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��Spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar ile dikkat çeken Ça-
talca Belediye Başkanı Mesut Üner, yaptığı yatırımların
karşılığını almaya başladı. Antalya Kemer’de gerçekleşen
Türkiye Güreş Milli Takımı seçmelerine Çatalca Beledi-
yespor Güreş takımı sporcuları da katılım sağladı. Milli
takım seçmelere katılan beş Çatalca Belediyespor’lu güreş
sporcusu Milli Takıma seçilerek şanlı bayrağımızı dünya
üzerinde dalgalandırmaya hak kazandı. .4’TE

Büyükçekmece’de risk 
taşıyan 2 bina yıkıldı

CHP Büyükçekmece
ziyarete kapandı
BAŞKAN GÖKBULAK AÇIKLADI
� CHP Büyükçekmece ilçe binası
pandemi tedbirleri kapsamında zi-
yarete kapandı. Başkan Hüseyin
Remzi Gökbulak, yaptığı açıklama da
ilçe başkanlığının ikinci bir karara
kadar kapalı olduğunu belirterek,
maske - mesafe ve hijyen kuralını
hatırlattı. �Devamı 2’de

TEMEL GIDA İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR
�� Büyükçekmece Belediyesi
her Ramazan ayında olduğu gibi
bu yılda ihtiyaç sahibi ailelerin
yanında.Covid -19 salgını tedbir-
leri kapsamında geleneksel ma-
halle iftarlarını iptal eden
Büyükçekmece Belediyesi, Ra-
mazan ayında vatandaşların
temel gıda maddesi ihtiyaçlarını
karşılıyor. �Devamı 7’de

KÜÇÜKÇEKMECE’DE RAMAZAN
YARDIMLAŞMA İLE GEÇİYOR
ONLİNE ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR
� Sosyal yardımdan, sıcak yemeğe, koli
gıda yardımından, kıyafet yardımına ihti-
yaç sahiplerini yalnız bırakmayan Küçük-
çekmece Belediyesi,  Ramazan ayında
dijital platformdan yayınlayacağı söyleşi,
konser ve orta oyunları ile Küçükçekmece-
lilerin Ramazan akşamlarını renklendire-
cek. �Devamı 7’de

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, “Altyapı Yenileme ve
Sokak İyileştirme Projesi” kap-
samında çalışmaların devam et-
tiği Alibey Mahallesi’nin cadde
ve sokaklarında incelemelerde
bulundu. �Devamı 2’de

BEYLİKDÜZÜ 23 NİSAN’I YENİ 
PROJELERLE KUTLUYOR 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, ve Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılı-
mıyla gerçekleşen açılış törenin ardından 6
önemli projenin de temeli atıldı. 7’de

Kabaktepe; Büyükçekmece
kazan, Teşkilatımız kepçe

Ak Parti İstanbul’un son genel ku-
rulunda Partisinin İl Başkanı seçi-
len Osman Nuri Kabaktepe,
Büyükçekmece İlçe Başkanlığını 
ziyaret etti. 6’daİLGİDER PROJESİNE

BAKANLIK DESTEĞİ
Merkezi Büyükçekmece
de bulunan İstanbul
Lider Girişimciler Der-
neği (İLGİDER) tarafın-
dan hazırlanan,  isimli
proje, Gençlik Projeleri
Destek Programı kapsa-
mında Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından
120.000 TL bütçe ile
desteklenmesi uygun
görüldü.  2’DE

Ramazan’ın ruhunu yansıtan 
paylaşma duygusu

Büyükçekmece’de yaşatılıyor

GÜREŞ’TE ŞANLI BAYRAĞIMIZI
DÜNYA ÜZERİNDE ÇATALCA’MIZIN

GENÇLERİ DALGALANDIRACAK 
ALİBEY MAHALLESİ 
BAŞTAN SONA YENİLENİYOR

Büyükçekmece’de bek-
lenen Marmara depre-
mine karşı kentsel
dönüşüm çalışmaları
hızla devam ediyor.
Atatürk Mahallesi’nde
riskli olduğu tespit edi-
len 2 blok, 5 kat ve 24
bağımsız bölümün yı-
kımı kentsel dönüşüm
projesi kapsamında be-
lediye ekiplerinin göze-
timinde gerçekleşti. 3’te
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Belediye Meclis Üyesi

Recep
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Milli egemenliğimizin 
simgesi Gazi Meclisimizin

açılışının 101. yılı kutlu olsun
Tarık Erdoğan 

CHP İBB ve Büyükçekmece
Belediye Meclis Üyesi
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ESENYURT
ONUNLA
NEFES ALDI
Göreve geldiği ilk günden beri uyguladığı ‘Yönetim Modeli’ ve Esenyurt
Belediyesi’ne kazandırdığı yeni anlayış ile farkını ortaya koyan Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt’a adeta nefes aldırdı

Esenyurt’un daha önce in-
şaata ve ranta dayalı
bir anlayışla yönetil-

diğine dikkat çeken Baş-
kan Bozkurt, yeni
dönemde bu durumu
tersine çevirdiklerini ve
Esenyurt Belediyesi’nde
insanı merkez alan bir an-
layışı hakim kıldıklarını
söyledi. 31 Mart 2019’da ger-
çekleşen yerel seçimlerde rekor
bir oyla başkan seçilen Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, görevde iki yılı
geride bıraktı. Geçmiş yıllarda rant ve betonla
anılan Esenyurt, Başkan Bozkurt’un görevi
devralmasının ardından insanı merkeze alan

işlerle öne çıkmaya başladı. Esen-
yurt Belediyesi’ne yeni bir anla-

yış ve yeni bir vizyon
kazandıran Başkan Bozkurt,
Meslek Edindirme Kursları,
Kadın Sosyal Yaşam Merkezi,
Derman Çarşısı ve Üreticiden
Tüketiciye Aracısız Gıda gibi

projelerle insana dokunan, ya-
şamı daha nitelikli kılan işlere

imza attı. Bu çalışmaların önemli
unsurlarından biri olan ESBİM, Pan-

demi sürecine rağmen iki yılda rekor düzeyde
işsiz vatandaşı iş sahibi yaptı. Sağlık ve sosyal
yardım gibi alanlarda yapılan hizmetleri daha
ileriye taşıyan Bozkurt, belediyenin idari ya-
pısında da düzenlemelere gitti. �DEVAMI 5’TE
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Hüseyin Remzi GÖKBULAK
CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı

Murat ÇELİK
AK Parti Büyükçekmece
İlçe Başkanı

184

KUTLU OLSUN

İLGİDER PROJESİNE BAKANLIK DESTEĞİ
Merkezi Büyükçekmece de bulunan İstanbul Lider Girişimciler Derneği (İLGİDER) tarafından hazırlanan, gençlerin, özellikle de dezavantajlı gençlerin kendi
işlerini kurmaları, üretime katılmaları, gelir düzeylerinin arttırılması ve sosyal entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik bir kişisel gelişim projesi olan DİKKAT !
GENÇ GİRİŞİMCİLER GELİYOR ! isimli proje, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 120.000 TL bütçe ile desteklenmesi uygun görüldü.
7 AY sürecek proje ile ilgili İL-
GİDER Yönetim Kurulu Başkanı
ve Proje Koordinatörü Derya Kök
yaptığı yazılı basın açıklamasında
“İçinde bulunduğumuz pandemi be-
lası nedeniyle evlerimize ka-
pandığımız ve ne kadar süreceğini
bilemediğimiz şu dönemde neler ya-
pabiliriz, nasıl üretebilirize kafa yor-
duk ve sonunda pandemiyi fırsata
çevirerek DİKKAT! GENÇ GİR-
İŞİMCİLER GELİYOR! adıyla bir
proje geliştirdik.

Projemizin amacı; İstanbul’dan
kendi işini kurmak isteyen 60 genç
belirleyerek, kurduğumuz Çevrimiçi
Girişimcilik Merkezi üzerinden
eğitim, uygulama, destek ve danış-
manlık hizmetleri aracılığı ile
kendine güvenen ve yaratıcı gençler

olarak, rekabet gücü yüksek girişim-
lerde bulunmaları ve katma değeri
yüksek ürün ve hizmetler geliştir-
erek, ekonomik ve sosyal hayatta
daha etkin yer almalarına katkı
sağlamaktır.

Uzman eğitmen ve mentörler
tarafından, Mayıs/2021 de başlaya-
cak ve kameralı sınıfta çevrim içi
olarak zoom platformu üzerinden
verilecek eğitimlerle, genç işlet-
melerinin kırılgan dönemlerini aş-
malarına yardımcı olunacak, finansal
kaynak, danışmanlık, tanıtım ve
pazarlama desteğinden faydalan-
maları sağlanacaktır.

Aynı zamanda girişimcilik eko-
sisteminin güçlenmesine katkı
sağlayacak olan projemizde uygu-
lanacak olan %30 engelli ve/veya en-

gelli yakını kotası ile de dezavantajlı
kişilerin istihdam edilebilirlikleri ve
sosyal hayata katılımlarına destek
verilecektir.

18-29 yaş arası 60 gencimizin
yararlanabileceği, kadın ve engelli
(engelli ve yakınlarında yaş sınırı
yoktur) gençlerimize öncelik vere-
ceğimiz projemiz; Gençlik Projeleri
Destek Programı (2020-1) kap-
samında Gençlik ve Spor Bakanlığı
tarafından desteklenmekte olup
katılım ve tüm eğitimler ücretsizdir.

Projeden yararlanmak isteyen
gençlerimizin en geç 30 Nisan 2021
tarihine kadar web sayfamız
(www.dikkatgencgirisimcilergeliyor.c
om) üzerinden başvurularını yap-
maları gerekmektedir” ifadelerini
kullandı.

CHP Büyükçekmece
ziyarete kapandı

CHP Büyükçekmece ilçe binası pandemi tedbir-
leri kapsamında ziyarete kapandı.

Kapanmayı duyuran CHP Büyükçekmece ilçe
başkanı Hüseyin Remzi Gökbulak açıklamasında; İl
Başkanlığımızca Pandemi gerçekliği ve tam ka-
panma ile ilgili hazırlanan rapora gore İlçe Başkan-
lığımız bir sonraki açıklamaya kadar tam
kapanmayla ziyarete kapalı olacaktır. Kendimizin ve
sevdiklerimizin sağlığı için MASKE, MESAFE ve
HİJYEN kurallarına riayet etmeye  lütfen özen
gösterelim. Saygılarımla...

“Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz” açık-
lanasını yaptı.

http://medya.chpistanbul.org/kapanma-cagri.pdf  

Covid -19 salgın riskine karşı pide
fırınlarında Ramazan denetimi yapıldı

RAMAZAN ayının ilk gününde fırın ve unlu
mamul üreticilerini denetleyen Büyükçekmece
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Covid-19
salgını kapsamında alınması gereken tedbirler
hakkında uyarılarda bulunurken, İçişleri Bakan-
lığı’nın Ramazan ayı genelgesi hakkında esnafı
bilgilendirdi.

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve
unlu mamul üreticilerini denetledi.

Covid-19 tedbirlerine uymayan
işletmeler uyarıldı

Coronavirüs salgını ile gelinen aşamada mutas-
yona uğrayan Covid-19 virüsünün İstanbul’da da
vaka sayılarını arttırmasına yönelik tedbirlerini arttı-
ran Büyükçekmece Belediyesi, salgının toplum sağlı-

ğını olumsuz etkilememesi için ilçe genelinde dene-
timlerini aralıksız sürdürüyor. Ramazan ayının gel-

mesiyle birlikte bu yıl da fırın ve unlu mamul üretici-
leri periyodik olarak denetlenecek. Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri, iftar saati öncesinde fırınlarda bir
denetleme gerçekleştirdi. Ramazan ayının olmazsa
olmazı pidenin gramaj ve üretim işleminin hangi ko-
şullarda yapıldığını denetleyen ekipler, Covid-19 sal-
gını kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın Ramazan Ayı
tedbirlerine yönelik genelgesinde Ramazan pidesi ve
ekmek satışı ile ilgili olarak fırıncı esnafını bilgilen-
dirdi. Ramazan ayı süresince iftar saati öncesinde fı-
rınlarda kuyrukların oluşması ve yoğunluğun
artmasının salgın riskini arttıracağı yönünde uyarı-
larda bulunan zabıta ekipleri, fırıncı esnafından, pide
ve ekmek üretimini iftar saatinden 1 saat önce son-
landırmasını da istedi. Zabıta ekipleri ayrıca fırın-
larda hijyen ve gramaj kontrolü de yaptı. Covid-19
tedbirlerine uymayan işyerleri ise uyarıldı.

ALİBEY MAHALLESİ BAŞTAN SONA YENİLENİYOR
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,

“Altyapı Yenileme ve Sokak İyileştirme Projesi”
kapsamında çalışmaların devam ettiği Alibey
Mahallesi’nin cadde ve sokaklarında incelemel-
erde bulundu. Başkan Yılmaz, “Daha mutlu,
daha huzurlu, daha güzel bir Silivri için elimizin
değmediği yer bırakmayacağız.” dedi.

Silivri Alibey Mahallesi’nde “Altyapı Ye-

nileme ve Sokak İyileştirme Projesi” tüm hızıyla
devam ediyor. Silivri Belediyesi koordinasy-
onunda İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ ve Türk Telekom iş
birliği ile yoğun bir şekilde devam eden çalış-
maları yerinde inceleyen Başkan Yılmaz,
ekiplerden yapılan ve yapılması planlanan iş ve
işlemler hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında
esnaf ve mahalle sakinleriyle sohbet eden

Başkan Yılmaz, vatandaşların hem taleplerini
dinledi hem de devam eden çalışmalar
hakkında bilgi verdi.

Alibey Mahallesi’nde modası geçmiş, hem
tehlike hem de görüntü kirliliği oluşturan beton
direklerin kaldırılması ve üzerinde bulunan en-
erji hatlarının yer altına alınmasına yönelik
çalışmalar da devam ediyor. Silivri Belediyesi
öncülüğünde BEDAŞ ile birlikte yürütülen çalış-
maları değerlendiren Başkan Yılmaz, “Uzun yıl-
lardır el değmeyen, hizmet sunulmayan Alibey
Mahallesi’ndeki çalışmalarımızı tüm hızıyla
sürdürüyoruz. Belediyemiz öncülüğünde
yürütülen çalışmalarla görüntü kirliliğinden atık
ve içme suyu hatlarının problemlerine, bozuk
yollardan eskimiş kaldırımlara, sokak aydınlat-
malarından, gereksiz kaldırım işgali yapan ve
tehlike arz eden eski beton direklerin kaldırıl-
masına kadar pek çok soruna çare üretmiş
oluyoruz. İlçemizin kronikleşen sorunlarını
teker teker çözüyoruz. Daha mutlu, daha
huzurlu, daha güzel bir Silivri için elimizin
değmediği yer bırakmayacağız.” dedi.
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2 YILDA İNSANA
DOKUNAN

HİZMETLER YAPILDI
Esenyurt Belediye Başkanı

Kemal Deniz Bozkurt, görevi dev-
raldığı günden bugüne geçen 2 yıl-
lık sürede insanı merkeze alan
yönetim anlayışıyla vatandaşlara
doğrudan fayda sağlayan hizmetler
yaptı. Esenyurtlularla, birlik ve da-
yanışma içerisinde çalışmalarını yü-
rüten Başkan Bozkurt, sosyal
belediyecilikte örnek olan çalışma-
larının yanı sıra sağlık, ulaşım,
kadın ve aile, kütüphane, spor, kül-
tür ve sanat, veterinerlik ve temizlik
gibi çeşitli alanlardaki çalışmalarını
da artırarak devam ettirdi.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE
ÖRNEK OLDU

‘Üreticiden Tüketiciye Aracısız
Gıda’ projesi kapsamında 300 ton
patates ve 300 ton soğanı satın ala-
rak ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere
ulaştıran Esenyurt Belediyesi, bu
hizmetiyle Türkiye’deki birçok be-
lediyeye de rol model oldu.
Esenyurt Belediyesi’nin
ardından diğer bele-
diyeler de çiftçilerin
elinde kalan ürün-
leri alarak ihtiyaç
sahibi vatandaş-
lara dağıtmaya
başladı. Sosyal
Yardım İşleri Mü-
dürlüğü, 129 bin
370 aileye gıda kartı,
69 bin 941 ihtiyaç sahi-
bine gıda kolisi, 180 bin
litre süt, 60 bin 144 adet bez ve
mama, taziye sahibi 66 bin 260 ai-
leye sıcak yemek; tedavi gören
hasta ve ihtiyaç sahiplerine de 467
bin 222 porsiyon sıcak yemek gön-
derdi.

ESENYURT’A 7 YENİ PARK
Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

Vadi Esenyurt Şehir Parkı 1. 2. ve 3.
ada, Esenkent Mahallesi Zehra
Yıldız Sokak Parkı, Saadetdere
Mahallesi 7. Sokak Parkı, Bağlar-
çeşme Mahallesi 1131. Sokak
Parkı, Hürriyet Mahallesi Dalgıç
Sokak Parkı, Akçaburgaz Mahal-
lesi 3009. Sokak Parkı, Gökevler
Mahallesi 564. Sokak Parkının ya-
pımını tamamlayarak, Esenyurt’a 7
yeni park kazandırdı. Birim, 2 yılda
3 bin 498 ağaç dikerek, 2 milyon
615 bin 140 çiçek ve bitki dikimi de
yaptı.

BOZUK YOLLAR YENİLENDİ
Vatandaşların güvenli bir şe-

kilde seyahat edebilmesi için ana ve
ara arterlerde 71 bin 534 tonluk as-
falt kaplama çalışması yürüten Fen
İşleri Müdürlüğü, cadde ve sokak-
lara 285 bin 937 metrekare parke
döşedi.

ESBİM 17 BİN 147 VATANDAŞI
İSTİHDAM ETTİ

Esenyurt’taki işsizlik sorununa
çözüm üretmek için çalışan Esen-
yurt Belediyesi İstihdam Merkezi
(ESBİM), 2 yılda 17 bin 147 vatan-

daşın istihdamını sağladı. Engellile-
rin de de iş hayatına katılmasını
destekleyen birim, her ay düzenli
olarak gerçekleştirdiği engelli istih-
dam günleriyle iki yılda 239 engelli
vatandaşı iş sahibi yaptı. Başkan
Bozkurt’un hayata geçirdiği istih-
dam garantili Meslek Edindirme
Kursları ile ilçedeki işsizliği sorun
olmaktan çıkaran birim, Esenyurt-
luların iş sahibi olması için çalışma-
larını sürdürüyor.

DANIŞMANLIK MERKEZİ SAYISI
5’E YÜKSELDİ

İlçedeki birey ve ailelere yöne-
lik danışmanlık desteğini sürdüren
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür-
lüğü bünyesindeki Benim Ailem
Eğitim ve Danışmanlık Merke-
zi’nin sayısı 5’e yükseltilerek 2 yılda
8 bin 147 kişiye danışmanlık hiz-
meti verildi. Müdürlüğün 174 dalda
verdiği eğitim ve seminerlere, 51

bin 897 vatandaş katılım sağladı.
Esenyurtlu kadınların

ekonomik, sosyal ve kül-
türel açıdan güçlen-
mesi için Esenyurt
Belediye Başkanı
Kemal Deniz Boz-
kurt tarafından ha-
yata geçirilen Kadın
Sosyal Yaşam Mer-

kezi ise 400 kişiye hiz-
met verdi. Madde

bağımlılığıyla mücadele
için faaliyet gösteren Yeni

Başlangıçlar Merkezi, pandemiye
rağmen 516 kişiye tedavi ve psiko-
lojik destek hizmeti verdi. 65 yaş ve
üzeri vatandaşların sosyal hayata
katılımını sağlamak için hayata ge-
çirilen Ulu Çınarlar Yaşam Merke-
zi’nden de pandemi dönemi
öncesinde 743 kişi yararlandı.

TEMİZLİK VE KIRTASİYE 
MASRAFLARI BELEDİYE’DEN

Kreşlerde eğitim alan çocukla-
rın tüm kırtasiye ve temizlik malze-
melerini ücretsiz karşılayan Kreş
Müdürlüğü, branş dersleriyle ço-
cukların her alanda eğitimi için ça-
lıştı. Bin 575 öğrencinin eğitim
aldığı belediye kreşlerinde, öğrenci-
ler için 2 yılda 514 etkinlik düzen-
lendi. Vatandaşların sağlığı için ilçe
genelinde denetimlerine devam
eden Zabıta Müdürlüğü, genel de-
netimler kapsamında 6 bin 546 iş
yerini, pandemi denetimleri çerçe-
vesinde de 40 bin 733 işletmeyi de-
netledi. Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü, il içi ve il dışı cenaze,
gezi, düğün, etkinlik, düğün ve spor
faaliyetleri için 20 bin 284 kişiye
araç tahsis ederken, 528 bin 253 ki-
şiye de ulaşım hizmeti sundu.

KORONAVİRÜS’LE MÜCADELE
Vatandaşların daha temiz ve

sağlıklı bir ortamda yaşaması için 2
yılda düzenli olarak meydan, cadde
ve sokakların yanı sıra tüm ibadet-
hane, okul ve kamu kurumları de-
zenfekte edildi.

Büyükçekmece’de risk
taşıyan 2 bina yıkıldı

İSTANBUL’DA beklenen depremde en çok etki-
lenecek ilçeler arasında yer alan Büyükçek-
mece’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımlar
hızla devam ederken Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, evlerinin yıkımı izle-
yen vatandaşlar ile birlikte yıkım bölgesindeydi.
Beklenen İstanbul depremi için zamanın daral-
dığını ve bu konuda vatandaşlara da önemli so-
rumluluklar düştüğünü belirten Başkan Akgün,
Büyükçekmece’de bugüne kadar 26 bin konutun
yıkılarak yenilendiğini açıkladı.

“Büyükçekmece’yi yeniden kuruyoruz”
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ilçede

yürütülen deprem hazırlıkları konusunda şu şun-
ları söyledi: ‘’Hepimizin korkusu olan Marmara
depreminin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bü-
yükçekmece Belediyesi olarak vatandaş, bele-
diye, müteahhit üçgeninden bütün gücümüzle
olası depremde yıkılacak can ve mal kaybına se-
bebiyet verecek binaları, siteleri yıkmaya devam
ediyoruz. Her hafta iki, üç blok yıkıyoruz. Bu-
güne kadar 26 bin konut yeniledik. Önümüzdeki
üç yıl içerisinde yüzde yüz yıkılabilecek veya olası
büyük depremde büyük zarar görecek binaları
yıkımları tamamlamış olacağız. Yerinde kentsel
dönüşümü büyük çapta tamamlamış olacağız.
Bizim ricamız vatandaşımız bize katkı sağlaması-
dır. Evlerini, binalarını bir an önce ölçtürmek,
testlerini yaptırmak ve binalarının durumunu öğ-
renmek ve bizim yapmış olduğumuz çalışmalara
ortak olarak bir an önce depreme hazır hale
gelme noktasında müteahhit, belediye, vatandaş
olarak bu işi çözmemiz gerekiyor. 1999 depremi
sonrasında Türkiye çapında yenilemeyi en çok
yapan belediye Büyükçekmece. Bunun sebebi de
en büyük zararı görecek yerlerden birisi Büyük-
çekmece’dir. Aynı zamanda şehrimizin silueti de-

ğişiyor. Altyapı donanımları, yollar değişiyor.
Büyükçekmece’yi yeniden kuruyoruz diyebili-
rim.’’

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımları ye-
rinde izleyen vatandaşlar artık hasarlı evlerinde
korkarak yaşamayacakları için mutluluklarını
şöyle dile getirdiler:

Uğur Altay: ‘’ Büyükçekmece’de 35 senedir
balıkçılık yapıyorum. Şu an bina 40 senelik. Dep-
remden dolayı da kentsel dönüşüme girmesi ge-
rektiğinden dolayı kentsel dönüşüme verdik.
Buradan Büyükçekmece Belediye Başkanımız
Dr. Hasan Akgün’e de teşekkür ediyoruz.’’

Zerrin Uzun: ‘’33 yıldır burada yaşıyoruz.
Uzun süredir burada oturuyorduk. Yeni bir eve
kavuşacağımız için mutluyuz. ‘’

ESENYURT BELEDİYESİ, RAMAZAN AYI’NDA DA İHTİYAÇ
SAHİPLERİNE GIDA KOLİSİ YARDIMINDA BULUNUYOR 
Esenyurt Belediyesi, Ramazan Ayı’nda

ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak
amacıyla gıda kolisi yardımında bulunuyor.
Ekipler eş zamanlı olarak birçok mahallede
gıda kolilerini dar gelirli ailelere ulaştırmaya
devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki ih-
tiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını sür-
dürüyor. Daha önce de gıda kolisi, süt,
patates, soğan gibi gıda ürünlerini vatan-
daşlara ücretsiz olarak dağıtan Esenyurt
Belediyesi, Ramazan Ayı’nda da aileleri yal-
nız bırakmıyor. Gıda kolileri, Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Mü-
dürlüğü bünyesinde kurulan Gıda Muayene
Komisyonu tarafından yapılan teknik ve hij-
yenik kontrollerin ardından yapılan sosyal
incelemeler sonucu, ihtiyaç sahibi vatan-
daşlara ulaştırılıyor. Ekipler, içerisinde bakli-

yat, tahıl ürünleri gibi temel gıda malzeme-
lerinin bulunduğu yardım kolilerini, ihtiyaç
sahibi vatandaşların adreslerine teslim edi-
yor. 

Huzur ve bereketin ayı Ramazan, Beylikdü-
zü’nde tüm maneviyatıyla yaşanırken, geçen yıl ol-
duğu gibi bu yıl da Beylikdüzü Offroad Kamp ve
Doğa Sporları Kulübü Derneği (BEYLİKOFF),
dernek ve üyeleri arasında yaptığı kampanyayla top-
ladığı 350 koli ramazan paketini, ihtiyaç sahibi aile-
lere ulaştırılmak üzere Beylikdüzü Belediyesi'ne
teslim etti.  Duyarlılıkları için dernek üyelerine te-
şekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık “Beylikdüzü’nde dayanışma ve yardım-
laşma duygusunun en üst seviyede olması için gayret
ediyoruz.” dedi. 

Huzur ve bereketin ayı Ramazan, Beylikdü-
zü’nde tüm maneviyatıyla yaşanırken, Beylikdüzü
Offroad Kamp ve Doğa Sporları Kulübü Derneği
(BEYLİKOFF), dernek üyeleri ve hayranları ara-
sında yaptığı kampanyayla topladığı 350 koli rama-
zan paketini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırması için
Beylikdüzü Belediyesi'ne teslim etti. Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, dernek üyele-
rine duyarlılıkları için teşekkür
ederek, Ramazan ayının daya-
nışmayı ve yardımlaşmayı bü-
yüttüğünü ifade etti. Başkan
Çalık konuşmasının devamında
pandemi döneminin vatandaş-
lar için zor geçtiğini vurgulaya-
rak “İhtiyaç sahibi ailelerimiz bu
süreçte desteğe daha fazla ihti-
yaç duyuyor. Beylikdüzü Beledi-
yesi olarak sıcak yemek desteği
ve gıda paketleriyle komşuları-
mıza ulaşmaya, onlara dokun-
maya gayret ediyoruz. Sizin gibi

insanların varlığı bizi bu konuda daha fazla teşvik
ediyor, yaptığınız iş çok önemli. Dayanışma duygu-
sunu en içten şekilde hissettiğinizi düşünüyorum.
Çok güzel bir ekip olmuşsunuz. BEYLİKOFF’un
bu katkısı gerçekten bizim için çok kıymetli.” ifadele-
rinde bulundu.

BEYLİKOFF Derneği'ne yaptıkları bağış için te-
şekkür eden Başkan Çalık, “Gıda kolilerini belediye-
miz vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız.
Beylikdüzü’nde dayanışma ve yardımlaşma duygusu-
nun en üst seviyede olması için gayret ediyoruz.
Bizde bunu yaparken aynı prensip ile hareket ediyo-
ruz. Diyoruz ki, veren el, alan el birbirini görmesin is-
tiyoruz. Yunus Emre’nin dediği gibi ‘Bölüşürsek tok
oluruz, bölünürsek yok oluruz” bu prensiple hareket
ediyoruz. Duyarlı davranmaya duyarlı olmaya ihti-
yacı var bu toplumun. Toplum olarak her şeyi payla-
şabiliriz bu memleketin kaynakları herkese yeter.
Yeter ki adil olalım bizim de amacımız bu şekilde
aynı duygu ile hareket ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi, esporda
kendini geliştirmek isteyen gençlerin tek-
nolojik yeteneklerine yatırım yaparak, Kü-
çükçekmece Espor Merkezi’ni hayata
geçirdi. Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki
tesisin, pandemi tedbirleri alınarak gerçek-
leştirilen açılışına,  İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi,  siyasi parti temsilci-
leri ve sporseverler katıldı.

Küçükçekmece Espor Merkezi'nin
gençlere kulak verilerek hayata geçirilmiş
bir tesis olduğunu ifade eden İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “Küçükçekmece gibi
nüfusu çok yüksek olan ilçelerimizden bi-
rinde dijital çağın gereğinin yerine getirile-
rek, böyle bir adımın atılmış olmasını

takdir ediyorum. Eğitmenler ve psikolog-
ların devrede olması açısından çok güvenli
ve faydalı merkez. Gençler, hem eğlene-
cekler, hem spor yapacaklar, ulusal ve
uluslararası yarışmalarda etkin bir dönemi
başlatıyor olacaklar. Böyle bir hizmeti
yapma arzusu Kemal Çebi Başkanımızın
gençleri dinleme kabiliyeti ile alakalıdır.
Yani gençlerin ne istediğine kulak vermiş.
Türkiye’de İstanbul’un yaş ortalaması
32’nin biraz üstünde. Aslında yoğun bir
genç nüfusla bir arada olduğumuzu bilme-
liyiz. Bu sebeple gençler için ne yapsak az
kalacaktır. Gençlerin yönetimde olması
lazım, onlara danışmamız lazım, anlama-
mız lazım. Gençlere nutuk atma dönemi
bitmiştir. Bu manada atılan bu adımı çok
değerli buluyorum. Sayın Çebi’yi ve emeği
geçen tüm çalışma arkadaşlarını kutluyo-

rum” diye konuştu.
Espor alanında her geçen gün başarı-

larıyla adını duyuran gençlerin sayısının
arttığını ifade eden ifade eden Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal
Çebi,“Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen
espora gençlerimizin adım atması için ha-
yata geçirdiğimiz merkezimizde gençler
alacakları eğitimle turnuvaya katılarak ül-
kemizi uluslararası arenada temsil edebile-
cekler. Onlara kendilerini kanıtlamak için
iyi bir fırsat yaratırken, ailelerini de unut-
madık. Oyunculara eğitimler verilecek,
psikolog ve diyetisyenler ile kontrol altında
olacaklar.  Dilerim gelecekte bu merkezde
eğitim alan gençler, kendilerine dünyanın
kapılarını açarak, Küçükçekmecemizi ve
ülkemizi temsil etme fırsatı bulur. Merke-
zimizin projelendirilmesinden bugüne gel-
mesini sağlayan emeği geçen herkese
teşekkür ederim ” diye konuştu.

Gençlere özel, bağımsız bir merkez
olarak tasarlanan Espor Tesisi’nde 40 kur-
siyerden oluşan her bir grup, 28 saat süre-
cek olan Espor Akademi eğitimine tabi
tutularak, eğitim sonunda 'Gameing Serti-
fikası' almaya hak kazanacak. Profesyonel
koçlar öğrencilere MOBA ve FPS katego-
rilerinde koçluk yapacak. Tesisin; espor
oyuncularının yetiştirileceği, ulusal ve ulus-
lararası turnuvalar ile gençlerin espora
profesyonel olarak adım atma fırsatı yaka-
layacağı bir merkez olması hedefleniyor. 

RAMAZAN AYININ RUHU 
BEYLİKDÜZÜ'NDE YAŞANIYOR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ,
ESPOR ARENASINA BAĞIMSIZ 

BİR MERKEZ KAZANDIRDI

Büyükçekmece’de beklenen Marmara depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları hızla
devam ediyor. Atatürk Mahallesi’nde riskli olduğu tespit edilen 2 blok, 5 kat ve 24 bağımsız bö-
lümün yıkımı kentsel dönüşüm projesi kapsamında belediye ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti.
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GÜREŞ’TE ŞANLI BAYRAĞIMIZI
DÜNYA ÜZERİNDE ÇATALCA’MIZIN

GENÇLERİ DALGALANDIRACAK 

Spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar ile
dikkat çeken Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, yaptığı yatırımların karşılığını
almaya başladı.

Antalya Kemer’de gerçekleşen Türkiye
Güreş Milli Takımı seçmelerine Çatalca Be-
lediyespor Güreş takımı sporcuları da katı-
lım sağladı. Milli takım seçmelere katılan
beş Çatalca Belediyespor’lu güreş sporcusu
Milli Takıma seçilerek şanlı bayrağımızı
dünya üzerinde dalgalandırmaya hak ka-
zandı. 

Çatalca Belediyespor Güreş Takımının
Başarısı ile ilgili açıklamalarda bulunan, Ça-
talca Belediye Başkanı Mesut Üner ; ‘’Çatal-
ca’mızda Ata sporumuz Güreş branşında
yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve
gençlerimiz için Güreş Salonu yapımını sağ-
ladık. Gençlerimiz ve çocuklarımızın rahat-
lıkla idmanlarının yapması dışında,
sosyalleşmesi içinde tesisimizde her türlü
imkan var. Güreş salonumuzda konusunun
uzmanı hocalarımız ile çalıştık. Güreş salo-
numuzun adına da, ilçemizde Güreş sporu-
nun unutulmaz emektar ismi İlyas
Demiroğlu ismi vererek, kıymetli hocamızın
adını ilçemizde ölümsüzleştirdik. Bugün sa-
lonumuzda gençlerimiz ve çocuklarımızın

idmanlarını keyifle yaptığını görmek, bizleri
oldukça sevindiriyor. Birde bu sevincimizin
üstüne salonumuzda yetişen sporcularımı-
zın Milli Takıma seçilmesi bize tarifi zor
büyük bir gurur yaşatırken, yaptığımız ça-
lışmalarda da doğru yolda olduğumuzu gös-
teriyor. Ben bu vesile ile kulüp Başkan
Vekilim Lokman Naroğlu riyasetinde, Güreş
Takımı Hocamız Gökhan Akçen’e, sporcu
kardeşlerime ve tüm kulüp çalışanlarıma
çok teşekkür ederim. Spor ve sporcuya
yaptığımız yatırımlar ile İstanbul’un Av-
rupa’ya açılan kapısı Çatalca’mızda yarınla-
rımızın teminatı çocuklarımız ve
gençlerimiz Al Bayrağımızı dünyada dalga-
landırmaya devam edecek. Bu Milli başarı
tüm Çatalca halkımıza hayırlı olsun.’’ dedi.

ESENYURT BELEDİYESİ’NDEN
SANATÇILARA DESTEK
ESENYURTBelediyesi, pandemi nedeniyle sanatını
icra edemeyen sanatçılara destek olmaya devam ediyor.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un ta-
limatıyla Esenyurt’ta yaşayan sanatçılar için “Türküleri-
miz Özümüz, Ozanlarımız Sözümüz” etkinliği
düzenlendi. 

Esenyurtlu sanatçıların seslendirdiği şarkılar, türkü-
ler ve şiirler Esenyurt Belediyesi’nin sosyal medya hesap-
larından yayınlandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı
tarafından beğeni ile izlenen etkinliğin son gününde
Başkan Bozkurt, Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan
ve Ali Susuz ile birlikte Şehit Erol Olçok Kültür Merke-
zi’nde sanatçılarla bir araya geldi. Esenyurtlu sanatçılar,
zorlu günlerinde kendilerini unutmadığı için Başkan
Bozkurt’a saz hediye etti. 

Pandemi sürecinde sanatın ve sanatçıların yanında
olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Bozkurt,
“Yüzyıllar önce yaşanan duyguların, dökülen kelimele-
rin sizler tarafından, güzel sesinizden ya da enstrüman-
ları çalan parmaklarınızdan Esenyurt halkına iletmek
çok önemli” dedi. Başkan Bozkurt, yapılan etkinlikte
Anadolu’nun birçok bölgesinden sanatçının eserlerine

yer verildiğini vurgulayarak şöyle devam etti: Tek tip bir
şey yapmamışsınız. Her alanda her bölgede geniş bir açı
ile sunum yapmışsınız. İhtiyacımız olan da bu. Anado-
lu’yu tek tipleştirmeye çalışıyorlar ama bu mümkün
değil. Her ses var, her renk var. Güzel olan da bu; sesleri
olduğu gibi muhafaza ederek birbirimizle paylaşmak ve
birbirimizle bu şekilde yaşamamız. Hep beraber Esen-
yurt’u yaşanılabilir bir kent yapmak mümkün. Daha
güzel günlerde bir araya gelmek dileğiyle, emeği geçen
herkese sonsuz teşekkürler.” 

Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı
Yusuf Ulu, Esenyurt Belediyesi’nin sanatçılara destek
amacıyla seslerini duyurduğunu hatırlatarak, yapılan et-
kinliğin sanatçılar adına çok değerli olduğunu söyledi.
Ulu, “Sanatçıların unutulduğu bu dönemde Esenyurt
Belediyesi’nin sanatçıların sesini halka duyurmakta aracı
olması, bizim için çok önemliydi. Bunun bütün bölgeye
ve Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz. Pandemi süre-
cinde kültür-sanat için birçok kişi müzik aletini satmak
zorunda kaldı. Bu kötü bir iz bıraktı ama biz de Esen-
yurt’ta iyi bir iz bırakması için Başkanımıza saz hediye
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemi mağduru müzisyenlerden teşekkür konseri
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında kapatılan işy-

erleri nedeniyle işlerini kaybeden ve ekonomik zorluk
yaşayan müzisyenler bu süreçte kendilerine destek veren
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e
teşekkürlerini müzik aletleri aracılığıyla dile getirdiler.

Covid- 19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma
yasakları ve alınan tedbirler nedeniyle sahnelerin, kültür
merkezlerinin ve toplu eğlence mekanlarının kapalı ol-
ması, konser ve festival gibi etkinliklerin yasaklanması;
geçimi bu alanlardan sağlayan müzisyenlerin için maddi
anlamda sıkıntılar yaratmıştı.

Büyükçekmece Belediyesi, salgın döneminde işlerini
kaybeden müzisyenleri farklı projelerde bir araya getir-
erek destek verdi. Büyükçekmece Belediyesi ile
Büyükçekmece Müzisyenler Birliği işbirliğiyle pandemi
sürecinde evinden çıkmayan vatandaşlar için sokak kon-
serlerinin yanı sıra pek çok online ve dijital konserlerin
yanı sra eğlence programları gerçekleştirildi. Bu yolla hem
Büyükçekmeceli müzisyenlere maddi destek sağlanırken
hem de evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral verilmiş
oldu.

Büyükçekmece Müzisyenler Birliği Başkanı Metin
Çağlayan, Birliği 2016 yılında kurduklarını ve toplamda
168 üyeleri olduğunu belirterek; “Pandemi sürecinde 105

müzisyenimizin maddi, manevi mağduriyetini hissettik.
Bunun ile ilgili Başkanımız ve Kültür Müdürümüz ile
görüşmelerimiz sonucunda üçüncü kez bu yardım yapıldı.
Aynı zamanda manevi desteklerini de hissediyoruz.
Arayıp soruyorlar. Evlerimize kadar geliyorlar. Özel gün-
lerimizi unutmuyorlar. Bunun ile ilgili Büyükçekmece
Belediye Başkanımıza ve Kültür Müdürümüze sonsuz
teşekkür ediyorum. Umarım bu hastalıkta kurtulup eski
günlerimize döneriz” ifadesini kullandı.

İBB Genel Koordinatörü, CHP İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi
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Göreve geldiği ilk günden beri uyguladığı ‘Yönetim Modeli’ ve Esenyurt Belediyesi’ne kazandırdığı yeni an-
layış ile farkını ortaya koyan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt’a adeta nefes aldırdı

“ADİL BİR SİSTEM OTURTMAYA ÇALIŞTIK”

Sosyal yardımlar daha düzenli daha dengeli hale getirildi. Bütün
envanter incelendi, durumu iyi olup yardımlardan faydalananlar
elendi. Durumu kötü olup faydalanamayan vatandaşlarımız eklendi.
Geçmiş yıllardan daha yüksek düzeyde sosyal yardım gerçekleştirdik.
Vatandaşımızın sağlıklı gıdayı tüketebilmesi için “Üreticiden Tüketi-
ciye Aracısız Gıda” projesini başlattık. Bu zaten bizim vaatlerimizden
biriydi. Anadolu’nun değişik bölgelerinde kooperatiflerde üretilen
ürünleri satın alarak Esenyurtlulara ulaştırdık. Burada hedefimiz
şuydu; ihtiyaç sahibinin yanında olup, elimizi ona yakın tutup, kendi
ayakları üzerinde durabileceği hale gelene kadar desteklemek; yani
vatandaşların üreterek, çalışarak ve adil bir şekilde paylaşmalarını
sağlayacak çalışmalar yaptık.

“İKİ YIL YANLIŞLARI DÜZELTME VE KURUMSAL YAPIYI
OLUŞTURMAKLA GEÇTİ”
Esenyurt Belediyesi’nin 1/5 binlik imar planları iptal
edilmişti. Yeni bir imar planı yaptırıyoruz. Yüz altmış tane
yürütmeyi durdurma kararının düzenlenmesiyle uğraşıy-
oruz. Maalesef geçmişte yapılan imar yanlışlıklarını disi-
pline etmeye çalışıyoruz; yani bu iki yıl, eskiden yapılan
yanlışları düzeltme, vatandaşların ayakları üzerinde dura-
bilmesini sağlama ve Esenyurt’un kurumsal yapısını sağla-
makla geçti. Üzülerek söylüyorum bu iki yıl içerisinde çok
ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Hacizler, en-
gellemeler… amahedeflediğimiz işlerin %70’ini toparlamış
bulunmaktayız. 

SOSYAL YARDIMLARI YENİ PROJELERLE
GELİŞTİREREK SÜRDÜRÜYORUZ

E senyurt’un daha önce inşaata ve ranta da-
yalı bir anlayışla yönetildiğine dikkat çeken
Başkan Bozkurt, yeni dönemde bu durumu

tersine çevirdiklerini ve Esenyurt Belediyesi’nde
insanı merkez alan bir anlayışı hakim kıldıklarını
söyledi.

31 Mart 2019’da gerçekleşen yerel seçim-
lerde rekor bir oyla başkan seçilen Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, görevde iki
yılı geride bıraktı.

Geçmiş yıllarda rant ve betonla
anılan Esenyurt, Başkan Boz-
kurt’un görevi devralmasının
ardından insanı merkeze
alan işlerle öne çıkmaya
başladı. Esenyurt Beledi-
yesi’ne yeni bir anlayış
ve yeni bir vizyon ka-
zandıran Başkan Boz-
kurt, Meslek Edindirme
Kursları, Kadın Sosyal
Yaşam Merkezi, Derman
Çarşısı ve Üreticiden Tüketi-
ciye Aracısız Gıda gibi proje-
lerle insana dokunan, yaşamı
daha nitelikli kılan işlere imza attı. Bu
çalışmaların önemli unsurlarından biri olan
ESBİM, Pandemi sürecine rağmen iki yılda rekor
düzeyde işsiz vatandaşı iş sahibi yaptı. Sağlık ve
sosyal yardım gibi alanlarda yapılan hizmetleri
daha ileriye taşıyan Bozkurt, belediyenin idari ya-
pısında da düzenlemelere gitti. 

Başkan Bozkurt, Esenyurt Belediyesi’nin eko-
nomik yapısında da devrim niteliğinde hamleler
yaptı. Görevi 2.2 milyar TL borçla devralan Boz-
kurt, geride kalan iki yılda bu borcun üzerine tek
bir kuruş yeni borç eklemediği gibi mevcut bor-
cun 330 milyon TL’sini de ödedi. Başkan Boz-
kurt’la birlikte Esenyurt Belediyesi’nde yapılan
hemen hemen tüm hizmetler, önceki yıllara
oranla daha düşük fiyatlarla yapılmaya başlandı. 

Yeni dönemde Esenyurt Belediyesi’ne ait arsa,
bina ve araç gereçler de kayıt altına alındı. Daha
önce belediyeye ait taşınır ve taşınmaz malların
bir listesi bulunmuyordu. 

Başkan Bozkurt’un seçim vaatleri arasında
yer alan Barış ve Kardeşlik Merkezi, Lise Kam-
püsü, Mahalle Konakları ve Derman Süt Satış Nok-
taları gibi projelerin ön hazırlıkları tamamlandı.
Bunların yanı sıra Saadetdere Termal Tesisleri’ni
yeniden düzenleyen ve konaklanabilir bir turistik
tesis haline getiren Başkan Bozkurt, ilçenin baş-
lıca parklarında da belediyeye ait sosyal tesisler
kuracak. Sosyal tesis projelerininilki Esenkent Ha-
vana Park’ta hayata geçecek. 

“Türkiye’nin doğru yönetilmediğini düşündü-
ğüm ve bulunduğumuz bölgelerde doğru işlerin
yapılmadığını gördüğüm için siyasete Esen-
yurt’tan başladım” diyen Başkan Bozkurt, iki yıllık
görev süresini şu sözlerle anlattı:

“Çünkü yanlışları düzeltmeye bulunduğumuz
yerden başlarsak sonuç alacağımıza inanıyorum.
Daha önce Esenyurt’ta sadece ranta ve inşaata
dayalı yürüyen bir sistem vardı. BununEsenyurt’u
nereye getirdiğini hep beraber gördük. Biz Esen-
yurt’un, inşaat rantına göre değil, insanı merkeze
koyan bir yapılanmayla yönetilmesi gerektiğine
inanan bir ekibiz. Görevi devraldığımız ilk günden
beri insanı hayatın merkezine koyarak, burada ya-
şayan herkesin barış, kardeşlik ve huzur içinde,
bir arada, birbirini ötekileştirmeden yaşaması için
ne gerekiyorsa yaptık. 

“BELEDİYE BAŞKANININ REFLEKSİYLE 
YÜRÜYEN BİR SİSTEM VARDI”

Görevi devraldığımızda 2.2 milyar TL borcu
ve hakkında 6 bin 300 adet devam eden davası
olan, imar planları iptal edilmiş, finansal disiplini

ve sabit kıymet envanteri olmayan,hatta projele-
rin ve diğer kayıtların dahi doğru tutulmadığı bir
yapı vardı; yani sadece belediye başkanının ref-
leksi üzerine yürüyen bir sistem vardı. Arşivdeki
kayıtlar bile doğru dürüst tutulmamıştı. 

“FİNANSAL DİSİPLİNİ SAĞLADIK, 
ARSA SATAN DEĞİL ARSA ALAN BİR 
YAPIYA KAVUŞTUK”

Ama biz bu tespitleri yaparken öncelikle hal-
letmemiz gereken konular vardı. Bir tanesi

Esenyurt Belediyesi’nin finansal ya-
pısıydı. Maalesef geçmişte

plansız bir şekilde yönetil-
diği için her yıl bütçesi

açık veren, borçlanarak,
hatta sabit kıymetlerini
satarak giden, yeni bir
sabit kıymet alama-
yan belediyeydi Esen-
yurt. Yeşil alanlarını,

teknik alt yapılarını ve
diğer alanlarını satarak

devam eden bir yöntem
izlenmiş. Biz öncelikle finan-

sal disiplini sağladık. Bu finansal
disiplin sayesinde açık veren değil,

fazla veren; dolayısıyla borcunu ödeyen, bir met-
rekare bile arsa satmayan, arsa alan bir yapıya
kavuştuk. Kurumsal yapı içerisinde önce sabit kıy-
met envanterimizi oluşturduk. Esenyurt Belediye-
si’nin kurumsal olarak kaç arsası, kaç bilgisayarı
var, bunların hiçbiri kayıtlı değildi. Hepsi kayıt al-
tına alındı. Elimizdeki taşınmazları nasıl kullana-
cağımızı planladık. Okul, kültür merkezi, sosyal
donatıalanı ve park ihtiyacı gibi konuların hepsi
belirlendi ve elimizdeki taşınmazlar buna göre
planlandı. Bundan sonraki süreçlerde hangisinin
ne zaman, hangi amaçla kullanacağı belirlendi.

“MESLEK KURSLARIYLA 
İŞSİZLİĞİ YENECEĞİZ”

Esenyurt’ta ciddi bir işsizlik sorunu vardı. Bu
sorunu hemen çözmek için İş Edindirme Mer-
kezi’ni ciddi bir şekilde güçlendirdik. Geldiğimiz
günden bugüne kadar 19 binin üzerinde kişiyi is-
tihdam ettik. Aynı zamanda meslek edindirme
kursları açtık. İş ihtiyacı olan ama mesleği olma-
dığı için işe yerleştirilemeyen vatandaşlarımızın
meslek sahibi olmaları amacıyla açtık bu kursları.
Kadınlarımızın iş hayatına katılması için Kadın ve
Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Güçlü Kadınlar Koo-
peratifi’ni bir araya getirdik. Kadınların iş hayatına
katılımı sağlandı. 

İKİ TANE ŞEHİR 
PARKI GELİYOR

Esenyurt Belediyesi’nin sınır-
ları içerisinde kullanabileceğimiz
alanlar maalesef çok yok. İki
tane büyük arazimiz var. Biri Ha-
ramidere BOTAŞ Boru Hattı’nın
geçtiği yer. Burada, yaklaşık 350
bin metrekarelik bir alanı yeşil-
lendirmek için proje geliştirdik.
BOTAŞ ile görüşmelerimiz devam
ediyor. Eğer sonuçlanırsa Esen-
yurtlulara dev bir yeşil alan ka-
zandırmış olacağız. Bunun
dışında Atatürk Mahallesi ile Gö-
kevler bölgesinde 300 bin met-
rekarelik bir boş alan var. Orası
aslında heyelan alanı, geçmişte
hafriyatla doldurulmuş. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi orayı, Ba-
kırköy- Beylikdüzühattının triyaj
alanı olarak kullanacaktı. Bir bö-
lümü onların mali hazinesi, bir
bölümü de bize ait. Orada yakla-
şık olarak kullanabileceğimiz
100 bin metrekare yer var. Daha
önceden yapılmış yarım bir iş
var ama ihtiyaca uygun olmamış.
Biz onu daha nitelikli bir parka
dönüştüreceğiz. 

“BULDUĞUMUZ HER
YEŞİL ALANI PARKA 
DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Geçen sene zannediyorum 4
tane parkı bitirdik. Bu sene 12
civarında park bitirmeyi hedefli-
yoruz. Bulduğumuz her atıl yeşil
alan bölgesinde bir çocuk alanı
ya da en azından vatandaşları-
mızın gidip oturabileceği alanlar
yaratmaya çalışıyoruz. Bunun dı-
şında, önümüzdeki süreçlerde de
mahallelerdeki küçük parkların
ya da mahalle konağı yapılacak
yerlerin önüne yeşil alanlar yap-
mayı hedefliyoruz.”
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KÜÇÜKÇEKMECE’DE RAMAZAN
YARDIMLAŞMA İLE GEÇİYOR

Pandemi tedbirleri kapsamında hizmetlerine
devam eden Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan
ayında sosyal yardım hizmetlerini hız kesmeden
sürdürecek.

Sosyal yardımdan, sıcak yemeğe, koli gıda yardı-
mından, kıyafet yardımına ihtiyaç sahiplerini yalnız
bırakmayan Küçükçekmece Belediyesi,  Ramazan
ayında dijital platformdan yayınlayacağı söyleşi,
konser ve orta oyunları ile Küçükçekmecelilerin
Ramazan akşamlarını renklendirecek.

Kemal Çebi: Ramazan ayı boyunca da 
vatandaşlarımızın yanındayız

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,
“Rahmetin, dayanışmanın ve paylaşmanın ayı Ra-
mazan’ın ülkemize huzur ve sağlık getirmesini dili-
yorum.  Koronavirüs tehdidiyle zor günlerden
geçiyoruz. Ancak bu virüs bizim kardeşliğimize, da-
yanışmamız ve birliğimize engel olamaz. Bu müba-
rek ayın bu virüsten kurtulmamıza vesile olmasını
diliyorum. Bu günleri hep beraber atlatacağız. Ra-
mazan ayı boyunca gerek sosyal yardımlarımızla
gerek dijital platformda Küçükçekmeceli hemşeri-
lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”  diye
konuştu.

Konserden söyleşiye tüm Ramazan 
etkinlikleri dijital platformda

Küçükçekmeceliler Ramazan ayını, Küçükçek-
mece Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ve Kü-
çükçekmecem TV youtube kanalında yayınlanacak
olan konserler, söyleşiler, orta oyunları, sihirbaz
gösterileri ve çocuk tiyatroları ile dolu dolu geçire-
cek. ‘Ney’in Caz ve Türkülerle Yolculuğu’ programı
ile sevilen neyzen Burcu Karadağ, Küçükçekmece-
lilerle buluşacak. Gastronomi alanında ünlü akade-
misyen Sevim Gökyıldız ise,  ‘Aile Sofralarından
Otel Menülerine’ eski ramazanları değerlendire-
cek. Minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç ‘Minyatür’
de Bayram Osmanlı’da Ramazan’, usta tambur sa-
natçısı Refik Hakan Talu ise, ‘Itri’den Zeki Dede’ye
İstanbul Mevlevihanelerinde Müzik’ konulu birer
söyleşi gerçekleştirecek. Kadir Gecesi Özel Sema-
zen Gösterisi, Ramazan Tay Tasavvuf Müziği Kon-
seri ve Alternatif müziğin genç ismi Dilhan Şeşen
konseri ile Küçükçekmece’de Ramazan akşamları
renklenecek.

Günde 1300 porsiyon sıcak yemek yardımı
devam edecek

Yılın 365 günü ihtiyaç sahibi yurttaşların sofra-
sına sıcak yemek götüren Küçükçekmece Beledi-
yesi, Aşevi Ek Hizmet Binası’nın hizmete
açılmasıyla 800 porsiyon olan günlük sıcak yemek
kapasitesini 1300 porsiyona çıkararak, Ramazan ayı
boyunca da daha fazla ihtiyaç sahibi Küçükçekme-
celi’ ye ulaşacak. 

Küçükçekmece Belediyesi’nden
gıda güvenliğine tescil

Birinci önceliği güvenli ve hijyenik üretim olan
Küçükçekmece Belediyesi Aşevi, ISO 22000 Gıda
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile gıda güvenli-
ğini belgeledi. Çalışanların hepsine ISO 22000 kap-
samında sağlık kontrolü yapıldı. Tüm aşamalar
incelenip; ana yemekten suya kadar düzenli olarak
analize gönderilerek, vatandaşların sofrasına ula-
şıncaya kadar geçen süreçte bütün üretim aşamala-
rıyla gıda güvenliğinin belgelendirilmesi sağlandı.

BEYLİKDÜZÜ 23 NİSAN’I
YENİ PROJELERLE KUTLUYOR 
Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan

ve adını çocukların vereceği parkta ya-
pılan törenin ardından canlı bağlan-

tıyla; Yuvamız Beylikdüzü Gürpınar
Mahallesi Kreş ve Engelsiz Yaşam Merkezi,
Yuvamız Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahal-
lesi Kreş, Kütüphane ve Cami, Sivas Kongre
Merkezi, Gençlik Evi ve Kütüphane projeleri-
nin de temelleri atıldı. Etkinlikler kapsamında
ayrıca 7’den 70’e tüm vatandaşların kitaba ula-
şabilmesi için yola çıkacak olan Beylikdüzü
Gezici Hizmet Otobüsleri’nden Gezici Kütüp-
hane de hizmete açıldı.

Törende yaptığı konuşmasında çocuklara
ve gençlere miras olarak çılgın projeler değil;
bilim, sanat ve kültür ile yoğrulmuş bir gelecek
tasarlamak için var gücüyle çalıştığını vurgula-
yan Başkan Mehmet Murat Çalık, “Aslında
bugün burada sadece 23 parkımızı açıyor, 6 te-
sisimizin temelini atıyor değiliz. Biz 23 Ni-
san’dan aldığımız ilhamla bir yaşamı, bir
kültürü ve bir geleceği inşa ediyoruz. Biz, ege-
menliğin bize verdiği özgüvenle ülkeyi sonsuza
kadar yaşatmanın, çocuklarımıza yapılan yatı-
rımlardan geçtiğini biliyor ve adımlarımızı ona
göre atıyoruz. Bugün burada, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği;
dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

ruhuyla, 23 parkımızı çocuklarımıza armağan
ediyoruz” ifadelerini kullandı.  

Beylikdüzü’nün kendisinin evi olduğunu
belirten Ekrem İmamoğlu; “Bugün sizlerle
Beylikdüzü’nde tabiri caize evimde, evimin ol-
duğu bu güzel ilçede bir arada olmaktan ve
ağırlamaktan büyük bir keyif alıyorum. Bu
keyfin bir başka boyutu, görevi burada devir
ettiğimiz değerli başkanımız Mehmet Murat
Çalık’ın artan bir hızla hizmetlerine devam
ediyor olması. Beylikdüzü’nü geliştiriyor olma-
sını, daha iyi yerlere taşıyor olmasını, gözlem-
lemekten duyduğum duyguyu tarif etmek çok
güç. Çünkü çok değerli bir iş yapıyor. Beylik-
düzü’nü daha iyi bir yere taşıyor” şeklinde ko-

nuştu. 
Konuşmasında Başkan Çalık’a teşekkür

eden Kemal Kılıçdaroğlu ise; “Belediye baş-
kanlarımız gerçekten de pandemi öncesi, pan-
demi sonrası bir tarih yazıyorlar. Bütün
baskılara rağmen, ellerindeki olanakları en iyi
şekilde kullanıyorlar. Bugün Beylikdüzü’nde
23 parkımızı açıyoruz. Sayın Çalık, size gerçek-
ten yürekten teşekkür ediyorum. Büyükşehir
Belediye Başkanımız İstanbul’un yeşili en çok
olan ilçelerinden birisidir Beylikdüzü dedi.
Daha da büyüyecek buna inanıyorum. Ama
sadece burada değil birlikte İstanbul’u yemye-
şil bir İstanbul yapma kararlılığındayız. İstan-
bul’u yaşanılır bir kent haline getirmek için

hep birlikte mücadele edeceğiz. İşin özü, çevre
ve yeşillik kadar güzel bir şey yoktur. İnsan do-
ğanın bir parçasıdır ve oradan ayıramazsınız.
Dolayısıyla doğanın yaşanabilir olması lazım.
Belediye başkanlarımız bu görevi kendi ilçele-
rinde yapıyorlar, en büyük katkıyı da Sayın
İmamoğlu veriyor. Bütün belediye başkanları-
mızı yürekten kutluyorum. Siyasette yeni bir
anlayışı Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Böbür-
lenen, vatandaşını aşağıda gören, vatandaşları
arasında ayrım yapan değil herkesin kimliğine,
inancına ve yaşam tarzına saygı göstererek hiç-
bir ayrım yapamadan bütün vatandaşlara eşit
hizmet götürmeyi amaçlıyor belediye başkan-
larımız.” dedi. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. Yıldönümünde Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara 23 yeni
park hediye etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ve
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla gerçekleşen açılış törenin ardından 6 önemli projenin de temeli atıldı

ESENYURT Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’un göreve geldikten sonra verimli hale getirdiği
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM),
2021 yılının ilk çeyreğinde, 2 bin 295 kişiyi çeşitli
sektörlerde işe yerleştirdi. ESBİM sayesinde iş
bulan Özgür Akkuş, "2-3 gün içinde iş buldum.
Artık geçimimi buradan sağlıyorum" diye konuştu.
Personel ihtiyaçlarının tamamını ESBİM üzerinden
karşılayan işverenler de nitelikli eleman bulma ve
mülakatlar konusunda birimin, kendilerine büyük
kolaylıklar sağladığını belirtiyor.

“İHTİYACIMIZA GÖRE PERSONEL BULUYOR”
ESBİM aracılığıyla aradıkları işçileri bulan Uçar

Oyuncak Üretim Sorumlusu Ümit Güneştaş, işin
niteliğine uygun çalışan bulunmasının önemine de-
ğindi. ESBİM ile 2 yıldır çalıştıklarını ifade eden
Güneşataş, “Personel ihtiyacımız olduğu zaman ile-

tişime geçiyoruz, bize her konuda yardımcı oluyor-
lar, gayet memnunuz. Eskiden personelleri kendi-
miz bulmaya çalışıyorduk ama ESBİM, o kadar
kolaylık sağladı ki ihtiyacımıza göre personel bulu-
yor. Bu firmamız için çok iyi bir şey. Bizi kapıda kar-
şılıyorlar, ellerinden geldiğince yardımcı oluyorlar.
Çok mütevazılar, hepsine çok teşekkür ederim”
diye konuştu.

“TÜM PERSONEL İHTİYACIMIZI BURADAN 
KARŞILIYORUZ”

Firma olarak, tüm personel ihtiyaçlarını ESBİM
üzerinden karşıladıklarını söyleyen Atek Makina
İnsan Kaynakları Sorumlusu Özlem Balmuk ise işe
yerleştirme sürecindeki ilan, mülakat ve alım süreç-
lerinin ESBİM tarafından yapılmasının kendilerinin
işini kolaylaştırdığını söylüyor. ESBİM’in çalışmaları
ve kendilerine katkıları dolayısıyla Esenyurt Bele-

diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür eden
Balmuk, “Firmamız, otomotiv sektörüne makina
imalatı yapıyor. Personel arayışımız vardı. İnternet-
ten ESBİM’i buldum, burayı arayarak işleyişi öğren-
dim. İlan yayınladılar ve bizim için mülakat
düzenlediler. İhtiyacımız olan bölümlerde ESBİM
üzerinden ilan açtırıyoruz. Mülakat ayarlıyorlar, biz
de saatinde gelerek iş arayanlarla görüşüyoruz. Yak-
laşık bir yıldır ESBİM ile çalışıyoruz ve tüm perso-
nel ihtiyacımızı buradan karşılıyoruz. Esenyurt
sınırları içerisinde olmamamıza rağmen bize çok
yardımcı oluyorlar, personel sıkıntımızı gideriyorlar.
Belediye Başkanımıza ve ESBİM çalışanlarına te-
şekkür ederim” dedi.

ESBİM İLE HEM İŞ HEM DE MESLEK SAHİBİ OLDULAR
ESBİM sayesinde, yerleştikleri firmalarda üre-

tim sektörünün inceliklerini öğrenen vatandaşlar,
hem iş hem de meslek sahibi olduklarını söyleyerek,
memnuniyetlerini dile getirdi.

“SEVGİ VE SAYGIYI HAK EDİYORLAR”
Yaklaşık 11 yıldır müzisyenlik yapan Hülya Özön,

pandemi nedeniyle sahnelerin kapanmasıyla birlikte
işsiz kaldığını söyledi. ESBİM’e başvuruda bulunan
Özön 1 gün içerisinde iş sahibi oldu. Özön, “11 yıldır
müzisyenlik deneyimimin yanı sıra 2 yıldır da tiyatro-
culuk yapıyordum ama pandemi sürecinde bizim sek-
tör kapandı. Bir buçuk yıl kadar işsiz kaldım. Sonra
bir arkadaşımın aracılığıyla ESBİM ile tanıştım. Beni
bu firmaya yönlendirdiler, 1 gün içerisinde işim oldu
ve 3 aydır burada satış bölümünde çalışıyorum.
ESBİM, bence herkesin gelip başvurması gereken bir
yer. Ben işimden çok memnunum. ESBİM çalışanla-
rına, hem ilgi alakaları hem bizlere böyle olanaklar
sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Kocaman
sevgi ve saygıyı hak ediyorlar” diye konuştu.

ESBİM İŞ ARAYANLARA UMUT 
OLMAYA DEVAM EDİYOR 
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22 Nisan 2021 Perşembe Fiyat: 5 TL

23 Nisan TBMM’nin 
açılması, Ulusal Egemenlik

ve Çocuk Bayramı’nın
101. yılı kutlu olsun
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