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BAŞKAN BOZKURT: FAALİYET RAPORUMUZUN
TEMELİNİ, İNSANA YATIRIMLAR OLUŞTURDU

 Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının
ikinci birleşiminde, meclis üyelerine 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun sunumunu yapan Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, “ Pandemiye rağmen bütçeyi gerçekleştirme oranımız yüzde 94 oldu, bu büyük bir başarı.
Kimsenin, Esenyurtluların 1 kuruşunu boşa harcama
lüksü yok” dedi. Devamı 3’te

Büyükçekmece
Belediyesi’nin
Faaliyet Raporu
onaylandı
Büyükçekmece Belediyesi Nisan ayı meclisi Dr. Hasan Akgün’ün
başkanlığında gerçekleştirildi. Covid – 19 önlemleri kapsamında
2 oturum olarak gerçekleştirilen meclis toplantısında 2020 yılı
Faaliyet Raporu görüşülerek karara bağlandı. 4’te

BİR RAMAZAN’A
DAHA KAVUŞTUK

Fiyat: 5 TL

10 NİSAN 2021 CUMARTESİ

BAŞKAN MESUT ÜNER İLE
ÇATALCA’DA TARİHİ DÖNEM
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner şeffaf, tasarrufa dayalı ve kaynakları doğru kullanan belediyecilik
anlayışı ile belediyenin 8 milyon 547 bin 419 TL bütçe fazlası ile 2020 yılını tamamlamasını sağladı.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLAR ÖDENDİ

Tasarruf YapıldıBorçlar AzaltıldıBütçe Fazlası Verildi
BAŞKAN ÜNER’DEN VİZYON PROJELER
Vatandaşları bekledikleri, hayal ettikleri bir Çatalca’yla buluşturmak için yapılan çalışmalar ve
projeler hakkında bilgi veren Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner, Çatalca Kent Konseyi genel
kurulunda yaptığı konuşmada yeni vizyon projelerin müjdesini verdi. DEVAMI 5’TE

ÇALIK: BUGÜNE NEFES YARINA
UMUT OLMAYA DEVAM EDİYORUZ
ÇALIŞMALARINI ANLATTI

 Beylikdüzü Belediyesi
Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. oturumu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve
Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda pandemi koşulları
altında gerçekleşti. Toplantıda bir yılın özetini yapan
Başkan Mehmet Murat
Çalık, çalışmalarını da tek
tek anlattı. 5’te

TEK LİSTE İLE SEÇİME GİRİLDİ

 İstanbul Gazeteciler
Derneği olağan kongresinde
Mehmet Mert yeniden İGD
Başkanı seçilerek güven tazeledi.İGD Başkanı Mehmet

Mert'in konuşmasının ardından faaliyet raporu oy birliği
ile kabul edilirken divana sunulan tek liste ile seçimlere
gidildi. Devamı 6’da

8’de

Büyükçekmece’nin
camilerinde Ramazan
temizliği yapıldı

 Çatalca Belediyesi 2020 mali hizmet yılını bütçe fazlası vererek tamamladı. Tasarruf tedbirleriyle bir yandan ilçemizi birçok yatırımla buluşturan Başkan Mesut Üner, diğer taraftan
geçmiş dönemden kalan çok ciddi bir borcu ödeyerek azaltırken belediyemizin de 8 milyon 547 bin 419 TL bütçe fazlası
vermesini sağladı.

TASARRUF DÖNEMİ BAŞLADI

 Tasarruf tedbirleri alarak çalıştığını ifade
eden Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner,
“Temizlik İşlerine her ay 1 milyon fatura kesiliyordu. İlçemizin temizliğini kendimiz yapmaya başladık. 13 tane çöp kamyonu aldık.
Böylece giderimizi 140 bin liraya düşürdük. Aylık 850 bin TL Belediyemizin
bütçesinde kaldı.

SİLİVRİ BELEDiYESİ’NİN 2020
FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ
Silivri Belediye Meclisinin 2021 yılı
Nisan ayı meclisi belediye meclis
salonunda gerçekleşti. Düzenlenen
toplantıda, gündem maddeleri arasında 2020 yılı faaliyet raporu da
vardı. Devamı 3’te

İKİ KALEMDEN 12 MİLYON TASARRUF

 “Ortalama çöp ve araç kiralamalarından 1 milyon 200 bin TL gibi bir
miktar belediyemizde kalacak. Yıllık
12 milyon belediyemize bu iki kalemden kazanç sağlıyoruz.Ben iddia
ediyorum ki bizim kadar az bütçeyi
bu kadar iyi değerlendiren başka bir
belediye yoktur.” Devamı 5’te

ESENYURT
BELEDİYESİ
MART AYINDA
YARDIMLARINI
SÜRDÜRDÜ

HÜNERLİ ELLERE
EĞİTİMLERE BAŞLADI

 Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve
Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün ilçede
yaşayan kadınlara özel olarak ücretsiz
hayata geçirdiği Hünerli Eller Çarşısı,
yeni yerinde Atakent 4. Cadde, Menekşe Sosyal Tesisleri Parkı’nda hizmet
vermeye başladı. Devamı 8’de

Mart ayında da tüm birimleri ile Esenyurtlulara hizmetlerini sürdüren Esenyurt
Belediyesi, 4 bin 32 aileye Gıda Kolisi, 27 bin 142 aileye patates ve soğan yardımı, 7 bin 928 aileye de ‘Alışveriş kartı’, ‘Bebek Bezi ve Mama’ desteği sağladı.

4 BİN 32 GIDA KOLİSİ DAĞITILDI

Mehmet Mert yeniden
İGD başkanlığına seçildi

 Yardımlaşma, paylaşma, dayanışma ve
bereket ayı 11 Ayın Sultanı Ramazan 13
Nisan Salı günü başlıyor. Corona Virüs nedeniyle diğer yıllardan farklı yaşanacak olan
2021 Ramazan 12 Mayıs Çarşamba günü
son bulacak Devamı 7’de

 Koronavirüs nedeniyle zor durumda olan vatandaşların yardımına koşan Esenyurt Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere 4 bin 32 adet gıda kolisi dağıttı.

KIYAFET YARDIMLARI DA YAPILDI

 Yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara 7 bin 928 adet
‘Alışveriş kartı’, ‘Bebek Bezi ve Mama’ desteği sağlayan ekipler, 908 adet ‘Bot, Mont ve Kıyafet’ yardımında bulundu. Devamı 7’de

Büyükçekmece’de depremde

hasar alan 3 bina yıkıldı
 Büyükçekmece Belediyesi ilçedeki kentsel
dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Atatürk
Mahallesi’ndeki 3 blok, 5 kat ve 28 bağımsız
bölümden oluşan hasarlı ve riskli yapıların yıkımı kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirildi. Devamı 6’da

Büyükçekmece
“Kırmızı Çizgisini”çekti
“SİZLER HAZİNEMİZSİNİZ”

BÜYÜKÇEKMECE’DE “Yayalar
Kırmızı Çizgimiz” sloganıyla
başlatılan farkındalık çalışması kapsamında ilçedeki ışıksız yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi. İçişleri
Bakanlığının başlattığı ve yayalara
öncelik tanınmasını amaçlayan "30
Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz"
uygulaması, Büyükçekmece’de ilçe
kaymakamı Dr. Mehmet Özel’in de
katıldığı etkinlikle gerçekleşti.
DEVAMI 8’DE
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BİR RAMAZAN’A
DAHA KAVUŞTUK
10 Nisan 2021 Cumartesi

Yardımlaşma, paylaşma, dayanışma ve bereket ayı 11 Ayın Sultanı Ramazan 13 Nisan Salı günü başlıyor. Corona
Virüs nedeniyle diğer yıllardan farklı yaşanacak olan 2021 Ramazan 12 Mayıs Çarşamba günü son bulacak

2021 Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. Diyanet
İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, bu yıl
ilk oruç 13 Nisan'da tutulacak. İstanbul'da ilk iftar ise
2021 imsakiyesine göre 19.48'da yapılacak.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene
miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan, bu yıl Nisan ayına denk geliyor.
13 Nisan günü başlayan oruç, 12 Mayıs günü son
bulacak.
Ramazan Bayramı’nın 1. günü ise 13 Mayıs.
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Vakaların artmasıyla kırmızı iller dışına getirilen
cumartesi serbestisinden vazgeçilmiş, hafta sonu yasağı yeniden getirilmişti. 13 Nisan’da başlayacak ramazan ayı boyunca da yeni yasaklar uygulanacak.
İşte ramazan ayında uygulanacak koronavirüs yasakları...
- 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.
- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi
işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.
- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.
- Teravih namazları camilerde kılınamayacak.
- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık
olacak.

bileceğini söyledi. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Ramazan ayı
içerisinde de belirli ek tedbirlerin gündeme gelebileceği görülüyor. Kamuda, özel sektörde uzaktan çalışma, bazı kapatma kararları düşünülebilir" dedi.

RAMAZAN’DA DİNLENECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgının tehdit olmaktan çıktığında normalleşme adımlarını yeniden
devreye soktuklarını, salgın arttığında ise sıkılaştırmaya
yöneldiklerini söyledi. Amaçlarının, Türkiye’yi ramazan
ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki
güzel günler için hazırlamak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:
*Türkiye’nin tek başına salgın tedbirlerini genişletmesi,
hatta salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Asıl olan
yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar
başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde

kalmamak hatta mümkünse önünde gitmektir. Avrupa ülkelerinin tamamı neredeyse Türkiye’den daha ağır tedbirler uyguluyor.
*Üstelik bu ülkelerin sağlık sistemleri de tamimiyle felç
durumdadır. Şayet biz ramazan ayındaki tedbirlerimizle
vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısla birlikte başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve
bunun içeride açacağı hareketliliği yakalayabiliriz. Aksi
takdirde turizmde bir sezonu kaçırmakla kalmayacak, yurt
dışına yapılacak iş ve aile ziyaretlerinde de çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız.
*Tek bir insanımızın bile bu meşum hastalık sebebiyle acı çekmesine hele hele hayatını kaybetmesine
gönlümüz razı gelmez. Ramazan ayının manevi ikliminde tuttuğumuz oruçlar kıldığımız namazlar ve
diğer ibadetlerimiz ruhumuzu zenginleştirirken, salgının boynunu da Allah’ın izniyle kıracağız.

EK TEDBİLER GELEBİLİR
Corona virüsü Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin
Kayıpmaz, ramazan ayı içerisinde ek tedbirlerin alına-

Çatalca Belediye Başkanı Mesut YENİ BAŞLANGIÇLAR
GENÇLİK MERKEZİ
Üner Genç Sporculara Milli
Takım Yolunda Başarılar Diledi YENİDEN HİZMETTE
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Çatalca
Belediyespor Kulübü’nün genç yetenekleri olan
Güreşçiler ile Milli Takım Seçmeleri öncesi bir
araya geldi.
Başkan Mesut Üner, antrenmanlarına Atatürk
Spor Kompleksi’nde açtığı Güreş Salonu’nda
devam eden Çatalca Belediyespor Kulübü Güreşçileri ile Milli Takım Seçmeleri öncesi bir araya geldi.
4 farklı yaş kategorisinde Milli Takım Seçmeleri’ne katılarak ilçeyi en iyi şekilde temsil edecek 18
sporcuya başarılar dileyen Başkan Mesut Üner;
“İnanıyorum ki sporcularımızın her biri orada kazansa da kaybetse de başarılı olacak ve ilçemizi gururla temsil edecek. Çocuklarımızın ailelerine ve
Güreş Takımı Eğitmenimiz Gökhan Akçen’e başa-

rılı sporcuların yetişmesine katkı sağladıkları için
ayrıca teşekkür ediyorum. İlçemizde spora ve sporcularımıza olan desteğimizi hiçbir zaman esirgemeden, daima yanlarında olmaya, onların
yeteneklerini geliştirmelerine ve ilçemizi gururla
temsil etmelerine imkân tanımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner genç
sporculara tatlı ikram ederken, heyecanlarını paylaşarak kendileriyle sohbet etti. Hazırladıkları gösteri
müsabakasını da izleyen Belediye Başkanı Mesut
Üner U15, Yıldızlar, Gençler ve U23 yaş kategorilerinde ilçemizi temsil edecek sporcularımıza Antalya Kemer’de yapılacak seçmeler öncesinde şans
diledi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER
Silivri Belediyesi, ilçe
sakinlerinin ihtiyaçlarına
yönelik hizmetlerine aralıksız devam ediyor.
Elektrikli araç sahipleri
için düşünülen araç şarj
istasyonları, ilçenin farklı
noktalarına kuruldu.
Son dönemde artan
elektrikli araç kullanımındaki yoğunluğa kayıtsız
kalmayan Silivri Belediyesi, Başkan Volkan Yılmaz’ın talimatları ile Sahil
Festival Alanı Otoparkı
ve Silivri Otogarı’nda

“Elektrikli Araç Şarj İstasyonu” kurdu. Silivri
Belediyesi Bilgi İşlem
Müdürlüğü ekiplerince
kurulumu gerçekleştirilen
istasyonlar sayesinde,
elektrikli araç sürücüleri
kesintisiz bir şekilde yolculuk yapabiliyor. Araç
sahiplerinin yolculuk kalitesini artıracak şarj istasyonları, karbon salınımını
en aza indiren çevre
dostu araçların kullanımının artması için de bir teşvik niteliği taşıyor.

ESENYURT Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü bünyesindeki
Yeni Başlangıçlar Gençlik
Merkezi, pandemi nedeniyle
verdiği 1 yıllık aranın ardından faaliyetlerine başladı.
Bağımlılıkla mücadele için
açılan merkez, hastaların tedavi edilmesi, rehabilitasyonu ve topluma yeniden
kazandırılmaları için çalışmalar yürütüyor. Grup tedavisi ve bireysel tedavi
sürecinde hastaların sosyal,
kültürel, sportif etkinliklere
katılımı da sağlanıyor. Merkezde açılan; takı tasarımı,
resim, folklor gibi atölyeler ile
hastaların, yeni beceriler kazanmaları, kendilerini daha
iyi ifade edebilmeleri destekleniyor.
Bağımlılıkla mücadelede
hiçbir zaman geç kalınmadığını söyleyen Esenyurt Belediyesi Klinik Psikoloğu Cem
Hocaoğlu, tüm hastaları tedavi için merkeze beklediklerini belirtti. Hocaoğlu,
“Merkezde, 6 yıldır ihtiyaç
duyan vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bu süre içerisinde, birçok hastamızı
toplumsal hayata kazandırdık. Hizmetimize pandemi
dolayısıyla 1 yıllık ara vermek
zorunda kalmıştık, şimdi yeniden hizmet vermeye başladık. Hasta bize ilk geldiğinde
hem hastanın hem de ailesinin hikâyesini dinliyoruz. Ardından hastanın, fiziksel
olarak maddeden arınmasını
sağlamamız için detoks süre-

cimiz oluyor. Bizler, arınma
aşamasında da onlara yardımcı oluyoruz. Bu aşamayı
tamamlayan hastalarımızla
rehabilitasyon aşamasına geçiyoruz. Hastalar, burada
maddeden nasıl uzak kalabilecekleri ve hayatlarını idame
ettirme açısından nasıl bir yol
izleyecekleri konusunda
önemli bilgiler elde ediyor.
Bizler de tedavi süreci tamamlandıktan sonra hastalarımızı yalnız bırakmayarak
takibini yapıyoruz” dedi.
Tedavinin verimliliği ve
önemi açısından maddenin
başlangıç evresinde hastaya
ulaşmanın önemli olduğunu
ifade eden Hocaoğlu şöyle
devam etti, “Bağımlılık dediğimiz şey bir beyin hastalığı.
Beyin hastalığı olması dolayısıyla tedavinin, yaş ve cinsiyet
fark etmeksizin ömür boyu
sürmesi gerekiyor. Hastalarımızla ne kadar küçük yaşta
tedaviye başlarsak, bizim için
hastaya ulaşmamız ve tedaviden verim almamız açısından
o kadar iyi. Hastanın erken
tedaviye başlaması, eğitim
faaliyetlerine devam etmesi ve
sosyal hayatı kaçırmamasının
yanı sıra adli suçların azalmasına da fayda sağlıyor.”
Tedavi olmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi’nin 444 0 411 numaralı
telefondan arayarak, Kadın
ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile veya 0212 699 09 84
numaralı telefonu arayarak
merkez ile iletişime geçebilirler.

BEYLİKDÜZÜ’NÜN
ANNELERİ
BİLİNÇLENİYOR
7 - 13 NİSAN Dünya Sağlık Haftası kapsamında Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve
Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 0-2 yaş arası
aktif bebek bezi yardımı alan ailelere yeni
doğan bebek bakımı, gebelikte bakım rehberi ve lohusalık ile yenidoğan bakım rehberi gibi bilgilendirici kitapçıklar dağıtıyor.
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ile
koordineli bir şekilde kadın sağlığı eğitimi ve
seminer programları düzenleyen müdürlük
tarafından ayrıca, kadınların bedenlerini
tanımaları, temizlik ve beslenme ile ilgili
konular hakkında kapsayıcı bilgiler de veriliyor.
Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü, 7-13 Nisan Dünya
Sağlık Haftası kapsamında müdürlükten 02 yaş arası aktif bebek bezi yardımı alan
ailelere yeni doğan bebek bakımı, gebelikte
bakım rehberi ve lohusalık ile yenidoğan
bakım rehberi gibi bilgilendirici kitapçıklar
dağıtıyor. 2017 yılından itibaren Türkiye Aile
Sağlığı ve Planlaması Vakfı ile koordineli bir
şekilde kadın sağlığı eğitimi ve seminer programları düzenleyen müdürlük tarafından,
kadınların bedenlerini tanımaları, temizlik
ve beslenme ile ilgili konular hakkında kapsayıcı bilgiler veriliyor. Verilen eğitimler kapsamında ayrıca; toplumsal cinsiyet eşitliği
temelinde bilgi ve beceri geliştirmeleri,
üreme sağlığını koruyucu davranışlar
kazandırmayı, kendilerini ifade etme ve
iletişim sorunlarını çözme konusunda
desteklemeyi, çevreleri ile iletişimi
geliştirmeyi, haklarını öğrenme ve kamu
hizmetlerinden yararlanma konusunda
desteklemeyi, kadınları çocuk ve ergen
gelişimi konusunda bilgilendirerek annelik
rolünü geliştirmeyi, kendileri ve aileleri için
uyguladıkları genel sağlıkla ilgili hatalı
davranışları düzeltip doğru davranış kazanmaları hedefleniyor.
3.Yerel Eşitlik Eylem Planı ile toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda
birçok alanda çalışmaların devam ettiğini
belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü
Muazzez Akbaba, “Kadınların kendi bedenlerini tanımaları, bedenlerinde olacak
değişiklikler konusunda bilinçlenmeleri,
kadın bedenine özgü hastalıklardan kendilerini koruma yöntemlerini öğrenmeleri
çok önemli. Bu kapsamda 2017 yılından bu
yana Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın hem eğitimlerinden hem de materyal
ve deneyim desteklerinden faydalanarak
ilçemizdeki kadınları bu konuda bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Programa
katılan kadınlar kendilerini güçlenmiş ve
daha özgüvenli hissediyor. Bu eğitimlerin
bir parçası olan bilgilendirici kitapçıkları da
bebek bezi desteğinden faydalanan ailelerimize dağıtmayı anlamlı bulduk. Her bir kitapçıkta doğum yapmış kadınları içinde
bulundukları dönemle ilgili destekleyecek
önemli bilgiler yer alıyor.” ifadelerini kullandı.
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ÇALIK: BUGÜNE
NEFES YARINA
UMUT OLMAYA
DEVAM EDİYORUZ
Beylikdüzü Belediyesi Nisan
Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. oturumu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya
Salonu’nda pandemi koşulları
altında gerçekleşti. Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, açılış konuşması
öncesinde meclis üyelerine, içerisinde üyelere özel not bulunan
birer kitap hediye etti. Meclis,
şehitler için saygı duruşuyla başlarken konuşmasına önemli gün
ve haftaları kutlayarak başlayan
Başkan Çalık, “2 yıl önce bu
kenti iyi bir yere getirmek için
söz vermiştik. Doğruluktan ayrılmadan bu kentin daha güzel
daha özgür ve daha mutlu bir
kent olması için mücadelemize
devam edeceğiz.” dedi. Meclisin
ilk bölümünde gündem 1 ve 2.
maddede gizli oylama ile belirlenen seçim sonucu Serdal
Mumcu Meclis 1. Başkan Vekili
olurken Müslüm Akülker Meclis
2. Başkan Vekili oldu. 4. gündem
maddesi sonucu gizli oylama ile
Müslüm Akülker, Nejla Kotil
Saruhan, Engin Aşnaz ise encümen üyesi seçildi. Ardından 5.
gündem maddesi sonucu açık
oylama ile meclis komisyonlarına üye seçimleri yapıldı. Meclis
gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından ikinci bölümde Başkan Çalık, 2020 yılı
Faaliyet Raporu’nu mecliste kamuoyuna sundu.
Yapılan her işte ‘önce planlama’ diyerek, Beylükdüzü’nde
yaşayan herkesin ihtiyaçlarına
yanıt veren, pek çok projeyi ve
faaliyeti 2020’de gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Başkan
Çalık, “Görevdeki 2. yılımızda
da Beylikdüzü’ne kapsayıcı, katılımcı ve partiler üstü bir anlayışla
hizmet etmeyi sürdürdük. Şehir
plancı bir belediye başkanı olarak, dirençli, dayanıklı, sürdürülebilir bir kent inşa etmenin ilk
şartının iyi planlama olduğunu
çok iyi biliyorum. Pandemiden
aldığımız derslerle Beylikdüzü’nü üreten, kendine yeten bir
kent haline getirmek için de çalışmalar yürüttük. Bundan sonra
da teknolojik ve akıllı çözümler
geliştirerek, Beylikdüzü’nde gelecek için çalışmaya koyulacağız.
Yaptığımız faaliyetler, hayata geçirmeye başladığımız projelerle
Beylikdüzü bugüne nefes, yarına
umut olmaya devam edecek.”
ifadelerini kullandı.
Dört ana başlık altında faaliyet raporunu sunan Başkan
Çalık, bir yıllık sürece ilişkin
önemli veriler paylaştı. Her gün
daha temiz, daha yeşil, daha dayanıklı, doğaya daha duyarlı, tarihi değerlerine daha bağlı
yaşanabilir bir kenti inşa etmek
için durmadan çalıştıklarını ifade
eden Çalık, “Bugüne nefes

olmak, doğayı korumaktan geçiyor. Gelecek nesillere temiz
doğa, temiz hava, ucuz enerji
kaynakları bırakmanın önemini
önce bizler kavramalıyız. Yeni
bir bakış açısı ve yeni bir farkındalıkla hepimizin bu sürece
katkı vermesini istiyorum. Bu bilinçle toplamda; 2020 yılında
2.246 ton ambalaj atığı, 3.667 kg
konutlardan ve işyerlerinden
elektronik atık, 205 ton atık yağ,
131.850 ton çöp topladık. Bir
önemli noktanın da altını çizmek
istiyorum, Beylikdüzü İstanbul’da kişi başına 9,6 m2 yeşil
alan düşen nadir ilçelerinden bir
tanesi, bu kente nefes olma iddiamız doğrultusunda yeşil alanlarımızı her geçen gün
artırıyoruz. Acil yeşillendirilmesi
gereken noktalarda, halkımızın
isteği doğrultusunda 3.401 adet
yetişkin ağaç, 84.578 adet fidan
diktik.” dedi. İstanbul’un en
önemli ve acil çözülmesi gereken sorununun deprem gerçeği
olduğunu hatırlatan Çalık,
“Gürpınar Siteler Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ni başlattık.
KİPTAŞ’la Ortak Hizmet Protokolü imzaladık. Bölgedeki çalışmaları yürütmek ve vatandaşları
bilgilendirmek amacıyla Kentsel
Dönüşüm Çözüm Ofisi’ni hizmete açtık.” dedi.
Sunumun devamında, kenti
her alanda İstanbul’un nefesi olmaya taşıyacak öncü projeleri
tek tek hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Başkan
Çalık, “Hepimiz için zor geçen
2020 yılında, bu projelerimizle
sonraki yıllara umut olduk. Bu
kapsamda gençler ve çocuklar
önceliğimiz. Beylikdüzü
SMART Fikir Atölyesi ile
BGSO Gençlik Merkezi inşasına başladık. Gürpınar’da Aşık
Veysel Güzel Sanatlar Lisesi altında 1.000 m2’lik kütüphane ve
etüt merkezini gençlerimize ve
çocuklarımıza hazırlıyoruz. Her
mahalleye bir kreş kapsamında
Yuvamız Beylikdüzü Hüseyin
Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi tamamlandı ve hizmete
açıldı. Uzun zamandır emek verdiğimiz 3 Köy 3 Meydan Kapsamında projelendirdiğimiz
Gürpınar Köy Meydan Projemizi hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda Gürpınar Polis Merkezi
inşaatının temelini yeni yerinde
attık. Yakuplu Kültür Merkezi
proje işlemlerini tamamladık
yapım ihalesine çıktık. Barış Mahallesi’nde İbrahim Cevahir
Cami yapımını tamamladık. İlçemizin ilk müzesi Rıfat Ilgaz
Eğitim Tarihi Müzesi’ni hizmete
açtık. İBB işbirliğiyle Yakuplu
Kent Ormanı yapımı başladı.
Önümüzdeki Haziran ayı içerisinde açılışını İBB başkanımızla
yapacağız.” dedi.

BAŞKAN BOZKURT: FAALİYET RAPORUMUZUN
TEMELİNİ, İNSANA YATIRIMLAR OLUŞTURDU
Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde, meclis üyelerine 2020 Yılı Faaliyet
Raporu’nun sunumunu yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “2020 Faaliyet Raporu’muzun temelini, insana yatırımlar oluşturdu. Pandemiye rağmen bütçeyi gerçekleştirme oranımız yüzde
94 oldu, bu büyük bir başarı. Kimsenin, Esenyurtluların 1 kuruşunu boşa harcama lüksü yok” dedi.

senyurt Belediyesi Nisan ayı meclis
toplantısının ikinci birleşimi, Esenyurt
Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlık yaptığı toplantıda, belediye
ile Barselona kenti arasında iş birliği protokolü
yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin Dış İlişkiler Müdürlüğünün
Başkanlık Teklifi, oy birliğiyle kabul edilirken,
şiddet gören kadınlara avukat desteği verilmesiyle ilgili Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün, İstanbul Barosu ile protokol
yapabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine yönelik teklifi AK Partililerin oyuyla
reddedildi.

E

“PANDEMİYE RAĞMEN BÜTÇEYİ
GERÇEKLEŞTİRME ORANIMIZ YÜZDE 94”
Denetim Komisyonu Raporu’nun görüşülmesinin ardından, meclis üyelerine 2020
Faaliyet Raporu’nun sunumunu yapan Başkan Bozkurt, “2020 Faaliyet Raporu’muzun
temelini, insana yatırımlar oluşturdu. Pandemiye rağmen bütçeyi gerçekleştirme oranımız
yüzde 94 oldu, bu büyük bir başarı. Kimsenin,
Esenyurtluların 1 kuruşunu boşa harcama
lüksü yok. Elimden geldiğince Esenyurtlulara
hizmet etmek için çalışacağım” diye konuştu.
Ardından, raporda çeşitli başlıklar halinde
yer verilen proje ve faaliyetleri anlatan Başkan Bozkurt, borçla devraldıkları belediyenin, finansal disiplinini nasıl sağladıklarıyla
ilgili de meclise bilgi verdi.

yesi arasında, her iki kentin sakinlerine yönelik toplumsal bütünleşme için politikalar geliştirmek, dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve
karşılıklı deneyimleri paylaşmak amacıyla imzalanan iş birliği protokolü meclisten oy birliğiyle geçen maddeler arasında yer aldı.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt ile Barselona Belediye Başkan Yardımcısı Laura Perez Castano arasında imzalanan protokol kapsamında, Esenyurt'ta
yaşayan mülteciler için Barselona kenti tarafından uygulanmış olan B-MINCOME projesinin geliştirilmesi ve uygulanması ile elde
edilen deneyimler paylaşılacak. İki belediye
arasında 3 yıl boyunca geçerli olacak protokolün süresini, taraflar istediği kadar uzatabilecek.

ESENYURT VE BARSELONA ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Esenyurt Belediyesi ve Barselona Beledi-

ESENYURT BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ
Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının birinci birleşiminde, yıl içerisinde
mecliste görev yapacak 1. ve 2. başkan vekilleri, meclis divan kâtip üyeleri ve diğer komisyon üyeleri seçilirken, 2020 Mali Yılı
Denetim Komisyonu Raporu’nun Perşembe
günü meclise sunulması kararlaştırıldı.
Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının birinci birleşimi, Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un
başkanlık yaptığı toplantıda, gündeme alınacak maddelerin oylanmasının yanı sıra yıl içerisinde mecliste görev yapacak komisyon
üyeleri de seçildi. Gizli oy açık sayımla yapılan oylamada, belediye meclisi 1. ve 2. başkan
vekilleri, meclis divan kâtip üyeleri, daimi encümen ve satış komisyonu üyeleri ile ihtisas
komisyonu üyeleri seçildi. Mecliste; İmar,
Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Gençlik ve
Spor, Kadın, Aile ve Çocuk, Tarife, Hukuk,

Ulaşım ve Trafik, Eğitim, Kültür ve Sanat,
Şehir ve Estetik, Temel Haklar, Engelsiz
Hayat, Sosyal Hizmetler komisyonlarının da
eski üyeleriyle devam etmesi kararlaştırıldı.

Çatalca Belediyesi Nisan Ayı
SİLİVRİ BELEDIYESİ’NİN 2020
Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ
NİSAN Ayı Meclis Toplantısının 1.
Birleşimini alınacak kararların Çatalca’ya hayırlı olmasını dileyerek
başlatan Başkan Mesut Üner ardından toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.
Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi ile ilgili sözlerine; “2020 yılı Faaliyet
Raporumuzu Meclisimizin onayına sunarken; Çatalca’mız için gecesini gündüzüne katarak çalışan
mesai arkadaşlarıma, ilçemizin
layık olduğu hizmetlere kavuşması
için birlikte çalıştığımız değerli
Meclis Üyelerimize ve yaptığımız
hizmet ve yatırımlarımızdan memnuniyetlerini belirterek bizlere güç
veren kıymetli vatandaşlarımıza

teşekkürlerimi sunuyorum” ifadeleri ile
başladı.
Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner,
2020 Yılı Başkanlık Faaliyet
Raporu ile ilgili yaptığı sunumda;
Cumhuriyet
Meydanı ve Millet Bahçesi Projesinden Yarı Olimpik
Kapalı Yüzme Havuzuna, yol bakım - onarım
çalışmalarından aydınlatma çalışmalarına, Cem Kara Yaşam Alanından İsmail İp Yaşam Alanına,

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yapımından Sürekli Eğitim
Merkezi’ne, Kapalı
Pazar Yeri ve Otopark Alanı projesinden Yöresel
Ürünler Halk Pazarına, sosyal ve
kültürel çalışmalardan pandemi
sürecindeki tüm çalışmalara, Mahallelerdeki meydan, park
ve yaşam alanı projelerine kadar tüm çalışmaları
Meclis Üyeleri ve sosyal
medya üzerinden Meclis Toplantısını izleyen vatandaşlarımızla paylaştı.
Başkan Mesut Üner Çatalca’mız için planlanan ve çalışmalarına başlanan vizyon projeleri
olan; Kaleiçi Restorasyon Çevre
Düzenleme, Atatürk Parkı Kültür
– Sanat ve Ticaret Merkezi, Belediye Ticaret Merkezi, Yalıköy Balıkçı Barınağı, Çocuk Tatil Köyü,
Kaleiçi Mahallesi Vezirhane
Yaşam Alanı, Spor Adası ve Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı
ile ilgili kapsamlı bilgiler verdi.

SİLİVRİ Belediye Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı 2.
birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleşti.
Pandemi kurallarına özen gösterilerek
düzenlenen toplantıda, gündem
maddeleri arasında 2020 yılı faaliyet raporu da vardı.
Son gündemde oturumu 1.
Başkanvekili Filiz Güler yönetirken, Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmasında, oturum öncesinde
meclis üyelerine gönderilen faaliyet raporunda hizmetlere dair tüm
detayların yer aldığını dile getiren
Başkan Yılmaz “Faaliyet raporunu sizlere daha önceden dağıttık. Bu nedenle uzun
uzun yaptıklarımızı anlatmak istemiyorum. 2020
yılı hizmetlerimiz, bütüncül yaklaşım ve birlikte yönetim temeline dayanan, üretken belediyecilik anlayışıyla şekillenmiştir. Bu doğrultuda gerçekleşen
tüm hizmetlerimiz; hızlı, ekonomik ve adil bir şekilde Silivri’nin her köşesindeki hemşehrilerimize
sunuluyor.” ifadelerini kullandı.
Yapılan hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimizde Silivri
Belediyesinin çöp toplama maliyeti yıllık 18 milyon
liraydı. İstanbul’da bir ilk olarak; kendi araçlarımız
ve kendi kaynaklarımızla yaptığımız çöp toplama
işlemiyle, bu maliyeti 4 milyon liranın altına düşür-

dük. Bu uygulamayla 5 yılda yaklaşık 70 milyon
lira çöpe değil hizmete gidecek.” dedi. Kentsel dönüşüm çalışmaları, tarihi yapıların restorasyonu, çevre düzenlemeleri, tarımsal
destekler ve kültür-sanat faaliyetleri gibi
gerçekleşen pek çok proje hakkında
bilgi veren Başkan Yılmaz, Silivri
Belediyesine duyulan güvenin her
geçen gün arttığını söyleyerek,
“Bunun en güzel örneği hayırseverlerin bağışlarındaki artışlarla Silivri'mize kazandırılan sağlık
ocakları, kreşler, aşevleri vb. tesislerdir.” dedi.
Kendi döneminde tüm belediye
çalışanlarının yoğun bir mesaiyle çabaladığını söyleyen Başkan Yılmaz, “Silivri'nin
geleceği için dertlenen bir ekiple gece gündüz çalışıyoruz. Geçmiş dönemlerdeki gibi haftanın birkaç günü belediyeye gelip birkaç imza atıp işi
bitirenler gibi değil, günde 18 saat mesai yapanlarla Silivri’nin geleceği için çalışıyoruz. Ve ortadadır ki; yapılan hizmetler sonucunda Silivri’miz,
Türkiye’de örnek gösterilen bir belediye haline
geldi.” ifadelerini kullandı.
2020 faaliyet raporu, Ak Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı,
Başkan Yılmaz’ın desteklerinden ötürü hükümete, İBB yönetimine, meclis üyelerine, mesai arkadaşlarına, basın mensuplarına, STK’lara ve
Silivrili hemşehrilerine teşekkürüyle son buldu.
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KÜÇÜKÇEKMECE’DEN
TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR
YANINA KİTAP KARDEŞLİĞİ
Küçükçekmece Belediyesi, 57.
Kütüphaneler Haftası kapsamında, ‘Kitap Kardeşliği’nde Buluşuyoruz’ kampanyası ‘Kitap Dağıtım
Töreni’ düzenledi. 6 ay boyunca
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya ile toplanan 40 bin adet kitap,
Türkiye’nin her bölgesinde ihtiyaç
sahibi okullara gönderilmek üzere
Küçükçekmece Belediyesi’nden
yola çıktı.
Törene katılan Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ İnsanlık tarihi kadar önemli bir geçmişe sahip olan kütüphaneler, bir
toplumun bilgi birikiminin, kültür ve
medeniyetinin en önemli hazinesidir.
57. Kütüphaneler Haftası’nda kitaba
ulaşmada fırsat eşitliği oluşturmak

amacıyla, Edirne’den Hakkari’ye
Türkiye’nin her bölgesindeki 57 dezavantajlı okula 40 bin adet kitap bağışı yapıyoruz. Kampanyamıza
destek veren herkese, tüm kitap
dostları ve okurseverlere can-ı gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.
2020 yılı Eylül ayında Küçükçekmece Belediyesi başlatılan “Kitap Kardeşliğinde Buluşuyoruz”
kampanyasına STK’lar, muhtarlar, yayınevleri, konut site yönetimleri, kırtasiyeler ve vatandaşlar destek verdi.
Kampanya kapsamında 40 bin adet
kitap bağışı yapıldı. Bağışlanan kitapların tasnifleri titizlikle gerçekleştirilerek,
412 koli kitap haline getirildi. Kargoya
verilen kitaplar, Türkiye’nin dört bir
yanındaki ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılacak.

ESENYURT’TAKİ ATIL ALANLAR

PARKLARA DÖNÜŞÜYOR
Yıllardır atıl halde duran
İSKİ’ye ait alan, Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un
önerisiyle parka dönüştürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla yapılan çalışmalar sonrası içinde yürüyüş alanları,
basket sahası ve çocuk oyun alanlarının olduğu park, vatandaşlar
tarafından büyük beğeni kazandı.
Esenyurt’taki İBB’ye ait çalışmaları yerinde görmek için ilçemize gelen İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, İSKİ’nin Saadetdere
Mahallesi’ndeki Avcılar Terfi
Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Bozkurt’un talebi
üzerine yapılan incelemede
tesisin yanındaki boş alana park
yapılması kararı alındı. Çalışmalar
sonucunda parkın yapımı tamamlandı ve vatandaşların hizmetine
açıldı.
İçinde yürüyüş alanları, basketbol sahası ve çocuk oyun grupları bulunan parkı beğenen
mahalle sakinleri, İmamoğlu ve
Bozkurt’a teşekkür etti. 1.824
metrekare yeşil alana sahip
parkta, 119 ağaç ve bin 642 çalı

bulunuyor. 3 bin 885 metrekarelik
park, ilçedeki vatandaşların nefes
aldığı en önemli alanlardan biri
haline geldi.
Saadetdere Mahallesi sakinlerinden Fahriye Özgür, çocuklar
için neşe kaynağına dönen park
için İmamoğlu ve Bozkurt’a
teşekkür etti. Özgür, “Ben de burada oturuyorum, gördüğünüz
gibi çoluk çocuk çok mutlu, eskiden böyle bir yerimiz yoktu. Hep
mahalle aralarında oynuyorlardı.
Çok teşekkür ederiz böyle güzel
bir yer yapıldığı için” diye
konuştu.
Mahalle sakinlerinden Pelin
Karayel, “Böyle bir parkı bize
hediye ettiği için çok mutluyuz.
Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederiz. Temiz hava alacağımız bir
yer oldu. Bahar geliyor, çok daha
güzel olacak” ifadelerini kullandı.
Bölge sakinlerinden Yakup Aras,
“Büyük bir nimet. Allah razı olsun
yapanlardan” derken, torunlarını
parka getiren Gülistan Turhan ise
“Her mahallede bir park olması
lazım. Burası da güzel olmuş.
Çocuklar oynuyor, eğleniyor” şeklinde konuştu.

Büyükçekmece Belediyesi’nin

Faaliyet Raporu onaylandı

Büyükçekmece Belediyesi Nisan ayı meclisi Dr. Hasan Akgün’ün başkanlığında
gerçekleştirildi. Covid – 19 önlemleri kapsamında 2 oturum olarak gerçekleştirilen meclis toplantısında 2020 yılı Faaliyet Raporu görüşülerek karara bağlandı.
üyükçekmece Belediyesi’nin 2021 yılı
Nisan ayı meclis toplantısı kapsamında
komisyon seçimleri yapıldı ve gündemdeki diğer maddeler görüşüldü. Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde grubu bulunan CHP
ve Ak Parti ile İYİ Parti, MHP ve Gelecek Partili
meclis üyelerinin ortak önergesi olarak MHP
kurucu Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı merhum Alparslan Türkeş’in isminin
Büyükçekmece’de bir bulvar, cadde veya parka
verilmesi önerisi oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından Belediye Başkanı’nın 01 Ocak
2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin faaliyetlerinin görüşüldüğü meclis oturumunda
Meclisi 1. Başkan Vekili Coşkun Tanış yönetti.
Faaliyet raporunu meclis sunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; Büyükçekmece’nin imar planı bekleyen
bölgelerini hatırlatarak; “Bütün davamız Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisinde oturan
vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmektir. İmar planları sadece Büyükçekmece’nin değil İstanbul’un en önemi
sorunudur. İmar planı yoksa şehir de yoktur. 16
milyon nüfus önemli değil nitelikli mi nicelik
mi? Önemli olan yaşam standardı kalitesidir”
dedi.
“1500 çalışanımızla Covid – 19’la mücadele kapsamında rolümüzü aldık”
2020 başında bütün insanlığın yeni projelerle, yeni umutlarla yapacağı işleri planladığını
ancak dünyayı kasıp kavuracak olan Covid-19
salgının tüm planları alt üst ettiğini belirterek;
“Yapacağımız işlerle ilgili uğraşmamız gerekirken hala pandemiyle mücadele ediyoruz. 1500
çalışanımızla Covid – 19’la mücadele kapsamında rolümüzü aldık ve 7/24 çalıştık. Salgınla
mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik
hastalığı olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları için 24 saat süreyle Büyükçekmece halkımızın hizmetine koşmaya çalıştık. Meclis
üyelerimiz hizmet verdi. Keşke Covid 19 ile
mücadelemiz yerine başka hizmetler anlatmış
olsaydım. Duamız tüm insanlığın bir an önce
bu salgından kurtulup normal hayat dönmesidir. Belediyeler sağlık çalışanlarından sonra en
çok çalışan kurumlar olmasına rağmen dışlandı” ifadesini kullandı.
“Büyükçekmece koyu en güzel, en estetik
deniz sahili olacak”
Büyükçekmece’de yapımı tamamlanan ve
yapımı devam eden projeler hakkında da mec-
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lisi bilgilendiren Başkan Akgün şöyle konuştu;
“Büyükçekmece Koyu’nda İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve İSKİ ile başlattığımız çevre düzenleme çalışmasının ilk etabı tamamlandı.
2’inci kollektör hattı ve altyapı çalışması tamamlandı. 16 kilometrelik bu çevre düzenlemesi inşaatının altyapısı bitti. Şimdi peyzaj
inşaatı başladı. Büyükçekmece koyu en güzel,
en estetik deniz kıyısı sahil bandı olarak kendini kabul ettirecektir. Gelişen Büyükçekmece’mizde olası Marmara depremine karşı
sahil kuşaklama kolektörü yenilemenin sebebi
ise depremden eğer etkilenirsek bu kolektör
depremde deforme olmayacaktır. Muratçeşme
yağmur suyu hattının inşaatı devam ediyor.
Yağmurlarla birlikte önemli probleme dönüşen
Sinanoba Mahallesi yağmursuyu hatları tamamlandı. Tepecik yağmur suyu hattı devam
etmektedir. 2020’de 6 aylık çalışmayla şehrimizin en önemlisi sorunlarından olan Çakmaklı
yolu bitirildi ve hizmete açıldı. Sayın Ekrem
İmamoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Büyükçekmece - Gürpınar yolundan
Beylikdüzü’ne çıkan ana arter medeni ve modern bir yol haline gelmiştir. Tepecik ve Muratçeşme’ye yeni yollar yapıldı. 2020’de
yaşadığımız büyük ekonomik zorluklara rağmen Büyükşehir’in katkılarıyla önemli hizmetlere imza attık. Her bir meclis üyesi
arkadaşıma şahsım ve Büyükçekmece halkımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hizmetlerin yerine getirilmesinde katkılarını
esirgemeyen Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımıza, İSKİ ye BEDAŞ’a çok teşekkür ederim.
2020 yılı faaliyetlerimizi sizin onayınıza sunarken sevgili halkımızın takdirine arz ediyorum.”

Başkan Akgün’ün konuşmasının ardından
CHP Grup Başkanvekili Ahmet Şahin ve Ak
Parti Grup Başkanvekili Okan Gülkoku söz alarak faaliyet raporu hakkında değerlendirmelerde bulundular. Yapılan konuşmaların
ardından Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul
edildi.
Komisyonlara seçilen isimler
Meclis 1. Başkan Vekilliğine Coşkun Tanış
seçilirken, Ahmet Şahin Grup Başkan Vekili
oldu. Meclis katipliğine Kerem Ereke ve Rıza
Can Özdemir seçildi. Yeni dönemde görev yapacak diğer komisyon üyeliklerine ise şu isimler seçildi.
Plan ve Bütçe Komisyonuna CHP’den
Hakan Çebi ve Seçkin Sarı, AK Parti’den Ahmet
Küçük, İmar Komisyonuna CHP’den Tarık Erdoğan ve Savaş Bilik, AK Parti’den Sedat Bostan,
Ulaşım ve Trafik Komisyonuna CHP’den Tuncay
Tuna ve Nevzat Sezen, AK Parti’den Necmi Yıldız, Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna
CHP’den Coşkun Tanış ve Rıza Can Özdemir, AK
Parti’den Ayhan Hastürk, Hukuk Komisyonuna
CHP’den Abdülkerim Menteşoğlu ve İYİ Parti’den Özkalp Beyaz, AK Parti’den Sami Sertadım, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler
Komisyonuna CHP’den Coşkun Tanış ve Tarık
Erdoğan, AK Parti’den Zerrin Çağlar, Gençlik ve
Spor Komisyonuna CHP’den Eren Savaş ve
Murat Erçağ, AK Parti’den Ayhan Hastürk,
Çevre ve Sağlık Komisyonuna CHP’den Gülderen Başkan ve Tuncay Tuna, AK Parti’den
Necmi Yıldız, Tarife Komisyonuna CHP’den
Hakan Çebi ve Seçkin Sarı, AK Parti’den Yıldız
Akbalık Polat, Harita Komisyonuna CHP’den
Eren Savaş ve Nevzat Sezen, AK Parti’den
Şiyar Hasbayram, Dezavantajlılar Komisyonuna İYİ Parti’den Özkalp Beyaz ve Gelecek
Partisi’nden Habibe Çiftçioğlu Başer, AK Parti’den ise Eyüp Karataş, Kadın Erkek Fırsat
Eşitliği Komisyonuna İYİ Parti’den Özkalp
Beyaz, Gelecek Partisi’nden Habibe Çiftçioğlu
Başer, AK Parti’den Yıldız Akbalık Polat, Temel
Haklar Komisyonuna CHP’den Abdülkerim
Menteşoğlu ve Gülcan Tekdemir Demirkan, AK
Parti’den Şuayip Sevindik, Çocuk Hakları Komisyonuna CHP’den Gülcan Tekdemir Demirkan ve Savaş Bilik, AK Parti’den Zerrin Çağlar,
Göç ve Yabancılar Komisyonuna CHP’den Tuncay Tuna ve Kerem Ereke, MHP’den İdris
Doğan, Deprem Komisyonuna CHP’den Tuncay
Tuna, İYİ Parti’den Özkalp Beyaz AK Parti’den
Yıldız Akbalık Polat oybirliğiyle seçildi.

BAŞKAN BOZKURT’TAN GENÇLERE: HEP BİRLİKTE
GRİ BİR KENTİ, RENKLİ BİR KENTE ÇEVİREBİLİRİZ

Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Esenyurt Kent Konseyi Gençlik
Meclisi ile bir araya
geldi. Gençlere
yönelik eğitim,
spor, kültür-sanat
faaliyetleri ve iş
olanakları gibi
birçok konuda
görüşmelerin
olduğu toplantıda
Başkan Bozkurt,
“Hep birlikte gri bir
kenti, renkli bir
kente çevirebiliriz”
dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu, Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden Sorumlu
Başkan Yardımcısı Şenol Şen,
Gençlik Meclisi Başkanı Volkan
Usanmaz ve Gençlik Meclisi üyeleri
ile toplantı gerçekleştirdi. İlçe genelinde gençlere yönelik eğitim, spor,
kültür-sanat faaliyetleri ve iş olanakları gibi birçok konuda görüşmelerin olduğu toplantıda gençler,
sorunlarını dile getirdi. Toplantıda
konuşan Gençlik Meclisi Başkanı
Usanmaz, “Aynı masada oturup

Başkanımız ile dertleşip, Esenyurt’un sorunlarına, sıkıntılarına
hep beraber göğüs gereceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
İlçe genelinde yapılan çalışmalardan söz ederek gençler için yapılması planlanan projelerini anlatan
Başkan Bozkurt, “Beraber başaracağız. Ne yapacaksak, ne istiyorsak
birlikte kararlaştıracağız” diyerek
gençlere dayanışma mesajı verdi.
Esenyurt’ta geçmişteki yanlış
politikalar sonucu çarpık kentleşme
ve buna bağlı olarak nüfus yoğunluğu gibi birçok sorunun konuşul-

duğu toplantıda Başkan Bozkurt,
“Yürekten inanıyorum; Esenyurt
Türkiye’nin en renkli, keyifli, ilçesi
olacak. Bunu beraber başaracağız.
Sorunlarımızın tamamını çözmemiz
mümkün olmayabilir ama bir bölümünü çözemiyoruz diye, çözebildiğimiz bölümlerden de
vazgeçmeyeceğiz. Hep beraber gri
bir kenti, renkli bir kente çevirebiliriz. Çok değerli ve kıymetlisiniz. Birlikte çözemeyeceğimiz hiçbir
sorunun olmadığını düşünüyorum.
İyi ki varsınız teşekkür ediyorum”
diye konuştu.

AVCILAR BELEDİYESİ’NİN 2020 FAALİYET RAPORU ONAYLANDI
Avcılar Belediyesi Meclisi Nisan Ayı
Olağan Toplantısı, Av. Turan Hançerli başkanlığında gerçekleştirildi. Covid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilen meclis
toplantısında 2020 yılı Faaliyet Raporu görüşülerek karara bağlandı.
2020 yılı faaliyet raporunun oy çokluğu
ile kabul edildiği toplantıda konuşan Başkan
Turan Hançerli, “Kararlıyız, güven oluşturduk, “Bir” olduk. Aynı kararlılıkla Avcılar2029 vizyonumuz için çalışmaya devam
edeceğiz.” dedi.
Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından faaliyet raporu
görüşüldü.
Başkan Hançerli, başkanlık görevini
Meclis 1. Başkan Vekili Yüksel Can’a bırakarak meclis üyelerine ve izleyicilere Avcılar

Belediyesi’nin son bir yıl içerisinde yürüttüğü
çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı. Sunumun ardından konuşan Hançerli, “Biz Avcılar’da yaptığımız çalışmalarda Türkiye’ye
örnek bir belediyecilik anlayışını hayata geçirme sözü verdik. Bu sözümüzün de aradan
geçen iki yıl içerisinde parça parça hayata
geçtiğini, örnek alındığımızı görmenin gurur
ve mutluluğunu tüm meclis üyelerimizle
paylaşıyorum.” ifadelerini kullandı.
Hançerli sözlerini şöyle sürdürdü;
“Gelirlerimizi belli ölçüde artırdık. Verimli ve katılımcı bütçe yönetimi anlayışımızla bütçe tahmin gerçekleşmemiz yüzde
97’nin üzerinde oldu. Bu da kentsel dönüşümde olduğu gibi mali yönetim modelimiz
de Türkiye’ye örnek gösterilmeye aday oldu.
Etkin kaynak yönetimiyle az güçle çok iş yaparak geçmiş yılların oluşturduğu borç yü-

künü 36 milyon 576 bin 195 TL azalttık. En
değerli kaynağımız çalışanlarımız. Aynı kararlılıkla Avcılar2029 vizyonumuz için çalışmaya devam edeceğiz. Gece gündüz birlikte
çalıştığım tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim”
Toplantıda meclis divanı, encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları üyeleri de belirlendi.
Yaklaşık 3 saat süren toplantıda yapılan
gizli oylama ile Avcılar Belediyesi 1. başkan
vekilliğine Yüksel Can 2. başkan vekilliğine
ise Oya Turan seçildi. Meclis katibi olarak
Ekincan Taştan ve Gözde Katıkçı’nın seçildiği toplantıda encümen üyeliğine ise Murat
Tercan, Tuncay Gündüz ve Sevgican Yeşilırmak seçildi.
Sunumun ardından grup sözcüleri, faaliyet raporu hakkında görüşlerini dile getirdi.
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BAŞKAN MESUT
ÜNER İLE
ÇATALCA’DA
TARİHİ DÖNEM

Tasarruf YapıldıBorçlar AzaltıldıBütçe Fazlası Verildi

ESENYURT’TA AFETLERE HAZIRLIK
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner şeffaf, tasarrufa dayalı ve kaynakları doğru kullanan belediyecilik anlayışı ile belediyenin 8 milyon
547 bin 419 TL bütçe fazlası ile 2020 yılını tamamlamasını sağladı.
ÇATALCA Belediyesi 2020 mali hizmet yılını bütçe fazlası vererek tamamladı. Tasarruf tedbirleriyle bir yandan ilçemizi birçok
yatırımla buluşturan Başkanımız Mesut
Üner, diğer taraftan geçmiş dönemden
kalan çok ciddi bir borcu ödeyerek azaltırken belediyemizin de 8 milyon 547 bin 419
TL bütçe fazlası vermesini sağladı.
2020 yılı Denetim Komisyonu Raporuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ 1923 yılında
kurulan belediyemizin tarihinde ilklerden
bir tanesini yaşıyoruz” ifadelerine yer veren
Belediye Başkanı Mesut Üner sözlerinde,
“2020 mali yılı bütçe gelirlerimizi bütçe giderimize göre daha yüksek oranda gerçekleştirdik. 8 milyon 547 bin 419 TL bütçe
fazlası ile 2020 yılını tamamladık. Pandemi
nedeniyle belediye gelirlerimiz %40-50
azalmasına rağmen yaptığımız tasarruflarla
geçmiş dönemden devraldığımız borçlarımızın büyük bir kısmını ödedik. Çalışan
personelimizin maaşlarını gününde öderken, geçmişten gelen ikramiyelerini sosyal,

sendikal haklarını ödedik” dedi.
Az Bütçemizle Büyük İşler Yapıyoruz
Tasarruf tedbirleri alarak çalıştığını
ifade eden Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner, “Temizlik İşlerine her ay 1 milyon fatura kesiliyordu. İlçemizin temizliğini kendimiz yapmaya başladık. 13 tane çöp
kamyonu aldık. Böylece giderimizi 140 bin
liraya düşürdük. Aylık 850 bin TL Belediyemizin bütçesinde kaldı.
Hizmet araçlarının kiraları 600 bin TL

tutuyordu. Hizmet araçlarımızı satın aldık.
Aldığımız araçlara 248 bin lira ödüyoruz. 4
yıl sonra bu araçlar Çatalca Belediyesi’nin
envanterine yazılacak. Kiralamak yerine
satın alarak ayda 350 bin kar sağladık.
Ortalama çöp ve araç kiralamalarından
1 milyon 200 bin TL gibi bir miktar belediyemizde kalacak. Yıllık 12 milyon belediyemize bu iki kalemden kazanç sağlıyoruz.
Ben iddia ediyorum ki bizim kadar az
bütçeyi bu kadar iyi değerlendiren başka bir
belediye yoktur.
Bu bir tek benim başarım değil, Başkan
Yardımcılarımızdan Müdürlerimize, Meclis
Üyelerimizden Çatalca halkımıza kadar hepimizin başarısı. Şeffaf Belediyecilik anlayışımızla hizmet etmemizin karşılığıdır bu.
Yaptığımız işlerimiz, yatırımlarımız ortada
ve şeffaf.
Tasarruf ederek, gelirlerimizi doğru kullanarak, şeffaf olmayı sürdürerek ilçemize
hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde
konuştu.

Başkan Üner Vatandaşları En
İyi Hizmetlerle Çatalca’yı
Dev Projelerle Buluşturuyor
Vatandaşları bekledikleri, hayal ettikleri bir Çatalca’yla buluşturmak için yapılan çalışmalar ve projeler
hakkında bilgi veren Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, yeni vizyon projelerin müjdesini verdi.
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Çatalca
Kent Konseyi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısına katılarak Kent Konseyi Başkanı Ahmet
Rasim Yücel başta olmak üzere tüm üyelere ilçede yaptıkları önemli çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Toplantıda yaptığı konuşma ile ilçenin her
noktasına hizmet ulaştırmak ve vatandaşları bekledikleri, hayal ettikleri bir Çatalca’yla buluşturmak için yapılan çalışmalar ve projeler hakkında
geniş kapsamlı bilgi veren Belediye Başkanı
Mesut Üner, yeni vizyon projelerinde müjdesini
verdi.
Söz Verdiğimiz Çalışmaların,
Projelerin Üzerine Koyarak Çalışıyoruz
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, ilçe
genelinde yapılan yol bakım onarım çalışmalarından asfaltlama, peyzaj düzenleme ve aydınlatma çalışmalarına, eğitim, spor, sağlık alanında
yapılan çalışmalardan kültürel çalışmalara kadar
detaylı bilgi verdiği konuşmasında mahallelerin
ihtiyaçlarını gidermek için gerçekleştirilen çalışmaları tek tek slayt eşliğinde anlattı.
“Göreve geldiğimiz ilk günden bu güne gece
gündüz demeden ilçemizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz” diyen Başkan Mesut Üner
sözlerinde, “Çatalca’mızı vatandaşlarımızın yaşamaktan ve ait olmaktan mutluluk duyduğu bir
ilçe haline getirmek ve ilçemizi tüm değerleriyle
gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Bu
amaçla birçok projeyi hayata geçirdik ve belediyecilik hizmetlerimizde büyük bir performans ortaya koyarken, hep birlikte Çatalca’mızın yıllarca
ötelenmiş sorunlarına köklü çözümler üretmek
için çalışıyoruz.
Kültür-sanat, gençlik, spor, sağlık ve eğitimde de ilçemize vizyon kazandıran adımları
kararlılıkla attık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak her zaman önceliğimiz oldu. Kişiler
gelip geçici, yapılan tüm yatırımlar, hizmetler Çatalca’mıza kalacak. Bu nedenle Çatalca’mıza en
iyi hizmeti vermek, büyüyen ilçemizin gelişmesini
de beraberinde sağlamak için söz verdiğimiz çalışmaların, projelerin üzerine koyarak, gelecek nesilleri düşünen bir belediyecilik anlayışı ile
verdiğimiz sözlerin çok daha fazlasını yerine getirerek sizlere layık olmaya çalışıyoruz.
Çatalca’mız Değişiyor, Gelişiyor, İlkleri
Yaşıyor
Cumhuriyet Meydanı ve Millet Bahçesi projemiz hızla devam ediyor, Yarı Olimpik Kapalı
Yüzme Havuzumuz bitmek üzere ve aynı alanı
çok amaçlı kapalı spor salonuyla, 800 kişilik tribün yapacağımız futbol sahasıyla, fitness salo-

nuyla, otoparkı, kafeteryalarıyla Spor Adası haline getireceğiz. İzzettin Mahallemizde profesyonel stat çalışmamız hızla tamamlanıyor, Cem
Kara Yaşam Vadimizde çalışmalarımız aralıksız
sürüyor. Çanakça Mahallemize görüntülerini izlediğiniz muhteşem bir sosyal tesis yapımına
başladık. Kapalı Pazar ve 1200-1300 araçlık otopark çalışmamız tamamlanmak üzere. İlçemize
özel kardeşlerimiz ve aileleri için çok kapsamlı bir
rehabilitasyon merkezi yaptık. Türkiye’de 2. İstanbul’da ilk Masal Okulu’nu ilçemizde İnceğiz
Mahallemizde açtık.
Mahalle meydanları projemiz doğrultusunda mahallelerimizde meydan düzenlemeleri
parklar, yaşam alanları yapıyoruz.
Bunların yanı sıra yepyeni projelerimizin de
yapımına başlıyoruz. Çatalca’mızı tarım üssü
yapmamız gerektiğine inanıyorum. Destek çalışmalarımızın yanı sıra hazırladığımız önemli projelerimiz var.
Çatalca’mızda büyük kapsamlı bir Süt Entegre Tesisi, tüm çiftçilerimizin faydalanabileceği
sertifikalı tohum için selektör kurmak, Bahşayiş
Mahallemizi pilot bölge seçerek belediyemizin
mülklerine 300 dönüm ayçiçek ekeceğiz ve elde
edeceğimiz ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağımız bir projeye başladık. Alın teri
ve emeğiyle üreten değerli çiftçilerimizin yanında
olmaya devam edeceğiz.
Dev Projelerimizle Çatalca’mız Fark Yaratacak
Kaleiçi Restorasyon Çevre Düzenleme Projemize başlıyoruz. Kaleiçi Mahallemizde 18.770
m2 bulunan proje alanımızda meydan düzenlemeleri yapacak, oturma ve dinlenme alanları
oluşturarak, yaşayan sosyal mekânlar tasarladık.
Tarihi dokuya uygun mekânsal tasarımlar yaparak yapıların görünürlüğünü arttıracak, ilçemize
tarihsel değeri ve turizm potansiyelini birleştirerek tasarlanmış yeni çekim noktaları oluşturacağız.

Atatürk Parkı Kültür Sanat ve Ticaret Merkezi Projemiz ile havuz, yemyeşil parkı ve oturma
alanlarıyla çevrili nikâh salonu, düğün salonu,
konferans salonu ve belediyemize ait hizmet birimleri yanı sıra işyerlerinin yer aldığı park, kültür-sanat ve ticaret merkezi yapıyoruz.
Belediye Ticaret Merkezi Projemiz ile deprem riski taşıyan iş hanımızı yeni baştan yapacağız. Butik bir alışveriş merkezini içinde
barındıracak.
Çocuklarımız için çok kapsamlı bir Çocuk
Tatil Köyü yapıyoruz. Ailelerimizin çocuklarını
götürebilecekleri kapsamlı bir eğlence merkezi
olacak bu tatil köyümüz. Şimdiden bu büyük
projemizin heyecanını sevgili çocuklarımız kadar
bende yaşıyorum.
Kaleiçi Vezirhane Yaşam Alanı Projemiz de
toplam 35.000m² lik bir alanda biyolojik gölet,
kaya bahçesi, çim amfi, kafeler, basketbol, voleybol sahaları, yürüyüş yolu ve bisiklet parkuru yer
alacak.
Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı Projemiz ile ilçemizi bölgemizin dev bir cazibe merkezi
haline getireceğiz. Projemizde sosyal tesisler,
sanat parkı, etkinlik alanı, yüzme havuzu, yöresel
ürün ve el sanatları çarşısı gibi alanlar yer alıyor”
ifadelerine yer verdi.
Çalışmaları anlatan ve yeni projeleri tanıtan
konuşması sık sık alkışlarla kesilen ve büyük beğeni alan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner
tüm projelerin şimdiden ilçeye hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Esenyurt’ta afetlere hızlı müdahale için kurulan Mahalle
Afet Gönüllüleri, eğitim almaya
başladı. ‘Temel Afet Bilinci’ konulu ilk seminerde, sivil savunma ekiplerinin afet alanına
girene kadar, gönüllülerin yapması gerekenler anlatıldı.
Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un afetlere hazırlık amacıyla başlattığı
seferberlik kapsamında kurulan
Mahalle Afet Gönüllüleri, ilk
eğitimlerini aldı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma
Amirliği tarafından gönüllü olan
vatandaşların da katıldığı seminerde eğitim planlanması yapıldı. Olası bir afet anında
profesyonel arama kurtarma
ekipleri alana ulaşana kadar,
temel arama kurtarma çalışmalarının anlatıldığı seminerler
devam edecek.
Çalışmalar hakkında bilgi
veren Sivil Savunma Amirliği
amiri Özgür Subaşı, “Esenyurt
nüfus olarak Türkiye’nin en
büyük ilçesi, yapı stokumuz da

fazla. Amacımız, olası depremlerden sonra 30-35 kişiden oluşan mahalle gönüllülerimiz
aracılığı ile basit arama kurtarma yapabilmek, bu kapasiteye
gelebilmektir” dedi.
Mahalle afet gönüllüsü olarak başvuru yapan ve seminere
katılan Burhan Tura, herkesi gönüllü olmaya çağırdı. Tura,
“Daha önce hiç böyle bir eğitim,
proje çıkmamıştı karşımıza.
Memnun kaldım, herkesin katılmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu, hele
insan kurtarmak daha da güzel
bir duygu. Gönüllülük bir esastır
ve bende bu gönüllülerin içinde
yer aldığım için çok mutluyum”
ifadelerini kullandı.
Mahalle gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar, Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Sivil
Savunma Amirliği’nin, 0212 620
56 56 numaralı telefonunu arayarak veya
zabitamudurlugu@esenyurt.bel.
tr adresinden mail yoluyla başvuruda bulunabilir.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HER
AŞAMASI BEYLİKDÜZÜ
BELEDİYESİ’NİN DENETİMİNDE
Beylikdüzü’nde özellikle riskli binalarda başlatılan kentsel dönüşüm
çalışmaları hız kesmeden
devam ediyor. İlçe genelinde devam eden yıkım
çalışmalarını yerinde inceleyen ve kentsel dönüşümün her aşamasının
Beylikdüzü Belediyesi’nin
denetiminde sürdürüldüğünün altını çizen Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla kamusal
hizmetlerimizi Beylikdüzü’nün her noktasında
hayata geçiriyoruz.” dedi.
Beylikdüzü’nde kapsamlı bir kentsel dönüşüm
hareketi yürüten Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde devam eden
çalışmaların özenle sürdürülebilmesi adına çalışmalarına aralıksız devam
ediyor. Süreci hassasiyetle
takip eden ve kentsel dönüşümün sadece bina dönüşümü değil, aynı
zamanda yaşamların da
dönüşümü olduğunu vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “İstanbul’un
en önemli ve acil çözülmesi gereken sorunlarının
başında hiç kuşkusuz deprem geliyor. Biz belediye
olarak bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz.
Beylikdüzü’nü daha dayanıklı bir hale getirmek için

var gücümüzle çalışıyoruz,
çalışmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Yakuplu Mahallesi’nde
bulunan Menekşe Sitesi
ve Poltaş Apartmanı’nın
yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen ve kentsel
dönüşümün her aşamasının Beylikdüzü Belediyesi’nin denetiminde
sürdürüldüğünün altını
çizen Başkan Çalık, “Vatandaşlarımızın hayatını
kolaylaştırmak amacıyla
kamusal hizmetlerimizi
Beylikdüzü’nün her noktasında hayata geçiriyoruz. Altyapı yenileme
çalışmalarından yeni park
alanı yapımına, sosyal donatı alanlarından spor
alanlarına kadar birçok
çalışmamız ilçede devam
ediyor. Ayrıca devletin
belirlemiş olduğu resmi
harçların dışında belediye
olarak hizmetlerden dolayı almış olduğumuz ücretler var. Biz mümkün
olduğunca vatandaşların
yükünü hafifletmek için
meclis kararımızla beraber harç indirimlerine gittik. Destek veren tüm
meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Mümkün
olduğunca yasal çerçeve
içerisinde yapılması gereken her şeyi son noktasına kadar yapacağız.
Vatandaşlarımızın bir an
önce güvenli konutlarına
geçmesini diliyorum.”
şeklinde konuştu.
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Büyükçekmece’de depremde

hasar alan 3 bina yıkıldı

Beklenen Marmara depremine karşı hazırlıklarına hız kazandıran Büyükçekmece Belediyesi ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Atatürk Mahallesi’ndeki 3 blok, 5 kat ve 28 bağımsız bölümden oluşan hasarlı ve riskli yapıların yıkımı kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirildi.
lası İstanbul depreminden
en fazla etkilenecek ilçelerden biri olan Büyükçekmece’de depreme hazırlık çalışmaları
devam ediyor. 1999 depreminden bugüne kadar 25 bin konutun kentsel
dönüşüm kapsamında yıkılarak yenilendiği Büyükçekmece’de hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Belediye ve
vatandaş işbirliğiyle sürdürülen depreme hazırlık çalışmaları kapsamında
son Marmara depreminde hasar
gören 3 bina daha belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen
Büyükçekmece Belediye Başkan
Yardımcısı Nuraydın Sak, “Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam etmekte. Bugünde
görmüş olduğunuz bu arkamızdaki 3
bloktan ve 28 daireden oluşan sitenin
yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bizler belediye olarak vatandaşla el birliği içerisinde haftada en az 1 yada 2 sitenin
yıkımını gerçekleştiriyoruz. Depremin ne zaman olacağı belli değil.
Belki 10 sene sonra belki 10 gün
sonra belki 10 dakika sonra dolayısıyla herkesin bu konuda çok hassas

O

ve duyarlı olması gerekiyor. Binaların testlerini
yaptırmaları gerekiyor. Eğer binaları
depreme dayanıksız ise bizim belediye olarak
vereceğimiz katkılarla yasal mevzuatlar
çerçevesinde binalarını bir an önce yenilemeleri gerekiyor.
Biz vatandaşlarımızın bi-

nalarının altında depremde
kaybedilmesini istemiyoruz. Kimsenin hayatını
kaybetmesini istemiyoruz” dedi.
“Artık deprem
korkusu olmadan rahat
bir şekilde evlerinde
yatarlar”
Herkesi bu konuda
duyarlı olmaya davet
eden Teknik Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak sözle-

rine şu şekilde devam etti: “Biz belediye olarak bu yasal mevzuatlar çıkmadan çok daha önce 1999 üzücü
depreminden sonra hemen start vermiştik kentsel dönüşüme yaklaşık
bugüne kadar 25 bin civarında bağımsız bölümün yenilenmesini sağladık. Dediğim gibi depremin ne
zaman olacağı belli değil vatandaşlarımız ne olur bu konuda hassas olsunlar. Binaların yenilenmesi
noktasında bizim ne yapmamız gerekiyorsa yapılması noktasında her
türlü şeye biz destek veriyoruz.
Bugün yıkımını gerçekleştirdiğimiz
binalar 1999 depreminden önce yapılmış binalar. Hemen yan tarafında
yine aynı sitenin 4 bloğu daha var.
Şuanda onun işlemleri de devam
ediyor. Bu binalar deprem risk analizi yapıldığında riskli bina olarak
çıktı. Vatandaşlarımızla yardımcı oldular bu noktada. Bizde belediye
olarak destek verdik ve bugünde yıkımını gerçekleştiriyoruz. İnşallah
buradaki insanlar en kısa sürede
yeni binalarına kavuşurlar. Artık
deprem korkusu olmadan rahat bir
şekilde evlerinde yatarlar.”

Mehmet Mert yeniden İGD başkanlığına seçildi
İstanbul Gazeteciler Derneği olağan kongresinde Mehmet Mert yeniden İGD Başkanı seçilerek güven tazeledi.
um AVM Zemin Kat N0:06 Beykent-Büyükçekmece
adresinde bulunan dernek merkezinde yapılan kongrenin
divan başkanlığını Tuncer Dağ, katip üyeliklerini ise; barış
Emregül, Mustafa Küpeli ve Şenay Badur yaptı.
İGD üye gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurul,
açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ile devam etti.
Kongrede konuşan İGD Başkanı Mehmet Mert 'Gazetecilik ayrıcalıklı bir meslek olmakla birlikte, fedakarlık gerektiren ulvi bir meslektir. Önce parayı düşünenler başka iş
yapmak zorundalar. Gazetecilik gibi duruş ve tavır gerektiren mesleklerde para en son gelir akıllara.' dedi.
TEK LİSTE İLE SEÇİM YAPILDI
İGD Başkanı Mehmet Mert'in konuşmasının ardından
faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilirken divana sunulan
tek liste ile seçimlere gidildi.
Yapılan genel kurul sonrasında 3 yıl süre ile görev yapacak İstanbul Gazeteciler Derneği yönetim kurulu belirlenirken mevcut başkan Mehmet Mert yeniden İGD Başkanı
seçilerek güven tazeledi.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, ŞEHİT VE
GAZİ AİLELERİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR
Küçükçekmece Belediyesi, pandemi döneminde ilçedeki şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmıyor. ‘Konuş Küçükçekmece Kemal Başkan
Dinliyor’ projesi kapsamında, hane ziyaretleriyle
ilçede çalınmadık kapı bırakmayan 16 kişilik saha
ekibi; ilçedeki 87 şehit, 203 gazi ailesine düzenli periyodlarla ev ziyaretleri gerçekleştirerek, istek ve
ihtiyaçlarını tespit edip taleplerini dinliyor.
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,
“Bu topraklarda bağımsız ve
özgür yaşamamız için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi
minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların kıymetli aileleriyle her zaman bir
dayanışma içinde olmayı çok değerli buluyorum.
Saha ekibimiz, vatanımız ve istiklalimiz için canını
feda etmekten çekinmeyen ve bu uğurda canlarını
veren kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin
kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret ediyor. Aileleri-

mizin hem bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sormak hem de onlara moral olmak için bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Onların yanında olmaya ve
elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde
oluşturulan saha ekibi, kapı kapı
dolaşarak belediye hizmetleriyle ilgili Küçükçekmecelilere bilgi veriyor.
Küçükçekmeceli çocukların EBA’ya ulaşma olanaklarını, sosyal yardım
ihtiyaçlarını tespit ederek sorunların çözümünü hızlandırıyorlar.
Saha ekibi ayrıca, vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet ya da memnuniyetsizliğini de
tespit ederken, mahalledeki derneklerle, spor kulüpleriyle, cami ve cemevi yöneticileriyle, okul müdürleri ve okul aile birlikleri başkanlarıyla
görüşerek, onların da sorunlarını ve çözüm önerilerini de dinliyorlar.

GÜÇLÜ KADINLARDAN
ÜRETİME DESTEK
Dezavantajlı kadınlara öncelik veren Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi, çalışmalarına
başladı. Kooperatif Başkanı Nesrin Bozkurt, bu
projeyle kadınlarına kendilerine olan güvenlerini yeniden kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.
Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi, Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile protokol imzalanmasının ardından
çalışmalarına başladı. Kooperatif, dayanışmak
için bir araya gelen kadınların, ekonomik ve
sosyal hayatın her katmanına katılımının desteklenmesini amaçlıyor. Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi, her geçen gün iş gücünü
artırarak üretime devam ediyor, kadınların gücünü avantaja çeviriyor.
“DEZAVANTAJLI OLANLAR ÖNCELİĞİMİZ”
Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi Başkanı Nesrin Bozkurt, çalışmalarında
dezavantajlı kadınlara öncelik
verdiklerini
belirterek
“Esenyurt
Güçlü Kadınlar
Kooperatifi oluşumu olarak, Esenyurt’ta öncelikli olarak geçim sıkıntısı çeken
sosyal, ekonomik yönden çaresiz, nerdeyse
tüm yükü omuzlarında taşıyan dezavantajlı kadınların istihdam olanaklarını ve fırsatlara
ulaşma şansını artırmak dolayısıyla kendilerine
güvenlerini yeniden kazandırmayı amaçladık”
diye konuştu.
ÜRETEN KADINLAR: ÇOK MUTLUYUZ
Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nde dikiş yapan
Asiye Çam, “Hem çalışıp para kazanıyoruz,
hem de öğreniyoruz. Bu yüzden de çok mutluyuz” diyerek çalışmaların sonucunda özgüvenlerinin arttığını ifade ediyor. Dürdane Demir ise
“Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim burada
ortamımız çok güzel. Herkes çalışıyor, herkes
bir şeyler üretiyor” dedi.

GÜRPINAR SİTELER BÖLGESİ’NDE

UZLAŞMA SAĞLANDI
OLASI bir depremde can ve mal kaybını en aza
indirmek için kapsamlı bir kentsel dönüşüm hareketi yürüten Beylikdüzü Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürecin yakın takipçisi
olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde bulunan Enerji Arıkent Sitesi B Blok’da
gerçekleşen yıkıma KİPTAŞ Genel Müdürü Ali
Kurt ile birlikte katılarak yerinde incelemeler
yaptı. Siteler Bölgesinin uzlaşma sürecinde
2/3’lük çoğunluk sağlanarak dönüşümün başlayacağının da
müjdesini veren Çalık,
“Deprem bu ülkenin
gerçeği ve hiçbir şey
sizlerin canından
kıymetli değil. İnşallah bu süreci en
güzel şekilde tamamlayacağız” dedi.
Beylikdüzü’nde riskli
binalarda başlatılan kentsel
dönüşüm süreci hız kesmeden
devam ediyor. Sürecin sıkı takipçisi
olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, bu kez de Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde bulunan Enerji Arıkent Sitesi B
Blok’da gerçekleşen yıkım çalışmalarını KİPTAŞ
Genel Müdürü Ali Kurt ile yerinde inceleyerek
bilgiler aldı. Binanın sadece 12 saatte yıkıldığını
belirterek mevcuttaki binaların riskli durumuna
dikkat çeken Başkan Çalık, dönüşümün zaman
kaybetmeden tamamlanması gerektiğini belirtti.
Gürpınar Siteler Bölgesi 1.etapta Beylikdüzü
Belediyesi ve KİPTAŞ iş birliğiyle yürütülen süreçle ilgili de vatandaşları bilgilendiren Çalık,
uzlaşmada 2/3’lük çoğunluk sağlanarak dönüşümün başlayacağının müjdesini verdi. Vatan-

daşların tüm süreçlerde yanında olmayı sürdüreceklerini de belirten Çalık, “Deprem bu ülkenin gerçeği ve hiçbir şey sizlerin canından
kıymetli değil. İnşallah bu süreci en güzel şekilde
tamamlayacağız” dedi.
Kentsel dönüşümün siyaset üstü yaklaşımla
çözülecek bir konu olduğunun da altını çizen
Çalık, “Beylikdüzü’nde öncelikli alanımız Gürpınar Siteler Bölgesi ama birçok binamızda da
benzer riskler var. Meclis toplantımızda İBB’nin
39 ilçeye göndermiş olduğu, kentsel
dönüşümü teşvik eden plan notu
önerisiyle ilgili uzlaşabilmek
adına çok çaba gösterdim.
Üç buçuk saat müzakere
ettik ve arkadaşlar noktasına, virgülüne takıldı.
Meclisimizde plan notu
değişikliği maalesef oy
birliği yerine oy çokluğuyla geçti. Siyaset yapmadan bir an önce kentsel
dönüşümün önünü açmakta fayda
var. Komşularını göçük altında arayan bir
belediye başkanı olmak istemiyorum” ifadelerini
kullandı.
Beylikdüzü Belediyesi’nin kentsel dönüşüm
için uzun süredir mücadele verdiğini belirten
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise “Sahaya
girdikten sonra çok kısa bir süre yüzde 60’lık anlaşma oranına varmıştık. Şartları iyileştirecek
bazı güncellemeler yaptık ve bu iyileştirmelerin
hepsini vatandaşa yansıttık. Son dört ayda ne
olduysa sahadaki uzlaşmalar durdu. Vatandaşımızın maalesef siyasi bazı sebeplerle kafası karıştırıldı. Çok şükür yüzde 66’lık çoğunluğu
yakaladık ve önümüzdeki hafta nihai anlaşmalara başlıyoruz” şeklinde konuştu.
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ESENYURT BELEDİYESİ MART AYINDA
YARDIMLARINI SÜRDÜRDÜ

Hocaların hocası Cemil
Taşçıoğlu kabri başında anıldı

Mart ayında da tüm birimleri ile Esenyurtlulara hizmetlerini sürdüren Esenyurt
Belediyesi, 4 bin 32 aileye Gıda Kolisi, 27 bin 142 aileye patates ve soğan yardımı, 7 bin 928 aileye de ‘Alışveriş kartı’, ‘Bebek Bezi ve Mama’ desteği sağladı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle bir
yıl önce hayatını kaybeden ilk
hekim Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu
aramızdan ayrılışının birinci yıldönümünde kabri başında anıldı.
Ömrünü mesleği olan doktorluğa adayan ve kendisi gibi birçok
hekim yetiştiren "hocaların
hocası" Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu
vefatının yıldönümünde unutulmadı.
Taşçıoğlu’nun Üsküdar ilçesi
Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı’nda bulunan kabri başında dü-

zenlenen anma törenine Taşçıoğlu’nun eşi Dr. Didem Akal Taşçıoğlu ve ailesinin yanı sıra
meslektaşlarının yoğun katılım gösterdi. Duygulu anların yaşandığı
anma etkinliği, merhum Prof.
Cemil Taşçıoğlu için okutulan
Kuran-ı Kerim ve edilen dualarla
son buldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü
temsilen anma törenine Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı
Başak Sancar katıldı, Taşçıoğlu ailesini yalnız bırakmadı.

BAŞKAN HANÇERLİ, “AVCILAR’I 2029
VİZYONU İLE AYAĞA KALDIRACAĞIZ”
oronavirüs nedeniyle zor durumda olan vatandaşların yardımına koşan Esenyurt Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere 4 bin 32 adet
gıda kolisi dağıttı. Üreticiden Tüketiciye Aracısız Gıda projesi kapsamında
çiftçilerden alınan patates ve soğanlar
da gıda kolilerinin yanında verildi.
Mart ayında 5 bin 424 adet
10’ar kilogramlık patates, 19 bin 214 adet de
12’şer kilogramlık
soğan verildi.
Yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara
7 bin 928 adet
‘Alışveriş kartı’,
‘Bebek Bezi ve
Mama’ desteği sağlayan ekipler, 908
adet ‘Bot, Mont ve Kıyafet’ yardımında bulundu.

K
81 İLİ EN HIZLI
BULAN ÖĞRENCİLER
ÖDÜLLENDİRİLDİ
Küçükçekmece Belediyesi, 5. ve 6.
Sınıf öğrencilerine yönelik Türkiye Haritası temalı Yap-Boz Hız Yarışması düzenlendi. Sefaköy Kültür ve Sanat
Merkezi’nde düzenlenen yarışma 16 öğrencinin kıyasıya rekabetine sahne
oldu.
Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, çocukların eğlenirken öğrenmesi amacıyla yarışmayı düzenlediklerini ifade ederek, “Bu çocuklar, bizim
ülkemizin, milletimizin, bayrağımızın,
vatanımızın geleceği. Bu sebeple onlar
için ne yapsak az diyorum. Onları çok iyi
yetiştirmemiz gerekiyor. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak olan bu çocuklar, bizi yaşlılığımızda rahat ettirecek.
Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen bu yarışmaya katılan
tüm çocukları tebrik ediyorum” diye konuştu.
ELEMELER 816 ÖĞRENCİ
ARASINDAN YAPILDI
Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri
ve Çocuk Üniversitesi’nden 5 ve 6. sınıflarda eğitim gören 816 öğrenci arasında
yapılan eleme sonucu 7 bilgi evi ve 1
çocuk üniversitesi olmak üzere toplam 8
kurumdan 2’şer öğrenci Yap-Boz Hız Yarışmasına girmeye hak kazandı. Pandemi kurallarına riayet edilerek, sosyal
mesafeye uyularak gerçekleşen yarışmada, toplam 16 öğrencinin ter döktü.
Daha önce görmedikleri 81 parçadan
oluşan özellikli Türkiye haritası şeklindeki yap-bozları hızla tamamlamak
adına kıyasıya bir mücadele veren öğrenciler, 3 turun sonunda finale adını
yazdırdı.
Kanarya Bilgi Evi öğrencisi Elif Aközel yarışmayı birincilikle tamamlarken,
Sefaköy Bilgi Evi öğrencisi Didem Koçbaşı ikinci ve yine Sefaköy Bilgi Evi öğrencisi Zeynep Feyza Kıvrak üçüncü
oldu. Tablet, akıllı saat ve kulaklık hediye edilen öğrenciler, madalyalarını ve
ödüllerini de Başkan Kemal Çebi’nin
elinden aldı.

SAĞLIK HİZMETİ
Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 683 kişiye Hasta Nakil, 1518
kişiye Hasta Nakil Ambulans, 863 kişiye Evde Sağlık, 17 kişiye de Fizik Tedavi Hizmeti verildi.
Özel Eğitim Merkezi de 99 vatandaşa 308 saat Dil ve Konuşma ile Oyun
Terapisi, Bireysel Eğitim ve Psikolojik
Danışmanlık hizmeti verdi.
Engelliler Koordinasyon Merkezi
ise engelli ve 65 yaş üzeri 45 vatandaşa
Evde temizlik, 144 vatandaşa Kişisel
Bakım Hizmeti, 148 vatandaşa ise Sağlıklı Beslenme ve Diyet programı uyguladı.
İş arayanlar ile işveren ﬁrmaları buluşturarak vatandaşların istihdam edil-

mesini sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Mart ayı
içerisinde 757 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı.
22 BİN 500 TON MAMA DAĞITIMI YAPILDI
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri,
ilçede bulunan 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. 3 bin
170 Bin hayvanın
tedavisini yapan
ekipler, 495 hayvanın
da aşılamasını yaptı. Öte
yandan, ilçedeki meydanlar,
Covid-19 vakalarının bulunduğu 187
binanın girişi, 83 cami, 5 cemevi ve ilçe
genelinde tüm kamu kurumları da dezenfekte edildi.

Avcılar Belediyesi Avcılar2029
vizyonu ile geçekleştirdiği çalıştaylar dizisine bir yenisini daha ekledi. Dizinin sekizinci çalıştayı
“Avcılar: Geleceğe Uzanan Yolculukta Tarihi ile Buluşan Kent”
başlığıyla online olarak gerçekleşti.
Çalıştaya; Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, eski
Sağlık Bakanı Uzm. Dr. Mehmet
Müezzinoğlu, eski Turizm Bakanı
Bahattin Yücel, Paris Bosphorus
Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası, Kent Bilimci Prof. Dr. Ruşen
Keleş, İstanbul Politikalar Merkezi’nde Kıdemli Uzman ve Sabancı
Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Koray Göymen,
eski Avcılar Belediye Başkanı
Yüksel Çengel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekter
Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul
Turizm Platformu Direktörü
Özcan Biçer katıldı. Çalıştayda,
Avcılar’ın tarih ve kültürü ışığında
kentsel gelişimi konuşuldu.
‘Kent Kimliği: Tarih-KültürTanıtım ve Kentsel Gelişim ve
‘Kent Kimliği: Oluşumu, Önemi

ve Kentsel Gelişim’ başlıkları ile
iki oturumda gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmalarını Avcılar
Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, eski Sağlık Bakanı Uzm. Dr.
Mehmet Müezzinoğlu, Bathonea
Antik Liman Yerleşkesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Şengül Aydıngül
yaptı.
Çalıştaya ev sahipliği yapan
Başkan Hançerli, Avcılar2029 vizyonunu anlatarak başladığı konuşmasında şunları söyledi: “ 1999
depremiyle eski değerini kaybeden bir Avcılar var. Tabiri caizse
99 yılı Avcılarımızın düştüğü yer.
Biz Avcılar’ı düştüğü yerden 30 yıl
sonra, 2029 yılında ayağa kaldıracağız. Avcılar’ı 2029’a kadar daha
güvenli bir kent haline dönüştüreceğiz iddiasındayız. Avcılar2029
vizyonu sadece Avcılar’ın dayanıklı yapılara kavuşması değil. Avcılar2029 vizyonu birçok farklı
alanda sorunlara karşı çözüm
önerileri sunuyor. Örneğin 2029
yılına kadar %40 karbon emisyonunu azaltma sözü verdik. Paris
Başkanlar Sözleşmesi 2030 yılına
kadar bu sözü tutmamızı beklerken biz bunu bir yıl öne çektik.”

15 BİN 945 METREKARE PARKE
DÖŞENDİ
Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdüren Fen
İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 15 bin 945 metrekare parke yol ve
tamiratı yaptı. Daha yeşil bir Esenyurt
için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde 992 ağaç
dikti. 4 bin 45 çiçek dikimi de yapan
ekipler, Esenyurt’u güzelleştirmeye
devam ediyor.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN
YENİ ŞARJ İSTASYONLARI
Silivri Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından engelli vatandaşlarımızın kullanımı için ilçenin
üç farklı noktasına yeni “Akülü Sandalye Şarj İstasyonu” kuruldu.
Silivri Belediyesi, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini
hız kesmeden sürdürüyor. Daha önce
Alibey Mahallesi Değirmen Durağı ve
Çorlu Durağı mevkilerine kurulan
Akülü Araç Şarj İstasyonlarına yenileri eklendi. Silivri Belediyesi Bilgi
İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından
Kalepark Sosyal Tesisleri, Kiptaş 1 ve

Kiptaş 2 Konutlarında kurulan şarj istasyonlarıyla, engelli vatandaşlarımızın
yaşam kalitelerinin artması hedefleniyor.
Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz’ın talimatıyla gerçekleştirilen
projeler, özellikle yolda kalma endişesi
ile sokağa çıkmak istemeyen engelli
vatandaşlarımız için bir çözüm niteliği
taşıyor. Silivri Belediyesinin, ‘Engelsiz
Silivri’ çalışmaları kapsamında kurulan
şarj istasyonları ile engelli bireylerimiz
ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak amaçlanıyor.

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ’NDE
MAVİ BALON UÇURDULAR
Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim
Merkezi öğretmen ve öğrencileri, 2
Nisan Dünya Otizm Farkındalık
Günü’nde, gökyüzüne mavi balon
uçurdu.
Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü bünyesindeki Özel Eğitim
Merkezi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek
ve otizmin bir hastalık olmadığına vurgu yapmak için özel
çocuklarla birlikte etkinlik
düzenledi. "Otizme Mavi
Işık Yak" sloganıyla düzenlenen etkinlikte,
merkezde eğitim alan
özel öğrenciler ve öğretmenleri mavi kıyafetler giyerek mavi
maske taktı. Ardından
özel çocuklar, öğretmenleriyle birlikte gökyüzüne
mavi balon uçurdu. Esen-

yurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis
Şimşek ve Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Günnur Yıldırım’ın da katıldığı etkinliğin sonunda, öğrencilere
çeşitli hediyeler verildi.
Otizme farkındalık yaratmak için
böyle bir etkinlik düzenledikleri söyleyen Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim
Merkezi Şefi Muhammed Alabay, “2
Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde,
Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi olarak farkındalık yaratmak istedik.
Herkesi bu farkındalığa
davet ediyoruz. ‘Mavi
Giy, Mavi Maske Tak
ve Otizme Mavi Işık
Yak’ diyoruz. Ayrıca
bugüne özel, çocuklarımıza ufak hediyelerimiz olacak. Mavi
balonları göklere uçurarak, otizme mavi ışık yakacağız” dedi.
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500 YILLIK
KÖPRÜNÜN
ÜZERİNE BETON
ATMIŞLAR!

Fiyat: 5 TL

10 NİSAN 2021 CUMARTESİ

Büyükçekmece
Büyükçekmece
“Kırmızı
“Kırmızı Çizgisini”
Çizgisini” çekti
çekti

Kanuni Sultan Süleyman tarafından 16. yüzyılda yaptırıldığı tahmin edilen, ancak moloz ve çöp yığınları içinde kaderine
terk edilen Esenyurt’taki tarihi Viyana Köprüsü’ne, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt sahip çıktı.
senyurt Belediyesi ve İBB
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığının, köprünün restorasyonu için başlattığı ortak çalışma,
500 yıllık köprünün ne Koruma Kurulunun ne de Kültür Bakanlığı’nın
envanterinde bulunmadığını da ortaya çıkardı. Yapılan başvuru ile İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne
tescil ettirilen köprü, uzman bir ekibin desteğiyle restore edilip, ziyaret
edilebilir hale getirilecek.

E

ÜZERİNE BETON ATILMIŞ!
Mevcut hali ve görüntüsü ile iç
acıtan ve kaderine terk edilen köprüyü, bugüne kadar hiçbir kurum
görmemiş! Bu da yetmemiş, tarihsel
mirasın üstü beton atılarak düzleştirilmiş.
“KÜLTÜREL MİRASA SAHİP
ÇIKMAK BİZİM İÇİN BİR
SORUMLULUK”
Yaklaşık 500 yıllık geçmişi olmasına karşın, çöp yığınlarının içinde bir
başına bırakılan tarihi köprüyü gün
yüzüne çıkartmak için harekete
geçen Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, kültür mirasına sahip çıkmanın kendileri için bir
görev olmanın ötesinde, tarihsel de
bir sorumluluk olduğunu söyledi.
“Bu köprü, bizim için çok değerli
bir kültürel miras” diyen Başkan
Bozkurt, “500 yıllık bu mirası, maruz
bırakıldığı mevcut halinden kurtarmak, restore edip gelecek kuşaklara
aktarmak bizim için görev olmanın
ötesinde tarihsel de bir sorumluluk.
Arkadaşlarımız, köprüye ilişkin çalışma başlattıklarında, köprüye dair
hiçbir veriye ulaşamadılar. Koruma
Kurulu olsun, Kültür Bakanlığı olsun
hiçbir yerde kayıt ya da bilgi yok.
Moloz ve çöp yığınları içinde bir başına bırakılan bu kültür mirasından
kimsenin haberinin olmaması da dik-

kate değer bir başka nokta. Öncelikle
köprünün tescil altına alınmasını sağladık, sonraki adımda ise bakım ve
restorasyon var. Arkadaşlarımız, ilgili
kurumlarla görüşmelerini sürdürüyorlar. Yüzlerce yılı geride bırakıp
bugüne ulaşan kültür mirasımıza, hak
ettiği değeri verip gelecek kuşaklara
ulaşmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.
VİYANA SEFERİ SIRASINDA
YAPILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Esenyurt’u ikiye bölen, Evren
Mahallesi’ndeki Haramidere üzerinde yer alan tek gözlü tarihi köprünün, 1529’da gerçekleşecek olan 1.
Viyana Kuşatması’na hazırlanan Kanuni Sultan Süleyman tarafından
1527 yılında yaptırıldığı düşünülüyor.
Kanuni Sultan Süleyman’ın sefere giderken kullandığı tarihi Viyana Yolu
da bu köprü üzerinden devam ediyor.
MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜ VE KAPI
AĞASI KÖPRÜSÜ İLE AYNI DÖNEMİN
İZLERİNİ TAŞIYOR
Köprünün bir benzeri, yine Haramidere üzerinde bulunuyor. ‘Kapı
Ağası Köprüsü’ olarak bilinen dört
gözlü bu köprünün de aynı yıllarda,

Büyükçekmece’deki Mimar Sinan
Köprüsü gibi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırıldığı tahmin ediliyor.
“ÇEŞMELERİMİZDEN DE SU AKACAK”
Başkan Bozkurt, Viyana Köprüsü’nün yanı sıra ilçenin iki ayrı mahallesinde bulunan tarihi çeşmelerin de
restore edileceğini aktardı. İstanbul’daki iki kaz figürlü çeşmeden birisi olan Kıraç’taki Kazlı Çeşme ile
ilçenin eski ismini taşıyan Ekşinoz
Çeşmesi’nin de bakıma alınacağını
belirten Bozkurt, “İlçemizde bulunan
tüm tarihi eserlere gözümüz gibi bakacağız. Tarihi çeşmelerimizi restore
ederek sularının tekrar akmasını sağlayacağız. Bunların yanı sıra Esenyurt
sınırları içerisinde bulunan ve kaderine terk edilen Bizans sarayı Aretas’ın kalıntıları ile yine aynı
dönemden kaldığı düşünülen hamam
kalıntılarını da korumaya alacağız”
ifadelerini kullandı.
“YAPIM TEKNİĞİ MİMAR
SİNAN’IN ESERLERİ İLE
BENZERLİKLER TAŞIYOR”
Köprü üzerinde incelemelerde
bulunan İBB Kültür Varlıkları Daire

Başkanlığından Mimar Meryem Doğutan ve Sanat Tarihçisi Zeynep Hatice Kurtbil tarafından hazırlanan
raporda, köprünün yapım tekniğinin,
Mimar Sinan’ın 16. yüzyılda Küçükçekmece ve Büyükçekmece gölleri
arasında inşa ettiği köprülerle benzerliğine dikkat çekilerek, aynı döneme ait olabileceği ifade edildi.
Raporda, köprünün tarihçesine
ilişkin şu bilgilere de yer verildi: “Büyükçekmece gölünün doğusunda,
eski İstanbul-Rumeli kervan yolu
üzerinde yer alan köprünün hangi tarihte ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. 14 Eylül 1509 depremi
ve 20 Eylül 1560 su taşkınları büyük
tahribata neden olmuş, göllere akan
sular taşmış ve sahillerini su basmıştır.
Büyükçekmece, Küçükçekmece ve
Silivri köprülerinin bu dönemde yıkılmış olduğu, daha sonra kargir olarak
yenilendikleri bilinmektedir. Köprünün de bu tarihlerde esaslı bakımonarım görmüş olabileceği
muhtemeldir.
“TEMİZ BİR İŞÇİLİK, MUNTAZAM
KESME TAŞLAR”
Köprü, küçük ölçekte temiz bir
işçilikle, muntazam kesme taşlardan
tek gözlü olarak inşa edilmiştir. Köprünün açıklığı 8 metre, genişliği 5
metre civarındadır. Üzerinden geçen
yol ise yaklaşık 30 metre uzunluğundadır. Dere çukurunun orta noktasında, açıklığı geçen kemerin her iki
yanında sıralanan on bir adet muntazam kesme taş ve kemerin en üst
noktasına yerleştirilen bir yüzünde
rozetli kilit taşı bulunmaktadır. Köprünün üzerine yakın dönemde beton
dökülerek zeminin düzleştirildiği anlaşılmaktadır. Köprü, günümüzde
sağlam bir durumda olup halen
TEM’in yan tarafındaki Atatürk Bulvarı’nın Sanayi Caddesi’ne bağlantı
yolu olarak kullanılmaktadır.”

Büyükçekmece’de “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında
ilçedeki ışıksız yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi.

İçişleri Bakanlığının başlattığı
ve yayalara öncelik tanınmasını
amaçlayan "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması, Büyükçekmece’de ilçe kaymakamı
Dr. Mehmet Özel’in de katıldığı
etkinlikle gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı genelgesi
doğrultusunda; Büyükçekmece
ilçe genelinde kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitleri, ilk
geçiş hakkını yayalara vermeye
dikkat çekmek ve farkındalık
oluşturmak amacıyla kırmızı ile
boyandı. Yayalar “kırmızı çizgimiz” etkinliğine katılan Büyükçekmece Kaymakamı Dr.
Mehmet Özel, kurum müdürleri
ve öğrenciler ilk geçiş hakkını yayalara vermeye dikkat çekmek ve

Büyükçekmece’nin
camilerinde Ramazan
temizliği yapıldı

HÜNERLİ ELLERE EĞİTİMLERE BAŞLADI
Küçükçekmece Belediyesi Kadın
ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün ilçede yaşayan kadınlara özel olarak ücretsiz hayata geçirdiği Hünerli Eller
Çarşısı, yeni yerinde Atakent 4. Cadde,
Menekşe Sosyal Tesisleri Parkı’nda hizmet vermeye başladı. Çarşıda el emeği
göz nuru ürünlerini satma fırsatı bulan
kadınlar, artık Küçükçekmece Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ücretsiz olarak düzenlediği
Kooperatif Geliştirme Eğitimlerinden
de faydalanarak, mesleki olarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.
Üretim, işbirliği ve kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden biri
olan Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı’nda ahşap ve dekoratif ürünler, mumlar, örgüler, tablolar, el
emeği yüzlerce ürün satışa sunuluyor.
Toplumun her kesiminden kadınların
rahatça başvurabildiği Hünerli Eller
Çarşısı, dostluk, arkadaşlık ve kadın dayanışmasının yaşatıldığı yerlerden bir
tanesi olma özelliğini taşıyor.
Kadınları sosyal ve ekonomik

alanda desteklemeye devam ettiklerini
ifade eden Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmece
Belediyesi olarak üreten kadınlar için 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kooperatif Geliştirme Eğitimi’ni başlattık. Kadınların huzurla ve
güvenle yaşayabildiği, kalkınmanın
merkezinde olduğu, sosyal hayata ve iş
hayatına daha çok katıldığı, kentte eşit-

liğin sağlanabildiği bir kent için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” diye
konuştu.
Kooperatif Geliştirme Eğitimi kapsamında girişimcilik, ürün ve hizmet
maliyeti hesaplama geliştirme, finansal
okuryazarlık, pazarlama, dijital okuryazarlık, dijital pazarlama gibi eğitimler ile
kadınlar sosyal ve ekonomik alanda
destekleniyor. Hünerli Eller Çarşısı’nda

satış yapan kadınlar, sabah ve öğleden
sonra iki oturumda, İnönü Mahallesi
Kadın Eşitlik Merkezi’nde seçtikleri bir
kursun sertifikalı eğitim programına ücretsiz bir şekilde katılım sağlıyor.
Çocukluğundan bu yana resim yaptığını ifade eden Hünerli Eller Çarşısı
sakinlerinden Vesile Mutlu, “6-7 yıldır
taş boyuyorum. Denizden topladığım
taşların önce çizimini yapıyorum, sonra
boyuyorum. Hep bir atölyem olsun istedim. Burayı hem atölye hem satış ofisi
gibi kullanıyorum. Şimdilerde Muhasebe eğitimi de almaya başladım. Bize
bu fırsatı verdikleri için Belediye Başkanımız Kemal Çebi ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.
Hünerli Eller Çarşısı’na başvurmak
isteyenler; 1 ikametgah, 1 kimlik fotokopisi, 2 fotoğraf ile, İnönü Mahallesi’ndeki Kadın Eşitlik Merkezi’ne
başvurularını gerçekleştirerek, 15 günlük grup bittiğinde, hak ve eşitlik gözetilerek, daha sonraki gruba dahil
ediliyorlar.

farkındalık oluşturmak amacıyla
uygulama kapsamında ilçe
merkezindeki ışıksız yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekerek sürücülere bilgilendirici broşür ve
kırmızı düdük verdiler.

Büyükçekmece’deki tüm camiler Covid – 19 tedbirleri kapsamında dezenfekte edilirken, cami
halıları da kimyasal içermeyen
nano teknoloji sistemiyle temizlendi. Salgının artış göstermesiyle tedbirlerini yoğunlaştıran
Büyükçekmece Belediyesi Ramazan ayı öncesinde vatandaşların
gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilmeleri için ilçedeki camilerde
kapsamlı bir temizlik çalışması
başlattı.
Ramazan aylarında yoğunluk
yaşanan camilerde vatandaşların
vakit namazlarını sağlıklı bir biçimde kılabilmeleri ve ibadetlerini
gönül rahatlığıyla yapabilmeleri
için seferber olan Büyükçekmece
Belediyesi ilçedeki 67 caminin tamamında halıları biyolojik ve hijyenik kuru sistem kullanarak
temizledi. Camilerde daha sağlıklı
ibadet yapılabilmesi için halılarda
nem, küf, bakteri ve virüs oluşma-

sını engelleyen nano teknoloji
kullanılırken, dezenfektan çalışmaları da periyodik olarak sürdürülecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü
ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri
ilçe genelindeki camileri tek tek
Ramazan ayına hazırlarken camilerin eksiklikleri ve ihtiyaçları da
gideriliyor.
Camilerde yaşanacak yoğunluğu göz önünde bulundurduklarını söyleyen Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Virüse karşı tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz.
Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde
camilerimizi temizliyor ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Vatandaşlarımız hijyenik
ortamlarda ibadetlerini yapabilecek. Büyükçekmece Belediyesi bu
alanda önemli bir mücadele yürütüyor. Lütfen herkes maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat
etsin” dedi.

Başkan Üner Çatalca’ya Bir Sosyal Tesis Daha Yapıyor
VATANDAŞLARA layık oldukları hizmetleri sunmak için
hayata geçirdiği projelerine her geçen gün bir yenisini
ekleyen Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, ilçeye
modern bir sosyal tesis daha kazandırıyor.
Çatalca’da Başkan Mesut Üner ile birlikte başlayan
hizmet atağı durmaksızın devam ediyor. Birbiri ardına
büyük projeleri hayata geçirerek ilçede büyük bir değişim
ve gelişim başlatan Belediye Başkanı Mesut Üner vatandaşlar için ilçede sosyal tesisler yapmayı da sürdürüyor.
Doğal güzellikleri zengin yeşil dokusu, havası ve suyu
ile adından söz ettiren ilçenin vatandaşların en çok istediği
ve ihtiyaç duyduğu sosyal yaşam alanları eksikliğini gidermek için birçok projeyi eş zamanlı olarak başlatan Başkan
Mesut Üner, mahalleleri sosyal tesislerle buluşturuyor.
Çanakça Mahallesinde 19.560 metrekare toplam
alanda projelendirilerek yapımına başlanan çok amaçlı
sosyal tesis vatandaşların düğün, nişan, sünnet gibi birçok
organizasyonuna ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Mahallelere kazandırılan meydanların, parkların,
yaşam alanlarının, sosyal tesislerin, 7’den 70’e tüm vatan-

daşlara hizmet sunduğunu belirten Başkan Mesut Üner,
“Çanakça Mahallemizde sosyal tesisin yapılacağı alanda
incelemelerde bulunarak, “Çatalca’mızda vatandaşlarımızın en çok istediği ve ihtiyaç duyduğu sosyal

yaşam alanları eksikliğini gidermek için birçok projeyi eş
zamanlı olarak başlattık ve her geçen gün yeni bir projeye
daha başlıyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerimiz dışında
yepyeni projelerimizle ilçemizi geliştiriyor, eğitimden

kültüre, spordan sosyal faaliyetlere kadar vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet veriyoruz. İlçemizde
sosyal yaşam alanları olmadığını belirten halkımızı ilçe
merkezimizde Millet Bahçemizle, Cem Kara Yaşam
Vadimizle, içerisinde birçok spor aktivitelerinin yapılacağı
Spor Adamızla buluşturmak için yaptığımız çalışmalar
hızla devam ediyor. Mahallelerimize vatandaşlarımızın
sosyal yaşam alanları olacak meydanlar, parklar, sosyal
tesisler yapıyoruz.
Çanakça Mahallemizde yap-işlet-devret modeliyle
daha önce kiraya verilen ve enkaz devraldığımız alana
modern bir sosyal tesis yapıyoruz. En kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak, bölge sakinlerinin hizmetine
sunacağız. Hemşehrilerimizin ailece keyifle vakit geçirebilecekleri sosyal tesisimiz açık ve kapalı alanıyla, düğün,
nişan, sünnet gibi birçok organizasyona ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Şimdiden hayırlı ilçemize hayırlı
olmasını diliyorum” şeklinde konuşarak tesisin hizmete
girmesiyle bölgenin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda
büyük bir kazanım sağlayacağını vurguladı.

