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Kartal Belediyesi 
Meclisi 7 Haziran 

toplantısına başkanlık 
eden Kartal Belediye 
Başkanı Gökhan Yüksel 
Etap1, Etap2, Uğur-
mumcu Mahallesi plan-
ları ve deniz salyası ile 
ilgili açıklamalar yaptı.

Gökhan Yüksel, Etap1 ve Etap2 
ile ilgili olarak “Bakanlığımızla 
2 defa görüşme sağladık. Bir 
görüşmeye ben bizzat katıl-
dım” dedi. Yüksel AKP meclis 
üyeleri iddialarına karşılık ise,” 
Etap1 ve Etap2 ile ilgili çözüm 
önerilerine ilişkin imar ko-
misyonuna bilgi verdik. Çok 
detaylı olmaması zaten yapığı-
mız işin detayları bakanlıktan 
bize gelen geri dönüşle ortaya 
çıkacaktır. Burada da topu kim-

seye attığımız yok. İstişarelere 
sürecimiz devam ediyor. İna-
nıyorum ki çok uzun sürme-
yecek yakın zamanda planın 
onayı da gelecek ve bölgedeki 
değişimi ve dönüşümü hep 
birlikte başlatmış olacağız. 
Burada aramızdaki arkadaş-
lardan da orada oturanlar 
var”dedi.
Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel Uğurmu-
cu Mahallesi planları için 
ise; “Uğurmucu Mahallesi 
planları göreve geldiğimiz 

günden beri çalışıyoruz. Hep 
beraber burada merkez planları 
Kordonboyu planlarını bitir-
dik. Aynı biçimde Uğurmucu 
Mahallesi planlarını çalışmaya 
başladık. Fakat bir anda olması 
pek mümkün değil” dedi.

“YAĞMUR SUYU 
İLE ATIK SUYU 

BİRBİRİNDEN 
AYIRDIK”
Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel deniz salyası konu-
sunda ise “ 20-25 yıldır Kar-
tal’ın merkezindeki altyapıyı 
biz daha tamamlayamamışız 
”dedi.  Yüksel, “Biz diyorum 
fark etmez İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin sorumluluğunda 
olan ana hattan bahsediyoruz. 
Buraya 2x4bir tane dere kurduk 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Başkanımızla beraber. İlk iste-

diğim şey bu oldu.
Biz de üstyapı yaparak, park, 
meydan dönüştürerek başlaya-
bilirdik ama altyapıyla başla-
dık. 2x4 ve 1x2.5 bir hat daha 
yaparak iki tane dere kurduk. 
Bunu yaparken de yağmur suyu 
ile atık suyu birbirinden ayır-
dık. Bular birbirine bağlıydı. Bu 
sadece Kartal’da değil maalesef 
birçok ilçede atık sular denize 
dökülüyordu. Bu ve buna ben-
zer birçok hata var Marmara 
Denizi’ni sıkıntıya sokan. Artık 
aynı hataları yapmamız gereki-
yor”dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den
önemli açıklamar

Kartal Belediyesi Meclisinde Bir Minik Gazeteci 
Ertuğrul Kemal

Gazeteci Arife Böke ve Alattin Böke’nin oğulları Ertuğrul Kemal 
meclisin “tozunu yutarak” gazeteciliğe ilk adımını attı.

Kartal Belediyesi Meclisi 7 Haziran toplantısına 
minik Ertuğrul Kemal tüm sükûnetini koruya-
rak izledi oturumu. 

Acar bir gazeteci olarak tüm gazetecileri atlatıp Kar-
tal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile kucaklaşmayı 
başarırken biz gazetecilere ise keyifle onları fotoğraf-
lamak düştü.

Kuşkusuz Yüksel’in Ertuğrul Kemal’i kucaklarken 
“koltuğu kaptırdık” açıklaması önemli bir önsezgi 
olacaktır.


