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ÖZEL GÜNLER KUTLANDI
� Mart ayı Meclis Toplantısı’nın ilçeye
hayırlı olmasını dileyen Başkan Mesut Üner
ardından gündem dışı söz alan Meclis Üye-
leri, Mart ayı içerisindeki özel gün ve hafta-
larla ilgili mesajlarını iletti.Meclis Toplantısı
gündem maddelerinin görüşülmesi ile
devam etti. �Devamı 7’de

Bozkurt; Cinsiyet eşitliği
komisyonu kuralım

AMAÇ EŞİTLİK YARATMAK
Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Mart ayı
meclisinde 8 Mart Dünya Kadın-
lar Gününü kutlarken, Cinsiyet
eşitliği komisyonu kurulmasını
önerdi. Devamı 6’da

MART AYI BELEDİYE
MECLİSLERİ TOPLANDI

Çatalca Belediyesi 2021 Yılı
Mart Ayı Meclis Toplantısının
1.Birleşimi Gerçekleştirildi
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Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısı alışık

olmadığı gergin ve çok hararetli tartışmalara sahne oldu!
MAAŞLAR TIKIR TIKIR ÖDENİYOR

�� AK Parti Meclis Üyesi Zerrin Çağlar,
Büyükçekmece Sahili'nde devam eden çalış-
malarla ilgili Meclis'e soru önergesi verdi. Bu
önergeye tepki gösteren ve çok sinirlenen
Başkan Akgün, Zerrin Çağlar'ın sahilde dük-
kanı olduğunu ve onu kurtarmaya çalıştığını
söyledi. Akgün, Zerrin Çağlara sert çıkarak
“Siz orada 16 milyon İstanbullu’nun ve Bü-
yükçekmece halkının hakkı olan yürüyüş yo-
lunu işgal ederek, siyasi imtiyazla yolun
ortasına dükkan yapmışsınız, yıkılacak.
Kendi çıkar ve menfaatlerinizi bu meclise,
buraya taşıyamazsınız.” Sahilde bütün işgal-
ler kaldırılacak! dedi.         

�� Öte yandan Çağlar’ın sosyal medya hesabın-
dan paylaşımda bulunduğu diğer bir eleştirisi,
belediye çalışanlarına aylardır maaş ödemiyor id-
dasına ise belediyenin mali işlerden sorumlu
başkan yardımcısı Ömer Kazancı meclise açıkla-
mada bulundu. Kazancı, “Asla böyle bir şey yok-
tur. Belediye personelimizin maaşı tıkır tıkır
ödeniyor. Keşke meclis üyemiz sosyal medyada
bu iddalarını paylaşmak yerine bize sorsaydı. Biz
tüm meclis üyelerimize her konuda olduğu gibi
bu konuyla alakalı da kendisine bilgi verirdik.”
dedi. DEVAMI 5’TE

‘KIVRANMANIZIN SEBEBİNİ HERKES BİLİYOR’

İçme suyu 
havzasında yapılan 

kaçak yapılar yıkıldı
�� İstanbul’un en önemli içme suyu kaynakla-
rından olan Büyükçekmece Gölü mutlaka ko-
ruma havzasında yapılan kaçak yapılar tek tek
yıkıldı. Mutlak koruma havzasında kaçak yapılaş-
maya izin vermeyen Büyükçekmece Belediyesi,
kaçak yapıldığı tespit edilen 12 yapıyı daha zabıta
ekiplerinin gözetiminde yıktı. Devamı 5’te

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner yarınlarımız dediği çocuklara ve eğitime
verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Çanakça Mahallesinde depremde risk taşı-
yacağı tespit edilerek yıkılan okulun yerine 22 derslikli kapsamlı bir okul yapılıyor.

YENİ BİR EĞİTİM YUVASI DAHA

Çatalca’ya 22 Derslikli İlk ve Ortaokul Yapılıyor
� Çatalca’da çocuk-
lara ve eğitime verdiği
önemi hayata geçirdiği
birçok projeyle, okul-
lara, öğrencilere ve ve-
lilere destek olarak
gösteren Belediye
Başkanı Mesut Üner,
Çanakça Mahalle-
sinde hasarlı olması
nedeniyle yıkılan oku-
lun yapılması nokta-
sında da desteklerini
esirgemedi.
Devamı 2’de

AKŞENER VE BOZKURT,
ESNAFI ZİYARET ETTİ
� İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Esenyurt esnafını ziyaret ederek so-
runlarını dinledi. Devamı 2’de

Covid -19 ile mücadele şehit
olan 382 sağlık çalışanı

anısına zeytin ağacı dikildi

Covid – 19 salgını ile mücadelede fedakarca
görev yaparken yaşamını yitiren sağlık çalışan-
ları ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına zeytin
dikim etkinliği gerçekleştirdi. Devamı 2’de

Gelecek Partisi Büyükçekmece’de

� Gelecek Partisi Büyükçekmece kurucu İlçe
Başkanı Resul Törer, sağlık sorunlarından dolayı
görevini bırakırken, yerine il başkanlığı tarafın-
dan ilçe yönetim kurulundan  Siyasi İşler Baş-
kanı Mehmet Onay getirildi. �Devamı 3’te

Deva Partisi'nden
esnaf ziyareti
Demokrasi ve Atılım Partisi
(DEVA) Büyükçekmece ilçe yöne-
ticileri çarşı esnafını ziyaret ede-
rek kendilerini tanıttılar ve
partilerinin hedeflerini anlatarak
esnafın görüşlerini dinlediler.
�Devamı 6’da

YAŞAM VADİSİ DENİZLE 
BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR
� Beylikdüzü Belediyesi ve İBB
tarafından ortaklaşa yürütülen, 1
milyon 200 bin metrekarelik alanıyla
da Beylikdüzü’nden tüm İstanbul’a
nefes olan Yaşam Vadisi projesinin
denizle buluşmasında sona yakla-
şıldı. �Devamı 7’de

ÇALIŞMALARI ANLATTI
�Beylikdüzü Belediyesi Mart Ayı Meclis
Toplantısı’nın 1.oturumu, Beylikdüzü Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda
gerçekleşti. Başkan Çalık, konuşmasının de-
vamında meclis yetkisi alınan projelerin tüm
detaylarını meclisin ve kamuoyunun bilgisine
sundu. �Devamı 3’te

ÇALIK: YAPTIKLARIMIZ
BUGÜNE NEFES YARINA

UMUT OLACAK

KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
YEŞİL ALAN VE PARKLARIN
SAYISI ARTIYOR

6 ADET PARK TAMAMLANDI
KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, peyzaj ve
yeşil alan çalışmalarıyla kentin çehresini
yenilemeye ve güzelleştirmeye devam edi-
yor.  Daha yaşanabilir ve yeşil bir Küçük-
çekmece hedefiyle çalışmalarını sürdüren
Küçükçekmece Belediyesi 2 yıla yakın bir
sürede toplam alanı 14.531,2 m2 olan 6
adet parkı tamamlayarak halkın kulla-
nıma açtı. İlçe genelinde 1396 adet Ihla-
mur, Hatmi, Ligustrum, Sığla ve
Akçaağaç türü toprakla buluşturulurken,
1.209.357 adet mevsimlik çiçeğin de ekimi
gerçekleştirildi. DEVAMI 5’te

Esenyurt Belediyesi,
Şubat ayında da tüm

birimleri ile Esenyurt-
lulara hizmetlerini sür-
dürdü. 5 bin 428 aileye
Gıda Kolisi, 11 bin 971

adet 10 kilogramlık pa-
tates yardımında bulu-

nan ekipler, 7 bin 812
kişiye de günlük

yemek ve kahvaltı des-
teği sağladı. 

� Yol ve kaldırımları ye-
nileyerek vatandaşların
daha rahat bir ulaşım
sağlaması için çalış-
malarını sürdüren Fen İş-
leri Müdürlüğü ekipleri,
ilçe genelinde 10 bin 884
metrekare parke yol ve
tamiratı yaptı.
�Devamı 4’te

YOLLAR YENİLENİYOR
ESENYURT BELEDİYESİ ŞUBAT AYINDA DA YARDIMLARINI SÜRDÜRDÜ

Başkan Akgün,  Meclis Üyesi Zerrin Çağlar’a ‘Kendi çıkar ve menfaatlerinizi 
bu meclise yansıtamazsınız” ifadeleri ile sert bir şekilde çıkıştı. 
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ÇAĞDAŞ  YAŞAMI  DESTEKLEME  DERNEĞİ

BÜYÜKÇEKMECE  ŞUBESİ
OLAĞAN GENEL KURUL  İLANI

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği  Büyükçekmece Şubesi’nin  12.
Olağan Genel  Kurul    Toplantısı ; Mimar Sinan Mah. Cumhuriyet  2  Cad.
No:24  BÜYÜKÇEKMECE /İSTANBUL adresinde bulunan şube
merkezinde ( Büyükçekmece Belediyesi Mimar Sinan Sanat  ve Etüt  Merkezi
2.Kat.)  aşağıdaki  gündem  uyarınca,  20.03.2021 Cumartesi Günü  Saat
13:00’de;  Çoğunluğun sağlanamaması  durumunda,  27.03.2021 Cumartesi
Günü  aynı  saatte  ve  adreste yapılacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur. 05/03/2021
Celal  AYDOĞDU

ÇYDD Büyükçekmece Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM :
•Açılış, yoklama, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması.
•Genel  Kurul  Başkanlığının oluşturulması.
•Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, oya sunulması ve ibrası
•Yıllık bilançonun okunması, oya sunulması.
•Denetleme Kurulu  raporunun okunması, oya sunulması ve ibrası
•Taslak Bütçenin okunması oya sunulması.
•Yönetim Kuruluna, bütçede kalemler arası aktarma yetkisi verilmesinin

görüşülüp oylanması
•Yönetim Kurulu  üyelerinin  seçiminin yapılması.
•Denetleme Kurulunun üyelerinin seçiminin yapılması.
•Onur Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması.
•Genel Merkez Delegelerinin seçiminin yapılması.
•Dilek ve temenniler.
•Kapanış.             

Çatalca’ya 22 Derslikli İlk ve Ortaokul Yapılıyor
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner yarınlarımız dediği çocuklara ve eğitime verdiği önemi bir kez daha gösterdi.
Çanakça Mahallesinde depremde risk taşıyacağı tespit edilerek yıkılan okulun yerine 22 derslikli kapsamlı bir okul yapılıyor.

Çatalca’da çocuklara ve eğitime verdiği önemi
hayata geçirdiği birçok projeyle, okullara, öğrenci-
lere ve velilere destek olarak gösteren Belediye
Başkanı Mesut Üner, Çanakça Mahallesinde ha-
sarlı olması nedeniyle yıkılan okulun yapılması
noktasında da desteklerini esirgemedi.

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon
Birimi tarafından yürütülen İstanbul Sismik Riskin
Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
(İSMEP) kapsamında hasarlı bulunarak yıkılan
okulun yerine İstanbul Valiliği tarafından çok daha
kapsamlı bir okul yapılıyor.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner konu-
nun üzerinde hassasiyetle durarak okulun yapıl-
ması için gerekli birçok temas ve girişimlerde bizzat
bulunurken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Öz-
yolcu ile işbirliği içerisinde süreci yakından takip
ediyor.

Çanakça Mahallesinde ilk ve ortaokul olarak
hizmet verecek okulun projesi tamamlandı.

Çatalca Belediyesi tarafından okul için tahsis
edilen, önceki okulunda yer aldığı alana yapılacak
yeni okul 22 derslikli olarak inşa edilecek. Okulda 3
anasınıfı, 3 laboratuvar, konferans salonu, güreş ve
jimnastik salonları, kütüphane, destek eğitim sınıfı
ve 3 adet beceri ve tasarım atölyesi yer alacak.

Çanakça Mahallesine yapılacak okulun hayırlı

olmasını dileyen Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner, “Bizler için eğitim her şeyin üzerindedir. İl-
çemizde çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek
için onların geleceklerini en iyi şekilde hazırlamak
için çalışıyoruz. Eğitim konusunda önemli projeler
hayata geçirdik. Öğrencilerimize, konusunda
uzman öğretmenlerimizle kurs verdiğimiz Sürekli
Eğitim Merkezimiz, geçtiğimiz yıl gençlerimizin
hayal ettikleri üniversitelere kavuşmasında önemli
bir köprü görevi yerine getirdi. Çok sayıda gencimi-
zin ve ailemizin mutluluğunu paylaştık. Yine ilçe-
mizde tüm okullarımızın daima yanındayız,

ihtiyaçları doğrultusunda belediyemiz her zaman
destek olmaya devam edecektir.

İstanbul Valiliğimizce depremde hasar gören
binaların yıkılıp yerine yeniden yapılması projesi
olan İSMEP kapsamında Çanakça Mahallemiz-
deki okulumuz yeniden yapılıyor. Daima bizlerden
ve Çatalca’mızdan destek ve teveccühlerini esirge-
meyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan başta olmak üzere; Çevre ve Şehircilik
Bakanımız Murat Kurum’a, Milli Eğitim Bakanı-
mız Ziya Selçuk’a, bölgemiz Milletvekillerine, İs-
tanbul Valiliğimize, okulumuzun yapım aşamasına
gelme sürecinde aynı heyecanla birlikte çalıştığımız
Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş’e, AK Parti
Çatalca İlçe Başkanımız Yusuf Aslan’a ve sevgili
öğrencilerimiz için her zaman işbirliği içerisinde ol-
duğumuz İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Okulumuzun
şimdiden öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı olma-
sını diliyorum.” sözlerini kaydetti.” sözlerini kay-
detti.

Ayrıca İlçede 13 ilk/ortaokulunda yapımı
devam eden Akıl-Zeka Oyunları Atölyelerinin ya-
pımına büyük destek veren Belediye Başkanı
Mesut Üner, yapımı tamamlandığında Çanakça
İlk/ortaokuluna da Akıl-Zeka Oyunları atölyesini
yapacaklarını belirtti.

AKŞENER VE BOZKURT, ESENYURT ESNAFINI ZİYARET ETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Esenyurt esnafını ziyaret ederek
sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, ilçe esnafıyla bir araya
geldi. Akşener ve Bozkurt’a ziyaret sıra-

sında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra
Kavuncu, Esenyurt Belediyesi CHP Meclis
Üyeleri ve CHP Esenyurt ilçe yönetimi de
eşlik etti. Esenyurt Ünverdi Caddesi’nde
esnafı ziyaret ederek, sorunlarını ve bek-
lentilerini dinleyen Akşener ve Bozkurt,
vatandaşlarla sohbet ederek bol bol fotoğ-
raf çektirdi.

Covid -19 ile mücadele şehit
olan 382 sağlık çalışanı

anısına zeytin ağacı dikildi
Covid – 19 salgını ile mücadelede
fedakarca görev yaparken yaşamını yitiren
sağlık çalışanları ve Prof. Dr. Cemil
Taşçıoğlu anısına zeytin dikim etkinliği
gerçekleştirdi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
ve Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan
Akgün’ün katılımıyla
gerçekleştirilen “Pan-
demi Sürecinde Hay-
atını Kaybeden Şehit
Sağlık Çalışanları
ve Prof. Dr. Cemil
Taşçıoğlu Zeytin
Ağacı Dikim Etkin-
liği” Sinanoba Ma-
hallesi’nde
gerçekleştirildi. Ağaç
dikim törenin sonrasında
şehir sağlık çalışanları için dua
edildi. 

“Ebedi olarak yaşayacaktır”
Covid - 19 nedeniyle hayatını kaybeden

382 sağlık çalışanı adına tek tek zeytin
ağacı dikildiğini söyleyen Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “İYİ
Parti yöneticileri belediyemizi ziyaret ed-
erek çok güzel bir konudan bahsettiler. Adı
Covid – 19’la mücadele ederken hayatını
kaybeden tıp insanlarımızın, sağlık
çalışanlarımızın adına Büyükçekmece’de
onları ebedileştirmek için bir zeytin
bahçesi kurmak istediklerini ifade ettiler.
Son derece heyecanlandım ve duygu-
landım. Bu nedenle Sayın Genel
Başkanımız Meral Akşener’e çok teşekkür
ediyorum ve bu projeye bu noktaya getiren
arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
Kaybettiğimiz değerlerden üç tanesi benim
çok kıymetli abilerimdir. 382 tıp insanımız
insanları kurtarmaya çalışırken can
verdiler. Hepsini şükranla, saygıyla, min-
netle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları
cennet olsun. Bugün burada 382 zeytin
ağacı ebedi olarak yaşayacaktır. Projenin
sahibi İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın
Meral Akşener ve ekibine teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

“Her birinin hatırası aileleri kadar
bizlerin de kalplerinde yaşayacaktır”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
“Bugün güzel bir etkinlik için buradayız.
Ben hem kendi teşkilat mensuplarımıza,
hem partimizin mensuplarına ama bu

projemizi hayata geçiren belediye
başkanımıza çok kalpten teşekkürlerimi
ve şükranlarımı sunuyorum. Biz sağlık
çalışanlarımızı başından itibaren bu Covid
– 19 belasıyla ilgili olarak özverili çalış-
maları canları pahasına büyük bir yorgun-

luğu göze alarak insanlarımıza
hizmet etmelerini en uçtan en

tepeye kadar olan o çalışma
grafiğinde hepsine en

derin saygılarımızı,
şükranlarımızı,
teşekkürlerimizi, min-
netlerimizi sunuyorum.
Partimiz olarak vefat
eden doktorlarımızın,

hemşirelerimizin, sağlık
çalışanlarımızın Covid –

19’dan vefat eden tümünün
meslek şehidi sayılmasını de-

falarca önerdik. Geride bıraktık-
larının şehit aileleri kapsamında
bakılmasını defalarca önerdik. Onun
gerçekleşmesinde başarılı olamadık ama
sayın belediye başkanımızla
arkadaşlarımızın öngörüsü olan onların
hatıralarını sonsuza kadar yaşatmayı
hedeflediğimiz bu zeytin bahçesinin oluş-
masını başardık. Ben tekrar sayın belediye
başkanımıza ve arkadaşlarımıza çok
teşekkür ediyorum. Her birinin hatırası
aileleri kadar bizlerin de kalplerinde
yaşayacaktır. Mekanları cennet olsun.
Allah her birini peygamber efendimize
komşu kılsın” dedi.

Etkinliğe katılanlardan İYİ
Parti Büyükçekmece
Belediye meclis üyesi
Özkalp Beyaz’da hayatını
kaybeden sağlıkçılar
anısına Zeytin Ağaç fi-
danını dikerek sağlık
çalışanları için dua etti...
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Esenyurt Belediyesi’nin, ilçedeki vatandaşlara
sunduğu Evde Sağlık hizmetinden Şubat ayında,
bin 182 vatandaş yararlandı.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün
verdiği Evde Sağlık hizmetiyle, ilçede yaşayan hasta
vatandaşlar, evlerinde
tedavi edilmeye devam
ediyor. Hizmet kalite-
sini artırarak çalışmala-
rını sürdüren Evde
Sağlık Hizmetleri bi-
rimi, Şubat ayında bin
182 vatandaşı evlerinde
tedavi etti. Pandemi sü-
recinde yatağa bağlı,
yaşlı ve hasta vatandaş-
ları yalnız bırakmayan
birim, destek talebini

ileten vatandaşlara aynı gün içerisinde dönüş yapa-
rak, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne ve
pansuman gibi sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak
sundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlere
yapılan ziyaretlerde steril kıyafetler giyen ekipler;

ilaç kullanımı, hijyen kural-
ları, yeme-içme alışkanlıkları
gibi çeşitli konularda hasta-
lara bilgi de veriyor.

Esenyurt Belediyesi’nin
Evde Sağlık hizmetlerinden
yararlanmak isteyen vatan-
daşlar, merkezin 444 0 411
numaralı telefonunu araya-
rak Sağlık İşleri Müdürlü-
ğüne başvuruda bulunup,
program dahilinde hizmet
alabiliyor.

YAPTIKLARIMIZ
BUGÜNE NEFES YARINA
UMUT OLACAK

BEYLIKDÜZÜ Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplan-
tısı’nın 1.oturumu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. Meclis konuş-
masına, Gara’da şehit düşen vatandaşlara rahmet diley-
erek başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Mart ayı içerisinde gerçekleşecek önemli
gün ve haftalara da değindi. 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü sebebiyle meclis salonuna girişte mor ren-
kli maskeler dağıtılırken önemli günle ilgili Başkan Çalık,
“Kadınları nasıl koruyacağımızı değil kadınların koru-
maya ihtiyaç duymayacağı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlandığı bir dünya düzenini nasıl kuracağımızı düşün-
meliyiz. Biz Beylikdüzü’nde bir yandan kadına şiddetle
mücadele ederken bir yandan da kadının hayata
katılımının önündeki engelleri kaldırmak için var
gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Konuşmasının devamında meclis yetkisi alınan pro-
jelerin tüm detaylarını meclisin ve kamuoyunun bilgisine
sunan Başkan Çalık, “Beylikdüzümüzü geleceğe daha
emin adımlarla ilerleyen bir kent haline getirmek için var
gücümüzle çalışıyoruz. Dayanışma ruhuyla yardım-
larımızı 168 bin haneye ulaştırdık. İBB işbirliğiyle bu
kentte 30 yıllık alt yapı sorununu çözdük, çözüyoruz. 390
bin metrekare yeni yeşil alanlar ilave ettik. 2 yılda toplam
40 yeni parkı vatandaşlarımızın kullanımına açtık” dedi.
Sunumunda yapımı devam eden ve yapılması planlanan
toplamda 17 projeyi sunan Başkan Çalık, sosyal kullanım
alanlarından kentsel tasarım projelerine, otopark ve çarşı
düzenlemelerinden kamusal alan, kreş, kütüphane ve
spor alanlarına kadar pek çok projeyi paylaştı. 

Meclis toplantısında Gürpınar Siteler Bölgesi kentsel
dönüşüm süreciyle ilgili de son durumu değerlendiren
Başkan Çalık, “Bizim hassasiyetimiz bu işe siyasetin bu-
laşmaması. Siyaset girmeden vatandaşımızın gecik-
memesi gibi bir arzu ve isteğimiz var. 2016 yılında
Beylikdüzü Belediye Meclisi oy çokluğuyla plan notu
değişikliğini geçirdi. Bu plan notu olmasa şu an orada
dönüşüm konuşulamazdı. Burada insan hayatı söz
konusu ve inanın bu işi dert ediniyorum. 2016 yılında oy
birliği çıkmış olsaydı bugün Siteler Bölgesi’ndeki vatan-
daşlarımızın evine çay içmeye giderdik. İnsanlara me-
trekareleri küçülmeden dairelerini teslim edeceğiz ama
her şeyden önemlisi güvenli dairelerde oturacaklar. Gelin
hepiniz bu sürece destek verin” şeklinde konuştu. 

Gelecek Partisi Büyükçekmece’de

Gelecek Partisi Büyükçekmece kurucu İlçe Başkanı Resul Törer, sağlık
sorunlarından dolayı görevini bırakırken, yerine il başkanlığı tarafından
ilçe yönetim kurulundan  Siyasi İşler Başkanı Mehmet Onay getirildi.

G elecek Partisi Büyükçek-
mece İlçe Kurucu İlçe
Başkanı Resul Törer’den

görevi devralan yeni ilçe
başkanı Mehmet Onay, ken-
disine duyulan güven için
teşekkür ederek “Resul
başkanımızın partimize
ve ilçemize çok büyük
emekleri oldu. Hede-
fimiz ondan teslim
aldığımız görevi
layıkıyla yerine getir-
erek partimizi
Büyükçekmece’de bir-
inci parti yapmak” diye
konuştu.

Büyükçekmece’de
yeniden güçlü bir yapılanma
oluşturacaklarını ve en iyi şek-
ilde mücadele edeceklerini de kayde-
den Gelecek Parti Büyükçekmece
yeni İlçe Başkanı Mehmet Onay, Hep

birlikte Büyükçekmece’nin güçlü
geleceğine yönelik Parti çalış-
malarımızın verimliliğinin artırıl-

masını planladık. Bu görevi
kutsal bilerek her türlü

şartta ve zeminde ilçemiz
için var gücümüzle, bir-
lik, beraberlik içinde
çalışacağız ve ilçemizi
şu an olduğu konum-
dan daha üst se-
viyelere çıkarmak ve
çok önemsediğimiz
geleceğimiz için
yoğun bir mücadele

vereceğiz” diye
konuştu.

Onay, yetki belgesini
Gelecek Partisi İstanbul İl

Başkanı İsa Mesih Şahin’in
elinden alırken devir teslim sırasında
kurucu ilçe başkanı Resul Törer de
hazır bulundu. 

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Kabine
Toplantısı’nda alınan karar sonucunda restoran,
lokanta, kafe, pastane ve kıraathane gibi yerler ye-
niden faaliyete başladı.

09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında Büyük-
çekmece’de hizmet veren tüm restoran, lokanta,
kafe, pastane ve kıraathane gibi işletmeler belediye
ekipleri tarafından dezenfekte edilmeye başladı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren harekete
geçen Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeniden
hizmet vermeye başlayan ve kapılarını açan vatan-
daşlara açan ilçe genelindeki işletmeleri yeni kural-
lar ve tedbirler doğrultusunda da uyardı.

Covid – 19 tedbirleri kapsamında dezenfektas-
yon çalışmalarına devam eden Büyükçekmece Be-
lediyesi, ilçede faaliyet gösteren tüm işletmeleri
büyük bir titizlikle virüste karşı arındırıyor. Halkın
yiyecek, içecek ve dinlenme ihtiyacını gidermek için

gittiği işletmelerde tüm tedbirleri alan belediye
ekipleri, esnaf ve vatandaşları da uyarıyor.  Özel-
likle uzun süredir kapalı olan kıraathanelerde
masa, sandalye, tuvalet gibi yerler dezenfekte edile-
rek hijyenik hale getirildi. İşletmelerde denetim ve
kontroller rutin olarak her gün sürdürülecek. Ay-
rıca Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla sürdürülen de-
zenfektan çalışmaları da günlük olarak devam
edecek.

ÇATALCA Belediye Başkanı Mesut Üner’in ilçenin her
noktasına en iyi hizmeti ulaştırma anlayışı doğrultusunda titiz-
likle çalışan belediye ekipleri mahallelerdeki çalışmalarına ar-
alıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yol
bakım, onarım, parke taş yol yapımı, malzeme serimi ve reglaj
çalışmalarını ilçenin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri
doğrultusunda sürdürüyor.   

Binkılıç Mahallesi;
- Atatürk Mahallesi Buzağılık Çıkmazı’na malzeme seril-

erek reglaj çalışması yapıldı. 
Bahşayiş Mahallesi;
- Feyzullah Caddesi, Çiçektepe ve Sütçüpınar Sokaklarına

asfalt kırığı serildi. 
Çanakça Mahallesi;
- Büyük Önder Atatürk Caddesi’nde çöken

parke yol onarıldı. 
Elbasan Mahallesi;
- Atölye Sokak yoluna malzeme serildi. 
Gümüşpınar Mahallesi;
- Limonlu Sokak’ta reglaj çalışması yapıldı.
Muratbey Mahallesi;
- Güney Girişi Caddesi’nde lokal yama

yapıldı. 
- Jandarma Bahçesi önünde silindir ile

sıkıştırma yapıldı. 
Oklalı Mahallesi;
- Kazan Sokak’ta parke yol onarıldı. 
Karacaköy Mahallesi;
- Mustafa Kemalpaşa Caddesi devamında

kadastral yola parke taş döşendi.

Yeniden hizmete açılan işletmelerde
üst seviyede tedbirler alındı

KILIÇDAROĞLU, AVCILAR’DA KENTSEL
DÖNÜŞÜM İNCELEMELERİNDE BULUNDU

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem haftası
kapsamında Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli ile ilçedeki kentsel dönü-
şüm çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan
Hançerli, riskli binaların tek tek tespit edil-
diğini belirterek “ Bugün itibariyle 1310
bina kentsel dönüşüm sürecinden yarar-
landı.“ dedi. Kılıçdaroğlu hayat kurtarmak
için olağanüstü çaba harcayan Başkan
Hançerli ve ekibine teşekkür etti.

İncelemelere riskli yapıların en yoğun
olduğu Reşitpaşa Caddesi’nden başlayan
Kılıçdaroğlu, Hançerli’nin “Hayat Kur-
tarma Hakareti” adıyla başlattığı kenti da-
yanıklı hale getirme çalışmaları hakkında

bilgi aldı. Ziyarete CHP İstanbul İl Baş-
kanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul
Milletvekili Turan Aydoğan, CHP İstanbul
Milletvekili Ali Şeker ve çeşitli partilerin
ilçe başkanları da eşlik etti. İncelemeler sı-
rasında esnaf ve vatandaşlarla da sohbet
eden Kılıçdaroğlu, bir kepçe operatörünün
“ Binalar çok eski, dokunur dokunmaz yı-
kılıyor” demesi üzerine çok duygulandığını
söyledi.

Yıkılan ve yeniden yapılan binaları ye-
rinde inceleyen heyet, incelemelerin ardın-
dan Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki
programa katıldı. Programın açılış konuş-
masını yapan Başkan Hançerli şöyle ko-
nuştu:  “Deprem deyince akla ilk Avcılar

gelirdi. Dünyanın herhangi bir yerinde
deprem olsa Avcılar'daki hemşehrilerim
dertlenirdi.  Aradan 20 yıl geçmesine rağ-
men Avcılarımızda çok ciddi şeyler yapıl-
madı. Ülkemizde deprem sonrası
çalışmalarda çok yol kat edildi. Fakat dep-
rem olduktan sonra arama kurtarma çalış-
malarının ne kadar zor olduğunu hep
birlikte gördük. Dolayısıyla göreve gelir
gelmez bu yönde çalışmalara başladık.
Bugün itibariyle 1310 bina kentsel dönü-
şüm sürecinden yararlandı. Büyük bir ba-
şarı elde ettik. Bu süreçte İBB Başkanımız
Sayın Ekrem İmamoğlu'nun her daim ya-
nımızda olması çalışmalarımıza çok büyük
katkı sağladı.”

Başkan Mesut Üner Çatalca’yı Hizmetle
Buluşturmaya Devam Ediyor

ŞUBAT AYINDA BİN 182 ESENYURTLU
EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANDI
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ESENYURT BELEDİYESİ ŞUBAT AYINDA DA YARDIMLARINI SÜRDÜRDÜ
Esenyurt Belediyesi, Şubat ayında da tüm birimleri ile Esenyurtlulara hizmetlerini sürdürdü. 5 bin 428 aileye Gıda Kolisi, 11
bin 971 adet 10 kilogramlık patates yardımında bulunan ekipler, 7 bin 812 kişiye de günlük yemek ve kahvaltı desteği sağladı. 

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bin
439 kişiye Hasta Nakil, 722 kişiye Hasta Nakil
Ambulans ve bin 182 kişiye Evde Sağlık

hizmeti verildi. Özel Eğitim Merkezi de 113 vatan-
daşa 283 seans Dil ve Konuşma ile Oyun Terapisi,
Bireysel Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti
verdi.

İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM ES-
BİM’LE GELDİ

İş arayanlar ile
işveren firmaları
buluşturarak
vatandaşların isti-
hdam edilmesini
sağlayan Esenyurt
Belediyesi İstihdam
Merkezi (ESBİM), Şubat
ayı içerisinde 758 kişinin işe
yerleştirilmesini sağladı.

İLÇEDE 22 BİN 500 TON MAMA DAĞITIMI YAPILDI
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulu-

nan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Özellikle,
sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları

çalışmalarını artıran ekipler, sokak hayvanları için
ilçede 22 bin 500 ton mama dağıtımı yaptı. Bin 38
hayvanın tedavisini yapan ekipler, 114 hayvanın da
aşılamasını yaptı. Öte yandan, ilçedeki meydanlar,
Covid-19 vakalarının bulunduğu 539 binanın girişi,
83 cami, 5 cemevi ve ilçe genelinde tüm kamu ku-

rumlarını da dezenfekte etti.

10 BİN 884 METREKARE
PARKE DÖŞENDİ

Yol ve kaldırım-
ları yenileyerek
vatandaşların
daha rahat bir
ulaşım sağlaması

için çalışmalarını
sürdüren Fen İşleri

Müdürlüğü ekipleri, ilçe
genelinde 10 bin 884 me-

trekare parke yol ve tamiratı yaptı.
Daha yeşil bir Esenyurt için çalışan Park ve
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde 660
ağaç dikti. 2 bin 738 çiçek ve bin 189 çalı dikimi de
yapan ekipler, Esenyurt’u güzelleştirmeye devam
ediyor.

Engel Tanımayan Başkan Mesut Üner Açtığı
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin

Tanıtımını Özel Kardeşlerimiz ile Yaptı
Çatalca’da bugüne kadar görülmemiş hizmetlere imza

atarak ilçeyi yeni birçok vizyon proje ve hizmetlerle buluşturan
Başkan Mesut Üner hayata geçirdiği belediyeye ait Özel Eği-
tim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin tanıtım toplantısını deza-
vantajlı kardeşlerimiz ve aileleri ile bir araya gelerek yaptı.

Nazım Özbay Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım ve
istişare toplantısında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merke-
zi’nde görev alan konusunun uzmanı Eğitmenler, Fizyotera-
pistler ve Psikologlar da hazır bulundu.

Başkan Mesut Üner’in öğrenciler ve aileleri ile tek tek ilgi-
lendiği toplantı Özel Çatalca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezi tanıtım videosunun hep birlikte izlenmesi ile başladı.

Toplam 3312 m² kullanım alanına ve 3184 m² bahçeye
sahip merkezde, Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim
Programı, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim
Programı, Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı
ve Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı olmak
üzere 4 eğitim programı uygulanacak.

Özel Çatalca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde;
Eğitmenler tarafından Bireysel ve Grup Eğitimlerinin verile-
ceği, 3 adet Bireysel Sınıf, 3 adet Grup Eğitimi Sınıfı ve 1 Adet
2 öğrenci kapasiteli Fizyoterapi Sınıfı yer alırken aynı zamanda
hem öğrenci hem de velilere yönelik Psikolojik Destek Aile
Eğitimi Programı da verilecek. Kapsamlı programların uygu-
landığı merkezde; Özel Eğitim Alanı Öğretmenleri, Fizyotera-
pistler, Psikolog ve Usta Öğreticiler tarafından velilerin ihtiyaç
duyarak talep ettiği Dil Konuşma Terapileri ve Beden Eğit-
meni eşliğinde spor programı da yer alacak.

“Hayatı paylaşmak için hiçbir engel yok” diyen ve Ça-

talca’yı kapsamlı bir rehabilitasyon merkezi ile buluşturan Baş-
kan Mesut Üner, toplantıda öğrenci ve velilere bir müjde daha
verdi. Özel Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri için ilçenin her
mahallesinden ücretsiz servis tahsis edileceğini söyleyen Baş-
kan Mesut Üner’in sözleri engel tanımayan bireylerimiz ve ai-
lelerinde büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşılık buldu.
Tanıtım videosu katılımcılar tarafından büyük bir memnuniyet
ile izlendikten sonra Rehabilitasyon Merkezi’nin konusunun
uzmanı kadrosu; çalışma projeleri ve stratejileri ile ilgili bilgi
paylaşımında bulunarak, katılımcı velilerden gelen öneri, görüş
ve fikirleri dinlediler. Katılımcı aileler tarafından büyük bir
memnuniyet ile takip edilen toplantı Başkan Mesut Üner’in
kapanış konuşması ile son buldu. 

Başkan Mesut Üner yaptığı konuşmada; ‘’Bugün burada
benim için de çok önemli ve kıymetli bir hizmetimiz için bir
araya geldik. Toplantımıza katılım sağlayan değerli kardeşleri-
mize ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Bizler, insan odaklı
hizmet anlayışımız ile ilçemizde çalışmalar yapıyor yine bu
amaç doğrultusunda ilçemizin ihtiyacı olan yatırımları yapıyo-
ruz. Engel tanımayan kardeşlerimize ne yapsak, yeterli olmaz.
Bu düşünce bizim her zaman çalışmalarımıza yön vermiştir.
Çalışmalarımızın sonucu olarak sizlerin hizmetine, modern
ekip ve ekipmanlarımız ile birlikte Rehabilitasyon Merkezi-
mizi sunmuş bulunuyoruz.  Rehabilitasyon Merkezimizi sizler
ile birlikte yöneteceğiz. Bu anlamda fikirleriniz bizler için de-
ğerli. Çok verimli bir toplantı oldu. Şunu çok iyi bilin ki, Çatal-
ca’mızda bu zorlu hayat yolculuğunda asla yalnız
yürümeyeceksiniz. Özel Çatalca Özel Eğitim ve Rehabilitas-
yon Merkezi’miz ilçemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Büyükçekmece, 9 kez üst
üste “12 Yıldız Şehir” ödülü

alan tek belediye oldu
AVRUPA Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi’ne üye 47 ülkeden yüzlerce yerel ve bölge-
sel partner arasından “12 Yıldız Şehir” (Yerel
Demokrasi Haftası Partneri) unvanına layık
görülen Büyükçekmece Belediyesi, 9 kez üst üste
bu unvanı alan Türkiye’deki ilk ve tek belediye
oldu.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi’nin, Avrupa
Yerel Demokrasi Haftası kap-
samında düzenlediği “Yerel
Demokrasi : Güven İnşa
Etmek” temalı etkinliklere
47 üye ülkeden 250’den
fazla yerel ve bölgesel
yönetim katıldı. Bu
süreçte yerel demokrasi,
katılımcılık, vatandaş ile
diyalog, insan haklarına
saygıyı arttırmak
amacıyla kamuya açık
etkinlikler düzenledi.
Yerel Demokrasi Haftası
kapsamında fark yaratan
projeler ortaya koyan
Büyükçekmece Belediyesi,
9’uncu kez “12 Yıldız Şehir” un-
vanını alarak büyük bir başarıya

imza attı.
Coronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl

çevrimiçi gerçekleştirilen ödül töreninde
Büyükçekmece Belediyesi’ne ödülü takdim edildi.  

Başarının gerçek sahibinin Büyükçekmece ailesi
olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı

Dr. Hasan Akgün şu açıklamayı yaptı;
“Türkiye’de 9 kez üst üste “Avrupa 12

Yıldız Şehir” (Yerel Demokrasi
Haftası Partneri) unvanı almaya

hak kazanan tek belediyenin
Büyükçekmece Belediyesi

olması bizleri heyecan-
landırdı ve gururlandırdı.
2012 yılından bu yana
yerel demokrasinin
gelişmesi, katılımcılık
kültürünün yaygınlaş-
ması için “Avrupa
Yerel Demokrasi Haf-
tası”na destek veriy-
oruz. 2020 yılının teması

olan “Yerel Demokrasi :
Güven İnşa Etmek”

konusunda düzen-
lendiğimiz etkinlikler ve tüm

faaliyetlerde edindiğimiz misyon
ile destek verdik.”
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Akgün: Bütün 
işgaller kaldırılacak!
A K Parti Meclis Üyesi Zerrin Çağlar, Büyükçekmece

Sahili'nde devam eden çalışmalarla ilgili Meclis'e soru öner-
gesi verdi. Bu önergeye tepki gösteren ve çok sinirlenen

Başkan Akgün, Zerrin Çağlar'ın sahilde dükkanı olduğunu ve onu
kurtarmaya çalıştığını söyledi. Akgün, Zerrin Çağlara sert çıkarak “Siz
orada 16 milyon İstanbullu’nun ve Büyükçekmece halkının hakkı olan
yürüyüş yolunu işgal ederek, siyasi imtiyazla yolun ortasına dükkan
yapmışsınız, yıkılacak. Kendi çıkar ve menfaatlerinizi bu meclise, bu-
raya taşıyamazsınız.” Sahilde bütün işgaller kaldırılacak! dedi.         

Büyükçekmece’ye 9’uncu kez “Avrupa 12 Yıldız” ödülü 
Büyükçekmece Belediyesi Mart ayı meclis toplantısını

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında
gerçekleştirildi. Gündem maddelerine
geçilmeden önce Meclisi bilgilendiren
Başkan Akgün, Büyükçekmece
Belediyesi’ne verilen 2 önemli ödülün
gerçek sahiplerinin Büyükçekmece
Ailesi olduğunu söyledi.

Büyükçekmece’ye “İdeal Kent”
ödülü

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölge-
sel Yönetimler Kongresi’nin, Avrupa
Yerel Demokrasi Haftası kapsamında
verilen “Avrupa 12 Yıldız Ödülü”nü 9 kez
üst üste almaya hak kazanan ilk ve tek
belediyenin Büyükçekmece Belediyesi olduğunun
altını çizen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “9’uncu
kez üst üste Avrupa 12 Yıldız Ödülü’nü aldık. Bunun için yerel
demokrasi adına mücadele eden belediye meclisine, çalışan
arkadaşlarıma, özellikle kültür, sanat ve eğitimde aktif olan
arkadaşlarıma şahsım, meclisimiz ve Büyükçekmece halkımız adına
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi’ne UNESCO tarafından verilen “İdeal
Kent Ödülü” nün önemli bir ödül olduğunu kaydeden Başkan Akgün;
“Akıllı Kent Bilgi Otomasyonu” adlı projemizle aldığımız bu ödül hem
halkımız hem de esnafımıza büyük kolaylık sağlamaktadır” ifadesini
kullandı. 

“Tarihe geçmiş çok kıymetli bir abi ve siyasetçiydi” 
Gara şehitleri için belediye meclisini saygı duruşu ve İstiklal Marşı

okumaya davet eden Başkan Dr. Hasan Akgün, geçtiğimiz günlerde
yaşamını yitiren Büyükşehir geçmiş dönem Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ın vefatından duyduğu üzüntüyü belirterek; “Çok önemli bir
değer Kadir Topbaş abimizi kaybettik. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin 3 defa üst üste belediye başkanlığı seçimini alıp o
koltuğa oturarak tarihe geçmiş çok kıymetli bir abi ve siyasetçiydi.
Kadir abiye şahsım, meclisimiz ve Büyükçekmece ailemiz adına yüce
Allahtan rahmet ailesine, sevenlerine ve belediye camiasına başsağlığı
diliyorum” dedi.

Emre Saltık unutulmadı 
4 yıl önce 11 Mart’ta hayatını kaybeden CHP Meclis Üyesi ve

Türk Halk Müziği sanatçısı Emre Saltık ve yine görevinde başın-
dayken yaşamını yitiren meclis üyesi Recep Alpaslan’ın da anıldığı
meclis toplantısında söz alan CHP Grup Başkan Vekili Coşkun Tanış,

Ak Parti Grup Başkan Vekili Okan Gülkoku ve partileri adına MHP
İdris Doğan, İYİ Parti Özkalp Beyaz, Gelecek Partisi Habibe
Çiftçioğlu Başer, Mart ayı içinde gerçekleşecek 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 14 Mart Tıp Bayramı gibi
önemli gün ve kutlamalara yönelik görüşlerini dile getirdiler.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara
bağlandı. 

“Bütün işgaller kaldırılacak”
Başkan Akgün, Meclis Üyesi Çağlar’a, sert sözlerle ve yüksek sesle

çıkışarak,  “Siyasi bağlantılarla burayı yıllardır işgal ettiniz, şimdi de biz
halkın hakkı olan bu alanı yeniden düzenliyoruz. Sizin

işgal ettiğiniz balıkçı dükkanı dahil bütün işgaller
bu hafta kaldırılacak. Siz şimdi kendi çıkar ve

menfaatlerinizi bu meclise buraya taşıya-
mazsınız. Senin derdin belli, karnının

sancısını biliyoruz! Büyükçekmece
Sahili 16 milyon İstanbullu'nundur.
Sizin işgal ettiğiniz dükkan dahil
bütün işgaller kaldırılacak.” dedi. 

“Maaşlar tıkır tıkır ödeniyor”
AK Parti meclis üyesi Zerrin

Çağlar ise önergeyi verirken kendi
dükkanını düşünmediğini, tüm es-

naflar adına konuyu gündeme taşıdığını
ileri sürdü. Mecliste sık sık Başkan Akgün ve

meclis üyesi Çağlar arasında sert tartışmalar
yaşanırken, AK Parti Meclis Üyesi Sami Sertadım ise

Başkan Akgün'ü, Çağlar'a karşı orantısız güç kullanmak eleştirisinde
bulundu. 

Öte yandan Çağlar’ın sosyal medya hesabından paylaşımda bulun-
duğu diğer bir eleştirisi, belediye çalışanlarına aylardır maaş ödemiyor
iddasına ise belediyenin mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı
Ömer Kazancı meclise açıklamada bulundu. Kazancı, “Asla böyle bir
şey yoktur. Belediye personelimizin maaşı tıkır tıkır ödeniyor. Keşke
meclis üyemiz sosyal medyada bu iddalarını paylaşmak yerine bize sor-
saydı. Biz tüm meclis üyelerimize her konuda olduğu gibi bu konuyla
alakalı da kendisine bilgi verirdik.” dedi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısı alışık ol-
madığı gergin ve çok hararetli tartışmalar eşliğinde son buldu.

BAŞKAN BOZKURT KADIN MECLİS ÜYELERİNİN
EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI
ESENYURT Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Mart ayı meclis toplantısının birinci birleşiminde kadın
meclis üyelerinin ve meclisteki kadın personellerin 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Top-
lantıda konuşma yapan Başkan Bozkurt, “Kadınlar ya-
şamın kaynağıdır. Gelin, Nisan ayı meclisinde Cinsiyet
Eşitliği Komisyonu kuralım ve kadınların yaşadığı so-
runları araştırıp onlara yardımcı olmaya çalışalım”
dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’un başkanlığında yapılan toplantıda, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü unutulmadı. Başkan
Bozkurt, kadın meclis üyelerinin ve mecliste bulunan
belediye personellerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü’nü kutlayarak, onlara çiçek ve çeşitli hediye-
ler verdi. Mecliste yaptığı konuşmada, kadınların
hayatın kaynağı olduğunu söyleyen Başkan Bozkurt,
“Onları, sadece cinsiyet açısından farklı bir insan ola-
rak değerlendiremeyiz. Böyle bir yaklaşım, bugün ka-
dınların yaşadığı sorunların büyük bir bölümünü
oluşturmuştur. Kadınlar tam da hayatın merkezindedir

ve öyle olmalıdır. Hatta erkeklerin bir adım daha
önündedir. Kadınların, yaşam içerisinde kendilerini
keşfetmeye, güçlendirmeye, birlikte olmaya, erkeklerle
beraber bu yaşamda eşit yaşama hakkına sahip olduk-
larını göstermeye, anlamaya hakları vardır” diye ko-
nuştu.

Mecliste, kadınların sorunlarının ele alınacağı Cin-
siyet Eşitliği Komisyonu kurulmasını teklif eden Baş-
kan Bozkurt şöyle devam etti: “Haddimize değil ama
kadınların en az bizim kadar yaşama hakkı olduğunu
buradan bir erkek olarak beyan etmek istiyorum. İyi ki
varlar. Teşekkür ediyorum varlıkları ve bize kattıkları
için. Eğer sizler de uygun görürseniz Nisan ayındaki
mecliste Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kuralım. Sadece
meclise gelen gündemleri değerlendirmek için değil,
yaşamın diğer alanında kadınların yaşadığı sorunları
araştırıp, inceleyip bizim yapabileceğimiz önerileri
meclise getirmeleri için bir teklifte bulunayım. Bence
bu son derece önemli. Yüce meclis böyle bir teklifi
kabul eder ve bu konuda karar verirse kadınlar adına
son derece önemli bir aşama sağlanmış olur.”

KÜÇÜKÇEKMECE’DE YEŞİL ALAN VE
PARKLARIN SAYISI ARTIYOR

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, peyzaj ve yeşil alan
çalışmalarıyla kentin çehresini yenilemeye ve güzelleş-
tirmeye devam ediyor.  Daha yaşanabilir ve yeşil bir
Küçükçekmece hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kü-
çükçekmece Belediyesi 2 yıla yakın bir sürede toplam
alanı 14.531,2 m2 olan 6 adet parkı tamamlayarak hal-
kın kullanıma açtı. İlçe genelinde 1396 adet Ihlamur,
Hatmi, Ligustrum, Sığla ve Akçaağaç türü toprakla bu-
luşturulurken, 1.209.357 adet mevsimlik çiçeğin de
ekimi gerçekleştirildi.

Yeşili bol bir Küçükçekmece için çalıştıklarını
ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, “ Gelecek nesillere bize bırakılandan daha temiz
ve daha yeşil bir dünya bırakmak miras değil, borcu-
muzdur. Tüm yeşil alanları tertemiz ve nitelikli peyzaja
sahip yaşam ortamlarına dönüştürerek Küçükçekme-
celilerin ailece vakit geçirebileceği mekanlar oluştur-
maya ve yeşile yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye
konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü, 2019 Mart-2020 Aralık ayı sonuna kadar ilçe-

deki mevcut 15 adet parkın gerekli bakım ve onarım
çalışmalarını tamamlayarak yıpranmış ve fonksiyonları
eskimiş mevcut oyun alanlarını modern kent mobilya-
larıyla yeniledi. İlçede 7.631 m2 olan 3 adet parkın ya-
pımı devam ederken, 3 adet köpek dostu pati parkta
yoğun talep üzerine uygun görülen alanlarda, köpek-
lere özel tasarlanarak kullanıma açıldı.

Ekipler, toplam  alanı 9.330,4  m2 olan farklı nok-
talarda bulunan yeşil alanlardan 7.892,9 m2 mevcut
yeşil alanı revize ederek,  1.437,5 m2 boş alanı yeşil alan
olarak düzenledi.

2019 yılından günümüze kadar budama için uygun
olan kasım –mart ayları arasında, teknik ekiplerce
uygun görülen park, yeşil alan, sokak ve caddelerde,
toplam 116 bin 828 adet ağaç budaması gerçekleşti-
rildi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçeye kazan-
dırılan Fatih,İnönü, İstasyon ve Halkalı merkez mahal-
lelerinde hizmete açılan 4 adet kreşe, çocukların
zaman geçirebilecekleri oyun alanları,hobi bahçeleri ve
açık alanda ders yapabilecekleri alanlar kazandırıldı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısı alışık
olmadığı gergin ve çok hararetli tartışmalara sahne oldu!

Mart ayı meclisine
Çağlar - Akgün 

gerginliği damga vurdu

İçme suyu havzasında yapılan kaçak yapılar yıkıldı
İstanbul’un en önemli içme suyu

kaynaklarından olan Büyükçekmece
Gölü mutlaka koruma havzasında
yapılan kaçak yapılar tek tek yıkıldı.

Mutlak koruma havzasında kaçak
yapılaşmaya izin vermeyen Büyükçek-
mece Belediyesi, kaçak yapıldığı tespit
edilen 12 yapıyı daha zabıta ekip-
lerinin gözetiminde yıktı.

Büyükçekmece ilçesi, Kararağaç
mahallesi Eskice mevkiinde imarsız ve
kaçak inşa edilen 12 yapıyı tespit eden
Büyükçekmece Belediyesi, yapı sahip-
lerine yaptığı tebligatın ardından
zabıta müdürlüğü ekipleri gözeti-

minde yıkım işlemini gerçekleştirdi.
İstanbul’un hayat damarlarından olan
Büyükçekmece Gölü çevresinde içme
suyu kaynaklarını korumak için mü-

cadele veren Büyükçekmece
Belediyesi, 2018 yılında ve 2019 yerel
seçimleri öncesinde “İmar Affı” yasası
suiistimal edilerek kaçak olarak
yapılan 52 yapıyı yıkmıştı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün,  geçmişte olduğu
gibi bundan sonrada Büyükçekmece
sınırları içerisinde kaçak yapılaşmaya
müsaade edilmeyeceğini belirterek;
“İstanbul’un en önemli içme suyu
toplama havzasını korumakta karar-
lıyız. Bugüne kadar göstermiş olduğu-
muz kararlılığı aynı şekilde
sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.
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ESENYURT’A IHLAMUR VE 
AKASYA AĞAÇLARI DİKİLDİ

Esenyurt Belediyesi, betonla anılan ilçeyi
yeşil bir görünüme kavuşturmak için cadde ve
sokakları ağaçlandırmaya devam ediyor.
Ekipler, Piri Reis Mahallesi’nde 85 adet ıhla-
mur ve akasya ağacı dikti.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü betonla anılan ilçeyi yeşil bir
görünüme kavuşturmak
için çalışmalarına devam
ediyor. Ekipler, Piri Reis
Mahallesi 1328. Sokak’a
85 adet ıhlamur ve akasya
ağacı dikti. Beton blok-
ların arasında kalan Es-
enyurtlulara nefes
aldırmak için yapılan
çalışmalar devam edecek.  

Bölgenin, ağaçlandır-
maya muhtaç yerlerden
biri olduğunu ifade eden

Orman Mühendisi Süleyman Beyez, “Piri Reis
Mahallesi’nde dün 45, bugün de 40 ağaç
dikimi yaptık. Görevimiz, Esenyurt’un cad-
delerini ve sokaklarını yeşillendirmek. Hem
vatandaşların talebi doğrultusunda hem de
bizim tespit ettiğimiz yerlerde ağaçlandırma
çalışması yapıyoruz” diye konuştu.

HALK GÜNÜ TOPLANTISI’NDA İŞ
VE KENTSEL DÖNÜŞÜM TALEBİ

BEYLİKDÜZÜ Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, düzenli olarak gerçekleşen ve
geleneksel hale gelen Halk Günü Toplan-
tısı’nda ilçe halkıyla buluşmaya devam edi-
yor. Pandemi koşulları altında
gerçekleştirilen toplantılarda vatandaşlarla
tek tek görüşen Çalık,  ilçe sakinleri ile soh-
bet ederek sorunlarına çözüm yolu buluyor.
Yoğun ilgi gören toplantıda ağırlıklı olarak iş
talepleri yer alırken, Gürpınar Siteler Böl-
gesi Kentsel Dönüşüm süreci hakkında da
bilgi alan çok sayıda ilçe sakini, bir an önce
bölgede kentsel dönüşümün yapılması için
ayrıca talepte bulundu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından gele-
neksel hale gelen halkın talep, şikâyet ve teb-
riklerini doğrudan belediye başkanına ilettiği
“Halk Günü Toplantıları” devam ediyor.
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Mer-
kezi Trakya Salonu’nda pandemi koşulla-
rına uygun gerçekleşen
toplantıda  Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, kendisiyle görüşme
talebinde bulunan vatandaşlarla bir araya
geldi. Yoğun ilgi gören toplantıda başkan
yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdür-
lerinden oluşan çözüm masaları kurularak
vatandaşların taleplerine hızlı ve yerinde çö-
zümler bulundu. Pandemiden kaynaklı işsiz-
lik ve iş talepleri toplantının ana gündem
maddesini oluştururken Gürpınar Siteler

Bölgesi Kentsel Dönüşüm süreci hakkında
da bilgi alan çok sayıda ilçe sakini oldu. Va-
tandaşlar bir an önce bölgede kentsel dönü-
şümün başlaması için ayrıca talepte
bulundu. 13 Blok 416 dairenin yer aldığı ada
da bulunan bina sakinleri müteahhitlerin
kendileri ile yapılan görüşme taleplerini bina
sakinleri olarak kabul etmediklerini belirte-
rek, Belediye ve KİPTAŞ garantisi altında
binalarında kentsel dönüşüm yapılmasını
bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazır ol-
duklarını ifade ettiler. 

7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşı
ağırlayan Başkan Mehmet Murat Çalık'ın
konukları arasında genç girişimcilerde yer
aldı. Başkan Çalık ile görüşme fırsatı
bulan 16 yaşındaki Su Kuta, Beylikdüzü Be-
lediyesi Smart Fikir Atölyesi ve Gençlik
Merkezi’nin faaliyetleri ve hizmetleri hak-
kında duyduğu heyecanı belirterek “Bugün
burada olduğum için çok mutluyum. Başka-
nımızdan Smart Fikir Atölyesi hakkında bil-
gilendirmeler aldım. Projeyi  ilk
duyduğumda çok heyecanlandım ve tüm
sosyal medya araçlarından süreci  takip
ettim. Bu konuda bizim yaş grubunda olan
gençlere maalesef hiç bir fırsat tanınmıyor.
Fakat  Smart Fikir Atölyesi ve Gençlik Mer-
kezi'nin bizlere bu fırsatı tanıyacak olması
umut verici ve heyecanlı olacak.” şeklinde
konuştu.

Deva Partisi'nden esnaf ziyareti
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Büyükçekmece ilçe yöneticileri çarşı esnafını ziyaret
ederek kendilerini tanıttılar ve partilerinin hedeflerini anlatarak esnafın görüşlerini dinlediler.
İLK defa çarşı esnafıyla pandemi
tedbirleri kapsamında buluşan
DEVA Partisi Büyükçekmece İlçe
Başkanı Dr. Ekrem Yılmaz’a, parti-
nin ilçe kurucu yöneticileri arasında
yeralan eski Büyükçekmece belediye
başkan yardımcılarından ve meclis
üyelerinden Coşkun Kaynak ile Bü-
yükçekmece eski Cumhuriyet mahal-
lesi muhtarı İhsan Alev’in yanısıra
partinin kurucu yöneticileri eşlik etti-
ler.

“Aynı dert!”
Ziyaret sonrası gazetemize değer-

lendirmede bulunan DEVA Partisi
Büyükçekmece İlçe Başkanı Dr.
Ekrem Yılmaz, bu bizim ilk esnaf zi-
yaretimiz ama müthiş bir teveccüh ile
karşılaştık. DEVA Partisi’ne gösteri-
len ve her geçen gün artan ilginin
kendilerini çok mutlu ettiğini belirte-
rek, Esnaf ziyaretlerinde Sayın Genel
Başkanımız Ali Babacan'ın selamla-
rını ilettik ve dertlerini dinledik. Tüm

çarşı esnafının derdi aynı geçim sıkın-
tısı, Bunun çözümü içinde Gördük ki
halkımızdan genel başkanımız Ali
Babacan’a özellikle ekonomi yönün-
den çok ciddi ümitleri var, herkes

ekonominin Ali Babacan ile düzele-
ceğini düşünüyor. Zaten Türkiye’nin
iki önemli gündemi var birisi adalet
ikincisi de ekonomi Ali Babacan ve
Deva Partisi’de bunları getirmek için
yola çıktı dedi.

Başkan Yılmaz, Bizim parti ola-
rak her kesimden halkımızla buluş-
mamız devam edecek, Nisan ayı
sonuna kadar tüm ilçe kongrelerimizi
tamamlamayı hedefliyoruz, kongrele-
rimiz sonrasında ise daha geniş katı-
lımlı programlar gerçekleştireceğiz.
Tüm çarşı Esnafımıza gösterdikleri
samimi ilgilerinden ve desteklerinden
dolayı teşekkür ederiz, inşallah ay-
dınlık yarınlara hep beraber ulaşaca-
ğız diye konuştu.

Bu arada ilçede çeşitli STK ve ku-
rumlara ziyaretlerini sürdüren
DEVA Partisi yöneticileri bu kap-
samda Büyükçekmece belediye Baş-
kanı DR. Hasan Akgün’ü
makamında ziyaret etti.

Dezavantajlı izcilerden
“Atatürk ve İzcilik” sergisi
BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi,
Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü
Atatürk ve İzcilik konu bir sergi
açtı.  

Büyükçekmece Belediyesi
Gökkuşağı Dezavantajlı İzcilik
Kulübü ve Eğitim Merkezi’nde
eğitim gören Türkiye’nin ilk de-
zavantajlı izci kulübü üyeleri sos-
yal kültürel ve sanatsal alanda
ortaya koydukları eserlerle hay-
ranlık yaratıyor. Hobi bahçelerine
kendi elleriyle ürettikleri sebze ve
meyveler ile aile ekonomilerine
de katkı sağlayan izcilerin Ata-
türk ve İzcilik konulu sergisi
büyük ilgi görüyor.  

Belediye Başkan Yardımcısı
Adem Yazır ve Belediye Başkan
Danışmanı Reşit Oral ile birlikte
hobi bahçesinde meyve ve sebze
ekimi yapan izciler daha sonra
sergi açılışını gerçekleştirdi. 

Büyükçekmece Belediye

Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü
temsilen açılış konuşması yapan
Belediye Başkan Yardımcısı
Adem Yazır, “Dezavantajlı izcile-
rimizle bu güzel günde bir araya
gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Organik sebze ve meyvelerin eki-
mini gerçekleştirdik. İzcilerimiz
kendi mahsullerini ekip yemenin
sevincini yaşıyor. Atatürk ve İzci-
lik Sergisi de çok anlamlı ve güzel
fotoğraflara ev sahipliği yapmış.
Sergide yer alan Ulu Önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün izci-
lerle olan fotoğrafları dikkat çeki-
yor. Emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum” ifadesini kul-
landı. 

Gökkuşağı Dezavantajlı İzci-
lik Kulübü Lideri Bedriye Yılmaz
da kendilerine sağladığı imkanlar
ve destekleri için Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün’e teşek-
kür etti.

ESENYURT ZABITASINDAN KONTROLLÜ

NORMALLEŞME DENETİMİ
ESENYURT Belediyesi zabıta
ekipleri, Mart ayı itibarıyla baş-
layan ‘Kontrollü Normalleşme’
sürecinde, ilçedeki kafe ve res-
toran gibi işletmeleri Koronavi-
rüs önlemleri kapsamında
denetledi.

İçişleri Bakan-
lığı, Koronavirüs
ile mücadelede
kontrollü nor-
malleşme sü-
reci
kapsamında,
kafe ve restoran
gibi yeme içme
mekânlarının 07.00-
19.00 saatleri arasında yüzde
elli kapasiteyle faaliyet göstere-
bileceğine ilişkin genelge yayım-
ladı. Esenyurt Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri, kontrollü
normalleşme süreci ile birlikte
yeniden faaliyetlerine başlayan
işletmeleri Koronavirüs önlem-
leri konusunda denetledi. İş-
letme kapasitesi, sosyal
mesafeyi koruma, hijyen, maske
ve el dezenfektanı kullanımı
gibi konularda işletmeleri de-
netleyen ekipler, ‘14 Kural’ afiş-
leri gibi gerekli önlemlerin
alınıp alınmadığını da kontrol
etti. Esenyurt’ta işletmelerin,
genel olarak gerekli önlemlere

uydukları görüldü. Koronavirüs
kapsamında gerekli tedbirleri
alan işletmelere teşekkür eden
ekipler, kurallara uymayan ve
eksiklikleri bulunan işletmelere
ise uyarılarda bulundu.

İlçe genelinde de-
netimlere aralıksız

devam ettiklerini
söyleyen Esen-
yurt Belediyesi
Zabıta Mü-
dürlüğü Perso-
neli Canan

Çaylı, “Birim
olarak, işletmeleri-

mizin denetimlerini
gerçekleştiriyoruz. Öncelikle,

işletmelerde dikkat ettiğimiz
noktalardan bir tanesi; açılış ve
kapanış saatleri. Sabah 07.00 ile
akşam 19.00 arasında müşteri
kabul edebilecekler ve kapasite-
lerinin yüzde ellisini kullanabi-
lecekler. Bunun dışında
işletmelerde, maske ve hijyen,
ateş ölçümü gibi kurallara uyu-
lup uyulmadığına bakıyoruz.
Kurallara uymadıkları takdirde
de tutanak tutup, ilçe kayma-
kamlığımıza iletiyoruz. Önce
sağlık diyerek, denetimlerimizi
sıklıkla yapıyoruz. Vatandaşları-
mızın da aynı özeni gösterme-
sini bekliyoruz” dedi.
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KÜÇÜKÇEKMECE’DE
ATIK YAĞLAR 

DENETİM ALTINDA
DAHA yaşanabilir ve sağlıklı bir kent için çevre
koruma hizmetlerini sürdüren Küçükçekmece
Belediyesi, doğaya sayısız hasar veren kirlilik
kaynaklarından bitkisel atık yağları, evlerden
toplayarak geri kazanımını sağlıyor. Küçükçek-
mece Belediyesi,  2019 yılından günümüze
156.238 kg atık yağı toplayıp geri dönüştürerek,
hem doğaya hem de geleceğe önemli bir katkı
sağladı.

Çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşüme
aktif katılımı artırmak için faaliyetlerine devam
eden Küçükçekmece Belediyesi, 5 litre ve üz-
erindeki atık yağları gelen talepler üzerine
vatandaşların evlerinden alarak, biyodizel üre-
tim tesislerine götürüyor. Toplanan atık yağlar
biyodizel üretiminde kullanılarak geri
kazandırılıyor.

Atık yağların zararları saymakla bitmiyor
Bitkisel atık yağlar, lavaboya döküldüğünde

yer altı sularını kirleterek denizlere, göllere
ulaşarak balıkların, kuşların ve diğer canlı var-
lıkların ölümüne sebep oluyor. Zararları say-
makla bitmeyen kullanılmış yağlar, lavaboya
döküldüğü zaman kanalizasyon borusu içindeki
atıkların yapışmasına ve zamanla borunun
daralmasına neden oluyor.

5 litre ve üzerindeki yağlar için 
talep oluşturabilirsiniz

Atık yağları geri
dönüşüm olarak
değerlendirmek
isteyen Küçükçekme-
celiler, 5 litre ve üz-
erinde biriktirdikleri
yağları Küçükçekmece
Belediyesi’nin 444 4
360 numaralı çağrı
merkezini arayarak,
Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü’ne
verdikleri açık adresle
kayıt oluşturabilirler.

YAŞAM VADİSİ DENİZLE 
BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR
1 MİLYON 200 BİN metrekarelik alanıyla
Beylikdüzü’nden tüm İstanbul’a nefes olan
Yaşam Vadisi projesinin denizle buluşma-
sında sona yaklaşıldı. Beylikdüzü Belediyesi
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan ortaklaşa yürütülen çalışmalarla 3.
etabı tamamlanan projenin 4. ve 5. etap ça-
lışmaları ise İSKİ ile koordineli bir şekilde
devam ediyor. 2020 yılı sonu itibarıyla ta-
mamlanan ve hizmete sunulmadan önceki
son hazırlıkları yapılan 3. etapta, 82 bin
m²’lik çim ve bitkisel alanın yanı sıra 5 bin
200 metre yürüyüş yolu ve 4 bin metreye
yakın bisiklet yolu bulunuyor. Vadi içeri-
sinde çeşitli yaş gruplarına hitap eden tünel,
kaydıraklı oyun alanı, çim tepeli konsept
oyun alanı, duyusal gelişim oyun alanı
(sokak oyunları), lavanta bahçesi, Sivas
Kongre Meydanı, meydan/seyir terası, per-
goleli oturma alanları, soğuk piknik alanı,
wc, yansıma havuzu, aydınlatma meydanı,
bitki tüneli gibi konseptli yeşil alan tasarım-
ları ile görsel peyzaj alanları oluşturulurken,
çim amfiler ve oturma locaları ile de ilçe
halkının keyifle, günün yorgunluğunu ata-
cağı alanlar tasarlandı. 

Altyapı çalışmaları tamamlanan yakla-
şık 200 bin m²’lik alanıyla Vira Kavşağı ile
Marmara Caddesi arasında bulunan
Yaşam Vadisi 4. etapta ise yürüyüş yolları
ve peyzaj alanlarının çalışmaları hızla
devam ediyor. 4. etap boyunca kesintisiz yü-
rüyüş yolları ve 4 bin 400 m uzunluğundaki
bisiklet yolu yapımı için Ayazma Caddesi
altgeçit çalışması ile etaplar arası bağlantı

sağlanırken çalışma alanında İSKİ, güven-
liği arttırmak amacı ile dere çevresindeki
duvarları yükselterek çalışmalarını sürdürü-
yor. Soğuk piknik alanı, temalı çocuk oyun
alanları, amfiler, kaskatlı şelale, workout
alanı, temalı bahçeler, etkinlik alanları, en-
gelsiz oyun alanı, wc, yürüyüş yolları, bisik-
let yolları, spor alanları gibi konseptli peyzaj
tasarımları ile alanda ilçe halkının yeşilin

bin bir tonuyla buluşturacağı tasarımlar yer
alıyor. 

Toplamda 5 etaptan oluşan ve ilk etabı
2017 yılında Beylikdüzü’ne kazandırılan
Yaşam Vadisi’nin denizle buluşacağı 78 bin
metrekarelik son etapta ise dere ıslahı çalış-
maları devam ediyor. Okuma bahçesi, ko-
kulu bitkiler gösteri alanı, bisiklet
parkurları, ahşap pergole oturma alanları
ve bin m uzunluğundaki dere kenarında
bulunan yürüyüş yolları ile Beylikdüzü
D100 karayolundan Marmara Denize
kadar kesintisiz bir yeşil koridor tasarlanı-
yor. Yaşam Vadisi’nin Ağustos ayı içeri-
sinde denizle buluşacağını müjdeleyen ve
devam eden çalışmaları titizlikle yerinde in-
celeyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, “İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz çalış-
malarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah
Yaşam Vadisi’ni yaz ayı içerisinde denizle
buluşturmuş olacağız. 4. ve 5. etabımızın
imalatları da eş zamanlı olarak sürüyor. Bu
kent artık denize yüzünü dönecek ve biz va-
tandaşlarımızla birlikte denizle kucaklaşa-
cağız.” ifadelerini kullandı. 

Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen, 1 milyon 200 bin metrekarelik
alanıyla da Beylikdüzü’nden tüm İstanbul’a nefes olan Yaşam Vadisi projesinin denizle buluşmasında sona yaklaşıldı. 

ÇATALCA Belediye Meclisi’nin 2021 Yılı Mart
Ayı Toplantısının 1. Birleşimi 01.03.2021 Pazartesi
günü saat 11.00’de Başkan Mesut Üner Başkanlı-
ğında Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Mart ayı Meclis Toplantısı’nın ilçeye hayırlı ol-
masını dileyen Başkan Mesut Üner ardından
gündem dışı söz alan Meclis Üyeleri, Mart ayı içe-
risindeki özel gün ve haftalarla ilgili mesajlarını
iletti.Meclis Toplantısı gündem maddelerinin gö-
rüşülmesi ile devam etti.

1.       Gündem maddesi olan “Belediyemiz
Personel A.Ş.’nin temsil yetkisinin belirlenmesi ve
sermaye artırımı” ile ilgili Yazı İşleri Müdürlü-

ğü’nün teklifi oy birliği ile kabul edildi.
2.       Gündem maddesi “İstanbul Kalkınma

Ajansı 2021 yılı Girişimcilik Mali Destek Prog-
ramı ve 2021 yılı Çocuklar ve Gençler Mali Des-
tek Programı kapsamında, Çatalca Belediyesince
proje hazırlamaya, projelere ortak olmaya Bele-
diye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili Yazı İşleri
Müdürlüğü’nün teklifi oy birliği ile kabul edildi.

3.       Gündem maddesi “Belediyemiz hizmet-
lerinde kullanılmak üzere 2(iki) adet motosiklet
alımı” ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün teklifi oy
birliği ile kabul edildi.

4.       Gündem maddesi “İstanbul İl Sağlık

Müdürlüğü envanterinde bulunan 1 adet ambu-
lansın ayniyatı ile belediyemize hibe olarak veril-
mesi” ile ilgili Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün teklifi
oy birliği ile kabul edildi.

5.       Gündem maddesi “Belediyemiz Fen İş-
leri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetme-
liğinin güncellenmesi” ile ilgili teklifi oy birliği ile
kabul edildi.

6.       Gündem maddesi “1/1000 ölçekli Yalı-
köy Mahallesi Uygulama İmar Planının görüşül-
mesi” ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nün
teklifi oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale
edildi.

BAŞKAN VOLKAN YILMAZ: SİLİVRİ’Yİ HER TÜRLÜ
AFETE DİRENÇLİ HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ

Silivri Belediyesi ve AFAD işbirliği ile dü-
zenlenen etkinlik kapsamında Silivri Sahiline
getirilen deprem simülasyon TIR’ında vatan-
daşlara eğitim verildi. 7,2 şiddetindeki bir dep-
remi deneyimleyen vatandaşlar yoğun ilgi
gösterdi. Eğitim alanını ziyaret eden Başkan
Yılmaz, “Her türlü afete karşı dirençli bir kent
için çalışıyoruz.” dedi.

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kap-
samında Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı (AFAD) deprem simülasyon TIR’ı
Silivri’ye getirildi. Silivri Belediyesi ve İstanbul
AFAD İl Müdürlüğü işbirliğinde Atatürk
Meydanında düzenlenen etkinlikte, deprem
bilinci oluşturmak amacıyla vatandaşlara eği-
tim verildi. Deprem TIR’ında oluşturulan bir
oda içerisinde 7,2 şiddetindeki bir depremi de-
neyimleyen vatandaşlara afetlere karşı hazır
olmanın önemi hatırlatıldı. Silivri Belediyesi
Afet Koordinasyon Merkezi Arama Kur-
tarma (SAK) ekipleri tarafından ise deprem,
sel ve yangın gibi afetlerin öncesinde, sırasında
ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.
Alanda bulunan çocuklara deprem bilinci

oluşturan boyama kitabı, boya seti, kumbara
ve eğitici broşür dağıtımı yapıldı. AFAD dep-
rem simülasyon TIR’ı, 08-12 Mart tarihleri
arasında Silivri’ye tekrar gelerek deprem far-
kındalık eğitimlerine devam edecek.

Deprem simülasyon TIR’ı ve Afet Farkın-
dalık Parkuru eğitim alanını ziyaret eden Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, burada
vatandaşlarla görüşerek afetlere hazırlık ko-

nusundaki çalışmaları anlattı ve deprem ger-
çeğini hatırlattı. “Deprem haftasındayız. Dep-
rem İstanbul’un gerçeği ve Silivri ilçemiz
maalesef ki bu depremin en kırılgan olacağı
veya en fazla hissedileceği ilçelerden biri.”
diyen Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Bu
noktada biz Silivri Belediyesi olarak bir Afet
Koordinasyon Merkezi inşa ettik. Bu Afet
Koordinasyon Merkezimizde, İçişleri Bakanı-

mız Sayın Süleyman Soylu beyefendinin 2021
yılını Afet Eğitim Yılı ilan etmesi ile birlikte
biz her türlü doğa afetlerine dirençli bir kent
için eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz.
İşte o eğitim çalışmalarımızın bir parçasını da
arkamızda görüyorsunuz. AFAD’ımızla bir-
likte bir simülasyon TIR’ı, deprem sırasında
neler yapılması gerektiğinin eğitimini veriliyor.
Bu noktada ben şunu da ifade etmek istiyo-
rum; İzmir depreminde ilk defa şehir dışında
arama-kurtarma ekibi olarak görev yaptık ve
İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’dan da
bir teşekkür, takdir beraatı aldık. Hem Türki-
ye’de hem de dünyanın her yerinde oluşacak
doğa afetlerinde aksiyon alabilecek, oraya yar-
dım eli olarak ulaşacak bir Afet Koordinasyon
Merkezini de planlamış durumdayız. Biz şunu
söylüyoruz; depremin öncesi, sırası ve sonra-
sında yapılacakları esasında hem çocukları-
mıza hem yetişkinlerimize anlatmak
durumundayız. Ve Silivri’mizi, İstan-
bul’umuzu, Türkiye’mizi her türlü doğa afe-
tine de dirençli, hazırlıklı hale getirmek
durumundayız.”

Çatalca Belediyesi 2021 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşimi Gerçekleştirildi
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