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11 ilçeye elektrik yok

Sanatla yaşamak

Film Şenliği

25 Mayıs Çarşamba günü 10.00 - 13.00 saatleri arası
Adalar’a, 09.00-12.00 saatleri arasında ise Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli
Şile, Ümraniye ve Üsküdar’a elektrik verilemeyecek.

Ataşehir Belediyesi Ana Renkler projesi kapsamında eğitim gören kursiyerlerin “Sanatla
Yaşamak” isimli yıl sonu sergisi Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Sergi Salonu’nda açıldı.

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği “1. Sinema
Belgesel Film Şenliği”, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde maden işçilerini ve madenciliği anlatan
2011 yapımı, “16 Ton” filminin gösterimiyle başladı.

21

Yan binadaki kazı yüzünden evleri başlarına yıkılan aileler isyan etti:

Ölümden döndük
evimizi istiyoruz

Sabiha Gökçen’de
yer trafiği kilitlendi
CUMARTESİ günü Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için bekleyen bir uçağın pilotu ile hava
trafik kontrolörü arasında yaşanan diyalog dikkat
çekti. Kontrolör pilota, “Sabiha Gökçen’de zaten
genel bir problem tek pist kullanılıyor iniş kalkış
için, yer trafiği şu an kilitlenmiş durumda. İnsanların da yapabileceği bir şey yok” diye cevap vererek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Bahçelievler’deki bir inşaatın temelinde yapılan çalışma sırasında çöken 14 ailenin
oturduğu 7 katlı binanın sakinleri, evlerinin yeniden yapılmasını istiyor. Avukatlar ise
“Belediyenin hizmet kusuru var, bu konunun ilk muhatabı belediyedir” diyor...

B

AHÇELIEVLER
Kocasinan Merkez
Mahallesi Nurlu
Sokak’taki bir inşaatın
temelinde kazı çalışması
yapıldığı sırada, bitişiğinde
bulunan 18 yıllık 7 katlı bir
bina henüz belirlenemeyen
bir nedenle yan yatmış,
apartman sakinleri tahliye
edilmişti. Ardından büyük
bir gürültü ile çöken binada
oturanlar önceden tahliye
edildiği için herhangi bir can
kaybı yaşanmamıştı. Evlerinin
yıkılışının üzüntüsünü

‘TEK PIST VAR, TRAFIK KILIT’

yaşayanlardan bazıları dün,
güvenlik şeridi çekilen yıkık
bina önünde gözyaşı dökerek,
yetkililerden yardım istedi.
Ev sahiplerinden Kibar Inanç,
binanın yıkılışında belediye ve
müteahhitin suçu olduğunu
öne sürerek, “Elimizde
yok avucumuzda yok.
Yerimiz yok, yurdumuz
yok. Nereye gideceğiz?
Gelsinler bizim yerimizi
yapsınlar, günahtır.
Evimizi istiyoruz.
Sokakta kaldık” dedi.
n DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için bekleyen bir pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne “Kalkış önceliği için bizi bekletiyorsanız o konuyu
tekrar değerlendirmenizi istedim” derken, hava
trafik kontrolörü ise, “Anladım... Yalnız Gökçen’de
zaten genel bir problem, tek pist kullanılıyor, iniş
kalkış için, yer trafiği şu an kilitlenmiş durumda.
İnsanların da yapabileceği bir şey yok” cevabını
verdi. Pilot ise, “Havadaki uçakların yakıt sorunu
var. Bu nedenle söylüyorum, iniş önceliği verilir”
dedi. Kontrolör de son olarak, “Çok haklısınız yalnız kendinizi onların yerine koyduğunuz zaman
yerde çok beklemek de problem oluyor” diyerek
konuşmayı sonlandırdı. n Gökhan ARTAN

‘İLK SORUMLULUK BELEDİYENİN’
İnşaat ya da kazı çalışmaları sırasında yan
binaların zarar görmesine, hatta yıkılmasına
son zamanlarda sık sık şahit oluyoruz.
Peki böyle bir durumda mağdur ev
sahipleri ne yapacak? İşte bu
soruyu hukukçulara sorduk...
Avukat Metin İriz şu açıklamayı
Metin İriz
yaptı: “Belediyenin kusuru
mu inşaat firmasının kusuru
mu buna bakılmalı. Müteahhit firmanınsa kusur
idare mahkemesine gider konut sahipleri.
Bu da delil tespitiyle mümkündür. Bina
sahibinin sorumluluğu Borçlar Kanunu’muzda
bulunuyor. İki kriterimiz var burada. Biri
inşaattan kaynaklı sorunlar diğeri de hizmet
kusuru. Burada belediyenin hizmet kusuru
olduğu görülüyor. Çünkü Bahçelievler’de
yaşanan bu ilk olay değil. Bina sahipleri
zararın onayına dair tespit davası açmalı. Tespit
davasında muhatap net belli olacaktır. Ama şu
an sokakta kalan vatandaşlarımızın ilk muhatabı
belediyedir. Bu işi öncelikli acil olarak çözecek olan
Bahçelievler Belediyesi. Belediye konutsuz kalan
vatandaşlara konut sağlama görevini yerine getirmelidir.
Belediye denetim görevini yapmamış görünüyor.”

‘BARODAN ACİLEN AVUKAT
TALEP ETSİNLER’
Avukat Seda
Sonuçta sokakta aileler ile birlikte çocuklar da kalıyor. BuraAkço ise vatandaşların acidaki hak ihlali üzerinden dava
len baroya
açılabilir. Ama herkesin insani
müracaat edip
hak ve onuruna uygun yaşayabileceği bir konut hakkı
avukat talep
anayasal olarak düzenlenmeli.
etmelerini söySeda Akço
leyerek ekliyor,
Konutsuz kalma halinde yeterli
“Konut anayasayaşam standardına sahip olma
mızda bir anayasal hak ola- hakkı çerçevesinde konut sahibine bir
rak tanımlanmış değil. Bu
hak sunulması lazım. Vatandaşlar baroaşamada çocuk hakları üzerin- dan acilen avukat talep etsinler. Yıkıma
den bir bakış sunulabilir.
neden olan inşaatın sahibine, müteÇocukların çocuk hakları sözahhide tazminat davası açabilirler. En
leşmesinde yeterli yaşam standardına
önemlisi şu an onların nerede
kalacakları.n HT İstanbul
sahip olma ve barınma hakkı mevcut.

‘Dün Mehmet bugün
Büşra yarın kim?’
Bağdat Caddesi’nde art arda yaşanan
trafik kazaları Göztepe Dayanışması
tarafından protesto edildi. Protestoda
200 kişilik grup “Dün Mehmet, bugün
Büşra yarın kim?” yazılı pankart taşıdı
KADIKÖY Bağdat Caddesi’nde art arda yaşanan
trafik kazalarını Göztepe Dayanışması tarafından
protesto edildi. “Cadde’de ya cinayetler ya trafik duracak” pankartı ile yürüyen yaklaşık 200 kişilik
grup, caddede ölenleri andı ve “Hiçbir yol düzenlemesi, trafik uygulaması, denetimi olmadan, suçun
niteliği ‘kaza’ olmaktan çıkarılmadan gerçek önlemden söz edilemez” dedi. Badat Caddesi’nde hayatını kaybeden Büşr’nın annesi Halide Taşlı’da grupla
birlikte yürüdü. Caddebostan ışıklarda bir araya
gelen grup, taşıdıkları pankart ve dövizlerle yitirilen
canlara dikkat çekti. “Dün Çiçekçi Mehmet, bugün
Büşra, yarın kim”, “Ölüm yarışları durdurulsun,
sorumluları yargılansın”, “Başka Büşralar ölmesin”
yazılı dövizler taşıyan kalabalık, caddede önlem alınması için sloganlar attı.

‘ÖNLEMLER YETERSIZ’
Yapılan açıklamada önlemlerin yetersiz olduğunu söyleyen grup, “En son “EDS hız koridoru” adı
altında ‘önlem’ olarak sunulan uygulama, Cadde’nin
Çatalçeşme giriş ve Göztepe çıkış olmak üzere
sadece 2 noktasına yerleştirilmiş kameralar ile hız
hesaplamaktan ibarettir” dedi. n Osman GİRGİN

ÖLENLERİ ANDILAR

GRUP, caddedeki kazalarda ölenleri ise şu sözlerle
andı: “Sene 1999, Gülay Safkan ve Yılmaz Şenleten
Bağdat Caddesi’nde ralli yapanların kullandığı otomobilin biçtiği takside yaşamlarını yitirdiler. Bağdat Caddesi
2000 yılında ülke gündemine ‘Ölüm Yolu’ olarak girdi ve
ilk kez önlem alınması için kamuoyu baskısı oluştu.Yıllar
içinde trafik cinayetleri katlanarak devam etti. Temmuz
2015’te Suadiye’de kaldırımda çiçekçilik yapan Mehmet
Emin Kaya, Temmuz 2015’te Feneryolu ışıklarda kaldırımda yürüyen Hasan Hüseyin Koşum, Ocak 2016’da
Suadiye sahilyolunda yeşil ışıkta geçerken Feride Büşra
Taşlı, Mayıs 2016’da Kızıltoprak’ta kaldırımda yürüyen
Okan Arıkan hız tutkunu katillerin kurbanı olurken en son
geçtiğimiz günlerde Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yapan
İdil Dere hafriyat kamyonun altında kalarak can verdi.”

Altın Portakallı mendilci
Türk sinemasına uzun seneler hizmet veren ve Altın Portakal Ödülü alan
‘Maden’ filminde ışık şefi olan Ömer
Ekmekçi, Beyoğlu’nda kâğıt mendil satarak geçiniyor. 1200 lira emekli maaşı
aldığını ancak yetmediğini söyleyen
Ekmekçi, kendisine yardım eli uzatılmasını bekliyor. Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney,
Kadir İnanır dahil bütün artistlerle çalıştığını söyleyen Ömer Ekmekçi, “Fatma
Girik’in suratına pudra bile sürmüşlüğüm
var. Işıkçı olarak sinema sektörüne 50-60
sene hizmetim var. Emekliyim ama kirada
oturuyorum. İş olduğu zaman çağrıyorlar
ve gidiyorum. Hastalıklarımla da mücadele ediyorum” diyor...

6 otobüs ile
Çanakkale’ye
tarihi yolculuk
ZEYTİNBURNU Belediyesi,
Çanakkale turlarına ara vermeden devam ediyor. 16 yıl önce
İstanbul’dan Çanakkale’ye
düzenlenen kültür gezilerinin
öncüsü olan Zeytinburnu Belediyesi, 6 otobüs ile 250 kişiyi daha
Çanakkale’ye götürdü. Tarihi
Gelibolu Yarımadası, Kilitbahir
Kalesi, Namazgâh, Hamidiye,
Mecidiye Tabyası ve Havuzlar
Şehitliği’ni ziyaret eden vatandaşlar, Çanakkale Savaşları’nın önemini daha iyi kavramak,

savaşların yaşandığı cepheleri
görmek ve şehit düşen askerleri yad etmek adına Çanakkale yoluna koyuldu. Kültür
Gezisi için önceden kayıt yaptıran vatandaşlar, tur kapsamında;
Çanakkale Şehitleri Anıtı, Morto
Koyu, Conkbayırı, Seyit Onbaşı
Anıtı, Yahya Çavuş Anıtı (Ertuğrul Koyu), Kanlısırt, savaşta mevcudiyetinin üçte ikisini kaybeden
57. Alay ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından yaptırılan Soğanlıdere Şehitliği’ni ziyaret etti.

Hem yarıştılar
hem eğlendiler
BEYOĞLU Gençlik Şöleni kapsamında Sütlüce
sahilde düzenlenen atletizm ve futbol turnuvasına
katılan öğrenciler hem yarıştı hem eğlendi.
Turnuvanın Beyoğlu Stadı’nda gerçekleştirilen
ödül törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan da katıldı.

6 KATEGORIDE YARIŞTILAR
Atletizm yarışları, Minik Kız ve Minik Erkek,
Yıldız Kız ve Yıldız Erkek, Genç Kız ve Genç
Erkek olmak üzere 6 kategoride yapıldı. 400
metre koşan Minik Kız kategorisinin 1.’si Pirireis
Ortaokulu öğrencisi Dilan Yıldızhan, 600 metre
Minik Erkek kategorisinin 1.’si Kaptanpaşa
İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ömür Mutlu Yıldız,
800 metre Yıldız Kız kategorisinin 1.’si Hasköy
Ortaokulu’ndan Nazar Yılmaz, 1000 metre
Yıldız Erkek kategorisinin 1.’si. Kaptanpaşa
İmam Hatip Ortaokulu’ndan Emrullah Kazmaz,
1200 metre Genç Kız kategorisinin 1.’si Ayşe
Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden
İrem Özkaya, 1500 metre Genç Erkek
kategorisinin birincisi Fındıklı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nden Mehmet Şerbetçi oldu.

Ataşehir’de kanser
konuşulacak
ALMANYA’da ve Amerika Birlesik Devletleri’nde
uzun yıllar kanser araştırmaları yapan Dr. Aygün Şahin,
dünyadaki ve özellikle Türkiye’deki, kanser hakkındaki ‘bilgi kirliliğini’, ABD’nin
Boston şehrinde kurduğu ve
yönettiği, ödüllü kanser eğitimi vakfı Cancer Education
and Research Institute (CERI, Kanser Eğitimi ve
Araştırma Enstitüsü) ile yok etmeyi amaçlıyor.
Dr. Aygün Şahin, kanserle ilgili birçok konuyu,
yarın saat 10-12 arasında, CERI Vakfı’yla Istanbul Ataşehir Belediye’siyle birlikte düzenlenen
ve Novada Alışveriş Merkezi Nikâh Salonu’nda
gerçeklecek Kanser Halk Konferansı’nda anlatacak. Kanser nedir, kanserden korunma, sağlıklı beslenme ve egzersiz nasıl olmalıdır ve
bunun kanser üzerindeki etkileri konularında
7’den 70’e, tüm Ataşehir ve çevre mahallelerinden gelecek halkı aydınlatacak.

