Emekli Ankara Hakimi M.Beyazıt Boran'dan Çankaya
Belediyesine Çöp Tepkisi
Emekli Ankara Hakimi ve Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyazıt Boran
Çankaya Belediyesinin Çöp duyarsızlığına tepki Gösterdi.

Emekli Ankara Hakimi ve Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyazıt Boran Çankaya
Belediyesinin Çöp duyarsızlığına tepki Gösterdi.Emekli Hakim M.Beyazıt Boran açıklamasında
şunları söyledi;'',Küresel çapta yaşanan Koranavırüs salgın hastalığının önlenmesi ve
yayılmaması için, küresel çapta ve ülkemizde önlemler alınırken,Türkiye Başkenti Ankara’nın
en büyük ilçesi Çankaya’nın, çöpler arasındaki hali ve durumunu görünce içim acıdı…''Dedi
.Emekli Ankara Hakimi M.Beyazıt Boran Çankaya ilçesinde yaşanan çöp rezaletine ilişkin
olarak Artuklu Haber Gazetesine şu açıklamayı yaptı:
''Çankaya Oran Mahallesinin, En işlek caddesi Zülfü Tıgrel ile ODTÜ Orman girişindeki çöp
bidonlarından taşan çöplerin halini (fotoğrafları) ekte sunuyorum.(Fotoğraflar bugün
14.03.2020 Saat 09. civarında çekilmiştir)
Daha önce de, Hürriyet Gazetesi Ankara ekinde, Çankaya’da çöplerin toplanmadığına dair
bir yurttaşımızın eleştirisini okumuştum…
Küresel çapta yaşanan Koranavırüs salgın hastalığının önlenmesi ve yayılmaması için, Bu
Konuda uzman Yetkililerimizin, Doktorlarımızın (Bu arada Bugün Tıp Bayramı bu vesile tüm

Doktorlarımızın, Bayramını içtenlikle kutlarım) Temizlik ve hiyjen konusunda bütün TV ve
Basın yayın organlarında, temizliğin önemini vurgulayan açıklamalarına karşın,
Türkiye Başkenti Ankara’nın en büyük ilçesi Çankaya’nın, çöpler arasındaki hali ve durumunu
görünce içim acıdı
…
Çankaya Belediyesi vergi yükümlüsü olarak, Ben ve diğer Çankayalı hemşerilerimin tümü
yükümlülüğümüzü harfiyen yerine getirirken aldığımız hizmet ortada…
Çankaya Belediyesi Yöneticilerinin, Belediye çalışanları ile yaptıkları ücret sözleşmesinde; 70
in üstünde ücret artışı yapmışlardı. Yöneticiler, Büyük bir memnuniyetle ve siyasi övünç
kaynağı olarak bunu ileri sürdüklerine de tanığım. Buna göre, Çankaya Belediyesinin
çalışanlarına enflasyonun üç katı ücret artışı verebilmesinden dolayı, Mali yönden çok iyi
durumda olduğunu biliyoruz…
Şu anda Küresel çapta yaşanan ölümcül salgın hastalık konusunda bütün yetkililer seferber
olmuş iken (Burada yeri gelmişken, Sağlık Bakanımızın övgüye değer çabalarından ötürü de
kendisine bir yurttaş olarak şükranlarımı sunuyorum)
Çankaya Belediyesi Yöneticilerinin, ÇÖP
UMURSAMAZ UYGULAMALARI SUÇ…
Kendilerini şikayet edebilirim…
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Ama Çankaya Belediyesi Meclis Başkan Vekili, Adalet Bakanımızın kayınpederinin yeğeni…
Nitekim daha önceden değişik nedenlerle, Çankaya Belediyesi Yöneticilerini C. Baş
Savcılığına şikayetlerimde, Bu yeğenin, Onları nasıl adli soruşturmalardan (Bakan akrabası
sayesinde) kurtardığını biliyorum… (Nitekim CHP İl ve Çankaya örgütlerinde çalışan yüzlerce
kişi dururken, YEĞEN bu hizmetleri karşılığında, CHP Kontenjanından önce Belediye Meclis
üyesi, sonrasında da Çankaya Belediye Başkan vekilliği ile ödüllendirildiğini biliyorum)
Cumhuriyetin Savcılarının daha önceki
yapacaklarından kesinlikle ümitli değilim!
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Bunun ne kadar acı bir durum olduğunu 40 yıllık bir hukukçu olarak anlatamam…
Salgın hastalığın yaşandığı ve Temizliğin öneminin arttığı bir sırada, Çankaya Oran semtinin,
Bugün çektiğim ekteki fotoğraflardan çöplü ve pislik halini Kamuoyunun takdirine saygı ile
duyururum. ''Dedi
ARTUKLU HABER AJANSI-ANKARA

