
Herkes “Temiz Çevre Temiz 
Sultanbeyli” İçin El Ele Verdi

Şeyma Döğücü Geleceğin
Başkanlarını, Müdürlerini yetiştiriyor.

Genç IHH’da Yeni Dönem

İsmet Yıldırım, Yıldırım Hızıyla 
Sözünü Tuttu

Çekmeköy’de Okullar Yeni Eğitim 
Öğretim Dönemine Hazırlanıyor

Adalar’da Dünya Miras Listesi
İçin Çalışmalar Sürüyor

Başkan Keskin, Çocuklara 
bayram şekeri ikram edip 

kitap hediye etti

Sancaktepe
’nin hemen  her mahallesinde bulunan sosyal donatı 
alanlarının yanı sıra müze ve mesire alanları da ilçe 
halkının ihtiyaçlarını karşılıyor.
Sosyal belediyeciliği ilke edinmiş olan Sancaktepe 
Belediyesi, temizlik ve konforu tesislerinde vatandaşlara 
sunuyor.

Sancaktepe Orman Park 
mesire alanında sık sık vatandaşlarla yan 

yana gelen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma 
Döğücü vatandaşlarla oyunlar oynayarak ve sema-
ver çayı içerek vakit geçiriyor. Vatandaşlarla iç içe 
olan Başkan Döğücü vatandaşlardan takdir topla-
maya devam ediyor.
Anadolu yakasının en büyük mesire alanlarından 
olan Orman Park mesire alanı 500 dönümlük arazi 
üzerine kurulu Sancaktepe ve çevre ilçelerden 
gelen yüzlerce misafire ev sahipliği yapıyor.

PENDİK’te 2 kediyi hunharca katleden kişi veya kişiler 
kim?

Pendik’in en güzide mekanlarından olan Pendik burnunda 
Pendik Belediyesine tahsis edilen park alanında 2 kedinin 
hunharca insanlık dışı bir vaziyette öldürüldüğünü gören 
vatandaş durumu  sosyal paylaşım ağı twitter üzerinden 
yetkililere bildirdi.

Sultanbeyli Belediyesi öncülüğünde kurulan Çevre Gönüllüleri Platformu tara-
fından çevre kirliliğine dikkat çekmek için Aydos ormanında temizlik yapıldı.

Düzenlenen programa Sultanbeyli 
Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbey-
li Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve 
başkan yardımcılara da katıldı.

Sultanbeyli’de belediye öncülüğünde 
kurulan Çevre Gönüllüleri Platformu 
tarafından çevre kirliliğine dikkat 
çekmek için “Temiz Çevre Temiz Sul-
tanbeyli” sloganıyla Aydos ormanın-
da temizlik yapıldı. Çevreyi kirleten 
vatandaşların doğaya attıkları atıklar, 
yaklaşık 100 katılımcı tarafından 
toplandı. Programa İlçe Kaymakamı 
Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye 
Başkanı Hüseyin Keskin, belediye 
başkan yardımcıları, kurum amirleri 
ve belediye meclis üyeleri de katıldı. 
Katılımcılar bir saat boyunca çevrede-
ki atıkları topladı.  
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Pendik’te Kedileri Kim Katletti?
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Sancaktepe’de kurban
satış yerleri temizlendi



Sultanbeyli Belediyesi öncülüğünde kurulan 
Çevre Gönüllüleri Platformu tarafından 

çevre kirliliğine dikkat çekmek için Aydos orma-
nında temizlik yapıldı. Düzenlenen programa 
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sul-
tanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve 
başkan yardımcılara da katıldı.

Sultanbeyli’de belediye öncülüğünde kurulan 
Çevre Gönüllüleri Platformu tarafından çevre 
kirliliğine dikkat çekmek için “Temiz Çevre Te-
miz Sultanbeyli” sloganıyla Aydos ormanında 
temizlik yapıldı. Çevreyi kirleten vatandaşların 
doğaya attıkları atıklar, yaklaşık 100 katılımcı 
tarafından toplandı. Programa İlçe Kaymakamı 
Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı 
Hüseyin Keskin, belediye başkan yardımcıları, 
kurum amirleri ve belediye meclis üyeleri de 
katıldı. Katılımcılar bir saat boyunca çevredeki 
atıkları topladı.

HERKES “TEMİZ ÇEVRE TEMİZ 
SULTANBEYLİ” İÇİN EL ELE VERDİ

“Amacımız Daha Temiz 
Bir Sultanbeyli”

 

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye 
Başkanı Hüseyin Keskin, çevre kirliliğine 

dikkat çekmek için bir araya geldiklerini ifade etti. 
Keskin, “Katılımcılarımızla birlikte Aydos orma-
nımızı temizliyoruz. Sultanbeylili hemşerilerimize 
ve bütün vatandaşlarımıza çevre bilinciyle ilgili bir 
mesaj vermek istedik. Emeği geçen başta kay-
makamımız olmak üzere bütün arkadaşlarımıza 
teşekkür ederiz. Amacımız daha temiz bir Sultan-
beyli. Bu tarz platformlar aracılığıyla bu amacımı-
zı gerçekleştirmek istedik” diye konuştu.

Katılımcılar daha sonra hep birlikte hatıra fotoğ-
rafı çektirdi.
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Sancaktepe’nin hemen  her mahallesinde bulunan sosyal donatı alan-
larının yanı sıra müze ve mesire alanları da ilçe halkının ihtiyaçlarını 
karşılamaya devam ediyor.

Sosyal belediyeciliği ilke edinmiş olan Sancaktepe Belediyesi, 
temizlik ve konforu tesislerinde vatandaşlara sunuyor.

Sancaktepe Orman Park mesire alanında sık sık vatandaşlarla yan 
yana gelen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü vatan-
daşlarla oyunlar oynayarak ve semaver çayı içerek vakit geçiriyor. 
Vatandaşlarla iç içe olan Başkan Döğücü vatandaşlardan takdir 
toplamaya devam ediyor.
Anadolu yakasının en büyük mesire alanlarından olan Orman Park 
mesire alanı 500 dönümlük arazi üzerine kurulu Sancaktepe ve çev-
re ilçelerden gelen yüzlerce misafire ev sahipliği yapıyor. İstanbullu-
lara şehrin içerisinde ama şehir stresinden uzak, muhteşem bir hafta sonu 
geçirme imkânı sunan parkın içerisinde; çocuk oyun alanları, spor alanları, 
etkinlik alanı, oturma

alanları, ateşli / ateşsiz piknik alanları, çeşmeler, kır kahvesi, mescit, 
yürüyüş yolları ve otopark bulunuyor. Aileleri ile birlikte Orman 
Park’a gelen vatandaşlar, doğal güzellikler içerisinde sağlık yürü-
yüşleri yaparken aynı zamanda barbekü alanlarında da dostlarıyla 
piknik keyfi yaşayabiliyor. Oturma alanlarında çiçekler, ağaçlar, kuş 
cıvıltıları içerisinde kafa dinleme imkanı sunan parkta, çocukluklar 
için güvenli oyun alanları da bulunuyor. Bütün bu özellikleriyle sa-
dece Sancaktepe’de yaşayan vatandaşlara değil çevre ilçelerde yaşayan 
vatandaşlara da ev sahipliği yapan mesire alanı vatandaşların dinlen-
me ve eğlence ihtiyaçlarına cevap veriyor.

GENÇ IHH’DA YENİ DÖNEM
İnsani Yardımlaşma Vakfı (İHH) Sultan-

beyli Temsilciliği bünyesinde genç-
lik çalışmaları yapan Genç İHH 

ilçe temsilciğinde bayrak değişimi 
yapıldı. Yeni dönem temsilcisi 
Murat Sağlam oldu. Bir süredir 
gençlik çalışmaları, faaliyet ve et-
kinlikler yaparak gençlere ulaşan

Genç İHH’da bayrak değişimi yapıldı. Önceki dönem temcil-
cisi Zekeriya Sercan bayrağı yeni temsilci Murat Sağlam’a 

devretti. Devir teslim törenine; İHH İlçe Temsilcisi Meh-
met Ali Kemal ve Genç İHH İl Başkanı Yusuf Çiçek’te 
katıldı. Törende hizmetlerinden ötürü önceki başkan 
Zekeriya Sercan’a plaket takdim edilerek yaptığı hiz-
metler için teşekkür edildi. Yeni temsilci Murat Sağ-
lam’a da görev tebliği yapıldı.

Genç İHH faaliyetlerine katılmak ve görev almak için 
şu hesaptan iletişime geçebilirsiniz: instagram.com/

sbeyligencihh
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 5 yıllık dönemde evlenmeye daha geç yaşlarda karar verdiği gö-
rüldü. Buna göre, erkeklerde evlilik yaşı 2013’te 26,8 iken, bu sayı 
yüzde 3,7 artışla 27,8’e, kadınlarda ise aynı sayı yüzde 5 artışla 
23,6’dan 24,8’e çıktı.İlk kez evlenenler arasındaki yaş farkı da 
2013-2018 döneminde azalış gösterirken, anılan fark bu dönemde 
3,2’den 3’e düştü.Söz konusu farkın en yüksek olduğu il 5 yıl önceki 
gibi Kars olarak kaldı ve geçen yıl itibariyle 4,5 oldu. Anılan farkın 
en düşük olduğu il, 2013’te 2,6 ile Şırnak iken, geçen yıl 2,3 ile 
Kastamonu olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 
2013-2018 döneminde evlenen çiftlerin sayısı yüzde 7,8 aza-
larak 553 bin 202 oldu
Evlenme hızının en yüksek olduğu iller açısından değerlendi-

rildiğinde 2013’te ilk sırada bulunan Adıyaman, 2018’de yerini 
Kilis’e bıraktı. Bölgesel düzeyde bakıldığında Güneydoğu 
Anadolu evlilik hızının en yüksek olduğu bölge olarak yerini 
korudu.Ortalama evlilik yaşının seyri dikkate alındığında 
çiftlerin

SANCAKTEPE’DE 7’DEN 70’E HERKES 
İÇİN SOSYAL DONATI ALANI VAR.

!
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AYDOS’UN CİĞERLERİ NEFES ALDI
Kartal Belediyesi Çevre Müdürlüğü ile Kartal Cem Evi işbirliği ile 
27 Temmuz Cumartesi Günü Aydos Ormanı’nda temizlik yapıldı. 
“Ciğerlerimizi temizliyoruz, orman temizliği” adlı etkinlikte ormana 
gelişi güzel atılan metal, pet şişe, plastikler, cam ve kağıt gibi geri 
dönüştürülebilir malzemeler toplandı.

Etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozko-
paran, Kartal Cem Evi Başkanı Selami Sarıtaş ve Yakacık Çarşı 
Mahallesi Muhtarı Senem Özdemir’in yanı sıra Kartal Cemevi 
Vakfı üyeleri katıldılar. Etkinlik sonunda onlarca torba atık toplandı 
ve geri dönüştürülmek üzere Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü tarafından alındı.

Kartal Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği 

Aydos Ormanı’nı temizleme etkinliklerine bu kez Kartal Cemevi Vakfı üyeleri 
katıldı. 
Etkinlikte piknikçilerin bıraktıkları çöpleri toplayan Cemevi üyeleri metal, cam, 
plastik ve kâğıt gibi atıkları Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü’ne teslim ederek geri dönüşüme kazandırdı. 
Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars etkinliğe 
gelenlere kısa bir konuşma yaparak her yıl belirli aralıklarla Aydos Ormanı’n-
da temizlik organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle konuştu: Bura-
da sadece piknikçilerin arkalarında bıraktıkları çöpleri toplamıyoruz, özellikle 
geri dönüşüm atıklarına da vurgu yapıyoruz. 
Çünkü doğada organik atıklar, kompost haline geliyor. Ancak; plastik, cam, 
naylon poşet, kâğıt, karton gibi geri dönüşüm atıklarının doğada kaybolması 
uzun yıllar alıyor. Burada temizliğe katılarak doğayı koruyan cemevi vakfı 
üyelerimize katkılarından dolayı müdürlüğümüz ve Belediye Başkanımız Sa-
yın Gökhan Yüksel adına teşekkür ediyorum” dedi.

PENDİK’TE KEDİLERİ KİM KATLETTİ
PENDİK’te 2 kediyi hunharca katleden kişi veya kişiler kim ?

Pendik’in en güzide mekanlarından olan Pendik burnunda Pendik 
Belediyesine tahsis edilen park alanında 2 kedinin hunharca insanlık 
dışı bir vaziyette öldürüldüğünü gören vatandaş durumu  sosyal pay-
laşım ağı twitter üzerinden yetkililere bildirdi.

 Ne İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, nede Pendik Belediyesin-
den her hangi bir cevap gelmeyen olayla alakalı Hayvan Özgürlüğü, 
HAKİM – Hayvan Hakları İzleme Komitesi ve Hayvan Haklarına 
Saygı adlı binlerce takipçisi olan hayvan hakları savunucusu sayfaları 
da ekleyen Genno kullanıcı adlı vatandaş’ın haklı sitemine sadece 
İBB ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi, Tarık Balyalı ‘’ ilgileneceğim’’ 
diyerek cevap verdi.

Akıllarda ise şu sorular kaldı ?

Pendik Belediyesine ait oto parkta kedileri Kim öldürdü?

Pendik Belediyesine ait oto parkta kedileri zehirlediler mi?

Pendik Belediyesine ait oto parkta kedileri ezdiler mi?

Pendik Belediyesi bu olay hakkında soruşturma başlattı mı ?



İsmet Yıldırım, Yıldırım Hızıyla
Sözünü Tuttu

Ümreniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım seçimlerden önce 
verdiği sözü yıldırım hızıyla tuttu.Ümraniye Beraat Camii Der-
nek Başkanı Halid Baydaroğlu’na söz verdiği gibi Camii wc’sinin 
yenileme çalışmalarını başlattı.

Bugün Cuma Namazını Ümraniye Beraat Camii’nde eda eden 
İsmet Yıldırım Camii Cematiyle buluşarak hasbihal etti.

Konu hakkında açıklama yapan Dernek Başkanı Halid Baydaroğ-
lu ‘’ Başkanımıza teşekkür ederiz sürekli cemaatimizle ve bizleri 
yalnız bırakmıyor. Seçimden evvel söz verdiği gibi Camii’mizin 
wc yenileme işlemini başlattı kendisine tekraren teşekkür eder 
görevinde başarılar dilerim. Rabbim ayağında taş değdirmesin.’’ 
Dedi.

Çekmeköy Belediyesi ilçedeki okulların bakım ve 
onarım çalışmalarını sürdürüyor

Çekmeköy Belediyesi,  Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar doğrultusun-
da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda bakım 
ve onarım çalışmalarına başladı. Binaların içerisinde ve 
bahçelerdeki tadilatları yapan ekipler, Çekmeköylü öğ-
rencilerin 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde daha 
sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürüyor.
Çekmeköy  Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “ Yıl içeri-
sinde ilçemizdeki okullarımızın çeşitli vesilelerle  ihti-
yaçlarını karşılıyoruz. Eğitim bizim olmazsa olmazımız. 
İnşallah yaz tatili bittiğinde öğrenci kardeşlerimiz ve 
öğretmenlerimiz yenilenmiş hiçbir eksiği bulunmayan 
okullarda eğitime başlayacaklar.” dedi.

Çekmeköy’de Okullar
Yeni Eğitim Öğretim 

Dönemine Hazırlanıyor
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2017 Ekim’den bu güne geçen süre içerisinde gerçekleştirilen “Ada-
ların Özgünlüğü” ve “Üstün Evrensel Değerleri Arama” toplantıları, 
çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve konu ile ilgilenen pek çok 
kişinin görüşü alınarak yapıldı. 

ADALARDA DÜNYA MİRASI LİSTESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Projenin başından itibaren akademik destek veren Uzman Yaşagül 
EKİNCİ DANIŞMAN ile imzalanan protokol kapsamında Adalar’ın 
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alması için hazırlanan 
başvuru dosyası UNESCO’ya iletilmek üzere 2019 Mart ayında Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’na iletildi. 

Dünya Miras Yolculuğumuzda gelinen nokta ve sonrasında devam 
edecek süreç için  1 Temmuz tarihli Adalar Belediye Meclis Toplan-
tısı sonrasında Miras Yönetim Uzmanı, Trakya Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi ve Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı Alan Başkanı 
Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN tarafından meclis üyelerine bilgilendirme 
yapıldı.

Adalar ilçesine hizmet için kurulmuş olan Adalar Vakfı Dünya Mirası Adalar Girişimi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ortak 
çalışmaları ile Adalar’ın Dünya Mirası olarak tescil edilmesi yolunda çalışmalar 2017’nin Ekim ayında başlatılmıştı.

Başkan Keskin, Çocuklara bayram 
şekeri ikram edip kitap hediye etti

Sultanbeyli  Belediye Baş-
kanı Hüseyin Keskin , ço-

cuklara bayram şekeri ikram 
edip   kitap  hediye etti. 
 
Sultanbeyli Belediye Başkanı 

Hüseyin Keskin, Bayramın 
ikinci gününde makamında 
Sultanbeyli protokolü, Sultan-
beyli Stk’ları ve Derneklerinin 
yanı sıra vatandaşlarla bay-
ramlaştı. 

Bayramlaşma programına katı-
lan vatandaşlarla tek tek tokalaşıp 
bayramlaşan Keskin, Çocuklara 
Bayram hediyesi olarak kitap hedi-
ye etti.

Cahit Zarifoğlu’nun Kuşların Dili 
adlı kitabını ediyen Keskin çocukla-
rın gönlünü fethetti...
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YÜKSEK AİDAT VERENLER DİKKAT! İŞTE YASAL SINIR 
Lüks sitelerde aidatların hızla yükselmeye başlaması kiracıları 

sıkıntıya sokmaya başladı. Belirlenen aidatı ödemek 
zorunda kalan kiracılara ise uzmanlar uyarıda 
bulundu. Uzmanlar “Aidatların kira bedelini 
aşmaması gerekiyor” dedi.

İstanbul başta olmak üzere bü-
yükşehirlerdeki site ve apartman 
aidatları, ev sahipleri ve kiracılar 
için ekonomik anlamda önemli 
bir yük oluşturmaya başladı. 
Gayrimenkul Hukuku Derneği 
Başkanı avukat Ali Güvenç Ki-
raz, aidatların kira bedelinden 
yüksek olamayacağı uyarı-
sında bulunurken, sistemdeki 
eşitsizliğe dikkat çekti. Kiraz, 
“Yönetim planlarında 1 artı 1 
daire de, 4 artı 1 daire de eşit öder 
yazıyor. Bu adil değil ama yönetim 
planı bu, sistemin anayasası olduğu 
için uymak zorundayız. Bu durumda ne 
yapacağız? Toplanacağız ve 5’te 4 çoğunlu-
ğa ulaşacağız. Ancak o zaman yönetim planını 
değiştirerek adilane bir yönetim planı hazırlayacağız” 
dedi. 

Büyükşehirlerde site ve apartmanlarda oturanlar, son zamanlarda eko-
nomik daralmanın yanı sıra aidatlardaki yüksek oranda şikayetçi olmaya 
başladı. Oturulan binada asansör, güvenlik görevlisi, havuz, spor salonu, 
otopark ve maaşlı hizmetlinin bulunması gibi konfor ve sosyal alan hizmet-
lerinden yararlanılması konusundaki çeşitlilik, ödenecek aidatların oranı-
nın belirlenmesinde en temel faktörleri oluşturuyor. Yapılan araştırmalar da 
aidatların özellikle lüks sitelerde neredeyse 1200 TL’ye ulaştığını gösterdi.

’APARTMAN VE SİTE HAYATININ ANAYASASI YÖNETİM PLANLARI’

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Gü-
venç Kiraz, aidat belirlenmesi ve itiraz edilmesi ile ilgili 

önemli bilgiler paylaştı. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun, 
aidatlar konusunda belli hükümler düzenlediği-

ni, temel maddenin ise aidat toplama konusu 
olduğunu belirten Kiraz, “Aidat, apartman 

görevlisi, güvenlik ve sigorta gibi kalemlerde 
tüm bağımsız bölümlere, yani dairelere eşit 
dağıtılıyor. Diğerleri ise arsa payı oranın-
da katılımı düzenliyor. Kanun burada bir 
husustan bahsediyor, diyor ki; Aksine bir 
hüküm yoksa. Bu da yönetim planları. Bir 
ev alırken, işyeri satın alırken tapu ve bele-

diyeye giderek taşınmaz üzerinde takyidat 
var mı bakıyoruz ama yönetim planı okuma 

alışkanlığımız yok. Oysa yönetim planları 
apartman ve site hayatının anayasası. Bu nok-

tayı çok atladığımız için sorunlar ortaya çıkıyor.” 
dedi.

’1 ARTI 1 İLE 4 ARTI 1 DAİREDE OTURANLAR AYNI Aİ-
DATI ÖDÜYOR’

Sistemdeki eşitsizliği dikkati çeken Kiraz, vatandaşın yönetim planını 
bilmemesi nedeniyle adil olmayan durumlar yaşadığını ifade etti. Kiraz, 
“Yönetim planlarında 1 artı 1 daire de, 4 artı 1 daire de eşit öder yazıyor. 
Bu adil değil ama yönetim planı bu sistemin anayasası olduğu için uymak 
zorundayız. Bu durumda ne yapacağız? Toplanacağız ve 5’te 4 çoğunluğa 
ulaşacağız. Ancak o zaman yönetim planını değiştirerek adilane bir yönetim 
planı hazırlayacağız” diye konuştu.

’20 KİŞİ BELİRLİYOR 100 KİŞİ MAĞDUR OLUYOR’

Aidatların belirlendiği yönetim planlarının, Kat Malikleri Genel Ku-
rulu’nda kabul edildiğini kaydeden Kiraz Kat Malikleri Genel Kurulu 
toplantılarına katılan bir toplum değiliz. Bu toplantılar önce 100 kişiyle 
başlıyor sonra 20’lere düşüyor. Yani 16-20 kişinin kararıyla belirlenen 
aidatlarla çok fazla insanı mağdur edebiliyor. Genel Kurul kararına 6 
ay içinde itiraz hakkı var. Ancak istenilen aidat kaleminin çok usulsüz 
olması gerekiyor ki mahkeme iptal kararı versin. Bu nedenle mutlaka 
yüzde 51’i bulmak ve o genel kurula katılıp aidat oranlarını değiştirmek 
gerekiyor” dedi.

İTİRAZ ETSENİZ DE FARKETMİYOR, EN YÜKSEK KALEM GÜVENLİK

Site sakinleri ise aidatların yüksekliğinden şikayet ederek, genel kurula 
katılmalarına rağmen değiştiremediklerini ifade ediyor.

Konu ile ilgili görüş belirten kiracı Yıldırım Konuksever (53), "300 TL 
aidat ödüyorum. Çok yüksek, bu sıralar çok fazla zamlar üst üste bini-
yor. İtiraz da edemiyoruz. Israr ettiğinizde de çıkmanızı istiyorlar. Ai-
datın içinde neler olduğunu yazıyorlar ama güvenlik ve kapıcı giderleri. 
Yüzme havuzumuz bile olmamasına rağmen bu tutarı ödüyoruz. Kiracı 
olduğum için genel kurula da katılamıyorum" dedi. 

Gaye Toptaş (50) ise 600 TL aidat ödediğini belirterek, "Güvenlik, pey-
zaj ve hizmetlilerin paraları var. Çok yüksek. Kiranın yarısı gibi bir şey. 
Kirayı veriyorsun ama aidat kira gibi onu da düşünmen lazım. Ev sahibi-
nin de kiraya verirken de düşünmesi lazım. Kuru otlar böcekler, bir de 
güvenlik. Normal bir geliri olan insan için çok yüksek. Herkesin mi 15 
bin TL geliri var. Genel Kurula itiraz etseniz de hiç fark etmiyor. Dilekçe 
veriyorsunuz ama fark etmiyor. Belli bir kesimin elinde kat maliklerinin 
kararıyla bu para böyle oluyor. Çoğunda dışardan yönetici var zaten" 
ifadelerini kullandı.

Kiracı ve mal sahiplerinin şikayetlerinin yanı sıra apartman yöneticisi 
Gökhan Gürlek (59) ise masrafların yüksekliğinden yakındı. Gürlek, 
"Bina temizliği ve güvenlik. En çok para tutan güvenlik. Aidatların 
düşmesi için elektronik güvenliğe geçmek gerek. Kapı ve garaj girişlerine 
elektronik güvenlik tedbiri alınırsa düşebilir. Bir takım ek gelir kaynak-
ları bulmaya çalışıyoruz. 1000 TL aidat çok anormal bir rakam ama. 
Orada çok anormal şeyler oluyordur demektir" diye konuştu.

ŞEYMA DÖĞÜCÜ
GELECEĞİN 
BAŞKANLARIN VE 
MÜDÜRLERİNİ 
YETİŞTİRİYOR.
Başkan Sensin 

! projesiyle San-
caktepe Belediyesi 
Sancaktepe’li lise 
ve üniversite öğren-

cilerine belediyeciliği ve belediye işleyişlerini öğretmek maçıy-
la 15 gün sürecek olan bir staj süresince Başkan Yardımcıları 
ve Birim müdürleriyle staj yapacak olan geleceğimizin teminatı 
gençleri gelecek nesiller için yetiştiriyor.

Tüm birimler deneyimlerini paylaşacağı proje’de 15 Günlük 
eğitimin ardından gençler sertifika sahibi olacak! Son Başvuru 
: 16 Ağustos 2019 olan projeye Kayıt için : www.baskansensin.
net ‘ten başvuru yapa bilrisiniz…



SAYFA 7

TÜRKİYE’NİN İLK DOĞA DOSTU MİLLET BAHÇESİ HİZMETE AÇILDI

Ümraniye Belediyesi tarafından 330 bin metrekare 
alana yapılan ve yeşilliğiyle ilçeye yeni bir görüntü 

katan Ümraniye Millet Bahçesi hizmete açıldı.

Vatandaşların şehrin keşmekeşinden kurtularak  aile-
leriyle birlikte hoşça zaman geçireceği Ümraniye Millet 
Bahçesi açıldı. Doğal bitki örtüsü ve tabiata hiçbir zarar 
verilmeden inşa edilen millet bahçesi yeşilin en doğal 
hâliyle hizmete başladı.  Ümraniye Belediyesi Doğayı, 
çevreyi korumak ve hava kirliliğine geçit vermemek  Tür-
kiye’de bir ilki gerçekleştirdi.  Millet Bahçesi’nde vatan-
daşlara doğalgaz ile mangal yapabilmenin ayrıcalığını 
yaşatılarak hem orman yangınlarının önüne geçilmiş 
olacak hem de salınan karbon monoksit vb. zararlı gazla-
rın salınımının önüne geçmeyi hedefliyor.

ÜMRANİYE MİLLET BAHÇESİ’NDE;
2700 metre koşu parkı, 7 adet oyun alanı, 1 adet basketbol 

sahası, 2 adet futbol sahası, 2 voleybol sahası, 1000 araçlık oto-
park-otomatik kontrol sistemi, Kafeteryalar,  2700 metre bisiklet 
yolu bulunuyor.
Ağaçlandırma ve bitkilendirm,  ışıklandırma,  16 adet erkek WC, 

16 adet bayan WC, 4 adet engelli WC,  Ücretsiz internet hizmeti ,  
24 saat izlenebilen güvenlik kamera sistemi ,  Kaya bahçesi gibi 
özel tasarım peyzaj düzenlemeleri ,  Yaşlı ve engelli vatandaşları 
taşıyacak çevre dostu araçlar, Türkiye’de ilk defa gerçekleşecek 
olan doğalgaz ile çalışan ve tek seferde yüzlerce ailenin mangal 
yapılabilmesine imkân sağlayan barbekü alanları bulunuyor.

 YÜRÜYÜŞ VE KOŞU PARKURLARI, BİSİKLET YOLU, ÇOCUKLAR İÇİN OYUN ALANLARI,    
VOLEYBOL SAHALARININ OLDUĞU VE AYRI AYRI LOKAL MASALARIN BULUNDUĞU   

ÜMRANİYE MİLLET BAHÇESİ  VATANDAŞLARA RAHAT BİR NEFES ALDIRACAK.!



SAYFA 8

SANCAKTEPE’DE  KURBAN SATIŞ YERLERİ TEMİZLENDİ

Sancaktepe Belediyesi, kurban bayramı olayısıyla ilçe genelinde kurban   
satış alanı olarak belirlenen noktaların temizlik çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşların kurbanlık ihtiyaçlarını rahatça karşıla-
yıp, hijyenik ortamda hayvanlarını kesmelerini sağlamak 
amacıyla kurban satış yerleri kuran Sancaktepe Beledi-
yesi, bayramın ilk gününden itibaren temizlik çalışmaları-
na aralıksız devam etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram süresince kur-
ban kesim alanlarında anlık müdahalelerde bulunarak, 
kötü kokuların önüne geçti.

Çevre ve görüntü kirliliği yaşanmaması için Sancaktepe’de  
kurulan tüm kurban satış yerleri, Fen İşleri Müdürlüğü ekibi-
nin yoğun mesai harcaması sonucu gün boyunca temizlendi. 
Bayramın üçüncü günü itibariyle iş makineleri ve kamyonlarla 
birlikte dezenfekte işlemine başlanan hayvan pazarları da gün-
lük yaşama uygun hale getirildi.

BU ALANA REKLAM VERMEK İSTER MİSİNİZ? 
info@ibbhaber.istanbul - 0530 976 28 36 


