonra kalp kapakçığı 
ameliyatı oldu. Yine ardından 
bir ameliyata daha girdi. Geçir-
diği bu ameliyatlar asıl rahatsız-
lığının yan etkileri gibi düşü-
nün, asıl ameliyat olabilmesi 
için hilalin yürümesi gerekiyor 
ama yürümesi bakımından da 
sıkıntı var ayakları vücuduna 
göre küçük. Biz kızımız için çok 
endişelendik bize kızınız ölecek 
dendi, kızım toplam 4 ameliyat 
geçirdi daha da olacak diyorlar 
doktorlar kızınız 3 yaşına kadar 
ölür dendi, kızımız şuan 2 
buçuk yaşında Allah’ın izniyle 
ölmeyecek” dedi. 
“SESİMİZİ DUYUN”

Ardından devam eden Selvi 
Aydoğmuş; “Maddi yönden ilaç, 
bez ve sütü gibi giderlerimiz var 
eşimin işi yok uzun zamandır 
iş arıyor ama maalesef bize 
kimse iş vermiyor. Kızımız için 
çok kapı çaldık, tek istediği-
miz kızımıza bir şey olmasın, 
ben inanmıyorum öleceğine, 
kızımızın önemli ameliyatı yü-
rümeye başlayınca yapılacak tek 
sıkıntımız, kızımızın ayakları 
vücuduna göre küçük yürüme 
sorunu yaşama ihtimali çok 
büyük yetkililerden biz kızımız 
için yardım bekliyoruz, sesimizi 
duyun” dedi. 
■ TUĞÇE HUY/KENT YAŞAM

Arnavutköy Karlıbayır mevkiinde çok sayıda vatandaşın şikâyeti üzerine 
yapılması istenen üst geçit haberimize İstanbul Büyükşehir Belediyesin-
den yanıt geldi. “Söz konusu alana sinyalizasyon uygulaması yapılacak” 

Güney Çevre Yolu’nun 2. Etabında Karlıba-
yır ve Haraççı yolunun, yaya trafiğine elverişli 
bir hale getirmeden araç trafiğine açıldığını, 
söz konusu yol çevresinde sağlık ocağı, ilkokul 
ve cami bulunması nedeniyle vatandaşların 
endişelerini gazetemiz aracılığı ile yetkililere 
ulaştırmıştık. 
VATANDAŞ ÜST GEÇİT YAPILMASINI İSTİYORDU

Geçtiğimiz Haziran ayında açılan Karlı-
bayır ve Haraççı yoluyla ilgili defalarca üst 
geçit talebinde bulunmalarına ve çok sayıda 
can kaybı yaşanmasına karşın, yalnızca kasis 
çalışması yapıldığını belirten vatandaşlar, 
yaklaşan kış mevsimi öncesinde yetkililerin 

konuya duyarlılık göstererek gerekli çalışmala-
rın yapmasını istemişti.

Haberimiz üzerine yazılı cevap veren 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Söz konusu 
talebiniz trafik ve ulaşım açısından uygun bu-
lunmamış olup, bahse konu yerde güvenli yaya 
geçişlerinin sağlanabilmesine ilişkin sinyali-
zasyon kararı alınmış ve uygulamacı birime 
iletilmiştir" dedi. 

Üst geçit yapılmasının trafik ve ulaşım 
açısından uygun bulunmama sebebini merak 
eden vatandaşlar, uygulamacı birimlerin ken-
dileriyle de fikir alış verişinde bulunarak ortak 
çözüm üretilmesi talebinde bulundu.

■ Tuğçe Huy / Kent Yaşam

Avcılar’da 7 kişi-
nin yaralandığı 
silahlı kavgayla 

ilgili gözaltına 
alınan 5 kişi adli-
yeye sevk edildi.

İstanbul Avcılar'da 
Amasyalılar Caddesi'nde, 
dün öğlen saatlerinde alacak 
verecek ve mülk anlaşmaz-
lığı nedeniyle daha önceden 
husumet bulunan iki grup 
karşı karşıya gelerek silahlı 
çatışmaya girmişti.

Çevredekilerin panikle 
kaçıştığı çatışma sonucunda 
her iki gruptan toplam 6 kişi 
ile sokaktan geçmekte olan 
bir kadın yaralanmıştı.

Edinilen bilgiye göre olay 

yerinde çok sayıda boş kovan 
bulunurken kavgaya karıştığı 
belirlenen 5 kişi gözaltına 
alındı. Kavganın iki grup 
arasında davalık olan arazide 
iş makinesiyle çalışma yapıl-
ması sonucu çıktığı öğrenil-
di. Gözaltına alınan şüpheli-
ler, emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi.

Yoldan geçerken kurşun-
ların isabet ettiği Ö.Ç. adlı 
kadının tedavisinin ardından 
taburcu olduğu kaydedildi. 

Sultangazi Eski Edirne Asvaltı’nda yapılan T4 Habipler-Topkapı Tramvay hattının açılması bera-
berinde birçok eleştiriyi de getirdi. Açılan tramvay yolu, yolun altında değil de üstünde olması 

hem yol sıkışıklığına hem de geçmişte yaşanan kazalardan dolayı korkuya neden oluyor. 

Kaldırım dar geliyor, araç yolunda tehlikeli 

bir yürüyüşle evlerine dönüyorlar

Liselilerin 
ulaşım çilesi..!

Sarıyer’in Darüşşafaka Ma-
hallesi’nde bulunan Sarıyer 
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 
ile İstinye Anadolu Lisesi’nde 
öğrenim gören üç bine yakın 
öğrenci, okul çıkışı evlerine 
dönmek için yaklaşık bir 
kilometrelik yolu tehlikeli bir 
yürüyüşle katedip, ana cadde-
ye çıkıyor. Kalabalık gruplar 
halinde okulla, Dereboyu 
Caddesi arasındaki yokuşu 
tırmanan öğrenciler, buradan 
geçen dolmuş ve otobüslere 
binerek evlerine gidiyorlar.

Yürüyüş sırasında yolun 
her iki yanındaki kaldırım 
dar geldiği için araç yoluna 
taşan öğrenciler, bu sırada 
yanlarından hızla gelip ge-
çen araçların altında ezilme 
tehlikesi yaşıyor.

Binlerce öğrencinin bu 
şekilde okula gelip gitmesi 
başta öğrenci velileri olmak 
üzere mahalle sakinlerinin 

de tepkisini çekiyor. Da-
rüşşafa Mahallesi Muhtarı 
Hüseyin Sarıuçak da bu soru-
na ivedilikle çözüm getiril-
mesi gerektiğini belirterek, 
“Öğrencilerimizin tehlikeli 
bir şekilde araç yolundan 
yürüyerek, okula gelip git-
meleri bizi endişelendiriyor. 
Özellikle okul çıkış saatlerin-
de buradan birkaç belediye 
otobüsünün kaldırılması 
sorunu çözer. Olayı Sarıyer 
Kaymakamımıza da aktar-
dım Çözüm getirilmesini 
bekliyoruz” dedi.

■ Tuncay DAĞLI-Kent 
Yaşam

4 Yaşında ki Hilal bebek 
YARDIM BEKLİYOR

O Yola Sinyalizasyon 
KARARI ALINDI

Avcılardaki silahlı çatışmaya ilişkin 5 gözaltı



1987 yılında yap-işlet-devret 
modeliyle yapılmaya başlanan 
Büyük İstanbul Otogarı (15 Tem-
muz Şehitler Otogarı), 1994’de 
tamamlanarak dönemin İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açılışı yapıldı. Hizmet vermeye 
başladığı 1994 yılından günümü-
ze çok sayıda Belediye Başkanı, 
Vali ve Kaymakam gördüğü halde 
sorunları katlanarak artan otogar, 
çözümü İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu 
ile yeni dönemden bekliyor.
DEVLET MALINA SAHİP ÇIKTI

İstanbul Esenler’deki 15 Tem-
muz Şehitler Otogarı’nın 5 Mayıs 
itibariyle 25 yıllık işletme 
süresi dolmuştu. 
İstanbul Bü-
yükşehir 
Belediye 
Meclisi 
ise ilk 
önce 
oto-
garın 
otopark 
işletme-
ciliğinin 
İSPARK A.Ş ’ye 
devredilmesini karara 
bağladı. Daha sonra ise otogarı 25 
yıldır işleten ve “Cinayete azmet-
tirmeden hükümlü” olduğundan 
yurt dışında kaçak olan Galip Öz-
türk’ün şirketi Metro Turizm’e ait 
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. 
(AVTER) süre verilerek ilişkisini 
kesmesi istenmişti.

15 Temmuz Şehitler Otoga-
rı’nın sadece otopark işletmesi 
olmayıp 340 otobüs firmasına 
hizmet veren 168 adet yazıhane 
ile birlikte benzin istasyonları ve 
otelin yanı sıra tamirhane, yedek 
parça, satış dükkanı, elektrikçi, 
depo, konfeksiyon, ayakkabıcı, 
ikram ürünleri satış yerleri, ecza-
ne, kuyumcu, kırtasiye, ganyan 
bayi, noter, büro, matbaa gibi 
çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 

2000 civarında iş yerinin 
bulunduğu bir alandan 
oluşmaktadır.
İMAMOĞLU TEKRARDAN 
YERİNDE İNCELEME YAPTI

İstanbul Büyükşehir Be-
lediye (İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, geçtiğimiz Ağustos ayında 
otopark işletmesi İSPARK’a, 9 
Eylül’de de otogar faaliyetleri 
İBB’ye devredilen Bayrampaşa 15 
Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 
incelemelerde bulundu.
ESNAF KİRA BEDELLERİNİ İBB’ YE 
ÖDEYECEK 

Vatandaşlar ve esnaf tara-
fından yoğun ilgiyle karşılanan 

İmamoğlu, işletme sahiplerinin 
sorunlarını dinledi. 

Otogarı geçtiği-
miz günlerde 

devraldık-
larını 
belirten 
İma-
moğlu, 

sorunların 
çözümü 

için ortak 
masada, ortak 

kararlar alacaklarını 
vurguladı. Otogarın yeni mal 

sahibinin İBB olduğunu vurgula-
yan İmamoğlu, esnafın kira bedel-
lerini kuruma ödeyeceği bilgisini 
paylaştı.
BURADA TAPU YOK!

“Otogarın önce otopark kıs-
mını İSPARK olarak teslim aldık. 
Akabinde, zaten sözleşmesi bitmiş 
olan alanın, otobüs giriş-çıkışları-
nı da denetim altına aldık” diyen 
İmamoğlu, “Şu an tümüyle İBB 
tarafından yönetilmekte. Şu anda 
bu Bayrampaşa’daki otogarın oto-
park ve otobüs giriş-çıkışları bizim 
kontrolümüzde. Ancak, iş böyle 
bitmiş değil. Şu an burada otobüs 
işletmeleri bulunan ticarethane-
ler, bunun yanı sıra benzin istas-
yonu ve bunun gibi işletmelerin 
tümü, İBB’ ye ait. Emlak İstimlak 

Mü-
dürlüğü- müz, şu anda 
bununla ilgili tespit yapıyor. 
Bu tespitle beraber, buradaki 
bütün işletmelerin ecrimisil usu-
lüyle ücretlerini İBB’ ye ödemeleri 
gerekiyor. Yani bütün kiracıların 
muhatabı İBB’dir. Burada tapu 
diye bir şey yoktur. Burası, işlet-
mecilik olarak verilmiştir. Şimdi 
İBB bünyesine geçmiştir. Dolayı-
sıyla İBB, mal sahibidir, başkası 
değildir. Bu bir lütuf değil, aksine 
16 milyon insanın hakkını teslim 
almaktır. Geçmişe dönük haksız 
işlemler yapılmış ise onlarla 
ilgili de arkadaşlarım araştırmacı 
olacaklar. Bu anlamdaki süreci, 
İBB’nin Emlak İstimlak Müdürlü-
ğü yönetecektir” dedi.
HEP BİRLİKTE ORTAK KARAR 
ALACAĞIZ

Otogarın yeni bir yere taşınma 
sürecini önemsediklerini dile 
getiren İmamoğlu, “Bu konuda da 
hem buradaki sektör temsilcileriy-
le hem buradaki sektörün işletme-
ci firmalarıyla ortak karar vermek 
adına, onlarla oturup konuşaca-
ğız. Ve yeni otogarın hem Bay-
rampaşa hem Harem için nerede 
olması konusunda hep birlikte 
ortak karar alacağız. Buraların da 
yapımını üstleneceğiz. Bu yapımı, 
ihaleyle de ‘yap-işlet-devret’ yön-
temiyle de yapabiliriz. Kendimiz 
yapıp, işletebiliriz de. Bu süreci tek 
başımıza analiz etmeyeceğiz. Bu 
sürecin partneri, bu sektörün tem-
silcileri olacak. Bu yeni otogarın 
yapım süreciyle beraber, bilime ve 
eğitime dönük bir merkez olması 
konusunda bir ön düşüncemiz var. 
Bu düşünceyi de masaya yatırıp, 
tartışacağız. Bütüncül bir şekilde 

İs-

tan-
bul’un geleceğini bu 
anlamda tasarlamış olacağız” 
ifadelerini kullandı.
EKİM SONUNDA HER ŞEY GÜZEL 
OLACAK

Otogarda üst çatı kurumunun 
oluşması için çalışma yapacakları-
nı ifade eden İmamoğlu, “Beledi-
yemizin bu tür işletmecilik yapan 
iştirakleri var, Boğaziçi şirketi gibi, 
bu iştirakin kontrolünde işlerin 
düzgün yönetilmesi için gerekli 
tedbirleri alacağız. Bugün gör-
düğüm manzara itibariyle, hem 
buranın temizliği hem buradaki 
tehdit unsurları, geçici tuvalet gibi 
hizmetlerin buraya taşınması gibi 
çok daha hızlı hareket etmek adı-
na bir termin koymam lazım. Tak-
vim vermeyi seven bir insanım. Şu 
an Eylül ayındayız. Ekim sonunda 
her şey güzel olacak, inşallah biz 
burayı gezmeye geleceğiz” dedi. 
İBB’YE GEÇEN OTOGARDA İLK 
İCRAAT İNDİRİM

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’ne devir işlemi tamamlanan 
Büyük İstanbul Otogarı’nda (15 
Temmuz Demokrasi Otogarı) ilk 
icraat giriş-çıkış ücretlerine gelen 
indirim oldu. Otobüs gişeleri Galip 
Öztürk'e ait Avrasya Terminal 
İşletmeleri A.Ş. (AVTER) şirketinde 
olan Esenler Otogarı’nın tamamı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) işletmesine geçti. Esenler 
Otogarı’nı devralan İBB, ilk icraat 
olarak daha önce 130 TL olan oto-

büs giriş çıkış 
ücretini 80 
TL’ye düşü-
rerek, yüzde 

40’a yakın bir 
indirim yaptı. 

OTOBÜS PARK ÜC-
RETLERİDE DÜŞÜRÜLEBİLİR

İndirimin ardından konuştu-
ğumuz Otogar Esnafları Derneği 

Başkanı Şahap Önal, ‘’ Otobüsçü-
leri sevindiren bir indirim oldu, 
gayet memnunuz. Bu bağlamda 
otobüslerin park ücretlerinin de 
düşürülmesi gündemde ama devir 
işlemi daha yeni gerçekleştiği için 
bu konuda bir çalışma yapılmış 
değil. Ayrıca yolcuların otogara 
giriş-çıkış saatleri bir saat uzatıldı 
lakin bu konuyla ilgili bir düzen-
leme şart. Eskiden 25 dakika olan 
sürenin artması, otogar içinde 
trafiğe sebep oluyor’’ dedi.
YENİ DÖNEM TÜM İŞ YERİ SAHİPLE-
Rİ İÇİN ÖNEMLİ

İBB’nin geçte olsa otogarın 
işletmesine el koyması, mağdur 
iş yeri sahipleriyle birlikte tüm 
işletmeciler için önemlidir diyen 
Şahap Önal, ‘’ Sayın İmamoğlu, 
seçimden önce tüm ulaşım sektör 
temsilcileriyle yapmış olduğu top-
lantıda vermiş olduğu sözler doğ-
rultusunda, otogarın sorunlarını 
yakından bildiğini 
ve o sorunları 
muhatap-
larıyla 
birlik-
te çö-
zece-
ğine 
söz 
ver-
mişti. 
Mağdur 
olan iş yeri 
ve yazıhane 
sahiplerinin mağdu-
riyetini çözmek için bu konuyu da 
muhataplarıyla birlikte ele alaca-
ğını umuyoruz’’ diye belirtti.
TEMEL BEKLENTİ 
TEMİZLİK

25 yıllık yap-işlet-devret 
sözleşmeleri biten bazı dükkan 
sahiplerinin, kiralarını İBB’ye kap-
tırmamak için itirazları sürüyor 
diyen bir dükkan sahibi, ‘’ Bizim 
en temel beklentimiz temizlik. Za-
ten kirli olan otogarla son 3 aydır 

el değiştireceği için hiç ilgilenil-
medi ve daha beter oldu. Bir kaç 
gün önce İBB kontrolü ele alınca, 
hizmet araçları ve temizlik ekip-
lerini gönderdi. Ama bu ekiplerde 
sadece otogarın üst kısmını, yani 
bir diğer deyişle görünen kısım-
larını temizliyor. Mesela bir çok 
dükkanın bulunduğu bu çarşıya 
henüz temizlik ekipleri girmedi. 
Biz kendimizce dükkanlarımızın 
önünü temizliyoruz ama yetmi-
yor. Çarşının alt katlarına inin, 
çöplükten farkı yok’’ diye konuştu.
ÇOCUK İŞÇİLER VAR

Otogar çarşısının içinde baba-
sından kalan dükkanı işletmeye 
devam eden üniversite mezunu 
bir esnaf, ‘’ Buradaki esnafında 
değişmesi gerekiyor. Kime nasıl 
hitap etmesi gerektiğini bilme-
yen insanlar iş yapıyor. Geceleyin 
buraya gelseniz göreceğiniz şey, 
çocuk işçiler ve kaçak yabancı 
uyruklu çalışanlar olacak. İBB ve 
sayın İmamoğlu’ndan beklenti-
miz bu gibi durumları denetleyip, 
düzenlemesi’’ diye belirtti.
ŞOFÖRLER HUZURSUZ, ASAYIŞ 
KÖTÜ

Otogarın alt katlarının iki tür-
lü temizliğe ihtiyaç duyduğunu 
anlatan bir otobüs şoförü, ‘’ Bakın 
kimse bahsini açmak istemiyor 

ama alt katlarda uyuşturu-
cu, kadın ticareti 

gibi faaliyetler 
dönüyor. Biz 

şoförlerin 
diğer va-
tandaş-
lardan 
daha çok 
vakit ge-

çirdiği bu 
alt katlarda 

huzuru yok. 
Zaten normal 

vatandaşlar belli bir se-
viyeden aşağıya inemiyor, inende 
çıkamıyor. Asayiş ekipleri artık bu 
olaylara el atmalı. Bunlara izin 
verilmemeli. Gerçek bir temizlik 
şart. Hem bu konuda hem de 
hijyen ve sağlık açısından. Bakın 
etrafınıza, duvar kenarlarına 
işemişler, ortalıkta fareler geziyor. 
Biz bu şartlar altında çalışmak 
zorunda kalıyoruz’’ dedi.

■ Senay GÜNCAVAR BADUR 
-Tolga ÖZDEMİR  - KENT YAŞAM
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Otogar da 
25 yıllık 
hasret bitti

OTOGARIN ALT 
KATLARI TEHLİKE SAÇIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 
Otogarda inceleme yaptı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde 
CHP'den Bayrampaşa Belediye Başkan 
adayı olarak seçim yarışına katılan 
Remzi Albayrak, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi'nin yeni daire başkanı 
oldu. Bayrampaşa Belediye Başkan 
Adayı olarak seçime giren 
Remzi Albayrak, adaylığının 
açıklanmasının ardından 
kısa sürede yaptığı seçim 
kampanyasıyla büyük bir 
başarı sağlamış, uzun yıllar 

Bayram-

paşa Belediyesi’nde iktidar olan Ak 
Parti ile arasındaki oyu büyük ölçüde 
kapatarak az bir oy farkıyla seçimi 
kazanamamıştı. 

Albayrak, 11 Kasım 2005 tari-
hinden bu yana İtfaiye Daire Başkanı 
olarak görev yapan Ali Karahan'ın 

yerine gelmiş oldu.
REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?

Remzi Albayrak, 1964 yılında 
Eski Yugoslavya'nın Sancak 
bölgesinde doğdu ve 1969 yılında 
Türkiye'ye göç etti. Şehit Kamil 

Balkan İlkokulu'nu, Oğuz-
han Ortaokulu'nu, Kuleli 
Askeri Lisesi'ni ve İstanbul 
Üniversitesi İngiliz Dili 
ve Edebiyatı Anabilim 
Dalı'nı bitirdi.

Albayrak, TSK’nin 
çeşitli birlik ve kurum-
larında görev alarak 
2010 yılında albay 

rütbesiyle emekli oldu. Askerlik 
hayatı boyunca Bosna-Hersek'teki 
savaşta NATO (SFOR) karargâhında, 
Almanya'nın Heidelberg şehrinde 
bulunan 7'nci American Ordusu 
(LANDCENT)'nda ve ABD San Antonio 
şehrinde bulunan Lackland Air Forse 
Base'de yurtdışı görevleri icra etti. 
İstanbul Üniversitesi'nde Türkçe'nin 
Yabancı Dil Olarak Eğitimi, Beykent 
Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler 
ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi 
alanlarında toplam üç yüksek lisans 
çalışması yaptı. Daha sonra İstanbul 
Üniversitesi'nde İngiliz Dili Eğitimi 
alanında doktora çalışmasına devam 
etti.

2017 yılında CHP Bayrampaşa 
İlçe Başkanı seçildi. Evli ve dört çocuk 
sahibi olan Remzi Albayrak, çok iyi 
seviyede İngilizce, Boşnakça, Sırpça ve 
Hırvatça bilmektedir. ■ Senay 
GÜNCAVAR BADUR-Kent Yaşam

İBB’nin İtfaiye Daire Başkanı 
REMZİ ALBAYRAK OLDU

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nde (İBB) 

yeni İtfaiye Daire Başka-
nı Remzi Albayrak oldu. 

CHP Albayrak'ı, yerel 
seçimlerde Bayrampaşa 

Belediye Başkanlığı'na 
aday göstermişti.

oldu. Bayrampaşa Belediye Başkan 
Adayı olarak seçime giren 
Remzi Albayrak, adaylığının 
açıklanmasının ardından 
kısa sürede yaptığı seçim 
kampanyasıyla büyük bir 
başarı sağlamış, uzun yıllar 

Bayram-

hinden bu yana İtfaiye Daire Başkanı 
olarak görev yapan Ali Karahan'ın 

yerine gelmiş oldu.
REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?

Remzi Albayrak, 1964 yılında 
Eski Yugoslavya'nın Sancak 
bölgesinde doğdu ve 1969 yılında 
Türkiye'ye göç etti. Şehit Kamil 

Balkan İlkokulu'nu, Oğuz-
han Ortaokulu'nu, Kuleli 
Askeri Lisesi'ni ve İstanbul 
Üniversitesi İngiliz Dili 
ve Edebiyatı Anabilim 
Dalı'nı bitirdi.

Albayrak, TSK’nin 
çeşitli birlik ve kurum-
larında görev alarak 
2010 yılında albay 

GENEL 
KURUL İLANI

Halkalı İbadullah Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Ya-
şatma Derneği  Olağan Genel Kurulu için dernek yönetimi 
dernek merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 EKİM 
2019 Pazar günü, Saat 14.00'da Halkalı Merkez Mah. Mah-
mutbey Cad. Saral Sok. No:2’de bulunan İbadullah Camii 
çay ocağında aşağıda belirtilen gündem maddelerine göre 
toplanacaktır. Belirtilen gün gerekli çoğunluk sağlanama-
dığı takdirde ikinci toplantı 20 EKİM 2019 Pazar günü aynı 
adres, aynı gündem ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın 

yapılacaktır.
Üyelere ve yetkililere duyurulur.

Dernek Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1-AÇILIŞ VE YOKLAMA

2-DİVAN KURULU VE BAŞKAN SEÇİMİ
3-ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

4-YÖNETİM KURULU  FAALİYET RAPORU VE DENETİM 
KURULU RAPORLARININ OKUNMASI

5- YÖNETİM VE DENETİM KURULU RAPORLARININ 
İBRASI

6-TAHMİNİ BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMA-
SI

7-YENİ YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ASİL 
VE YEDEK ÜYE SEÇİMİ
8-DİLEK VE TEMENNİLER

9-KAPANIŞ
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Kaçak döküm alanının bir tarafı Avcılar 
Belediyesi’ne ait iken bir diğer tarafı ise 
Başakşehir Belediyesi sınırları içerisin-
de. Su kaynağı ya da doğa demeden boş 
buldukları her yeri günün her saati kaçak 
moloz ve hafriyat döken kamyonlara kim 
dur diyecek beli değil. Başakşehir Belediye-
si’nin sınırlarında kalan bu bölgede, gerek 
Şamlar Baraj Gölü’nün bulunması gerekse 
doğal güzellikleriyle bilinen bu alanlar, ne 
acıdır ki son yıllarda Kaçak döküm yapan-
ların yarattığı kirlilikle can çekişir oldu. 
Kaçak döküm yapanların yarattığı kirlilikle 
mücadele etmesi gereken zabıta ve polis 
teşkilatlarının da yetersiz kaldığı bölge, söz 
konusu kaçak dökümler yüzünden gerçek 
anlamda can çekişir durumda. 
BELEDİYE MECLİSİNDE GÜNDEME GELDİ

Başakşehir Belediyesi’nin meclis gün-
demine de gelen kaçak döküm konusunu, 
önceden çektiği fotoğraf ve edindiği bilgi-
lerle gündeme getiren CHP’li meclis üyesi 
Zekeriya Tuncay, daha sonra yine kendisi 
gibi belediyede meclis üyesi ve grup başkan 
vekili olan Nizamettin Kümeç, ilçe başkanı 
Mustafa Erdemir, diğer meclis üyeleri 
Bağdagül Gülen, Beyzade Kayabaşı, Eda 
Kurt, Enser Şentürk, Hakan Yılmaz, Halil 
Kalkan, Hayrettin Özbakır, Sami Balcı ve 
basın mensuplarıyla birlikte bölgede ince-
leme yaptı. Gördükleri man-
zara karşısında şaşkınlıkla-
rını dile getiren Nizamettin 
Kömeç ve heyette bulunan 
diğer kişiler, burada derhal 
önlem alınması gerektiğinin 
altını bir kez daha çizdiler. 
KAMYONLAR GELMEYE 
DEVAM ETTİ

Saat 5 sularında CHP’li 
heyetin basın mensuplarıyla 
birlikte bölge de yaptığı ziya-
ret esnasında dahi hafriyat 
kamyonlarının biri gidip, 
biri geliyordu. Şamlar Barajı 
alanına ve buldukları tüm 
dere yataklarına kaçak döküm yapan kam-
yonların peşi sıra kepçeler gelip, düzeltme 
yapıyor ve dökülen hafriyatlar silindirlerle 
ezilerek kamyonların daha rahat çalışabil-
meleri sağlanıyor. Yani kaçak dökümler 
sadece gece değil, gündüzleri de yapılıyor.

Başkan Kartoğlu” Sorun emniyetin
Başakşehir Belediye meclisinin de gün-

demine gelen ve yerinde inceleme yaparak 
açıklama yapan CHP’li meclis üyelerinin 
gündeme getirdiği Başakşehir’in boş ve su 
havzası alanlarına yapılan kaçak döküm 
hakkında görüşlerini aldığımız Belediye 
Başkanı Yasin Kartoğlu, sorun tamamiyle 
emniyetin alanına giriyor dedi. Kartoğlu, 
neden derseniz bizler ancak zabıta önlem-
leriyle bariyer koyabiliyoruz ve ya mesai 
saatlerinde zabıta koyabiliyoruz. Ancak, 
bu dökümcüler bariyerleri de yıkıyor, 
zabıtalarımıza da saldırıyorlar. Dolayısıyla 

bizim yapabileceklerimiz bu 
kadar. Dahası şu an dahi 4-5 
araçları bağlanmış durum-
da. Yani çok büyük miktarda 
cezalarda yiyecekler ama her 
şeye rağmen kaçak döküme 
devam ediyorlar. Geldiğimiz 
noktada çözüm Emniyetle 
alakalı. Ve ben de en kısa sü-
rede Emniyet Müdürümüzle 
de tekrardan sırf bu konuyu 
görüşeceğim ve  mutlaka bir 
önlem alacağız “ dedi
MAHALLENİN BİR DE 
MUHTARI VAR

Konu hakkında görü-
şünü almak adına birkaç kez telefonla 
aradığımız Şahintepe Mahalle Muhtarı 
Hüseyin Uçar, telefonu çalmasına rağmen 
açmadığından ulaşamadık. Muhtar olarak 
seçildiği Mahallesinde gerçekleşen bu denli 

büyük kaçak döküm hakkında ne tür bir gi-
rişimde bulunduğunu veya kendince farklı 
mücadeleler yapıp yapmadığını sormak 
adına aradığımız Muhtar Hüseyin Uçar 
telefona cevap verseydi kendisine şunları 
soracaktık. 
VATANDAŞ: MUHTARIMIZ VAR MI, 
YOK MU BELLİ DEĞİL

Yaşanılan bu sorun hakkında görüşle-
rini almak adına ulaşamadığımız Muhtar 
Hüseyin Uçar’a mahalle halkı adına bura-
dan soruyoruz, sorumlu olduğunuz mahal-
leniz de  gerek doğayı kirleten, gerek trafik 
adına tehlike yaratan ve aynı zamanda kor-
kunç boyutlarda haksız kazanç elde edilen 
kaçak hafriyat ve toprak dökümü hakkında 
ne tür bir girişiminiz oldu? Kaçak döküm-
lerdeki rantın büyüklüğünü göz önünde 
bulundurduğumuzda, mahalle sakinleri-
nin de size yönelik” muhtarımız mahalle-
nin sorunuyla değil kişisel işlerinin peşine 
düşmüş” eleştirilerini de dikkate alarak 
soruyoruz yetkiniz dahilin de ne tür bir 
girişiminiz oldu, olduysa nedir? 
ÇÖZÜM ZABITA İLE EMNİYETİN ORTAK 
ÇALIŞMASI

2009 ile 2019 yılları arasında Şahin-
tepe’de Muhtarlık yapan Erol  Çapan’a da 
kaçak dökümü ve kendi dönemini sorduk. 
Sorduğumuz tüm sorulara tek tek cevap 
veren Çapan’ın açıklamasını sizler için 
özetledik.
DEFALARCA ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİM, 
SALDIRIYA UĞRADIM

Eski Muhtar Erol Çapan, bölgeye kaçak 

olarak yapılan dökümün geçmişte de 
olduğunun altını çizerken, mahallemiz-
den geçerek sınırlarımız dahilinde kalan 
Deliklikaya ve Sazlı Bosna Barajı havzasına 
yapılan dökümleri durdurmak için ilçe 
belediyesini ve Büyükşehir Belediyesinin 
ilgili birimlerini sürekli arardık. Ancak 
üzülerek söylemek gerekirse, söz konusu 
birim elemanları genel de kaçak döküm 
olduktan sonra bölgeye gelip, kontrol edip, 
rapor tutup, gidiyorlardı.

Muhtarlık olarak kaçak döküme karşı 
gelerek, döküm yapan şahısları uyararak 
İstanbul Caddesi İle Deliklikaya Köyü 
yolunu kendi aracım ile kapatarak çözüm 
üretmeye çalıştım. Ama malesef kaçak dö-
küm yapan şahıslar kimseyi dinlemediği 
gibi zaman zaman silah kullanmak dahil 
zabıtalara da saldırdılar. Hatta bu insanları 
gözü öylesine dönmüş ki, kamyonu araçla-
rın üstüne sürerek ezmeye dahi çalıştılar. 

Aracı zarar gören ve yaralanan insanlar 
oldu.
MUHTARIN TEK YETKİSİ 
DURUMU ISRARLA İLGİLİLERE BİLDİRMEK

Mahalle muhtarlarının yetki anla-
mında hiçbir yetkisinin olmadığını da 
sözlerine ekleyen Çapan, ancak muhtar bu 
durumu korkmadan ve çekinmeden sürekli 
ilgililere bildirmek zorunda. Ben de hep 
bunu yaptım ama Emniyette dahil yetkili 
ve sorumlu bulmakta sorun yaşadım. 
ÖNLENEBİLİR Mİ EVET

Kaçak dökümü önleme görevinin İBB 
çevre ve koruma daire başkanlığına ve 
zabıta müdürlüğüne ait olduğunu söyleyen 
Erol Çapan, ‘’Kaçak dökümü gerçekten 
önlemek istiyorsanız ilçe belediyesi zabıta 
ekipleri ile emniyetin ortak çalışması 
gerekiyor’’ dedi. ■ Tolga ÖZDEMİR- Kent 
Yaşam Gazetesi

Ispartakule Gişeler'de 

AVM'ye 'HAYIR'
Ispartakule’de bölgeye yapılacak Alışveriş Merkezi(AVM) projesi hakkında açıklama yapan CHP İstanbul Millet-
vekili Özgür Karabat, ‘’Bu proje şehrin kalbinde, İstanbul’un bütünsel planına uygun olmayan bir proje’’ dedi.

Avcılar ilçesine bağlı, Tahtakale 
mahallesinde bulunan Ispartakule 
bulvarı noktasında B tipi otoyol 
tesisi ve AVM projesine dair basın 
açıklamasında bulunan CHP İstan-
bul Milletvekili Özgür Karabat’a,  
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan 
Hançerli, Başakşehir İlçe Başka-
nı Mustafa Erdemir, Avcılar İlçe 
Başkanı Erdal Nas, CHP Başakşehir 
Belediye Başkan Adayı Abdulhadi 
Akmugan, Avcılar ve Başakşehir 
meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve 
bir çok vatandaş eşlik etti. 
İBB’NİN BU ALAN İÇİN PLANLARI VAR

Bölgeye AVM yapılması halinde 
trafiğin kilit haline geleceği, 
İstanbullulara yeni bir işkence 
alanı olacağını söyleyen Karabat, 
‘’ Ispartakule için tarihi bir hata 
olacak proje alanı, İBB açısından 
farklı anlamlar taşıyor. Öncelikle 
yapımı öngörülen B tipi otoyol tesisi 
projesi, İstanbul’un bütünsel planı-
na uygun değil. İBB, TEM otoyolu-
nu genişletmek ve toplu taşımaya, 
metroya asli öncelik vererek, beş yıl 
içinde kentin trafik sorununda bir 

rahatlama sağlamak istiyor. Hiz-
mete açılacak raylı sistemlerle bera-
ber burada 630 kilometrelik metro 
hattı devreye girecek. Böylelikle, 
15 milyon nüfusun 12.5 milyonu, 
yani %88’i yürüme mesafesinde 
metroya ulaşabilecek. Bu projeler 
tamamlandığında TEM üzerindeki 
megabüs seferleri, metrobüs ve 
diğer raylı sistemlerle entegrasyon 
sağlayacak. İBB’nin planlarıyla 
bağdaşmayan Ispartakule B tipi 
otoyol tesisi projesi, kente faydadan 
zaten içinde çıkılmaz hale gelen 
sorunları daha da derinleştirecek’’ 
diye vurguladı.
ŞEHRİN KALBİNİ RANTA FEDA 
ETMEYİZ

İstanbul'a "ihanet eden" rant 
anlayışına karşı her zaman mü-
cadele edeceğini söyleyen CHP'li 
Özgür Karabat, ‘’ Bilindiği üzere 
uzun yıllar önce faaliyete başlayan 
TEM otoyolun da, 2009 yılında, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
İBB ve TOKİ arasındaki protokolle 
Ispartakule gişeleri hizmete açıldı. 

Eskiden şehir dışı olarak kabul 
edilen bu bölge, şimdi kent içinde 
yerleşimin bir parçası durumunda. 
B tipi otoyol tesisi için düşünü-
len Ispartakule kuzey ve güney 
bölgesi eski tır parkı alanları, yoğun 
trafiğin ortasında kalıyor. 2017 
yılında, günlük ortalama araç geçiş 
sayısı 136.337 iken, 2019 yılının 
son çeyreğinde bu oran 170 bin 
araç seviyesine ulaşıyor. Görüldüğü 
üzere araç geçiş sayısında ciddi artış 
eğilimi söz konusu. Dolayısıyla bu 
projenin öngörüldüğü alan, şehrin 
kalbi konumunda’’ diye belirtti.
BÖLGEYE KABUS GİBİ ÇÖKECEK BİR 

PROJE
Projenin bölgedeki yaşam 

kalitesini ciddi anlamda olumsuz 
etkileyeceğini ve ciddi bir trafik yükü 
oluşturacağına değinen CHP TBMM 
Grup Yöneticisi Özgür Karabat, ‘’Bu 
proje kentin merkezine adeta bir 
hançer daha saplanıyor. İstanbul’a 
ihanet süreci iktidar eliyle sürdürülü-
yor. 6001 sayılı kanun uyarınca, alan-
da yapılacak inşaat faaliyetleri İmar 
Kanunu’ndaki ‘’Yapı Ruhsatiyesi’’ ne 
bağlı değil ve imar planına işlenme 
şartı yok. Projenin kuzeyde kalan 
kısmı ‘’Karayolları Koruma Kuşağı’’ 
bandında kalırken, güneydeki kısmı 

tamamen “Plansız”. Toplam inşaat 
yoğunluğu 118.853 metrekarelik 
devasa bir projeden bahsediyoruz. 
Öte yandan Karayolları Genel 
Müdürlüğü ile özel şirket arasında 
27.06.2018 tarihinde imzalanan kira 
sözleşmesinde yıllık 8 milyon 100 
bin lira kira bedeli yer alıyor. “Selway 
Outlet İstanbul” adı verilen bu proje, 
65 bin metrekarelik kiralanabilir 
alana sahip. Dolayısıyla Karayolları 
Genel Müdürlüğüiçin rant, özel sek-
töre daha fazla kar anlamına gelen 
bu projenin yükünü yine vatandaş 
çekecek. Bölgeye kabus gibi çökecek 
projeye alan açanları, İstanbul’a 
devam eden ihanet sürecinin ve 
zihin orucunun son bulmasını talep 
ediyoruz’’ dedi.
BÖLGENİN DERDİ TRAFİK VE İMAR 
SORUNU

Bölgenin trafik ve imar olmak 
üzere iki büyük sorunu olduğunu 
dile getiren Avcılar Belediye Başkanı 
Av. Turan Hançerli, ‘’ Isparta kule ve 
tahtakale mahallemizin en büyük 
sorunu trafik. Bu projeyle bölgenin 

trafik sorunu çözüleceğine daha 
çok yoğunlaşacak. Avcılar sınırları 
içerisinde olmasına rağmen, Avcılar 
Belediyesin’den ruhsat alınmayan 
bir proje. Tabi kanunen karayolları 
bölgesi içerisinde olduğundan dolayı 
bölgede karayolları tarafından proje 
yapabilir. Ama bir bölgede yapıla-
cak herhangi bir projenin halka ve 
paydaşlara sorularak, ortak kararlar 
alınması gerekir. Bu demokrasinin 
bir gereğidir. Bölgeyle ilgili olarak 
bir başka şeyse imar sorunudur. 
Rezerve alan ilan edilmiş olan bu 
bölge sakinleri 35 yıldır evlerine çivi 
çakamıyorken, bu sorununu çözmek 
yerine, mahallenin girişini engelle-
yen yapılar para için yapılıyor. Burası 
şehrin tam ortası, insanlar burayı 
evden-işe, işten-eve gitmek için 
kullanıyor ama burası sanki bir oto-
banmış gibi gişeler var. Otobanlarda 
kurulan dinlenme tesisi gibi bir AVM 
yapılmaya çalışılıyor.Bu yapılaşma 
ne Avcılar’a ne de İstanbul’a bir katkı 
sağlamaz’’ dedi.

■ Tolga ÖZDEMİR - KENT 
YAŞAM

Bu rezalete kim dur diyecek…?
İstanbul'un Önemli Su Kaynaklarından biri olan Sazlı Bosna Barajının Çevresi Moloz Ve Endüstriyel Atık İçinde! 

İşin en acı yanı ise, buna dur diyecek bir merci-makam ve yetkili bulunamıyor…

İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan ve bir tarafı  Arnavutköy’e daya-
nan bir tarafı ise Başakşehir sınırları içinde kalan Sazlı Bosna Baraj Gölü’nün çevresi, 
kaçak hafriyatçıların döktüğü tonlarca moloz ve endüstriyel atıkla dolmuş vaziyette. 

Erol Çapan eski muhtar (1)

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu
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HALKALI PRESTİJLİ 
BİR MEKAN KAZANDI

Böyle bir tesisi bizlere kazandır-
dığı için Mahsun Usta ve ekibini 
kutlayarak konuşmasına başlayan 
İstanbul Muşlu Sanayici ve Yatı-
rımcı İş Adamları Derneği Kurucu 
Genel Başkanı (İMSİYAD) Metin 
Haymana, ‘’ Dernek yönetimi 
olarak burada bulunmaktan gurur 
duyuyoruz. Mahsun Usta, İMSİYAD 
yönetim kurulu üyemizdir. Dürüm-
cü Mahsun Usta gerçekten hijyenik, 
doğal, lezzetli, kaliteli ve ekonomik 
bir kurumdur. Halkalının en pres-
tijli mekanlarından biri olacağına 
inanıyorum. İnşallah daha nice 
şubeler açmayı Rabbim onlara nasip 
eder’’ dedi.
25 YILLIK TECRÜBE

1995 yılından bu yana sektörün 
içinde olduklarından bahseden 
Dürümcü Mahsun Usta’nın sa-
hiplerinden MahsunGökçur ‘’ Biz 
özellikle kaliteli hizmet ve damak 
tadı sunmayı kendimize amaç 
edindik. 2010 yılında ilk şubemizi 
Bağcılar Güneşli’de açarak hiz-
mete başladık. Ondan öncesiyle 
birlikte sektörde 25 yıllık bir eme-
ğimiz var. Şimdi ikinci şubemizi 
Halkalı’da açıyoruz. Bunun onuru 
ve gururunu yaşıyoruz. Bizde her 
şey doğal, kesinlikle hazır ürün 

kullanmıyoruz. Etimiz, yoğur-
dumuz, künefemiz hepsi kendi 
imalatımız’’ dedi.
KEBABIN FASTFOOD’U 

‘’Bir kere tatmanız yeter’’ diye 
çok iddialı bir slogana sahip ol-
duklarına belirten Mahsun Usta, ‘’ 
Herkese hitap eden bir menümüz 
ve oldukça iyi bir fiyat aralığımız 
var. Ayrıca kalitemize güveniyoruz. 
Mahsun Usta denilince akla gelen 
üç şey dürüm, açık ayran ve küne-
fe. Bizim için kebabın ‘fastfood’u 
denilebilir. Kaliteden ödün verme-
den, siparişlerimizi hızlı bir şekilde 
hazırlayıp, sunuyoruz’’ diye söyledi.
İNSANLAR NE YEDİĞİNİ BİLİYOR

Alınan siparişleri hazırlar-
ken çok sistematik çalıştıkları-
nı anlatan Gökçur, ‘’Ürünlerin 
dolaptan çıkarılıp, hazırlandığı 
süreçten tutunda, ısıtılarak, 
servise hazırlanmasına kadar her 
şey müşterilerimiz tarafından 
takip edilebilir. Kebap ocakla-
rımız, mutfağımız gibi her şey 
ortada görünür bir vaziyettedir. 
Biz hijyene çok önem veriyoruz. 
Tüm ürünlerimizi müşterilerimi-
zin gözü önünde hazırlıyoruz. Hiç 
bir zaman mutfağımızı saklamı-
yoruz. İnsanlar ne yediğini bilsin 
istiyoruz. Avrupa standartlarına 
ve prosedüre uygun bir imalat 
alanımız var’’ diye vurguladı.

ÇOCUKLAR KOŞMAK, 
OYNAMAK İSTER

Gelen ailelerin rahat edebilmeleri 
için işletme içine çocuk oyun alanıda 
eklediklerini söyleyen Mahsun Usta, 
‘’Burada bulunan hocalarımız müş-
terilerimizin çocuklarıyla özel olarak 
ilgileniyorlar. Çocuklar genelde masada 
durmuyor, koşmak istiyor, oynamak 
istiyor. Bu oyun alanı sayesinde çocuklar 
keyifli vakit geçirirken, ailelerimizde 
yemeklerini rahatça yiyebilecekler’’ dedi.
FRANCHİSE VEREBİLİRİZ

İlk önce bir alt yapı oluşturmaları 
gerektiğine değinen Mahsun Usta, ‘’ 
İkinci şubemizi açarken, gördüğünüz 
gibi büyük bir alan seçtik. 1500 met-
rekarelik yenibir şube açmamızın bir 
nedeni, bizden franchise isteyenler 
oluyor ve bunu karşılamak istiyoruz. 
Lakin bunu yaparken ürünün bizzat 
bizim elimizden çıkması gerekiyor ki, 
kalitemizden ödün vermeyelim. Bu 
yüzden ilk etapta çeşitli hazırlıkları 
tamamlamamız gerekiyor. Yakın 
zamanda franchise verebilir duruma 
geleceğiz’’ diye söyledi.

Halkalı’da açılan ikinci şubeleri-
nin açılışına katılan herkese teşek-
kür eden Mahsun Usta son olarak, ‘’ 
Hedefimiz daha nice şubeler açarak, 
milletimize kaliteli lezzet ve iyi bir 
hizmet ulaştırmak istiyoruz’’ dedi.

■ Tolga ÖZDEMİR- KENT YAŞAM

5 YILDIZLI 
DÜRÜMCÜ “Bir kere 

tatmanız 

yeter’’

Kebabından Künefesine, Dürümünden Çorbası-
na her şeyin bulunduğu bir mekan olan Dürümcü 
Mahsun Usta, 1500 metrekare üzerine kurulan 
ikinci şubesini Halkalı’da açtı. Tekirdağ Valisi Aziz 
Yıldırım, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal 
Çebi,  Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı Harun 
KAYA, Halkalı Şoförler Odası ve Türkiye Otomobil-
ciler Federasyonu yönetim kurulu üyesi İbrahim 
Yılmaz, İstanbul Muşlu Sanayici ve Yatırımcı İş 
Adamları Derneği Kurucu Genel Başkanı (İMSİYAD) 
Metin Haymana ile birlikte çeşitli sivil toplum 
kuruluşları ve birçok vatandaş katıldı. Protokolün 
kırmızı kurdele kesmesiyle başlayan açılış etkinliği, 
katılımcıların canlı müzik eşliğinde yemeklerini 
yemeleriyle devam etti.
MEKAN GÖZ KAMAŞTIRDI

Küçükçekmece’nin Halkalı merkez mahallesine 
bağlı Mahmutbey Caddesi üzerinde Dürümcü Mahsun 

Usta ikinci şubesini hizmete açtı. İçerisinde bahçe 
bölümü, mescidive çocuk oyun alanı da bulunan 
Dürümcü MahsunUsta’nın ikinci şubesinin açılışına 
yoğun ilgi gösterildi.1500 metrekare büyüklüğünde 
olan şubenin açılış etkinliğine katılanlar mekanın 
büyüklüğü ve düzenine övgüler yağdırdılar.
DÜRÜMCÜDEN ÇOK DAHA ÖTESİ

Açılışa katılarak kurdelekesenTekirdağ Valisi 
Aziz Yıldırım, ‘’Ben daha önce Muş’ta valiyken 
Mahsun usta ile orada tanıştık. Ve şimdi buradayız. 
Girişimci arkadaşımız güzel bir mekan açıyor. Bu 
aynı zamanda ekonomimizin gelişmesinin de bir 
göstergesi. Bizde kendilerinin her zaman yanında-
yız ve onları destekliyoruz. Bana dürümcü açılacak 
dedikleri zaman küçük bir dükkan olarak düşün-
müştüm doğrusu. Sadece ayakta hizmet verilen ve 
tabureler üzerinde bir mekanda yemek yenildiğini, 
hızlı bir şekilde karınlarını doyurup, ayrılacakları 

bir yer düşünmüştüm. Ama buraya geldiğim zaman 
gördüm ki, dürümcüden çok daha ötesi var. Mah-
sun Usta kendisini aşmış vedürümcü kavramına 
yeni bir anlam katmış. Bu açıdan bakınca olduk-
ça önemli diye düşünüyorum. İçeriye adımınızı 
attığınız zaman bunu her halükarda görüyorsunuz. 
Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun’’ dedi.
ÇEBİ: İŞ YERİ AÇMAK 
BÜYÜK CESARET İSTER

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’de 
açılış kurdelesini kesmeden önce yaptığı açıkla-
mada, ”Dürümcü Mahsun Usta’nın açılmasıyla 
ilçelerinde güzelce oturup, keyi� e yemek yiyebile-
cekleri bir mekana daha sahip olduklarını söyledi. 
Çebi, sözlerini şöyle tamamladı ‘’ Küçükçekmece’ye 
kazandırmış olduğu bu güzel mekandan dolayı 
Mahsun Beyi tebrik ediyorum. Bu açılış sayesinde 
yemeklerini de tatmış olduk. Sloganında ‘tatmanız 

yeterli’ diyordu ve hakikaten öyleymiş. Ellerine 
sağlık, hoş bir yer. Bu zamanda iş yeri açmak 
büyük bir cesaret istiyor. Anlıyorum ki işlerini iyi 
yapıyorlar. Ayrıca günümüzde yeni iş yerleri açarak 
istihdam sağlamakta özel bir durum. Bunun içinde 
memnunum. Hayırlıuğurlu olsun’’ dedi.
17 GÜN ÖNCESİNE 
KADAR BURDAYDIM

Eski Küçükçekmece Kaymakamı ve TekirdağSüley-
manpaşa Kaymakamı Harun Kaya’da yaptığı konuşmada, 
kısa süre öncesine kadar görev yaptığı Küçükçekmece 
de çok sayıda açılışlarda ulunduğunu belirterek, 17 
gün öncesine kadar bu ilçede görev yapıyordum. Şimdi 
tekrardan burada bir mekanın açılışında bulunmaktan 
dolayı  mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bu mekan 
hem Mahsun beyin hem de Küçükçekmece’nin kazancı 
olsun inşallah diyen Kaya, mekanın her anlamda örnek 
olduğunun altını çizdi

Tekirdağ Valisi 
Aziz Yıldırım

Halkalı Şoförler Odası ve Türkiye 
Otomobilciler Federasyonu yönetim 

kurulu üyesi İbrahim Yılmaz

Tekirdağ Süleymanpaşa 
Kaymakamı Harun KAYA

Dürümcü Mahsun 
Usta’nın sahiplerinden 

MahsunGökçur

Mahsun Gökçur

sipariş hattı

444 60 70 

sipariş hattı

444 60 70 

Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Kemal Çebi
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Hayatın akıp giden koşuşturmasının 
yanında günü anlamlı kılacak şeyler o 
kadar az ki! Günler ve aylar hızla akıp gi-
diyor. Bir bakıyorsunuz hafta sonu gelmiş, 
bir bakıyorsunuz ay bitmiş, bir bakıyorsu-
nuz ki mevsim dönmüş. Planlanan birçok 
iş yarım kalmış. Bazı şeylerin zamanı 
geçmiş. Birçok tanıdık, arkadaş, akraba 
ziyareti bir yılda bir kaç defayı geçmemiş.

Kaybettiğimiz yakınlarımızın ardından 
hepimiz ağlarız. Hepimizin yıllarca için-
den söküp atamadığı hüznü olabilir. Giden 
bir yakınımızla elbette 
bizde de eksilen bir 
şeyler olur. Ölenle 
ölünmez derler! Ya-
landır! Az az ölü-
nür... Odanın içinden 
eksilen bir ayak izinin 
yokluğuna alışmak 
kolay olmaz ve orada 
mutlaka değişen bir 
şeyler olur. Artık o 
evde hiç bir şey eskisi 
gibi değildir ve olamazda. 
Çünkü her şeyin yokluğu dolarda, 
bir insanın yeri bir başka şeyle doldu-
rulamaz. Hatta bazen o kadar büyük bir 
boşluk olur ki sonsuzluğa gidenin yerini 
doldurmak bir yana yüreğini susturmak 
bile insana derin acılar verebilir. O acının 
içinde olan hayat hep eksik ve yarım kala-
rak devam eder. Üstünden ne kadar uzun 
zaman geçmiş olsa da içindeki o boşluk, 
o yalnızlık hiç bir zaman susturamadığı 
hüzünle birlikte yaşar.

Gidenler geri dönmez, bir haberde 
göndermezler. Bu bir sırdır ve yapacak 
hiç bir şey yoktur. Eğer dünya tarihindeki 
süreci göz önüne alırsak bunun ne kadar 
geniş kapsamlı ve geri dönüşü olmayan 
bir yol olduğunu daha iyi anlarız. Gidenler 
gitmiş ve bir daha geri dönmemiş, bir 
haber alınamamıştır. O kadar birbirini 
çok sevenler ayrılmak zorunda kalmışlar, 
nice dev aşklar bitmiştir. Yaşanacak nice 
hayatlar hep yarım kalmıştır. Ve insan 
yüreği bazen o kadar kıyımsız, o kadar 
güçsüz, hatta zavallı,  ağlamaklı ve sevgi 
dolu olmasına rağmen bazen de acı ne 
kadar çok büyük olursa olsun dayanacak 
kadar güçlüdür.

Hayat kimi zaman bir kuş tüyü kadar 
hafif, kimi zaman dağlar gibi ağır gelir 
insana. Ve zaman hep aynı olmasına rağ-
men, kimi zaman hızla akar, kimi zaman 
sanki durur!

Hayatınıza bir bakın.
Neler var sımsıkı sarılabildiğiniz?
Sevdikleriniz için neler yapıyorsunuz 

ya da onlar sizin için neler yapıyorlar?
Kendiniz için neler yapıyorsunuz?
Kimi zaman her şey anlamsız geliyor 

mu?
Her şey boş ve değersizmiş gibi…
Kimi zamanda yaşamın başlı başına 

bir mucize ve doyulmayacak kadar tatlı 
olduğunu düşünüyor musunuz? Kimi 
zamanda hayatın bir oyun olduğunu...

Ve bazen de iyilerle kötülerin karıştı-
ğını.

Ve taşların hiç bir zaman yerli yerine 
oturmadığını..

Ne tarafından bakarsak bakalım her iki 
duyguda var, hissediyor ve kimi zamanda 
yaşıyoruz.

Her şey boş ve anlamsız aynı zamanda 
doyumsuz...

Hayatın akışında birçok duyguyu 
hepimiz yaşarız.

Hepimiz yaşarız ama bunun algılan-
ması farklıdır. Kimisi bir yerlerde çok 
üzülürken aynı olay bir başka yerde bir 
başka insanı aynı derecede etkilemez. 
Etkilenmek ve ilgilenmek o güne kadar 
aldığımız eğitim, terbiye, aile içinde sevgi, 
kendini tanıma gibi birçok şeyin birleşme-
sinin sonucudur.

Ve güzel paylaşımları, aşkı, dostlukla-
rı, kardeşliği hep özleriz…

Zaten hangimiz özlemiyor ki güzel-
likleri.

Hangimizin yüreği durgun ve suskun...
Hangimizin yüreğinde acı yok ki!
Hangimiz yanmadı ki ayrılığın acısın-

da..
Hangimiz kendini yalnız ve kimsesiz 

hissetmedi ki kimi zaman..
Hangi hayat düzgün ve tam ki!
Tüm hayatlar yarım yamalak değil mi?
İşte bu yüzden yaşamın kıymeti 

bilinmeli..
Her şeyi olduğu gibi kabul edip daha 

çok sevmeliyiz.

Akıp Giden Hayat

Mustafa 
ÇİFCİ

AŞK YAZARI Rumeli’de Eğitim-Öğretim Yılı Başladı
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenine katılan Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada , “Tüm projelerinize destek olacağımın sözünü veriyorum” dedi. 

Rumeli Üniversitesi Çok Amaçlı Sa-
lon’da düzenlenen açılış törenine, MHP İl 
Başkanı Birol Gür, Silivri Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz, İstanbul Rumeli Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Hüseyin Afşin Balcı ve yö-
netimi, Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi 
Uz. Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu, Silivri 
Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Özya-
ral, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek 
başkanları, üniversite idari ve akademik 
kadroları, öğrenciler ve veliler katıldı.
NE YAPABİLECEĞİNİZİ YALNIZCA KENDİNİZ 
BELİRLERSİNİZ

Eğitim-öğretim yılının açılış konuşma-
sında konuşan İstanbul Rumeli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer, “Eğitim 
alt yapısı gün geçtikçe güçlenen, yeni 
bölümler, fakülteler açılan, dolayısı ile 
yeni öğrenci ve akademisyenlerin katıldığı, 
büyüyen Trakya’nın tek vakıf üniversitesi 
olan Rumeli Üniversitesi, sadece eğitimde 
kaliteyi arttırmayı değil, aynı zamanda 
değerleri de kazandırmaya yönelik hedef 
çizmektedir ve Atatürk’ün şu sözlerini 
rehber edinmektedir; ‘Yetişecek çocukları-
mıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin 
hududu ne olursa olsun her şeyden evvel 
Türkiye’nin istikbaline, kendi benliğine 
ve milli geleneklerine düşman olan bütün 
unsurlarla mücadele etme lüzumu öğretil-
melidir.’ Büyük önder bu sözleri ile ülkenin 
benliğine ve istikbaline karşı olan unsurlar-
la mücadeleyi eğitimde en üst yere koyuyor. 
Rumeli Üniversitesi de ülkenin parçalan-
maz bütünlüğüne karşı olanlara karşı 
gerekirse canını verecek nesiller yetiştir-

meyi hedeflemektedir. Adımız Rumeli’dir, 
Rumeli felsefesi de bunu gerektirmektedir. 
Eğitimle alakalı bir sözü hatırlatacağım. 
Ben bunu öğretim üyeliğim boyunca ilk 
derse girdiğimde de her zaman kullanmı-
şımdır. ‘Kimseye bir şey öğretmeyin çünkü 
öğrenmez, çünkü herkes o bilgiyi kendisi 
edinir.’ Hocalar ve öğretmenler yol gösterir, 
rehberdir. O nedenle iyi bir bilim insanı 
olmanın, meslek erbabı olmanın sırrı hiç 
kimsede değil kendinizdedir. 2019-2020 
öğretim yılı ülkemize milletimize ve okulu-
muza hayırlı olsun.”
ÜNİVERSİTELER GENÇLERİN HÜR İRADESİNİ 
ORTAYA KOYMALI

Rumeli Üniversitesi’nin kurucusu 
Mehmet Balcı’yı yad ederek konuşmasına 
başlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, “Rumeli Üniversitesi’nin 2019-2020 
eğitim ve öğretim yılının hocalarımıza, öğ-
rencilerimize, üniversitemize, Silivri’mize 
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
2015 yılında bu üniversiteyi kurarken bir 
çok kimsenin ‘Bu çılgın adam kim’ dediği, 

onun ise usanmadan yılmadan Silivri’mize 
kattığı değer için Mehmet Balcı’ya Cenabı 
Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cen-
net olsun. Üniversiteler; siyasi, ekonomik, 
kültürel ve spor alanlarında ülkelere değer 
katan kurumlardır. Esasında üniversitesiz 
bir kalkınmanın mümkün olmadığını 
incelersek görürüz. Üniversitelere, bilim 
dünyasına, gençlerin hür iradesini ortaya 
koyacak çalışma ortamlarının sunulması 
gerekiyor. Üniversitelerin, Türkiye’nin 
gerçeklerinden kopuk bir anlayışla idare 
edilme şansı yok. Türkiye’nin jeopolitik ve 
coğrafi konumu, her zaman ayaklarının 
üzerinden sağlam durması gereken bir mil-
let olmamızı zorunlu kılmıştır. Bu sebeple 
öğrencilerimiz daha fazla çalışmalıdır’’ diye 
belirtti.
YATIRIMLARI ANLAMLI KILAN İNSANDIR

Yöneticilerin birçok yatırım yapabile-
ceğini ancak en önemli yatırımın insana 
olduğunun altını çizen Yılmaz, “Her yerde 
o şehre değer katan, marka kent yaratan 
unsurların en başında üniversiteler geliyor. 

Birkaç ay önce öğrencilerle sohbetimizde ilk 
soru olarak Silivri’deki projelerim sorul-
muştu; ‘Kültür Merkezi yapacak mısınız? 
Spor Salonu yapacak mısınız?’ gibi. O gün 
verdiğim cevabı tekrarlamak istiyorum. 
Bizler yol, köprü, baraj, spor salonu, yüzme 
havuzu yapabiliriz ama bu yaptığımız tüm 
yatırımlara ruh katacak, onları anlamlan-
dıracak, içini dolduracak yegâne unsurun 
iyi eğitimli insan olduğunu, ülkesinin 
milletinin değerlerinden kopmayan insan-
lar topluluğu olduğunu ifade etmiştim. 
Yaptığınız Kültür Merkezi’nin içindeki 
gençlerin Nazım Hikmet’ten, Necip Fa-
zıl’dan, Hüseyin Nihal Atsız’dan bir haber 
olduğunda o merkezin hiçbir anlamı yok-
tur. Spor salonlarında Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dediği gibi zeki, çevik, ahlaklı 
gençler yoksa o spor salonlarında bir anlamı 
yoktur. Bunlar beton, demir, mühendislik, 
paradan öteye gitmeyen yatırımlardır. O ya-
tırımlara ruh katacak bir neslin, gençliğin 
önlerine düşüp onlara yol açmalıyız’’ dedi.
MARKA KENT HAYALİMDE SİZDE VARSINIZ

Rumeli Üniversitesi’ne destek sözü 
veren Başkan Yılmaz, son olarak şu 
ifadeleri kullandı: “Ben Silivri Belediye 
Başkanı olarak ‘Marka Kent’ hayalime, 
Rumeli Üniversitesi’nin de ortak olmasını 
isterim. Yapacağımız tüm projelerde rektör 
hocamızla da görüşme halindeyiz. Tüm 
projelerimizde bize destek oluyorlar, ben 
de tüm projelerinizde üniversiteye destek 
olacağımın sözünü vermek istiyorum. Ye-
niden eğitim yılının hem Silivri’mize, hem 
ülkemize, hem size hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum’’ diye söyledi.

■ KENT YAŞAM HABER MERKEZİ

Hem eğlendiler hem de 
sağlık kontrolünden geçtiler

Sağlık ve eğlenceyi bir araya getiren 
Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdür-
lüğü tarafından Yaşam Vadisi’nde düzenle-
nen programda, çocuklar özel okulların dü-
zenlediği atölye, oyun ve spor etkinlikleri 
ile doyasıya eğlenirken alanda yer alan özel 
hastane ve sağlık kuruluşları okul öncesin-
de velilerin sorularını yanıtladı.
UZMANLARLA BİR ARAYA GELİNDİ

Eğlenceli atölye ve aktivitelerle başlayan 
gün içerisinde çocuklara; Göz - İşitme ön 
tanı muayenesi, Ağız ve Diş bakımı bilgi-
lendirmesi ve Persantil Gelişimleri (boy kilo 
ölçümleri ve birbirine orantıları) bilgilendir-
mesi yapıldı. Sağlık kontrollerinin ardından 
çocuklar; Ebru Atölyesi, Kil Atölyesi, Boya ve 
Oyun Hamuru Atölyesi ve el becerileri aktivi-
teleriyle hem eğitici hem de keyifli anlar ya-
şadı.  Etkinlikte aynı zamanda, "Okul Öncesi 
İçin Anne, Baba ve Çocukların En Çok Merak 
Ettiği Sorulara Doğru Cevaplar” konulu psi-
kolojik danışmanlık hizmeti verildi. İki gün 
süren etkinliğin ilk gününde çocuklar adeta 

şenlik havasında bir gün geçirerek eğitici ve 
öğretici bilgiler aldı.
“SAĞLIKLI NESİLLERE, İHTİYACIMIZ VAR”

 “Yaza Veda Sağlıklı Okula Merhaba” et-
kinliğinin oldukça ilgi gördüğünü ve her ge-
çen yıl içeriğini daha da zenginleştirmeyi he-
deflediklerini belirten Beylikdüzü Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilisi Ali Onur 
Baştuğ,  etkinliğin amacının çocukların okul 
öncesinde fiziksel ve ruhsal durumlarının 
kontrolünü uzmanlar eşliğinde sağlamak ol-
duğunu belirtti.  Alanda tüm stantları gezen 
ve vatandaşlarla bir araya gelen Beylikdüzü 
Belediyesi birinci Başkanvekili Serdal Mum-
cu ise, “Beylikdüzü Belediyesi olarak çocuk-
larımızın mutlu ve zinde olduğunu görmek 
bizleri oldukça mutlu ediyor.  Çünkü sağlıklı 
nesillere, ihtiyacımız var. Bunu noktada da 
biz Beylikdüzü Belediyesi olarak elimizden 
gelen tüm gayreti göstereceğiz” ifadelerini 
kullanarak etkinlikte tüm emeği geçenlere 
teşekkürlerini iletti.

■ Senay GÜNCAVAR BADUR-Kent Yaşam

Avcılar Bele-
diyesi, kansere 
yakalanarak 
yaşamını yi-
tiren belediye 
personelinin 
ismini ilçedeki 
bir parka verdi.

Avcılar 
Belediye Mec-
lisi, Avcılar’ın 
Gümüşpala 
Mahallesi’n-
de yaşayan 
ve Avcılar 
Belediyesi’ne 
çalışan Özgür Gönülal’ın 
isminin yaşadığı mahalle-
de bulunan İskeçe Parkı ve 
Spor Alanı’na verilmesini 
kararlaştırdı.

Avcılar Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü’n-
de çalışan Özgür Gönülal, 
geçtiğimiz Temmuz ayında 
yakalandığı kanser hastalığı 
sebebiyle yaşamını yitirmiş-
ti. Avcılar Belediye Başkanı 

Turan Hançer-
li’nin mecli-
se sunduğu 
önerinin kabul 
edilmesinin 
ardından Gö-
nülal’ın yaşadı-
ğı Gümüşpala 
Mahallesi’nde-
ki İskeçe Parkı 
ve Spor Ala-
nı’nın adının 
Özgür Gönülal 
Parkı ve Spor 
Alanı olarak 
değiştirilmesi-

ne karar verildi.
Turan Hançerli, kararın 

ardından “Acı bir şekilde 
yitirdiğimiz çalışma arkada-
şımızın ismini yaşadığı ilçede 
bulunan bir parka vererek 
ölümsüzleştirmek istedik. 
Arkadaşımıza Allah’tan rah-
met, acılı ailesine ve sevenle-
rine sabır diliyorum”dedi.

■ Senay GÜNCAVAR BA-
DUR-Kent Yaşam

Sarıyer Belediyesi tarafından 
düzenlenen 3. Kilyos Çevre ve Sanat 
Günleri’nde, kültür ve sanat çalışma-
larının yanısıra, çevrenin ve insan 
sağlığının korunmasına yönelik 
bilgilendirme etkinlikleri de gerçek-
leştirildi.

Aktivist-gazeteci merhum Emin 
Turan adına düzenlenen Kumda Sanat 
Şenliği’nin yanısıra, Kum Zambak-
ları Festivali, hurda malzemelerden 
ve ağaçtan heykel yapma, yazarların 
imza günleri, kadınlara yönelik yoga 
faaliyeti, Mikro Kredi grubunun el 
sanatları satış standları ve özel firma-
ların ürün tanıtım çalışmaları Çevre 
ve Sanat Günleri’ne renk kattı. 

İki gün süren etkinlik kullanıl-
mayan Turban Tesisleri’nin  bahçe 
ve plajında yapıldı. Sarıyer Belediye 

Başkanı Şükrü Genç, etkinliğe emek 
verenlere ve katılanlara teşekkür etti. 
Emin Turan’ın önceki yıl kumdan 
yaptığı ‘Barış’ adlı heykelinin benze-
ri olan metal haykelcik de kumdan 
heykel şenliğine katılanlara günün 
birer anısı olarak verildi. Kilyos Ritim 
Grubu’nun gösterisi için şenliğin final 
sahnesini oluşturdu.

Kilyos Doğal Çevresini Koru-
ma ve Çevre Kültürünü Geliştir-
me Derneği Başkanı Güler Sönmez’in 
önderliğinde başlayıp, Sarıyer Bele-
diyesi’nin katılımıyla giderek daha 
geniş bir çerçevede gerçekleştirilen 
Kilyos Çevre ve Sanat Günleri’nde Kent 
Yaşam Haber Müdürü Gazeteci-Yazar 
Tuncay Dağlı da yeni çıkan Dün adlı 
kitabını okurları için imzaladı. 

■ Kent Yaşam

Siyaset, iş ve STK'larda önemli 
görevler alan eski Zeytinburnu 
Esnaf Odası Başkanı Tacettin 
Akdağ, “Üretmek Güzeldir” 
sloganıyla, Zeytinburnu Sümer 
Mahallesi’n de “Kuzey Baklava ve 
Börek Salonu” nu hizmete açtı.

İki gün süren açılışta siyaset 
ve iş dünyasının tanınan isimle-
rini ağırlayan Akdağ, ilçeleri için 

yapılan her hizmetin çok kıymetli 
olduğunu söyleyerek, “Açılıştaki 
maksat dostlara duyurmak ve hoş 
bir seda ile sohbet etmek” dedi. 
KUZEY BAKLAVA VE BÖREK 
SALONU

ADRES: Sümer Mahallesi. 
Şehit Yeşilkır Sokak No:33 Zeytin-
burnu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından,  ilçenin minik öğrencileri-
nin okula sağlıklı bir şekilde başlaması adına gerçekleştirilen 
“Yaza Veda Sağlıkla Okula Merhaba” etkinliği büyük ilgi gördü.

Avcılar Belediyesi’nden 

VEFA ÖRNEĞİ

Tacettin Akdağ “Üretmek Güzeldir” dedi

3. Kilyos Çevre ve Sanat Günleri’nde renkli görüntüler yaşandı
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1-Ankara  fişek fabrikası (1924)
2-Gölcük tersanesi (1924)
3- Şakir zümre fabrikası (1925)
4-Eskişehir hava tamirhanesi (1925)
5-Alpullu şeker fabrikası (1926)
7-Uşak şeker fabrikası(1926)
8-Kırıkkale mühimmat fabrikası 

(1926)
9-Bünyan dokuma fabrikası (1927)
10-Eskişehir kiremit fabrikası (1927)
11-Kırıkkale elektrik santrali ve çelik 

fabrikası (1928)
12- Ankara çimento fabrikası (1928)
13-Ankara havagazı fabrikası (1929)
14-istanbul otomobil montaj fabrikası 

(1929)
15-Kayaş kapsül 

fabrikası (1930)
16-Nuri killigil 

tabanca, havan ve 
mühimmat fabrika-
sı (1930)

17-Kırıkkale 
elektrik santrali 
ve çelik fabrikası 
(1931- genişletildi)

18-Eskişehir şe-
ker fabrikası (1934)

19-Turhal şeker 
fabrikaları (1934)

20-Konya ereğli bez 
fabrikası(1934)

21-Bakırköy bez fabrikası (1934)
22-Bursa süt fabrikası (1934)
23-İzmit paşabahçe şişe ve cam fabri-

kası (1934 temel atma)
24-Zonguldak antrasit fabrikası (1934 

temel atma)
25-Zonguldak kömür yıkama fabrikası 

(1934)
26-Keçiborlu kükürt fabrikası (1934)
27-Isparta gülyağı fabrikası (1934)
28-Ankara, Konya, Eskişehir ve Sivas 

buğday siloları (1934)
29-Paşabahçe şişe ve cam fabrikası 

(1935 - tamamlandı)
30-Kayseri bez fabrikası (1934 temel 

atma)
31-Nazilli basma fabrikası (1935- te-

mel atma)
32-Bursa merinos fabrikası (1935 

temel atma)
33-Gemlik suni ipek fabrikası (1935 

temel atma)
34-Keçiborlu kükürt fabrikası (1935)
35- Ankara çubuk barajı (1936)
36-Zonguldak taş kömür fabrikası 

(1935)
37-Barut, tüfek ve top fabrikası (1936)
38-Nuri Demirağ uçak fabrikası (1936- 

ilk türk uçağı nud-36 üretildi)
39-Malatya sigara fabrikası (1936)
40-Bitlis sigara fabrikası (1936)
*
Cumhuriyet dönemimde Atatürk’ün 

kurduğu bu fabrikalar sayesinde sanayi 
üretimi %80 artmiş.

Kömürde %100
Kromda %600
Diğer madenlerde %200 artış olmuş.
Demir üretimi 0’dan 180.000 tona 

çıkmış.
Şeker üretimi 200 misli artmış.
Tekstil sanayi ülkenin tekstil ihtiyacı-

nın%80 ‘ini karşılar duruma gelmiş.
İthal aldığımız ürünler neredeyse yok 

denecek kadar azmış...duysalardı şimdi 
bizim ithal kurusoğan , patates yediğimi-
zi , üzüntüden kahrolurlardı heralde.

Pamuk üretimi 70 tondan 4000 tona 
ulaşmış

Yün 400 tondan 800 tona ulaşmış
İpek üretimi 2 tondan 31 tona ulaş-

mış...
Yaz yaz bitmez...
*
İnşaat yerine sanayiye yönelik yapılan 

yatırımlarla kalkınan, kendi kendine 
yeten, işsizliği en aza indiren Türkiye’den 
ekonomisi dibe vuran samanını bile 
dışarıdan alan üretimi, sanayisi , tarımı 
neredeyse tamamen durmuş Türkiye’ye...

*
Bütün bunları anlamak için makro 

ekonomi bilmek gerekmiyor. Tarihi düz-
gün okumak yeterli. Son yıllarda satılan 
ne varsa göz atmak yeterli.

*
Son dönemde sattıklarımız;

Tarımsal Sanayi£

T.Z.D A.Ş. Sakarya Traktör İşletmesi
SÜTAŞ Malatya İşletmesi, 
HEKTAŞ A.Ş. (Veteriner İlaçları ve 

Halk Sağlığı İlaçları)
Türkiye Gübre Sanayi AŞ (TÜGSAŞ)
TÜGSAŞ A.Ş. 
Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. 
Samsun Gübre San. A.Ş.
İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. 
Kütahya Gübre A.Ş.

TEKEL£

Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Adana Sigara Fabrikası
Tokat Sigara Fabrikası
Bitlis Sigara Fabrikası
İstanbul Sigara Fabrikası
Malatya Sigara Fabrikası
Samsun-Ballıca Sigara Fabrikası
İnegöl Kibrit Fabrikası Taşınmazları
İstanbul Tütün Mamulleri San. ve Tic. 

A.Ş, 
Çamaltı Tuz İşletmesi Müdürlüğü

Sümer Holding£
Şeker Fabrikaları£

Adapazarı Şeker Fabrikası
Amasya Şeker Fabrikası
Kütahya Şeker Fabrikası 

Enerji Sektörü£

PETKİM
TÜPRAŞ
BURSAGAZ
ESGAZ
Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

DEVAMI HAFTAYA

İYİ BAK!

Evrim
TOK

İYİ’denİstanbul Depreme Hazır Değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eylül ayı 
ikinci oturumunda söz alarak İstanbul’un depreme 
henüz hazır olmadığını ve deprem konusunda atıla-
cak olan adımlarla birlikte, bütün önerilerin kutsal 
olacağını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün, “İstanbul için en büyük tehdit 
depremdir. Marmara’yı, İstanbul’u hatta Türkiye’yi 
etkileyecek ciddi bir deprem tehdidi ile karşı karşıya-
yız. Bu konuda yapılan her öneri kutsaldır sonuçta 
insanın canı ile ilgilidir” dedi.
4 KAT DEDİLER 40 KAT YAPTILAR

Kıraç ve Esenyurt’un bazı kısımlarının plan 
çalışmalarının Büyükçekmece Belediyesi tarafından 
yapıldığını hatırlatan Akgün, “Haramidere’ye doğru 
inerken sağlı sollu aktif kaymalar var. Bakırköy 
formasyonuna benzer bir arazidir. Bu nedenle deniz 
tarafı imara kapatıldı. Haramidere tarafından Bey-
likdüzü’ne kadar olan kısımlarda tehlike olduğundan 
ötürü Ankara raporlarına göre imar yüksekliği ko-
nusunda tedbirler aldık. 4-5 katı geçmemesi gerekir 
diye tavsiyelerde bulunulmuştu. Fakat 2005’lerden 
sonra 4-5 kat diye önerilen bölgelerde, ülkenin bu işle 
sorumlu otoriteleri hiçe sayılmış ve binalar 40-50 kata 
kadar çıkmıştır. Bazı binalar yapılırken dahi çöktü. 
Kıraç bölgesinde dere var. O bölgede yapılaşmayla 
ilgili bir plan çalışmamız olmuştur. Tam Bakırköy for-
masyonudur. Kireç taşından oluşur ve dereye doğru 
kayma vardır. Bize 2-4 kat plan verildi ama o bölge 
bizden Esenyurt’a geçtikten sonra 40 kat olmuştur” 
dedi. 
HEPİMİZİN YÜZÜ KIZARIR

Tüm bunları siyasi olarak değerlendirmek yanlış 
olacağı gibi,  böyle davranmanın İstanbul’da yaşayan 
herkese zarar vereceğini anlatan Akgün, ‘’İstanbul’un 
geleceğini daha iyi planlamak hem bizim hem de 
Ankara’nın en önemli bir görevidir’’ diye söyledi ve 
ekledi:

‘’Büyükçekmece’de 2-3 katı geçmemesi gereken 
yerde seçimlerden 1 sene önce Kumburgaz’da tama-
mı 3 kat olan yere 33 kat ruhsat verilmiştir. Bakan 
Mehmet Özhaseki ve benim bizzat davam sonucunda 
3 kata indirildi. İstanbul dünya kentidir. Şehir yöneti-
mini burası yapar ama bugüne kadar İstanbul’u imar 
açısından nasıl yönettik sorusunu masaya yatırırsak 
hepimizin yüzü kızarır. Ben, İstanbul dışındaki yerler 
beni ilgilendirmez diyemem, her yer bizi ilgilendirir. 
İstanbul’un tamamı adalete, hukuka özellikle de bi-
limsel verilere göre korunup planlanmalıdır. 1994’ten 
beri mecliste bunları savunuyorum. Büyükçekmece 
depremden sonra atak davranıp imar planlarını 
Ankara’yla beraber düzenleyip en sert tedbirler alan 
ilçedir. İstanbul için en büyük tehdit depremdir. Mar-
mara’yı, İstanbul’u hatta Türkiye’yi etkileyecek ciddi 
bir deprem tehdidi ile karşı karşıyayız.’’

■ Tolga ÖZDEMİR – KENT YAŞAM

Zeytinburnu Belediyesi eylül ayı son toplantısın da, 3 Ocak 2017’de çöken ve iki kişinin en-
kaz altında kalarak hayatını kaybettiği “Kuran” sitesi ile ilgili imar plan tadilatını onayladı. 

Zeytinburnu Beştelsiz Ma-
hallesi 2321 Ada 26 parsel sayılı 
taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar plan tadilatı 
hakkında İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü'nün teklifini değer-
lendiren İBB’li Belediye Meclis 
Üyesi Mimar Süleyman Uluocak, 
söz konusu alanın yıkılan Kuran 
Sitesi olduğunu söyleyerek, “Zey-
tinburnu’nda yapılacak ada bazlı 
tüm planlarda aynı uygulama 
uygulanacaksa itirazımız yok” 
dedi. 
İMTİYAZLI İMAR HAKKI VERİLDİ

Yıkıldıktan sonra site sakinle-

rine 18 ayda yapılacağı söyleme-
lerine hiçbir ilerleme kaydedeme-
yen Zeytinburnu Belediyesi, yeni 
dönemde yapılan plan tadili ile 
yıkılan sitenin yanında bulunan 
Kuran Petrol’ün de bulunduğu 
alana imtiyazlı imar hakkı vere-
rek yeniden revize etti.  

Konuyla ilgili görüş bildiren 
İBB’li Meclis ve İmar Komisyonu 
Üyesi Mimar Süleyman Uluocak, 
“Kuran sitesine uygulanan im-
tiyazlı imar haklarının, Zeytin-
burnu'nda tasdikli projesi olan 
tüm binalar için geçerli olacaksa 
itirazımız yok” dedi. 

Konuyla ilgili cevap veren 
Ak Partili Meclis Üyesi ve İmar 
Komisyonu Başkanı Mahmut 
Şengül, Kuran Sitesi’nin sorun-
larını çözebilmek için böyle bir 
plan değişikliğine gittiklerini 
ifade etti. 

2014 yılında çıkan plan notla-
rının Türkiye'de ilk kez uygulan-
dığını ve ihtiyaç duydukça revize 
ettiklerini söyleyen Şengün,  Zey-
tinburnu Belediyesinin kentsel 
dönüşüm konusunda vatandaşın 
önünü açacak çalışmalar yapaca-
ğını söyledi. 

■ Selvi Sarıtaç / Kent Yaşam  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, İBB’ye bağlı kuruluşlardan 
İSKİ Genel Müdürlüğü görevine Raif Mermut-
lu’yu atadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni görev-
lendirmelerine devam ediyor. Bu bağlamda 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde(İSKİ) 
Genel Müdürlük görevine Çevre Mühendisi 
Raif Mermutlu atandı. Daha öncede kurum 
içerisinde çeşitli görevlerde bulunan Mer-
mutlu, 1994 yılında İstanbul metropolünün 
su probleminin çözümü için İstanbul’a davet 
edilerek, İSKİ Genel Müdürlüğü’nde göreve 
başladı. İSKİ Genel Müdürlüğü içerisinde sıra-
sıyla, Asya Yakası Su İnşaat Müdürlüğü, Atık-
su Arıtma Daire Başkanlığı, Su Arıtma Daire 
Başkanlığı, Yatırımlardan sorumlu Genel 
Müdür Yardımcılığı’nda bulundu. Ayrıca iş-
letmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcı-
lığı görevlerini üstlenerek İstanbul’un büyük 
içme suyu ve atıksu projelerinin inşasında ve 
işletilmesinde önemli katkılar sundu.

■ Kent Yaşam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ta-
rafından düzenlenen toplantı Yenikapı’da-
ki Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti. 
İstanbul’un 37 ilçesinin belediye başkan-
larının katıldığı toplantıda, İstanbul’un 
sorunları ve çözüm yolları değerlendirildi.  

Toplantı sonrasında konuşan Silivri 
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, hizmet 
konularının masaya yatırıldığını ifade 
ederek, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
ilçe belediyeleri arasında uyumlu çalışma 
ve işbirliği konuları üzerine istişarede 
bulunduk. Ortak amacımız vatandaşları-
mıza en iyi hizmeti sağlayabilmek. Bizler 
de üzerimize düşen sorumluluk ile hareket 
ediyoruz.” dedi. ■ Kent Yaşam 

1999 depreminden bu yana İstanbul’da 
depreme yönelik önlemlerin hala tam olarak 
alınamadığına değinen Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “İstanbul’da 
istenilen kentsel dönüşüm yapılamadı, bunu 
hızlandırmamız lazım. Hatta devletin bu 
konuda seferber olması gerekiyor” dedi.

Kâğıthane – İstanbul Havalimanı 
Metrosu 2020’de açılıyor

Yaklaşık üç yıl önce yapımına başlanan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Met-
rosu’nda ışık göründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Havalimanı 
metrosu saatte 120 kilometreye çıkabilecek, Türkiye’nin en hızlı metrosu olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 
yapımı süren Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul  Havalimanı 
metro hattının Hasdal-İstanbul Havalimanı kesiminde 
tünel delme işlemlerinin tamamlanması nedeniyle ger-
çekleştirilen törene katıldı. Havalimanının metro şantiye 
alanında düzenlenen törende tünel delme makinesinin 
son kez çalışmasıyla birlikte tünelde ışık göründü. Tören-
de konuşan Bakan Cahit Turhan, projenin tamamlanma-
sıyla İstanbul Havalimanı’na ulaşımın yarım saate düşe-
ceğini belirterek, “Bunu sağlamak için tüm metrolarda 
maksimum hız 80 kilometre iken, havalimanına erişimin 
hızlı gerçekleşmesi için Türkiye’de ilk kez bir metro 120 ki-
lometre hız yapacak. Kısacası tamamlandığında bu proje 
Türkiye’nin ilk hızlı metro sistemi olacak” dedi.
“Kağıthane-Havalimanı 
arası gelecek yıl hizmete girecek”

Gayrettepe-Havalimanı metro projesinde Hasdal’dan 
Havalimanı’na kadar yaklaşık 30 kilometrelik kısımda tü-
nellerin delme işleminin tamamlandığını söyleyen Bakan 
Turhan, “Yeni güzergahın TEM otoyolu kuzeyinde kalan 
kısmı bitmiş oluyor. Tünellerin yüzde 82’si de tamamlan-
mış oluyor. Yaklaşık 7 ay içerisinde TEM güneyinde D-100 
karayoluna kadar olan kesime de kazı makinalarımız 
varmış olacak. İstanbullu vatandaşlarımızın bu metro 
hattının en hızlı şekilde tamamlanmasını beklediğinin 
farkındayız. Bu kapsamda Gayrettepe havalimanı ile bir-
likte hattın devamı sayılan Havalimanı-Halkalı projesinde 
tam tamına 4 bin 38 kişi çalışıyor. Projenin en kısa sürede 
hizmete alınabilmesi için Türkiye’de ilk defa metro proje-
sinde 10 adet kazı makinesini aynı anda kullanıyoruz. Bu 
çalışmalar sonucunda sadece Türkiye’nin değil dünya-
nın en hızlı kazılan metro hattı olacak. Tünellerimizi 6 
metre 60 santim çapında kazıyoruz. Kazı hızında dünya 
rekorunu da kırmış oluyoruz. Günde 64.5 metre, haftada 

33 metre, ayda bin 203 metre kazı yapıldı. Şu ana kadar 
4 milyon 576 bin metreküp kazı yaptık. Hedefimiz belli. 
Aralık ayı içerisinde inşallah ilk ray montajını kaynağını 
yapmak. Kağıthane-Havalimanı arasını ise gelecek yıl 
hizmete almayı planlıyoruz” diye konuştu.

İstanbul Havalimanı metro sisteminin tüm şehrin 
metro sistemi içerisinde bir merkez olacağını vurgulayan 
Bakan Turhan, “Gayrettepe istasyonunda Yenikapı-Tak-
sim-Hacıosman hattına, metrobüse ve yakın gelecekte 
inşa edeceğimiz büyük İstanbul Tüneli projesine Gayret-
tepe mevkiinde bağlanacak. Kağıthane istasyonunda ise 
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattına entegre 
olacak. Havalimanı 1 istasyonunda yüksek hızlı tren 
hattına, Halkalı istasyonunda da Marmaray ve Halkalı-Ki-
razlı metrosuna bağlanacak. Halkalı Stadı istasyonunda 
ise Mahmutbey metrosuna, Olimpiyat Stadı istasyonunda 
Başakşehir-Kirazlı metrosuna, Kayaşehir istasyonunda 
Kayaşehir-Başakşehir metrosuna, Fenertepe istasyonunda 
Vezneciler - Sultangazi metrosuna entegre olacak. İstan-
bul Havalimanı tüm şehre bu metro sistemi ile bağlanmış 
olacak” şeklinde konuşu. ■ Kent Yaşam

Kuran Sitesi’nin Plan Tadilatı Onaylandı

İmamoğlu’ndan 
İSKİ’YE ATAMA

İmamoğlu, 37 İlçenin Başkanlarıyla Toplantı Yaptı
İstanbul 

Büyükşehir 
Belediye (İBB) 

Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, 

İstanbul'un 39 
ilçesinin bele-

diye başkanla-
rı ile toplantı 

gerçekleştirdi.
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Zeytinburnu Belediye Meclisi, 
geçmiş dönemde belediyeye ait 8 bin 
90 metrekare arazi için önce nakdi 
yardım aldığını, sonra dönemin 
belediye başkanı Murat Aydın’ın da 
içinde olduğu vakfa tahsis ettiğini, 
şimdilerse ise İstinye Üniversitesi’ne 
30 yıl işletilmesi şartıyla verildiğini 
belirterek; mevcut başkan Ömer 
Arısoy’dan tahsisleri iptal etmesini 
istedi. 
H. HÜSEYİN ÜSKÜDAR YAŞANAN-
LARI ANLATTI ‘ÖNCE ŞARTLI BAĞIŞ 
ALDILAR’

Zeytinburnu Eylül ayı son 
toplantısında söz alan CHP’li Meclis 
Üyesi H. Hüseyin Üsküdar, 8 Ekim 
2015’te Yedikule Göğüs Hastalıkları 

Hastanesi’nin yanındaki 8 bin 90 
metrekarelik belediye mülkiyetinde-
ki arazi için, başkanlığını Mustafa 
Rahmi Koç’un yaptığı şirkete, 
belediyeye 402 kişilik öğrenci yurdu 
inşaatında kullanılması şartıyla 
bağış yaptığını ve mecliste de kabul 
edildiğini söyledi. 
‘SONRA BAĞIŞIN İLGİLİ MADDESİNİ 
DEĞİŞTİREREK İHALE ETTİLER’

Üsküdar, sonrasında arazi üze-
rindeki şartlı bağışın ilgili maddesini 
7 Mart 2016’da meclisten oy çokluğu 
ile değiştirerek, ’“yurt binası, okul ve 
cami inşaatında kullanılması şartı’ 
olarak oy çokluğu ile değiştirdikleri-
ni belirtti. 

Bu kez dönemin belediye başkan 

ve yardımcısının da içinde olduğu 
Seyitnizam Eğitim Vakfı’na yurt ve 
otopark yapımı karşılığında 30 yıl 
işletme hakkı verilerek ihale edildiği-
ni belirten H. Hüseyin Üsküdar, 6 

Nisan’da dönemin Belediye Başkanı 
Murat Aydın’a ihale yapması için 
yetki verildiğini, 9 Mart 2016’da 
30 yıl işletmek kaydıyla zemin + 2 
normal kat yurt binası ve altına da 3 

katlı yeraltı otopark yapımı ihalesi 
açıldığını ifade etti. 

Şimdilerde ise vakıf tarafından 
yapılan 414 yatak kapasiteli Fatma Ak-
balık Kız Öğrenci Yurdu’nun kapısına 
İstinye Üniversitesi tabelası asıldığını 
ifade eden Üsküdar, aynı zamanda bu-
nun hukuken yap-işlet-devret modeli 
olduğunu ifade etti.

Söz konusu arazinin peşkeş çekil-
diğini iddia eden CHP Grubu, geldiği 
günden beri ‘Dürüst Başkan’ imajı 
veren Ömer Arısoy’dan, sözleşmeyi 
fesih etmesini ve mülkün belediyeye 
iadesini istediklerini söyleyerek, 
mevcut belediye yönetiminin de 
“İlgililer hakkında suç duyurusunda 
bulunulmasına karar verilmesini 
talep ediyoruz” dedi. 

YURDUN SPONSORU BÜYÜK YALI
Mecliste söz alan ilçe beledi-

yesi İmar Komisyonu’nun CHP’li 
üyesi İsmail Terzi, vakıf içerisinde 
AKP’lilerin ve dönemin Zeytinburnu 
Belediyesi Başkan Yardımcısı’nın 
da olduğunu belirterek “Bir belediye 
başkanı bu araziyi Zeytinburnu 
halkına bağışlamak varken kendi 
kurduğu bir vakfa peşkeş çekiyor. 
Bunun içerisinde başkan yardımcısı 
da var. Ayrıca Yurt yapımın sponsoru 
sahilde yapılan Büyük Yalı proje-
sinin sahibi. İhale bitiyor ve vakıf 
da İstinye Üniversitesi’ne veriyor. 
Sözleşmede üniversite diye de bir şey 
yok” dedi. 

■ Selvi Sarıtaç / Kent Yaşam

Atatürkçülük ve Türk milliyetçili-
ğini benimsemiş bir siyasi parti olarak 
25 Ekim 2017'de kurulan ve ardından 
üç büyük seçim süreci atlatan İYİ 
Parti’yi ve geçirdikleri zorlu süreci ga-
zetemize anlatan İYİ Parti Arnavutköy 
İlçe Başkanı Tuncay Aktürk, “Bizim 
tek uğraşımız temiz siyaset ve temiz 
dil” dedi. 
SİYASETE GİRİŞ SERÜVENİNİ ANLATTI

İYİ Parti’nin yeni kurulmuş bir 
siyasi yapı olmasının yanı sıra, 
teşkilat yapısı tam olarak toparlan-
madan üç büyük seçim geçirdiklerini 
ve propaganda araçlarının olmaması 
nedeniyle zorlu bir süreç yaşadıklarını 
anlatan Aktürk, kendisinin de kuru-
luş aşamasında dönemin ilçe başkanı 
Mustafa Vural tarafından partiye 
davet edildiğini belirtti. 

Seçim aşamasının zorlu geçtiğini 
ve hem yeni kurulmuş bir parti hem 
de teşkilat oluşturma aşamasının 
sancılı geçtiğini belirten Aktürk, 24 
Haziran Milletvekili seçimlerinde çok 
çalışmalarına karşılık istedikleri başarıyı yaka-
layamamalarının sebeplerinin de belli olduğu-
nu belirterek şunları söyledi; “Yeni kurulmuş 
bir partiydik ve imkânlarımız kısıtlıydı. Sosyal 
medyadan başka propaganda yapacak bir malze-
memiz yoktu ve dolayısıyla sesimizi duyuracak 
kitleler bulma konusunda sıkıntılar yaşadık” 
dedi. 
‘YETER Kİ AMAÇ HİZMET ETMEK OLSUN’

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin ardın-
dan birde kongreye giden Arnavutköy İYİ Parti 
teşkilatı, iki aday yarışında başkanlığa tekrar 
Tuncay Aktürk’ün Seçilmesiyle yeni bir dönem 
başlamış oldu; bununla ilgili bazı ipuçları veren 
Aktürk, şu açıklamalarda bulundu; “Yeni ya-
pılanmamızla bundan sonra Arnavutköy’de İYİ 
Parti siyasetinin çok renkli ve çok sesli olaca-
ğına inanıyorum. Yeni dönemle beraber bizim 
ilk uğraşımız temiz siyaset ve temiz dil olacak. 
Ben kavgadan uzak siyaseti seviyorum. Arna-
vutköy’e yapılacak her olumlu adımı İYİ Parti 
olarak olumlu karşılarız. Mevcut Belediye Baş-
kanı A. Haşim Baltacı’nın yapacağı her umut 

verici projeye sonuna kadar destek veririz. Yeter 
ki amaç hizmet etmek olsun” dedi. 
‘SİYASİ ERKİN KENDİNİ 
SORGULAMASI GEREKİYOR’

“Bizler eleştiri yapıyorsak mevcut siyasi er-
kin de kendini sorgulaması gerekiyor. Örneğin 
ilçemize açılan yeni havaalanıyla birlikte hem 
sosyal hem de iktisadi alanda refaha kavuşaca-
ğımızı beklerken, buraya gelen insanların yine 
kaçmaya başladığını gördük. Sebebi Arnavut-
köy’ün merkezileşememesidir. Buraya gelen 
insanlar Arnavutköy’ü cazibe merkezi olarak 
görmüyor, göremiyor. Bunun en büyük sebebi 
de sosyal ve kültürel her türlü aktiviteden uzak 
olmasıdır. Örneğin sportif faaliyetler kapsamın-
da hali hazırda bir merkezimiz bulunmamak-
ta. Karaburun sahilimiz var ama insanlar dev 
dalgalardan ve sahilin bakımsızlığından dolayı 
yararlanamıyor. Aslında elimizde çok güzel 
fırsatlar var ama kullanmıyor muyuz yoksa 
kullandırtmıyorlar mı bunu bilemiyoruz. Bunu 
halkta bilemiyor” 

■ TUĞÇE HUY/KENT YAŞAM

CHP’li Zeytinburnu meclis üyelerinden 
Ömer Arısoy’a, “Peş keşe dur de” 

Tuncay Aktürk, “Bizim tek 
uğraşımız temiz siyaset ve temiz dil”
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Mehmet Berke 

Merter; UFO’lar 
var mı, yok mu?

Mehmet Berke Mer-
ter, UFO’lar hakkındaki 
sır perdesini aralamak ve 
ülkemizde başta siyaset-
çiler olmak üzere, bilim 
çevrelerinin bu konuya 
dikkatlerini çekmek ama-
cıyla kolları sıvadı. ‘UFO 
Fenomeni’ yazı dizisinin 
ilk bölümünde uzayda 
UFO’lar yani tanımlana-
mayan uçan cisimlerin 
varlığını sorgulayan Mer-
ter, okuyucunun merak 
ettiği sorulara da yanıt 
vermeye çalışıyor. Dün-
yada bu konuda yapılan 
araştırmaların, gizli bilgi 
olarak devlet arşivlerinden 
çıkarılıp toplumla paylaşı-
lan görüntü ve belgeleri de 
yazısında ele alan Merter’e 
göre tanımlanamayan gök 
cisimlerinin araştırılması 
artık her siyasetçinin ve 
bilim adamlarının göre-
vi….
‘UFO Fenomeni’

Bu yazımda bir soruya 
cevap aramak istiyorum. 
UFO’lar yanı tanımlana-
mayan uçan cisimler var 
mı yok mu? Bu soruya 
cevap ararken evrenin 
büyüklüğünü göz önüne 
getirmekte yarar var diye 
düşünüyorum. Evre-
nin 13,8 milyar yaşında 
olduğu ve ışık saniyede 
300.000 kilometre mesafe 
katettiği için görebildiği-
miz en uzak gökcisminin 
bizden 13,8 milyar ışık yılı 
uzakta olduğu düşünülebi-
lir. Ancak gözlemlenebilir 
evrenin yarıçapı yaklaşık 
46 milyar ışık yılıdır. 
Ayrıca bunun ötesinde 
bir şey var mı bilmiyoruz. 
Yeni tahminlere göre 2000 
Milyar galaksi var. Sadece 
bizim Samanyolu galak-
simizde 200 Milyar yıldız 
yani güneş olduğu tah-
min edilmektedir. Bütün 
galaksilerdeki tahmini 
güneş sayısı ise 300 000 
000 000 000 000 000 00’dir. 
Bu 23 sıfırlı şaşırtıcı bir 
rakamdır. Ayrıca sadece 
bizim güneş sistemimizde 
Plüton’u saymazsak 8 ge-
zegen bulunmaktadır. Bu-
radan yola çıkarak evrende 

kaç gezegen olduğunu siz 
düşünün. Bu durumda 
matematiksel olarak sa-
dece bizim gezegenimizde 
hayat oluşmuş olması ama 
onun dışında oluşmamış 
olması çok şaşırtıcı olur-
du. Stephen Hawking’s 
de konuyla ilgili olarak 
“Matematiksel beynimde 
sadece rakamlar dünya 
dışı varlıklar hakkında 
düşünmeyi akılcı kılıyor” 
diye belirtmiştir. Evrende 
Bilim Kurgu romanla-
rındaki kadar çok hayat 
yoktur.  Çünkü çoğu güneş 
fazla küçük ya da fazla 
büyüktür. “Goldilock” 
yani bir gezegenin yaşa-
nabilir bölge olabilmesi 
için bunun yanında başka 
parametreler de gerekmek-
tedir. Ama yukarıda da 
belirttiğimiz gibi ihti-
mal ne kadar küçük olsa 
bile evren yeterli sayıda 
ihtimal olacak kadar da 
büyüktür.
‘Peki, bu konuda dev-
letlerin tutumu veya 
düşüncesi nedir?’

Son yıllarda bazı 
devletlerin konuyla ilgili 
birçok dosyayı paylaştığı-
na şahit olabildik. ABD, 
Birleşik Krallık, Avustral-
ya, Şili, Brezilya, Meksi-
ka, Kanada ve Uruguay 
gibi ülkeler UFO konusun-
da çok sayıda gizli dosyayı 
paylaştılar. Paylaşıma 
açılan bütün raporlarda 
görüldüğü üzere çoğu UFO 
bilgisi için sonradan uydu, 
Venüs, Çin feneri, kuş, 
leke, ışık yansıması ve ya-
nılsama gibi açıklanabilir 
doğal fenomenler olduğu 
belirtilmiş olsa da birçok 
UFO olayı izah edileme-
miştir. Ayrıca birçok ülke 
bu açıklamalarla birlikte 
silahlı kurumlarında veya 
istihbarat örgütlerinde 
UFO’ları araştırmak için 
birimler olduğunu itiraf 
etmiş bulunmaktadır. 
Uruguay bu konuda olduk-
ça şeffaf davranmış ve UFO 
komisyonunun başındaki 
Albay Ariel Sanchez,  UFO 
fenomeninin gerçek ol-

duğunu bildir-
miştir. Ayrıca 
Sanchez’e göre 
kendilerinin 
hazırladığı 
bilimsel ana-
lizlerden dolayı 
hava kuvvetleri 
UFO’ların dün-
ya dışı varlıklar 
olduğu hipote-
zini yok saya-
mamaktadır. 
Aynı şekilde 
Peru devletinin 
UFO araştır-
ma biriminin 
başı Albay 
Julio Vucetich , 
evrende yalnız 
olmadığımızı 
düşündüğünü 
açıklamıştır. 

Şili ve ABD Deniz Kuv-
vetleri bazı UFO görüntü-
lerini serbest bıraktılar. 
ABD Deniz Kuvvetleri’nin 
serbest bıraktığı görün-
tüler USS Nimitz uçak 
taşıyıcısı mürettebatından 
pilotlar ve uydu görevlileri 
tarafından da teyit edildi. 
ABD’de 2001 yılında 
“National Press Club” yani 
Milli Basın Kulübü’nde 
yapılan bir basın konfe-
ransında emekli olmuş 20 
istihbarat ve hava kuvvet-
leri mensubu görev icabı 
UFO’larla ilgili bildiklerini 
ABD kongresinde yemin 
ederek konuşmaya hazır 
olduklarını açıkladılar. 
Şimdiye kadar Dr. Ed-
gar Mitchell gibi birçok 
astronot UFO’lar hakkın-
da bir şeyler bildiklerini 
iddia ettiler. ABD Deniz 
Kuvvetleri Amirali Philip 
Davidson’da belli bir dö-
nem içerisinde UFO’larla 
karşılaşma olduğunu CNN 
televizyon kanalında itiraf 
etti.
‘Dünyada birçok yerde 
UFO araştırma merkezle-
ri mevcut’

Wikileaks’de yayınla-
nan bir belgeye göre 1978 
yılında Grenada Başba-
kanı Eric Gairy Birleşmiş 
Miletlerin UFO konusun-
da komisyon kurmasını 
istemiştir. Obama döne-
minin Beyaz Saray Genel 
Sekreteri John Podesta’da 
görev yaptığı zamanda 
en büyük ihmalinin UFO 
konusunda sır perdesinin 
kaldırılması için bir şeyler 
yapmamış olması olduğu-
nu bir tweet aracılığıyla 
ifade etmişti. Daha sonra 
Hilary Clinton’a başkanlık 
aday adaylığı sürecinde 
danışmanlık yaptı. Hilary 
Clinton’da eğer seçilirse 
UFO’lar hakkında çoğu 
gizli dosyayı paylaşmak 
istediğini ifade etmişti. 
Yine ayni şekilde Demok-
rat Parti’nin sol kanat baş-
kanlık aday adayı Senatör 
Bernie Sanders da seçilirse 
devletin UFO sırlarını 
serbest bırakacağını ifade 
etmişti. Pentagon’un bir 
UFO araştırma birimi olan 
AATIP‘nin eski müdürü 
Luis Elizondo kurumdan 
istifasının nedenlerinden 
birinin topluma karşı fazla 
gizlilik olduğunu belirtti. 
Elizondo ayrıca muhteme-
len yalnız olmadığımızı 
söylemek için yeterince 
kanıt olduğunu ifade etti. 
Zamanın Demokrat Partisi 
Senato Grup Başkanı Se-
nator Harry Reid de AATIP 
için çalışmalarından gurur 
duyduğunu ve çığır açan 
sonuçlara sahip oldukları-
nı ifade etti. ABD’de devle-
tin AATIP dışında geçmişte 
Sign, Grudge ve Project 
Blue Book adında UFO 
araştırma organizasyonla-
rı vardı. Bu organizasyon-

ların hepsi zamanında giz-
liydi ve varlıkları çok daha 
sonradan açıklandı. Kim 
bilir hala gizli statüsüne 
sahip başka UFO araştır-
ması yapan kurumlar da 
var olabilir. Aynı şekilde 
Sovyetler Birliği’nin Bilim-
ler Akademisi ve Savunma 
Bakanlığı iş birliği çerçeve-
sinde UFO araştırmaların-
da bulunan birimlerinin 
bulunduğu günümüzde 
artık bilinen bir gerçektir. 
ABD ve Sovyetler Birli-
ği’nin bu konuya bu kadar 
önem vermiş olmaları UFO 
gerçekliğine inanmayan-
lar için de şaşırtıcı değil 
midir? Bu kadar yüksek 
düzeyde insan kaynakları 
ve bütçenin bir hiç uğruna 
harcanmış olması pek 
mümkün değildir!

‘Gorbaçov UFO Feno-
meninin gerçek olduğunu 
söyledi’

Nitekim zamanın ABD 
Dişişleri Bakanı George 
Shultz gazeteci Charlie 
Rose’e verdiği bir müla-
katta Ronald Reagan ve 
Mihail Gorbaçov‘un olası 
bir dış dünya saldırısın-
da birbirine yardım sözü 
verdiğini anlattı. Mihail 
Gorbaçov’un “UFO feno-
meni gerçektir ve ciddi-
yetle ilgilenilmesi gereken 
bir konudur” şeklinde 
söylemi olduğu bilinmek-
tedir. Ronald Reagan’da 
zamanında bir UFO’yu 
gördüğüne inanmaktaydı. 
ABD Başkanı Harry S. Tru-
man’ın da UFO’lar hakkın-
da “Size temin edebilirim 
ki, eğer varlarsa, uçan 
objeler bu dünyadaki bir 
güç tarafından yapılmadı” 
dediği bilinmektedir. Yine 
bir başka ABD Başkanı 
Richard Nixon’da UFO’lar 
konusunda öğrendiklerini 
kamuoyu ile paylaşmaya 
özgür olmadığını ifade 
etmiştir. 

‘UFO Fenomeni ile çok 
sayıda kişi karşılaştığını 
dile getirmektedir’

Şimdiye kadar bir 
devlet üst kademesinden 
UFO fenomeni ile ilgili 
belki de en iddialı beyanat 
zamanın Kanada Savunma 
Bakanı Paul Hellyer tara-
fından yapıldı. Kendisi 
dünyanın binlerce yıldan 
beri tespit edebilen dört 
ayrı dünya dışı medeniyet 
tarafından ziyaret edildi-
ğini söylemiştir. Hellyer 
ayrıca başta ABD olmak 
üzere bütün devletleri 
artık UFO’lar konusundaki 
sır perdesini kaldırmaya 
davet etmiştir. Tabii ki bu 
liste bu şekilde sayfalarca 
devam edebilir. Dünya-
nın birçok ülkesinde çok 
sayıda subay, sivil ve askeri 
pilot, deniz kuvvetleri 
mensubu, radar görevlisi, 
polis ve binlerce sivil halk 
UFO fenomeniyle karşılaş-
tıklarına inanmaktadır. 

‘UFO Fenomeni 
kanıtlanmıştır’

Başta, UFO’lar yani tanımla-
namayan uçan cisimler var mı 
yok mu diye sormuştum. Gördü-
ğünüz gibi konuyla ilgili oldukça 
çok sayıda ipucu bulunmaktadır 
ve bu şekilde baştaki soruma 
da sizin için cevap bulduğumu 
düşünüyorum. Birçok devletin 
geçmişteki gizli ama sonradan 
serbest bıraktığı dosyalarda UFO 
fenomeninin gerçekliği orta-
dadır. İnanmayanlar internette 
halka açık bir şekilde sunulan 
bu ülkelerin milli arşivlerindeki 
binlerce dosyaya bakabilir. Yani 
açıklanamayan uçan objeler ya 
da devletlerin yeni kullandığı 
tabirle ‘tanımlanamayan bölge-
sel fenomenler gerçekten varlar. 
Tabii şunu da eklemek isterim, 
ben şahsen UFO fenomeninin 
kanıtlanmış olduğunu sabit gör-
sem de, topluma uzaylı oldukları 
konusunda daha fazla kanıtlar 
resmi olarak sunulmadığı sürece 
öyle oldukları konusunda bir şey 
iddia etmek istemiyorum.  Ama 
sadece konuyla ilgili tahmin 

ve mantık yürütebilirim ve bu 
konuda devletleri yöneten veya 
içinde görev yapmış insanların 
beyanat ve resmi açıklamalarına 
bakabilirim.

‘Türkiye’de bu araştır-
malar da şeffaf olabilir’

Kendi ülkemizle ilgili de şunu 
ifade etmek istiyorum. Maalesef 
henüz bizim ülkemizin tanımla-
namayan uçan cisimler hakkında 
yayınladığı herhangi bir dosya 
yoktur. Ama olmamasını da 
düşünemiyorum. Bu kadar devlet 
konu hakkında araştırma yaptı-
ğına göre Türkiye gibi büyük ve 
köklü bir ülkenin bu konuda geri 
kalmış olduğunu sanmıyorum. 
Muhtemelen bizde de Türk Hava 
Kuvvetleri ve/veya MIT konuyla 
ilgili araştırma birimlerine sa-
hiptir. Keşke bizim devletimiz de 
ayni Uruguay’daki gibi bu konuda 
şe� af olabilse. Aynı şekilde keşke 
politikacılarımız da bu konuda 
cesaretli olup sır perdesinin kalk-
masını isteyebilse...
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Küçükçekmece Belediyesi tara-
fından düzenlenen ve 15 gün süren 
Göl Şenliğine toplamda 30 bin kişi 
katıldı.  Son günündeyse Karadeniz 
ezgileri, kemençe ve tulum seslerinin 
yankılandığı şenlikte sevilen sanatçı 
Niyazi Koyuncu sahne aldı. Binlerce 
vatandaşın katıldığı son gün konseri 
coşkulu bir gece yaşadı.

Küçükçekmece Göl Kenarında 
gerçekleşen Göl Şenliğine ilgi yoğun-
du. Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Kemal Çebi’de binlerce Küçükçekme-
celiyle birlikte şenliğin son gününde 
sahne alan Niyazi Koyuncu konserin-
de yerini aldı. Karadenizin sevilen 
sesi, Küçükçekmece’ye unutulmaya-
cak bir akşam yaşattı. 2005 yılında 
kaybettiği ağabeyi Kazım Koyun-
cu'nun Gidiyorum, Gelevare Deresi, 
Ben Seni Sevdiğimi, Hayde ve Yol gibi 
sevilen şarkılarını seslendiren Niyazi 
Koyuncu, 2 saat boyunca sahnede 
Karadeniz fırtınası estirdi.
KÜÇÜKÇEKMECE 
İNANILMAZ ENERJİK

Hayranlarıyla buluşmanın mut-
luluk verici olduğunu belirten Niyazi 
Koyuncu, "Kemal Başkanımızla yeni 

tanıştık, çok pozitif bir beyefendi. 
Böyle başkanlara çok ihtiyacımız var. 
Çok da takdir ediyorum kendisini. 
Kısa bir sürede çoğu insanın gönlü-
nü kazandı, İnşallah böyle devam 
eder. Ben kültür sanat tarafından 
bakıyorum işe. Küçükçekmece'ye 
ikinci gelişim daha önceki dönem 
gelmemiştim hiç. İnsanların sevdiği 
sanatçıları getirmeliler bence. Sadece 
biz değil, farklı farklı gruplar gelmeli. 
İste o zaman böyle güzel atmosferler 
yaşayabiliriz. Küçükçekmeceliler ina-
nılmaz enerjik, muhteşemler" dedi. 
HER ŞEYİN EN GÜZELİ 
KÜÇÜKÇEKMECELİLERİN OLSUN

Konserden sonra Niyazi Koyuncu 
ve ekibine teşekkür ederek çiçek  ve-
ren Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Kemal Çebi ise, "Çok değerli kardeşim 
Niyazi Koyuncu ve ekibine çok teşek-
kür ediyorum. Değerli hemşerilerim 
sizlerle de gurur duyuyorum. 15 gün 
boyunca burayı doldurdunuz. Bu et-
kinliğe renk kattınız. Sizlerin yüzün-
den bu gülücükler, yüreginizden bu 
sevgi eksik olmasın. Sizlerin başkanı 
olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu 
organizasyonda emeği geçenlere çok 

teşekkür ediyorum. Başka başka or-
ganizasyonlarda hep beraber olmayı 
diliyorum. Her şeyin en güzeli sizin 
olsun" dedi.

■ KENT YAŞAM HABER MERKEZİ

Çok sayıda dernek temsilcisi, esnaf 
ve kadınların desteğiyle elde edilen 
okul malzemelerini Çimen Ev’i ziyaret 
ederek çocuklara ulaşılmasını sağlayan 
Uluslararası Dernekler Platformu Baş-
kanı Gül Şen ve beraberindeki yönetim 
kurulu üyeleri ile Şişli Belediye Başkanı 
Muammer Keskin’in eşi Hülya Keskin 
çalışmalarını ara vermeden sürdüre-
ceklerini belirttiler. Ziyaret sırasında 
artık Şişli Belediyesi bünyesinde çalış-
malarını yürütecek olan Çimen Ev’in 
çalışmaları hakkında Kurucu Hacer 
Foggo’dan bilgi alan dernek yöneti-
cileri başlangıçta Şişli Belediyesi’nin 
yer tahsisinde bulunan ve tamamen 
gönüllülerin ve duyarlı vatandaşların 
desteğiyle ayakta kalan Çimen Ev’in 
çalışmalarını ilgiyle dinlediler. Okuma 
yazma bilmeyen ev hanımlarına oku-
ma derslerinin verildiği, çocuklarını 
okul öncesi eğitime gönderecek maddi 
imkanlardan yoksun ailelerin çocukla-
rının eğitim aldığı, alışverişe gidecek 
annenin çocuğunu gönül rahatlığıyla 

bırakabileceği semt projesi olarak 
hayata geçen Çimen Ev, Şişli Belediye-
si’nce örnek proje olarak kabul edilerek 
tüm mahallelerde tesis edilecek. 

Özellikle ihtiyaç sahiplerine ulaşma 
konusunda itinalı çalışmalar yürü-
ten Uluslararası Dernekler Platformu 
üyeleri, okullar açılmadan önce Çimen 
Ev’e verdikleri destek sözlerini yerine 
getirerek yüzlerce öğrencinin yüzünü 
güldürecek eğitim malzemelerini Çimen 
Ev’e teslim ettiler. Bu tür çalışmaları-
nın aralıksız bir şekilde yürüteceklerini 
belirten Uluslararası Dernekler Platfor-
mu Başkanı Gül Şen, ‘Özellikle ihtiyaç 
sahibi çocuklarımızın eğitimlerine katkı 
sunmak amacıyla yürüttüğümüz bu 
çalışmamızda emek veren, destek veren 
tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyo-
rum. Bizler sadece gönüllü destekçiler ve 
ihtiyaç sahibi çocuklarımız arasında bir 
köprüyüz. Mutluluğun yolu paylaşmak-
tır. Bu ilkeye yola çıktık. Çalışmalarımızı 
ara vermeden sürdüreceğiz’ dedi. 

■ FİDAN UĞUR-KENT YAŞAM 

Muharrem ayının sona ermesiyle 
birlikte bir çok bölgede gerçekleşen aşure 
ikramlarının biride Beşiktaş’ta gerçekleşti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
aşure lokması ikrami Beşiktaş Barba-
ros Meydanı’nda gerçekleşti. Beşiktaş 
Cem Evi Dedesi Okan Doğaner aşure 

lokmasının önemini anlattıktan son-
ra, dua etmesiyle başlayan etkinliğe, 
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 
eşi Derya Akpolat ile birlikte katıldı. 
Duanın ardından meydanda buluşan 
tüm vatandaşlara aşure ikram edildi.  

■ KENT YAŞAM HABER MERKEZİ

Beşiktaş’ta Aşure Dağıtıldı

Eyüpsultanlı 
Öğrenciler 
Fidan Dikti

Eyüpsultan’da bulunan Şair Nabi 
İlkokulu öğrencileri, Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Deniz Köken ile birlikte okul bah-
çelerine fidan dikti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
İstanbul genelindeki okullarda “Bir Fidan 
Bin İstanbul” etkinliği düzenlenmesini 
istiyor. Bu bağlamda Eyüpsultan’da bu-
lunan Şair Nabi İlkokulu’nda bir etkinlik 
düzenlendi. Minik öğrencilere doğa sevgi-
sini aşılamak ve ağaca değer vermelerini 
öğretmek amacıyla gerçekleşen etkinlikte, 
öğrenciler ellerinde ‘’Orman Ciğerlerimiz-
dir- Her kesilen ağaçta bir nefesin eksilir 
– Ağacı koru, onu kesme’’ yazılı pankartlar 
taşıdı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz 
Köken’in de katıldığı etkinlikte öğrenciler 
15 adet fidanı okul bahçelerine dikti ve 
sulamasını yaptı.
HER ÇOCUK LİSEYİ BİTİRMEDEN BİR AĞAÇ 
DİKSİN

Fidan dikimi sonrası konuşan Köken, 
“Çocukların heyecanını görüyorsunuz. 
Çocuklar hem fidan dikmeyi, hem sulama-
yı, hem de toprakla uğraşmayı seviyorlar. 
Aslında dönemimizde her çocuk liseyi 
bitirmeden bir ağaç diksin istiyoruz. Bu 
kampanyanın ilk günü oldu. Şair Nabi 
İlkokulu’nu tebrik ediyorum, teşekkür 
ediyorum. Diğer okullarda da bunu devam 
ettirelim inşaallah’’ dedi.

■ KENT YAŞAM HABER MERKEZİ

Kartal’da bulunan İbrahim - Saime Zıp-
kın İlkokulu’nun dış duvarları,yeni eğitim 
öğretim yılının başlamasına günler kala 
Kartal Belediyesi ve Ahbap Platformu çalı-
şanları ile üniversite öğrencileri tarafından 
resimlerle renklendirildi.

Elele vererek çalışan Kartal Belediyesi ve 
Ahbap Platformu çalışanları ile üniversite 
öğrencilerinin çalışmaları sonunda okulun 
dış duvarları, minik öğrencilerin hayal dün-

yalarına hitap edecek renklere ve şekillere 
büründü. 
KİTAPLAR KARTAL’DAN

Öte yandan Kartal Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün en önemli 
projeleri arasında bulunan ve bugüne kadar 
binlerce öğrenciyi kitapla buluşturan‘Kitap-
lar Kartal’dan Okuması Sizden’ projesi kap-
samında,okula kitap desteğinde bulunuldu.

Okul Müdürü Erdoğan Aslan’a kitapları 

teslim eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdü-
rü Dr. Dilek Kars: “Okullarımızın duvarla-
rını güzelleştirmek ve daha çevreci bir okul 
yaratabilmek adına çalışmalar yapıyoruz. 
Aynı zamanda belediye olarak ‘Kitaplar 
Kartal’dan Okuması Sizden’ isimli projemiz 
kapsamında topladığımız kitaplardan 500 
kadarını okulumuza getirdik ve getirmeye 
devam edeceğiz’’ dedi.

■ KENT YAŞAM HABER MERKEZİ

Muharrem ayı dolayısıyla tutulan 
oruçların ardından Aşure Lokması’nı 
yüzlerce vatandaşla paylaşan Okmey-
danı Cemevi’nde düzenlenen etkinli-
ğe Okmeydanı Cemevi Başkanı Zeynel 
Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali 
Haydar Yıldız, Şişli Belediye Başkanı 
Muammer Keskin, CHP Beyoğlu İlçe 
Başkanı Bekir Özcan, İYİ Parti Şişli 
İlçe Başkanı Ahmet Ünal, İYİ Parti 

Beyoğlu İlçe Başkanı İsmail Hakkı 
Çavuşoğlu, siyaset ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

Aşure Lokması’na katılan her 
nimetin farklı bir tadı olduğunu ve 
bu tatların birleşiminden en güzel 
tadın elde edildiğini belirten OOk-
meydanı Cemevi Başkanı Zeynel 
Şahin, ‘Farklılıklarımız zenginli-

ğimizdir. Farklılıklarımızı kabul 
ederek birlik ve beraberlik içinde, 
barış içinde yaşamak ve geçmişte 
yaşanan acı olayların bir daha tekrar 
etmemesi lokmamızı paylaştığımız 
şu günlerde en büyük dileğimizdir. 
Tutulan oruçlarımızın, ettiğimiz 
dualarımızın Allah katında kabul 
olmasını diliyorum’ dedi. 

■ FİDAN UĞUR-KENT YAŞAM 

KÜÇÜKÇEKMECE GÖL ŞENLİĞİ 

SON GÜN COŞTU Uluslararası Dernekler 
Platformu’ndan Çimen Ev’e destek 

Başkanlığı’nı Gül Şen’in, Genel Sekreterliğini Semra İplikçi’nin yaptığı Uluslararası 
Dernekler Platformu’ndan Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Hacer Foggo’nun yürüttüğü 

sosyal eğitim projesi Çimen Ev’e eğitim desteği çok sayıda çocuğu sevindirdi 

Okmeydanı Cem Evi’nde aşure paylaşıldı

Ahbap Platformu Kartal Belediyesi’yle Birlikte Çalıştı
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