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Dünya şehri İstanbul’un Avru-
pa’ya açılan kapısı ve en
büyük yüz ölçümlü ilçesi Ça-

talca’nın mahallelerine meydanlar ka-
zandırmaya devam eden Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner, vizyon
projelerinden biri olan ilçe merkezin-
deki ‘’Cumhuriyet Meydanı’’ projesi-
nin yapımına bu hafta başlandı. 
‘’Cumhuriyet Meydanı’’ projesi yapı-
mının hemen öncesi, yerinde dene-

timler sırasında açıklamalarda bulu-
nan Başkan Mesut Üner; ‘’ Çatal-
ca’mız meydanları ile anılacak.
İlçemize ve meydanımızın adına çok
yakışacak Cumhuriyet Meydanı proje-
mizin çalışmalarına bu hafta başlıyo-
ruz. Meydanımız tamamlandığında,
otopark sorunumuzu rahatlatacak
meydanın altında 2 katlı 300 araçlık
katlı otoparkımız tamamlanmış ola-
cak. 5’TE

Büyükçekmece’nin iki yakasını 
birleştiren üst geçit yenileniyor

VİZYON PROJE START ALDI

Büyükçekmece ilçesi
D 100 Karayolu üz-

erinde yapılacak olan
yol genişletme çalışması

kapsamında ilçenin iki
yakasını birleştiren

Büyükçekmece
Belediyesi TÜYAP Üst

Geçid’i sökülerek
kaldırıldı

D-100 GENİŞLETİLECEK
�� 2006 yılında Büyükçekmece Belediyesi ile
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi işbirliğiyle yap-
tırılan Büyükçekmece TÜYAP Üst Geçidi İstanbul
büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koor-
dinasyon Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafın-
dan sökülerek kaldırıldı. Covid- 19 salgınında
artan vakalar nedeniyle alınan 17 günlük tam ka-
panma kararı nedeniyle trafik yoğunluğunun ol-
madığı bir tarihte kaldırılan geçidin söküm işlemi
yaklaşık 20 saat sürdü. Artan nüfus yoğunluğu
nedeniyle özellikle yaz mevsimlerinde Büyükçek-
mece’de yaşanan trafik sorununu çözmek
amacıyla D-100 Karayolu’nda genişletme çalış-
ması yapılacak. DEVAMI 4’TE

Dünya şehri İstanbul’un Av-
rupa’ya açılan kapısı ve en
büyük yüzölçümlü ilçesi Ça-
talca’da bütüncül çalışma
prensibinden taviz vermeyen
Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner projelerini ger-
çekleştirmeye devam ediyor. 

Yapımı devam eden projele-
rine düzenli olarak yerinde
denetimlerde bulunan Baş-
kan Mesut Üner, temeli atı-
lan Muratbey Mahallesinde
ki düğün salonu şantiyesinde
yerinde denetimlerde bu-
lundu. 3’te

KÜÇÜKÇEKMECELİ DAVULCULAR,
MÜZİK AKADEMİSİ’NDE

�� Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan
davulcularını, Müzik Akademisi’ndeki ritim
eğitiminde bir araya getirdi. İlçedeki 35’e yakın
davulcunun katıldığı müzik eğitimi, renkli
görüntülere sahne oldu. 8’de

Büyükçekmece
Belediyesi’nden 
“Tam Kapanma”
tedbirleri 

� Covid-19 virüsünün artan bulaşıcılığı, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluştur-
duğu riskin yönetilmesi, salgının yayılımının kontrol altına alınması amacıyla alınan 2 haftalık
tam kapanma kararını değerlendiren Büyükçekmece Belediyesi, kamu hizmetlerinin aksa-
maması ve vatandaşların mağdur olmaması için gereken tedbirleri aldı. Devamı 6’da

CHP lideri Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun partisi-
nin belediye
başkanlarına “askıda
defter kampanyası” uy-
gulamasını önermesi-

nin ardından Büyük-
çekmece Belediye Baş-
kanı Akgün’den de
“Askıda Veresiye Def-
teri kampanyasına”
destek geldi. 5’TE

SİLİVRİ’DE YERLİ VE
MİLLİ AYÇİÇEĞİ

AR-GE EKİMİ YAPILDI

�� Silivri Belediyesi yerli ve
milli tohumlarla tarımsal üretimi
desteklemeye devam ediyor. Si-
livri Belediyesi ve Trakya Tohum-
cular Derneği iş birliği ile, Türk
tohum firmaları tarafından üreti-
len 8 çeşit ayçiçeği tohumunun
deneme ekimi Silivri Belediyesi
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
arazisinde gerçekleştirildi. 7’de

Çatalca’da 23 Nisan Coşkusu 
� Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu
Gazi Mustafa Kemal ATA-
TÜRK’ün dünya çocuklarına arma-
ğanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı etkinlikleri Bayram-
dan iki gün önce 23 Nisan Hafta-
sında 23 Açılış ile başladı.  2’de

Büyükçekmeceli minikler 23 Nisan’ı
uçurtma uçurarak kutladı
� 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı Büyükçek-
mece Belediyesi’nin düzenlediği
uçurtma şenliği eşliğinde çocuk-
lar ile birlikte kutlandı. 7’DE

� Esenyurt Belediyesi, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nda sokağa çıkma kısıtlaması ne-
deniyle evlerinde kalan çocuklara
çeşitli hediyeler verdi.  2’DE

ESENYURT BELEDİYESİ’NDEN
23 NİSAN ÇOCUKLARINA
BAYRAM HEDİYESİ

Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yıl-
maz, 8 Nisan 2020
– 8 Nisan 2021 ta-
rihleri arasında ya-
pılan hizmetleri
kamuoyu ile pay-
laşmak üzere “Si-
livri’ye Hizmette
2’nci Yıl Basın Top-
lantısı” düzenledi.
5’TE

� İş ve siyaset dünya-
sının sevilen isimlerin-
den aynı zamanda
Büyükçekmece Ak
Parti önceki dönem
ilçe başkanlarından Se-
lahattin Küçük korona-

virüsü atlatamayarak
hayatını kaybetti. Sela-
hattin Küçük,  İstanbul
Edirnekapıdaki aile
kabristanlığında top-
rağa verildi.
�Devamı 3’te

Selahattin Küçük 
koronavirüse yenik düştü

ESENYURT
BELEDİYESİ,
NİSAN AYINDA
HİZMETLERİNİ
ARTIRARAK
DEVAM ETTİ

Esenyurtlulara, Nisan ayında da tüm birimleri ile hizmetlerini devam ettiren
Esenyurt Belediyesi, 5 bin 202 adet ‘Gıda Kolisi’, 13 bin 110 adet 10 kilogramlık

‘Patates’ yardımı, 7 bin 104 adet 12 kilogramlık ‘Soğan’ yardımı ve 7 bin 754
adet ‘Alışveriş Kartı’, ‘Bebek Bezi’ ve ‘Mama’ desteğinde bulundu. 7’de

ÇATALCA 
MEYDANLARI 
İLE ANILACAK 

Projelerini sırasıyla
gerçekleştirmeye devam eden

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, bir projesinin daha

yapımına bu hafta başlandı. 

YILMAZ: "BU PARA
SİLİVRİ’NİN ÇOCUKLARI

İÇİN HARCANACAK"

23 Nisan coşkuyla kutlandı

BAŞKAN KEMAL DENİZ
BOZKURT KORONAVİRÜS’LE
MÜCADELEDE EN BAŞARILI
İKİNCİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU

BAŞKAN KEMAL DENİZ BOZKURT
67,9 LUK BAŞARI ORANINI YAKALADI

� Pandemi sürecinde ekipleriyle birlikte göster-
diği gayret, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’u en başarılı ikinci belediye başkanı
yaptı. ‘Koronavirüs ile Mücadelede En Başarılı
İlçe Belediye Başkanları’ anketinde Esenyurt Be-
lediyesi Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yüzde
67.9'luk oranla ikinci sırada yer aldı. 5’te

ÇATALCA’DA MURATBEY MAHALLESİ
DÜĞÜN SALONUNA KAVUŞUYOR  

BEYLİKDÜZÜ’NÜN ÇOCUKLARINDAN
ATA’YA MEKTUP VAR

� Beylikdüzü Belediyesi, çocukların bayram
coşkusunu yaşaması ve yaşatması adına “23 Nisan
çocuklarından Ata’mıza mektup var” diyerek ol-
dukça anlamlı bir etkinliğe de imza attı. 6’da

Başkan Akgün’den
“Askıda veresiye defteri”
Kampanyasına destek... 
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Çatalca’da 23
Nisan Coşkusu 

ESENYURT BELEDİYESİ PANDEMİ
DESTEK EKİBİ, 43 MAHALLENİN
TAMAMINA HİZMET VERİYOR

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla ‘Pandemi Destek Ekibi’ kurdu. Ekiplerle bir araya gelen Esenyurt Belediye

Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Süreç boyunca vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi. 

K oronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara
destek olmak amacıyla Pandemi Destek Eki-
bi’ni oluşturan Esenyurt Belediyesi, 43 ma-

hallenin tamamına hizmet veriyor. Birim; zabıta,
halkla ilişkiler ve ulaştırma personellerinden oluşan
85 kişilik ekiple, görev yapıyor. Belediyenin iletişim
kanallarından gelen market alışverişi, ilaç, sağlık per-
soneli talebi ve karantinadaki vatandaşların diğer ta-
lepleri bölgedeki ekiplere iletilerek, vatandaşların
talepleri karşılanıyor.

“VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYACINI KARŞILAYACAĞIZ”
Sahada görev alan ekiplerle ilk günlerinde bir araya

gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Koronavirüs salgını boyunca yürüttükleri çalışmalardan

dolayı personellere teşekkür etti. Pandemi döneminde va-
tandaşların yanında olmak için özel bir ekip oluşturdukla-
rını söyleyen Başkan Bozkurt, “Vatandaşlarımızın
yanında olmak için Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz yöne-
timinde özel bir ekip oluşturduk. Diğer departmanlarda
olan arkadaşlar da destek sağlıyor. Bu yapının işi, evinde
ihtiyacı olan herhangi bir vatandaş belediyeyi aradığında
ekiplerimiz giderek vatandaşlarımızın ihtiyacını evlerinde
karşılayacak; evlerine kadar hizmet götürecekler. Tabii on-
ların evlerinde kalma sürelerinde tamamen sorunlarını bi-
tirmemiz mümkün değil ama onların yanında
olduğumuzu bilmeleri çok önemli. Bu sürecin sonuna
kadar da yanlarında olacağız. İnşallah hep beraber sağlık,
mutluluk içinde önümüzdeki süreçlere birlikte yürümeye
çalışacağız” diye konuştu.

ESENYURT BELEDİYESİ’NDEN
23 NİSAN ÇOCUKLARINA
BAYRAM HEDİYESİ
Esenyurt Belediyesi, 23
Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nda so-
kağa çıkma kısıtlaması ne-
deniyle evlerinde kalan
çocuklara çeşitli hediyeler
verdi. Koronavirüs salgı-
nına karşı mücadele eden
ekipler, hem sokakları de-
zenfekte etti hem de bal-
konlardan sepetlerini salan
çocuklara 23 Nisan’a özel
hediyeler dağıttı.

Koronavirüs salgınına
karşı ilçe genelinde dezen-
feksiyon çalışmalarını sür-
düren Esenyurt Belediyesi
Veteriner İşleri Müdür-
lüğü, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı’nın 101. yılında pan-
demi nedeniyle evlerinde
kalan çocukları unutmadı.
Koronavirüs tedbirleri
kapsamında uygulanan
sokağa çıkma kısıtlama-
sında, moralleri yüksek
tutmak için düzenlenen et-
kinlikte, çocuklara hem
Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un
armağanı olan hediyeler
verildi hem de cadde ve
sokaklar dezenfekte edildi.
Etkinliğe katılan, Esenyurt
Belediyesi CHP Meclis
Üyeleri; Muharrem Daş ve
Hakan Aydemir ekiplerle

birlikte, balkonlardan salı-
nan sepetleri, içerisinde
satranç takımı, hikâye ki-
tabı, kek ve Başkan Boz-
kurt’un 23 Nisan’a özel
kutlama mektubunun yer
aldığı hediye paketleriyle
doldurdu.

23 Nisan’da binlerce
çocuğu mutlu edebilmek
adına böyle bir etkinlik dü-
zenlediklerini söyleyen
Esenyurt Belediyesi Veteri-
ner İşleri Müdürü İbrahim
Halil Çalış, “23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı tüm dünya çocuk-
ları için armağan edildi.
Tüm çocukların bayramı
kutlu olsun. Bizler, dünyayı
sarsan Koronavirüs tehdi-
diyle mücadele ederken,
birlikte başarabileceğimizi
gösterebilmek adına 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı da kut-
luyoruz. Belediye Başkanı-
mızın bir sözü var, “İşimizi
iyi yapacağız ama yapar-
ken gönüllere dokunaca-
ğız” der. Biz de
dezenfeksiyon çalışmaları-
mızı yaparken, 23 Nisan’a
özel olarak çocuklarımızın
gönüllerine dokunacağız ve
Başkanımızın çocuklara
özel armağanlarını dağıta-
cağız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dünya çocuk-
larına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
Bayramdan iki gün önce 23 Nisan Haf-
tasında 23 Açılış ile başladı. Kaymakamlık
riyasetinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan 23 Nisan Haftasında ‘’23 Akıl ve Zeka
Oyunları Atölyesi’’ projesi hazırlandı. Hazır-
lanan proje Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner tarafından tam destek gördü.
Çocuklar tarafından büyük bir beğeni ile
karşılık bulan atölyelerin açılışı 23 Nisan
haftasında Kaymakam Erdoğan Turan
Ermiş, Belediye Başkanı Mesut Üner ve
Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu tarafın-
dan gerçekleşti. 

23 Nisan Sabahı İlçe Protokolunun
katılımı ile Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün manevi huzurunda Saygı Du-
ruşu, İstiklal Marşı ve Çelenk takdim
edilmesi ile başladı. 

Zorlu pandemi şartlarında evlerinde 23
Nisan coşkusunu yaşayan Çatalca halkı un-
utulmadı. Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner’in talimatı ile Belediye Kültür İşleri
Müdürlüğü tarafından 23 Nisan  Korteji
hazırlandı. Hazırlanan kortejde animatörler
ve ilçe halkının yerel müzisyenleri hazır bu-
lundu. Belediye önünden hareket eden kor-
tej ilçenin cadde ve sokaklarını
animatörlerin gösterileri, müzisyenlerin ise
coşku dolu melodileri ile dolaştı. Kortej
başladığı yer olan Belediye önünde son
buldu. Kortej sırasında Çatalca halkının ev-
lerinden coşkun sevgi gösterileri ve kortejin
canlı yayınlandığı Belediye sosyal medya
hesaplarında ki sevinç mesajları dikkat
çekti.

Programlar sonunda açıklamalarda bu-
lunan Başkan Mesut Üner; ‘’ Ata’mızın
Dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına
okullarımızda 23 Akıl ve Zeka Oyunları Atö-
lyeleri açılışını gerçekleştirerek başladık.
Bu projeyi hazırlayarak bizlere tam destek
olma imkanı sağladıkları için Kaymakamlık
riyasetinde Milli Eğitim Müdürlüğü’müze
çok teşekkür ederim. Zorlu pandemi şart-
larında gönül isterdi ki birbirinden güzel
etkinlikler hazırlayalım. Ama her şeye rağ-
men pandemi şartları kontrolü altında 23
Nisan animatör ve müzikli korteji hazırla-
yarak evlerinde bayram coşkusunu
yaşayan halkımızın coşkusuna ortak ol-
maya çalıştık. Vatandaşlarımızın kortej
sırasında ki evlerinin balkonlarından ve
pencerelerinden gösterdikleri coşku ve
sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayın-
lanan korteje yapılan yorumlar gücümüze
güç katarken, tüm yorgunluğumuzu aldı.
Zorlu pandemi şartları bittiğinde Çatal-
ca’mıza yakışır etkinliklerde birlikte ola-
cağız.’’ dedi.

Büyükçekmeceli minikler 23 Nisan’ı
uçurtma uçurarak kutladı

Büyükçekmece’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramının 101’inci senesi coşku içinde
kutlandı.. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği uçurtma
şenliği eşliğinde çocuklar ile birlikte kutlandı.
Covid-19 önlemleri kapsamında tüm tedbirler alı-
narak gerçekleştirilen uçurtma şenliği Sina-
noba Mahallesi, Bababurnu sahilinde
Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla
yapıldı. 

Rengarenk uçurtmalar
görsel şölen yaşattı

Sosyal mesafe kuralla-
rına uygun olarak gerçek-
leştirilen etkinlikte
rengarenk, uçurtmaların
gökyüzünde uçurulduğu
anlar Büyükçekmece’de
görsel bir şölen oluşturdu.
Büyükçekmeceli çocuklar renk
renk uçurtmaların gökyüzünde
uçtuğu anları coşku ve mutlulukla
izledi. Açık alanda gerçekleştirilen etkin-
likte uçurtma kültürünün gelişmesine önemli
katkılar sağlayan Mehmet Naci Aköz’ün 3 boyutlu
Türk Bayrağı şeklinde uçurtması büyük alkış top-
ladı. 

“Dünyada eşi görülmemiş bir devlet adamı”
Uçurtma şenliğinde miniklerle birlikte uçurtma

uçuran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün 23 Nisan’ın önemine vurgu yaparak
şöyle konuştu: “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı çocuklarla birlikte kutluyoruz.
Dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı bizim Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı
Kurtuluş Savaşı’nın başlamadan önceki Atamızın
en büyük icraatıdır. Gazi Meclisi önce kurup sonra
Kurtuluş Savaşı’na girmesi dünyada eşi görülmemiş
bir devlet adamlığı ve çok önemli bir faaliyettir.
Bunu kavrayamıyoruz. Bunu iyi kavramak lazım.
Dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nın değerini çok iyi bilmemiz lazım. Dün-

yada ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bizde çocukları-
mızla beraber sürekli bu manzarayı yaşamaya çalışı-
yoruz. Bütün çocuklarımızın bu güzel günlerini
tekrar kutluyorum.”

“23 Nisan’da içime gurur doluyor”
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-

mını kendilerine armağan eden Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’e olan sevgilerini

dile getiren minikler ise duygula-
rını şu sözlerle ifade ettiler:   

�Suzan Kibar: 10 yaşın-
dayım. 23 Nisan’ı gerçek-
ten çok seviyorum.
Atatürk bize armağan
ettiği için. Hasan Baş-
kan’ın bize yapmış ol-
duğu şenlikle daha da
mutlu olduk. Ona da
buradan çok teşekkür

ediyoruz. 
�Miraç Özhan: Ata-

türk’ün bu 23 Nisan’ı kur-
duğu için Atatürk’ü çok

severim. Atatürk’ün bize verdiği
bu armağandan dolayı ona her zaman

çok teşekkür ederim. O’nun bütün sözlerine
saygı, sevgi duyuyorum. Uçurtma şenliğinde bugün
böyle bir uçurtma vardı uçurduk. Biraz başarılı
geçti biraz da tabi uçuramadık. Her şey oldu. Ama
olacaklardan mutluyum Atatürk’ün bizi bugünlere
getirdiğinden çok minnettarım.

�Elif Nisa Akkuş: 11 yaşındayım. 23 Nisan
sanki benim için içime böyle bir gurur doluyor. Ata-
türk’ün bizim için böyle oradaki savaşlarda neler
hissedilebilindiğini sanki böle içimde hissedebiliyo-
rum o gün. Çok güzel bir gün oluyor. Atatürk’ü
böyle anımsıyorum. Bu uçurtma şenliği de çok
güzel oluyor. Arkadaşlarımla beraber uçurtma
uçurtmayı çok seviyorum. Çok güzel oldu.

�Mert Sağır: 23 Nisan benim için çok önemli
bir şey hayatım kadar değerli. Neden mi? Atatürk
bizim için savaşmış, ülkemiz için savaşmış ve bu
güzel günü bize armağan etmiş. Çünkü bizi çok se-
viyor. Bizde O’nu aynı kuvvetle sevmeliyiz. Herke-
sin 23 Nisan’ı kutlu olsun. 
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ESENYURT Belediyesi, so-
kakları dönüştürmeye devam
ediyor. Ekipler, İnönü Mahal-
lesi 370. Sokak’ta elektrik
hatlarını yer altına taşıdı. Alt
yapısını yenilenen
sokakta araç park sorunu
da ortadan kaldırıldı. Mahalle
sakinleri, yolların ve kaldırım-
ların yenilenmesiyle dönü-
şümü tamamlanan
sokaktan memnun kaldı.

Esenyurt Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü, öncesinde
sık sık su baskınları ile karşı-
laşan, elektrik hatlarında
sorun yaşanan, vatandaşların
araçlarını park edemediği ve
sel baskınlarının yaşandığı
İnönü Mahallesi 370. Sokak’ı
dönüştürdü. Boğaziçi Elek-
trik Dağıtım Anonim Şirketi
(BEDAŞ) ile yapılan yazış-
malar sonucunda sokağın
elektrik hatlarını yer altına
alarak daha güvenli hale geti-
ren ekipler, öncesinde sık sık
yağmur sonrası su baskınları-
nın yaşanmasına neden olan
yağmur suyu kanallarını yeni-
ledi. Gerekli alt yapı çalışma-
larının ardından kaldırım ve
yolu yenileyerek parke döşe-
yen ekipler, ağaç dikimi de
yaptıkları sokağın daha yeşil
olmasını sağladı. Söz konusu
sokağın sakinleri ve mahalle
muhtarı, daha önce birçok so-
runla karşılaştıklarını, şimdi
ise yapılan dönüşümden
memnun olduklarını ifade

ederek, sokaklarının Esen-
yurt’ta örnek olduğunu dile
getirdi.

AKÇELİK, ‘VERİLEN SÖZ YE-
RİNE GETİRİLDİ’

İnönü Mahallesi Muhtarı
Hasan Akçelik, “Vatandaşlar
sorun yaşıyordu, her gün zabıta
ekiplerini, polisi ve mahalle
muhtarı olarak beni çağırıyor-
lardı” diyerek 370. Sokak’ta va-
tandaşların yıllardır birçok
sorunla karşı karşıya olduğunu
hatırlattı.  “Verilen söz yerine
getirildi” diyen Akçelik, “Yıllar-
dır bu sokakta sorun yaşıyor-
duk, öncesinde yağmur
yağdığında sokağımızı su bası-
yordu, bodrum katında oturan
vatandaşlarımızın evlerini su
basıyordu. Söz verdikleri gibi alt
yapısını yenilediler, elektrik hat-
larını yer altına aldılar, ağaç dik-
tiler ve sokağımızı yaptılar”
dedi.

ÖRNEK BİR SOKAK OLDU
Sokak sakinlerinin yapılan

dönüşümden memnun oldu-
ğunu ifade eden Akçelik,
“Kendim ve mahallem adına
çok teşekkür ediyorum. Soka-
ğımız Esenyurt’ta örnek bir
sokak oldu, darısı diğer so-
kaklarımızın başına” şeklinde
konuştu. Mahalle sakini Fatih
Doruk ise “Sokağın önceki
durumu ile son durumu ara-
sında çok fark var. Emeği
geçen herkesin eline sağlık”
ifadelerini kullandı.

Selahattin Küçük 
koronavirüse yenik düştü
İş ve siyaset dünyasının sevilen isimlerinden aynı zamanda Büyükçekmece Ak Parti önceki
dönem ilçe başkanlarından Selahattin Küçük koronavirüsü atlatamayarak hayatını kaybetti. 

Büyükçekmece Belediyesi 3 günlük kapanmayı fırsata çevirdi
Covid-19 salgını kapsamında 3

günlük kısmi kapanmayı fırsata
çeviren Büyükçekmece Belediyesi,
Cengiz Topel Caddesi’nin birçok
bölgesinde eş zamanlı çalışma ger-
çekleştirdi.

Yaz mevsimi hazırlıklarını ara-
lıksız sürdüren Fen İşleri Müdür-
lüğü ekipleri Fatih Mahallesi,
Cengiz Topel Caddesi’nde kap-
samlı bir çalışma başlattı.

Cengiz Topel Caddesi’nde
bakım onarım çalışması yapıldı

Büyükçekmece Belediyesi ilçe
genelinde başlattığı çalışmaları hız
kesmeden sürdürürken geçtiğimiz
hafta sonu Covid-19 salgını nede-
niyle alınan 3 günlük kısmi ka-
pama sürecinde ilçenin en yoğun
caddelerinden biri olan Cengiz
Topel Caddesi’nde bakım onarım
çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri
Müdürlüğüne bağlı ekipler cadde

üzerinde hasarlı olduğu tespit edi-
len yağmur suyu ızgaralarını yeni-
ledi,  kaldırımlarda oluşan
çökmelerin tamiratını yaptı.
Cadde genelinde yol bakım ona-
rım çalışması yapan ekipler ayrıca
yaya geçitlerini de yeniden düzen-
leyerek set boya çalışması yaptı.

‘Koronavirüs ile Mücadelede En Başarılı
İlçe Belediye Başkanları’ anketinde Esenyurt
Belediyesi Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, yüzde 67.9'luk oranla ikinci
sırada yer aldı.

Pandemi sürecinde
ekipleriyle birlikte göster-
diği gayret, Esenyurt Be-
lediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’u en ba-
şarılı ikinci belediye baş-
kanı yaptı. SONAR
Araştırma Şirketi, 20 bü-
yükşehirde yaptığı anketin
sonuçlarını açıkladı. ‘Tür-
kiye’nin En Başarılı Belediye Baş-
kanları’ araştırmasında, en başarılı isim
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu olurken, ilçe belediyelerinin Koro-

navirüs ile mücadelesinin sorulduğu soruda
ise Esenyurt Belediyesi Başkanı Kemal Deniz

Bozkurt, yüzde 67.9'luk oranla en başa-
rılı belediye başkanları listesinde

ikinci sırada yer aldı. Koronavi-
rüs ile mücadelede en başarılı

ikinci belediye Başkanı olan
Başkan Bozkurt, pandemi
başladığı günden bu yana
vatandaşların olumsuz ko-
şullardan etkilenmemesi
için tüm personelleriyle sa-

hada mücadele verdi. Esen-
yurt Belediyesi bu süreçte

dezenfeksiyon, temizlik, Evde
Sağlık gibi hizmetlerin yanı sıra yap-

tığı gıda, soğan ve patates gibi sosyal yar-
dımlarla da diğer belediyeler için örnek teşkil
etti. 

Dünya şehri İstanbul’un Avru-
pa’ya açılan kapısı ve en büyük
yüzölçümlü ilçesi Çatalca’da bü-
tüncül çalışma prensibinden taviz
vermeyen Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner projelerini ger-
çekleştirmeye devam ediyor. 

Yapımı devam eden projele-
rine düzenli olarak yerinde dene-
timlerde bulunan Başkan Mesut
Üner, temeli atılan Muratbey Ma-
hallesinde ki düğün salonu şanti-
yesinde yerinde denetimlerde
bulundu.

Muratbey düğün salonu inşaat
şantiyesi denetlemeleri sırasında
açıklamalarda bulunan Başkan
Mesut Üner; ‘’Türkiye Cumhuri-

yetimizin Kurucusu
Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün
"Vatanını en çok
seven, görevini
en iyi yapan-
dır." sözünü
rehber edine-
rek ve Ça-
talca’mıza
olan sevdamız-
dan güç alarak
çalışmalarımıza
aralıksız devam
ediyoruz. Murat-
bey mahallemizde
mutlu ve huzurlu ev-
liliklere, sünnet düğün-

lerine, vatanımızın gurur
kaynakları Mehmetçik-

lerimizin asker gece-
lerine ve önemli
toplantı panellere
ev sahipliği yapa-
cak düğün salonu
inşaatımızın te-
melini attığımız
şantiyemizi ziya-
ret ederek, dene-
timler yaptık.

Salonumuz bitti-
ğinde Muratbey

halkımızın özel gün-
lerine yakışır bir

düğün salonu
olacak.’’dedi.

BAŞKAN BOZKURT KORONAVİRÜS’LE MÜCADELEDE
EN BAŞARILI İKİNCİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU

ÇATALCA’DA MURATBEY MAHALLESİ
DÜĞÜN SALONUNA KAVUŞUYOR  

Önceki gün tedavi gördüğü hastanede Corona vi-
rüsüne yenik düşerek zamansız yaşamını yitiren Sela-
hattin Küçük’ün vefatı Ak Parti Büyükçekmece ilçe
teşkilatını, iş dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.
Covid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin arasına ka-
tılan merhum Selahattin Küçük,  İstanbul
Edirnekapıdaki aile kabristanlığında toprağa
verildi. Cenazeye katılan Ak Parti Büyükçek-
mece ilçe başkanı Murat Çelik, taziye mesa-
jında “Geçmiş dönem İlçe Başkanlarımızdan
Selahattin Küçük beyi ebediyete uğurladık.
Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, ya-
kınlarına ve tüm teşkilatımıza bir kez daha
sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

İç Ses Gazetesi olarak Merhuma yüce Al-
lahtan rahmet, Ailesine ve sevenlerine baş-
sağlığı diliyoruz

ESENYURT SOKAKLARINDA
DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR
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ESENYURT’TA 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ ONLINE ORTAMDA DÜZENLENİYOR
Esenyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılı ne-
deniyle ilçedeki meydanları Türk bayrağı ve
Atatürk posterleriyle süsledi. Sokağa çıkma
kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocuklar
için 'Online 23 Nisan Etkinlikleri' düzenlene-
cek. Pandemi nedeniyle evlerinden çıkama-
yan çocuklar, Esenyurt Belediyesi’nin onlar
için hazırladığı online etkinliklerle bayramı ev-
lerinde yaşayacak. Esenyurt Belediyesi, Ata-
türk’ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yı-
lında, çocuklar için bir dizi etkinlik hazırladı.
İlçedeki meydan ve ana arterleri Türk bayrağı
ve Atatürk posterleriyle süsleyen ekipler, ha-
zırladığı online etkinliklerle küçük büyük her
yaştan vatandaşın bayramı kutlamasını sağla-
yacak.

Ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı dolayısıyla Esenyurt Cumhu-
riyet Meydanı, Tabela Meydanı, Kıraç Mey-
danı, Doğan Araslı Bulvarı ve 19 Mayıs
Bulvarının da aralarında bulunduğu alanları
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
posteri, Türk Bayrağı ve Esenyurt Belediyesi
flamaları ile donattı.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdür-

lüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramına özel online gösteri hazırladı. Kül-
tür merkezlerinde eğitim alan öğrenciler, ha-
zırladıkları 23 Nisan’a özel online Müzik
Dinletisi ile saat 21.00’de vatandaşların evle-
rine konuk oldu. Etkinlikler,

Esenyurt Belediyesi’nin sosyal medya he-
saplarından yayınlandı.

Belediye kreşlerinde eğitim alan minikler,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nı birbirinden renkli etkinliklerle kutlaya-
cak. Pandemiye rağmen bayram coşkusunu
evlerde yaşatmak isteyen öğrenciler çeşitli
dans gösterileri, halk oyunları ve şiir dinletisin-
den oluşan “Online 23 Nisan Gösterisi” hazır-
ladı. Esenyurtlu vatandaşlar, miniklerin
gösterisini gün içerisinde Esenyurt Beledi-
yesi’nin sosyal medya hesaplarından izleyebi-
lecek.

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un göreve
geldikten sonra verimli hale getir-
diği Evde Sağlık hizmetinden Nisan
ayında, bi n 536 vatandaş yararlandı.

Evde Sağlık hizmetleriyle ilçede
yaşayan yaşlı ve hasta vatandaşların
yardımına koşan Esenyurt Beledi-
yesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Nisan
ayında bin 536 kişiyi evinde tedavi
etti. Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un göreve
gelmesiyle birlikte hizmet kalitesini
artırarak çalışmalarını sürdüren
Evde Sağlık hizmetleri birimi, pan-
demi sürecinde de yatağa bağlı, yaşlı
ve hasta vatandaşları yalnız bırakmı-
yor. Ekipler, destek talebini ileten

vatandaşlara aynı gün içerisinde
dönüş yaparak, sağlık teknikerleri
aracılığıyla serum, iğne ve pansu-
man gibi sağlık hizmetlerini ücretsiz
olarak sundu. Koronavirüs önlem-
leri kapsamında evlere yapılan ziya-
retlerde steril kıyafetler giyen
ekipler; ilaç kullanımı, hijyen kural-
ları, yeme-içme alışkanlıkları gibi
çeşitli konularda hastalara bilgi de
veriyor.

Esenyurt Belediyesi’nin evde
sağlık hizmetlerinden yararlanmak
isteyen vatandaşlar, merkezin 444 0
411 numaralı telefonunu arayarak
Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvu-
ruda bulunup, program dahilinde
hizmet alabiliyor.

KÜÇÜKÇEKMECE BİLGİ 
EVLERİ ROBOTİK TAKIMI,

ÖDÜLE DOYMUYOR
Küçükçekmece’den

Amerika’ya uzanan başarı
öyküsüyle yurt dışında ülkemizi
başarıyla temsil eden Küçükçek-
mece Bilgi Evleri Great Lake
Fighters Robotik Takımı, aldığı
derecelerle adından söz ettirmeye
devam ediyor. İzmir Büyükşehir
Belediyesi ile İZELMAN A.Ş. işbir-
liğinde gerçekleştirilen 23 Nisan
VEX Robotik Turnuvası’na katılan
Küçükçekmece Bilgi Evleri Ro-
botik Takımı, 423 takım arasın-
dan ortaokul kategorisinde 3.
oldu.

EducatHUB ortaklığında
gerçekleştirilen 23 Nisan VEX Ro-
botik Turnuvası’na  38’i Azerbay-
can takımı olmak üzere toplam
423 takım katıldı. Başvuruları
kabul edilen takımlar proje teslim
gününe kadar EducatHUB üz-
erinden ve canlı yayınlarda VEX
Code VR eğitimi aldılar.

Takımlar halinde yarışmaya
katılan öğrenciler ilköğretim se-
viyesinde okyanus kirliliği , or-
taöğretim seviyesinde ise siber

güvenlik konularında fikir
geliştirdi.  Problemlere karşı üret-
tikleri çözümleri Vex Code VR üz-
erinden kodlayarak proje haline
dönüştürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi
ile İZELMAN A.Ş. işbirliğinde Edu-
catHub ortaklığıyla gerçekleştir-
ilen turnuva süreci 23 Nisan
ruhunu yaşatmak adına tüm
kazananları Youtube üzerinden
canlı yayınla açıklandı. Ortaokul
kategorisinde 3.’lük ödülünü
kazanan Great Lake Fighters
takımı, Educat STEMBox Seti  ve
1000 TL hediye çekinin sahibi
oldu.

12 öğrenci ve 3 montörle, en
temel süreçten başlayarak;
otonom, mekanik ve sürüş
sürecine kadar en geniş perspek-
tifte bir turnuva vizyonu
geliştiren “Great Lake Fighters”
robotik takımı Küçükçekmece
Belediyesi Bilgi Evleri “Kodlama
ve Robotik Kodlama” atölyesi
içerisinden seçilen öğrenciler
tarafından oluşturuldu.

NİSAN AYINDA BİN 536
VATANDAŞA EVDE SAĞLIK

HİZMETİ VERİLDİ

Büyükçekmece’nin iki yakasını 
birleştiren üst geçit yenileniyor
Büyükçekmece ilçesi D 100 Karayolu üzerinde yapılacak olan yol
genişletme çalışması kapsamında ilçenin iki yakasını birleştiren
Büyükçekmece Belediyesi TÜYAP Üst Geçid’i sökülerek kaldırıldı

Yol genişletme çalışmasının ardından
aynı noktaya çok daha modern bir üst geçit
yapılacak.

D-100 Karayolu’nda genişletme çalışması
2006 yılında Büyükçekmece Belediyesi

ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi işbir-
liğiyle yaptırılan Büyükçekmece TÜYAP
Üst Geçidi İstanbul büyükşehir Belediyesi
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire
Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından
sökülerek kaldırıldı. Covid- 19 salgınında
artan vakalar nedeniyle alınan 17 günlük
tam kapanma kararı nedeniyle trafik yoğun-
luğunun olmadığı bir tarihte kaldırılan
geçidin söküm işlemi yaklaşık 20 saat sürdü.
Artan nüfus yoğunluğu nedeniyle özellikle
yaz mevsimlerinde Büyükçekmece’de
yaşanan trafik sorununu çözmek amacıyla
D-100 Karayolu’nda genişletme çalışması
yapılacak. Çalışma kapsamında kaldırılan
Büyükçekmece Belediyesi TÜYAP Üst
Geçidi’nin yerine yürüyen merdivenli daha
modern bir geçit inşa edilecek. 

“Alternatif geçitler kullanılabilir”
Üst geçidin söküm çalışmalarını İBB

Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan
Alpay ve İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordi-
nasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ile
birlikte inceleyen Büyükçekmece Belediye

Başkanı Dr. Hasan Akgün, 15 yıldır İstanbul
ve Büyükçekmece halkına hizmet veren üst
geçidinin kaldırılmasına yönelik şu açıklamayı
yaptı; “2006 yılında bölgede yoğun yaya trafiği
olması nedeniyle burada bir geçit ihtiyacı
doğdu. O zaman Büyükşehir’den de herhangi
bir yardım alamıyorduk. Bunun üzerine
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ile
görüştük. Belediye ile TÜYAP’ın gücünü bir-
leştirip o tarihte İstanbul’da olmayan asma
köprü şeklinde estetik bir üst geçidi yaptık. 15
yıldır bu geçit İstanbul halkını, Büyükçekmece

halkını sırtında taşıdı. Şimdi Büyükçekmece
D-100 karayolunun genişlemesi nedeniyle üst
geçidin kaldırılması gerekiyordu. Ama yerine
yürüyen merdivenli daha modern ve daha
güzel bir geçit yapılacak. İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na
ve ekibine çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Akgün Büyükçekmece halkına
çağrıda bulunarak; “Yeni geçit yapılıncaya
kadar Atirus AVM önündeki alt geçit ve
Kaymakamlık önündeki üst geçit kullan-
abilir”dedi.

BAŞKAN MESUT ÜNER TAM KAPANMA 
SÜRECİNDE SEVİMLİ DOSTLARI UNUTMADI

Uzun sürecek tam ka-
panma günlerinde Çatalca
Belediye Başkanı Mesut
Üner, can yoldaşlarımız
sevimli dostlarımızı unut-
mayarak, yine ilçe halkı-
nın ve tüm hayvan
severlerin takdirini ka-
zandı.

Tam kapanma süreci-
nin hemen ikinci gününde
ilçenin tamamında sokak
hayvanlarına mama dağı-
tımında bulunuldu. 

Sevimli dostlara mama
dağıtımı ile ilgili açıklama-
larda bulunan Çatalca Be-
lediye Başkanı  Mesut
Üner; ‘’Her vakit ifade
ettik. Dünya şehri İstan-

bul’un en büyük yüz öl-
çümlü ilçesi İstan-
bul’umuzda can
yoldaşımız olan sevimli
dostlarımız asla yalnız yü-
rümeyecek. Üç hafta süre-
cek olan pandemi süreci
tam kapanma günlerinde
sevimli dostlarımızı unut-
madık ve Çatalca gene-
linde Sağlık İşleri
Müdürlüğü’nde ki ekip ar-
kadaşlarımız ve Muhtarla-
rımız ile Kent Konseyi
Gençlik Meclisi Gönül-
lüsü 23 arkadaşlarımızın
desteğiyle birlikte koordi-
neli olarak sevimli dostla-
rımıza mama dağıtımını
sağladık’’ dedi.
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ONLİNE RAMAZAN
ETKİNLİKLERİ 
DEVAM EDİYOR

ESENYURT Belediyesi, kültür
ve sanat etkinlikleri ile online
platformlarda vatandaşların
evine konuk olmaya devam edi-
yor. Karagöz ve Hacivat, Orta
Oyunu, Kukla Tiyatrosu ve Ta-
savvuf Müziği Dinletisi beledi-
yenin sosyal medya
hesaplarından yayınlanacak.

Koronavirüs salgını nede-
niyle online platforma aşınan
etkinlikler devam ediyor. Kül-
tür İşleri Müdürlüğü tarafından
hazırlanan Karagöz ve Hacivat,

Orta Oyunu, Kukla Tiyatrosu
ve Tasavvuf Müziği Dinletisi
gibi Ramazan etkinlikleri, bele-
diyenin sosyal medya hesapla-
rından Esenyurtlularla
buluşacak. 30 Nisan’da ‘Masal
Tiyatrosu’, 1 Mayıs’ta ‘Masal
Tiyatrosu-Kukla Gösterisi’, 2
Mayıs’ta ‘Müzik Dinletisi-Ta-
savvuf Müziği’, 7 Mayıs’ta ‘Orta
Oyunu-Meddah Gösterisi’ ve 9
Mayıs’ta ise ‘Müzik Dinletisi-
Tasavvuf Müziği’ etkinlikleri
yayınlanacak.

Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, 8 Nisan 2020 –
8 Nisan 2021 tarihleri arasında
yapılan hizmetleri kamuoyu ile
paylaşmak üzere “Silivri’ye Hiz-
mette 2’nci Yıl Basın Toplantısı”
düzenledi. Basın toplantısında
gazetecilerle buluşan Başkan
Yılmaz, kendisine yöneltilen
“Belediye kendi çöpünü kendisi
toplayarak ne kadar tasarruf
etti.” sorusunu rakamlar üzerin-
den, detaylı bir şekilde yanıt-
ladı. Belediyenin tüm temizlik
işlerinde önceki ve şimdiki
dönem harcamalarını karşılaş-
tıran Başkan Yılmaz, “Öncelikle
belirtmek istiyorum ki; ben ön-
ceki dönemin inciğiyle, boncu-
ğuyla uğraşarak onları deşifre
etmek istemiyorum. Ama sos-
yal belediyecilik yaptığını iddia
eden kişilerin aslında bunu yap-
madıklarını, belediyenin kay-
nakları ve imkânlarıyla işin
kolayına kaçtıklarını göstermek
gerekiyor. En önemlisi de, bir li-
ralık işi müteahhitlere ihale
ederek üç liraya, beş liraya yap-
tırdıklarını açıkça ifade ediyo-
rum. Benim için kamuoyu
vicdanı çok önemli. Bazen kâğıt
üzerinde her şeyin normal ol-
duğu ama kamuoyunun vicda-
nının kanadığı yaralar vardır.
Onların da birçoğunu Silivri Be-
lediyesinin önceki döneminde
görüyoruz. Ancak benim baş-
kanlığım döneminde böyle bir
şeyi kimse göremeyecek.” dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü
giderleri içerisinde yer alan;
personel maaşları, ihale ilanı,
çöp konteyner sistemleri ve
malzeme alımı, sarf malzemesi
ve zirai ilaç alım harcamalarını
ekrana yansıtarak gösteren
Başkan Yılmaz, “Son meclis
toplantısında; muhalefet sırala-
rındaki arkadaşlar, çöp toplama
maliyeti rakamlarını çarptıra-
rak bir yere varabileceklerini
düşündüler. Yayınladığımız faa-
liyet raporunu gelişi güzel oku-
yarak, hiçbir araştırma
yapmadan, analitik değerlen-
dirmede bulunmadan resmen
kendilerini uçurumdan aşağıya
yuvarladılar. Şimdi onların an-
layacağı bir şekilde, ilkokul ço-
cuğuna anlatır gibi tablolar
üzerinden detaylı bir şekilde
anlatacağım. Ben, göreve geldi-
ğim günden bu yana müteah-
hitlere ihale edilen harcamaları
dile getirdim. Temizlik İşleri
Müdürlüğünün giderleri, sabit

gider kalemleri olduğu için
bunların hiçbirini ifade etme-
dim.” diyerek, önceki dönem ve
kendi dönemlerine ait genel
gider harcamalarının detayla-
rını aktardı. 

Geçmişte yapılan çöp top-
lama ihalelerinin rakamları
üzerinden açıklamalarını sür-
düren Başkan Yılmaz, “2018
yılında bir müteahhide, sadece
52 tane aracın kiralama bedeli
olarak; belediyenin kasasından
yaklaşık 18 milyon lira öden-
miş. Ben 2019 yılında göreve
geldiğimde; yine yaklaşık 18
milyon liralık bir çöp ihalesini
kucağımda buldum. Yılın son 5
ayında; ihaleyi alan müteahhi-
din araçlarına el koyarak; kira
ödemeden, bedelsiz bir şekilde
bu ihaleyi bitirdim. Ben çöpü
kendim toplayacağım dedi-
ğimde; bana en yakın arkadaş-
larım bile niye riske giriyorsun,
ihale var, ödemeni yap devam
et dediler. Çöp dağları oluşur,
çöpü toplayamazsın, başkanlı-
ğın başlamadan biter, çöpü top-
layamayan bir belediye
başkanı algısını da silemezsin
gibi ifadeler kullandılar. Tüm
söylenenlere rağmen 2020 yı-
lının başında ihaleyi yapmadık.
Tek kuruş kredi kullanmadan,
tek kuruş faiz ödemeden, 45
tane aracı belediyeye hibe ola-
rak kazandırdık. Bu araçların
yakıt gideri 2.764.190.02 TL,
tamir gideri 650.247.92 TL ve
lastik gideri 245.230.13 TL. Si-
livri Ceza İnfaz Kurumunun
atıklarıyla ilgili Adalet Bakanlığı
ile yaptığımız anlaşma gereği
kasamıza 152.000 TL girdi.
Gelir ve giderleri topladığı-
mızda biz çöp toplama işinin
maliyetini KDV dâhil
4.139.048.32 TL’ye kadar in-
dirdik. Yani biz, önceki yöneti-
min 18 milyon liraya yaptığı
çöp toplama işinin maliyetini
yaklaşık 4 milyona düşürdük.
Bu sayede; 5 yıl içinde toplam
60 milyon lira çöpe gitmeye-
cek. Bu para Silivri’nin çocukları
ve geleceği için harcanacak. Be
iş bilmezler, be dersini çalış-
mazlar! Rakamları çarpıtarak
bana meydan okursanız işte
böyle sınıfta kalırsınız. Ulusal
ya da yerel istediğiniz mecrada
bu rakamları tartışalım. Alayı-
nız istediğiniz sayıda gelin, ben
tek başıma katılacağım. Bura-
dan hodri meydan diyorum!”
ifadelerini kullandı. 

Projelerini sırasıyla gerçekleştirmeye devam
eden Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, bir
projesinin daha yapımına bu hafta başlandı. 

DÜNYA şehri İstanbul’un Avrupa’ya açılan
kapısı ve en büyük yüz ölçümlü ilçesi Ça-
talca’nın mahallelerine meydanlar kazandır-
maya devam eden Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, vizyon projelerinden biri olan
ilçe merkezindeki ‘’Cumhuriyet Meydanı’’
projesinin yapımına bu hafta başlandı. 

‘’Cumhuriyet Meydanı’’ projesi yapımının
hemen öncesi, yerinde denetimler sırasında
açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Üner;
‘’ Çatalca’mız meydanları ile anılacak. İlçe-

mize ve meydanımızın adına çok yakışacak
Cumhuriyet Meydanı projemizin çalışmala-
rına bu hafta başlıyoruz. Meydanımız tamam-
landığında, otopark sorunumuzu rahatlatacak
meydanın altında 2 katlı 300 araçlık katlı oto-
parkımız tamamlanmış olacak. Başlayacak ça-
lışmalarımız öncesi meydanımızda ekip

arkadaşlarım ile birlikte denetimlerde bulun-
dum. Denetimlerimiz sırasında görevi başında
olan işçi ve emekçi kardeşlerim ile sohbet
ederek işçi bayramlarını kutladım. Meydan
etrafın da ki taksici esnafım ile istişarelerde
bulundum. Her şey Çatalca ve Çatalca halkım
için.’’ dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun partisinin belediye baş-
kanlarına “askıda defter
kampanyası” uygulamasını
önermesinin ardından Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Ak-
gün’den de “Askıda Veresiye
Defteri kampanyasına” destek
geldi.

Partisinin belediye başkanla-
rıyla video konferans yöntemiyle
bir araya gelen CHP lideri Kemal
Kılıçdaroğlu’nun partisinin bele-
diye başkanlarına “askıda defter
kampanyası” uygulamasını öner-
mesinin ardından Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan Ak-
gün’de “Askıda Veresiye Defteri”
hareketine destek olalım çağrı-
sında bulundu.

Başkan Akgün paylaştığı me-
sajda :” Açık olan mahalle bak-
kallarımızı dolaşarak, bazı
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın
veresiye defterlerini kapatmak-
tan büyük mutluluk duyduk. Ra-
mazan, paylaşma ayıdır! Buradan
maddi durumu iyi olan tüm va-
tandaşlarımıza sesleniyorum.
Mahalle bakkalımızı ziyaret ede-
rek “Askıda Veresiye Defteri” ha-
reketine destek olalım.” dedi.

ÇATALCA 
MEYDANLARI 
İLE ANILACAK 

YILMAZ: "BU PARA
SİLİVRİ’NİN ÇOCUKLARI

İÇİN HARCANACAK"

Başkan Akgün’den
“Askıda veresiye defteri”
Kampanyasına destek... 
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ŞİİR VE RESİM YARIŞMASININ 
KAZANANLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

Esenyurt Belediyesi’nin dü-
zenlediği Ödüllü Şiir ve Resim
Yarışması’nda dereceye giren
öğrenciler, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nda ödüllerini aldı.  Baş-
kan Bozkurt, şiir kategorisinde
birinci olan Nehir Naz Son-
gur’a ödül verdi. 

Esenyurt Belediyesi’nin dü-
zenlediği Ödüllü Şiir ve Resim
Yarışması’nda dereceye giren
öğrenciler, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nda ödüllerini aldı. Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, 23 Nisan’ın 101’inci
yıl dönümünde Kültür İşleri
Müdürlüğünün düzenlediği şiir
ve resim yarışmasında şiir kate-
gorisinde birinci olan Nehir
Naz Songur’a tablet hediye etti.
Şiir dalında 2’nci olan Dilek
Ada ödülünü Kültür İşleri Mü-

dürü Hüseyin Yaşar’dan alır-
ken, aynı dalda 3’üncü olan
Yusuf Bingöl’ün ödülünü ise
Fen İşleri Müdürü Mustafa
Yolcu takdim etti.

Öğrenciler, Başkan Bozkurt,
başkan yardımcıları ve birim
müdürlerinden ödüllerini alır-
ken, hem 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nın
hem de ödül almanın sevincini
bir arada yaşadı. En iyi resim
yapan öğrenciler ödüllerini be-
lediye başkan yardımcılarından
ve birim müdürlerinden aldı.
İlkokul öğrencileri arasında
resim kategorisinde 1’inci olan
Ada Su Karataş ve 4’üncü olan
Emir Şen’e ödüllerini Belediye

Başkan Yardımcısı Selçuk Gü-
nerhan verdi. Aynı dalda 2’nci
olan Muhammed Ali Aydın
ödülünü Başkan Yardımcısı
Veysel Bal’dan alırken, 3’üncü
olan Belinay Bengisu Oral ise
ödülünü Veteriner İşleri Mü-
dürü İbrahim Halil Çalış’tan
aldı. Resim dalında ortaokul
öğrencileri arasında en iyi
resim yapan Asya Yılmaz’a he-
diyesini Başkan Yardımcısı Ali
Susuz verirken, 2’nci olan
Nehir Tekke ödülünü Başkan
Yardımcısı Cemal Güney-
su’dan, 3’üncü olan Nisa Gen-
cel de ödülünü Kültür İşleri
Müdürü Hüseyin Yaşar’dan
aldı.

ÇATALCA’DA SEVİMLİ DOSTLARIN 
CAN YOLDAŞLARI UNUTULMADI
Küçükçekmece Belediyesi, pandemi döne-

minde ilçedeki şehit ve gazi ailelerini yalnız bı-
rakmıyor. ‘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 gerçekleşti-
rerek, istek ve ihtiyaç-
larını tespit edip
taleplerini dinliyor.

Küçükçekmece
Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “Bu top-
raklarda bağımsız ve
özgür yaşamamız için hayat-
larını 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 istikla-
limiz için canını feda etmekten çekinmeyen ve
bu uğurda canlarını veren kahraman şehitleri-
mizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerini evle-

rinde ziyaret ediyor.  Ailelerimizin hem bir ihti-
yaçlarının olup olmadığını sormak hem de on-
lara moral olmak için bu ziyaretleri
gerçekleştiriyoruz. Onların yanında olmaya ve

elimizden gelenin en iyisini yapmaya
devam edeceğiz” diye konuştu.

Küçükçekmece Beledi-
yesi bünyesinde oluşturu-

lan saha ekibi, kapı kapı
dolaşarak belediye hiz-
metleriyle ilgili Küçük-
çekmecelilere bilgi
veriyor. Küçükçekme-

celi çocukların EBA’ya
ulaşma olanaklarını, sos-

yal yardım ihtiyaçlarını tes-
pit ederek sorunların

çözümünü hızlandırıyorlar. Saha
ekibi ayrıca, vatandaşın belediye hizmetlerin-

den memnuniyet ya da memnuniyetsizliğini de
tespit ederken, mahalledeki derneklerle, spor ku-
lüpleriyle, cami ve cemevi yöneticileriyle, okul
müdürleri ve okul aile birlikleri başkanlarıyla
görüşerek, onların da sorunlarını ve çözüm öne-
rilerini de dinliyorlar.

Esenyurt Belediyesi'nin, Koronavirüs salgını
nedeniyle tam kapanma sürecinde vatandaşların
ihtiyaçlarını karşılamak kurduğu ‘Pandemi Des-
tek Ekibi’ gelen talepleri dakikalar içerisinde ye-
rine getiriyor. 

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların
yanında olmak için Pandemi Destek Ekibi’ni oluş-
turan Esenyurt Belediyesi, vatandaşlardan gelen
talepleri dakikalar içerisinde yerine
getiriyor. Çağrı Merkezi’nden alınan talepler tüm
mahallelere hizmet veren ekiplere yönlendirili-
yor. Ekipler; vatandaştan gelen market alışverişi,
ilaç, sağlık personeli talebi ve hastanede yatan
yakınlarına ulaştırması gereken eşya gibi talepleri
karşılıyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle  hasta-
nede yatan yakınına destek olmak isteyen Ali
Gür, Esenyurt Belediyesi Çağrı Merkezi’ni
aradı. Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde yatmakta
olan yakınına kişisel eşyalarını göndermek istedi-
ğini aktaran Gür’ün yanına gidern ekipler, ailenin
talebini karşıladı. Bu zorlu günleri birlikte atlata-
cağız diyen Gür, “Zaten yasaktan dolayı gidemiyo-
ruz. Belediyenin bu hizmeti vermesinden dolayı
kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Esenyurt Belediyesi olarak pandemi süre-
cinde vatandaşların yanında olduklarını ifade
eden Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Ekin
Binici, “Bu süreçte halkımızın taleplerini bekliyo-
ruz” dedi. Binici, “Tam kapanma dönemindeyiz.
Bu süreçte halkımız çağrı merkezi üzerinden bize
ulaşmakta. Ekibimiz, Pandemi Destek Ekibi ola-
rak kuruldu. Çağrı Merkezi üzerinden bize ulaşan
vatandaşlarımızın çeşitli taleplerini karşılamakta-
yız. Bu talepler; ilaç alımı, alışveriş veya bir has-
tası varsa hastanede ona ulaştırılacak kıyafet ve
eşya şeklinde olabilir. Bugün de talebini ileten va-
tandaşımızın adresine gittik ve bir Koronavirüslü
hastaya ulaştırılması ge-
reken eşyaları
vardı. O eşyaları
vatandaşımız-
dan teslim
alarak hasta-
neye ulaştır-
dık. Bu
şekilde gör-
evimizi yerine
getirmiş olduk”
diye konuştu.

Büyükçekmece Belediyesi’nden
“Tam Kapanma” tedbirleri 

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, bele-
diye başkan yardımcıları ve

daire müdürleri ile bir araya gele-
rek, 29 Nisan 2021 Perşembe günü
saat 19:00 da başlayacak ve 17
Mayıs 2021 Pazartesi günü saat
05:00’e kadar sürecek tam ka-
panma döneminde alınması gere-
ken tedbirler konusunda bilgi verdi.

Vatandaşlar mağdur edilmeyecek
Kamu hizmetlerinin aksatılma-

ması adına Temizlik İşleri Müdür-
lüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve
Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Mü-
dürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve
Sosyal Destek Hizmetleri Müdür-
lüğü tam kadro ile hizmetlerini sür-
dürecek. 2 haftalık tam kapanma
süresince evinden çıkamayan kro-
nik hastalar, yaşlılar ve yalnız yaşa-
yanların acil ihtiyaçları belediye
ekipleri tarafından öncelikli olarak
karşılanacak. 

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için
başlatılan Ramazan kolisi, soğan ve
patates dağıtımı da aksatılmadan
sürdürülecek. 

Sğğlık İşleri Müdürlüğü ekip-
leri, vatandaşlardan gelen talepler
doğrultusunda evde
sağlık ve hasta
nakil hizmeti
verecek. Sağ-
lık İşleri
Müdürlüğü
Veteriner
Şefliği
ekipleri
rutin olarak

sürdürdüğü sokak hayvanlarının
bakımı, beslenmesi ve tedavilerini

aksatmayacak.Fen İş-
leri Müdürlüğü,

Temizlik İşleri
Müdürlüğü

ve Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
ekipleri de
ilçe gene-

linde

devam eden çalışmalarının yanı sıra
acil müdahale gerektiren durumlar
için çalışmalarını kesintisiz sürdüre-
cek.

“Hizmetlerimizi kesintisiz sürdüre-
ceğiz”

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, Covid-19
virüsünün artan bulaşıcılığı ve her
geçen gün artan vaka sayısı nede-
niyle alınan tam kapanma kararının
yerinde olduğunu kaydederek; “2
haftalık kapanma döneminde ilçe
halkımızın mağdur olmaması için
gerekli her türlü tedbirleri alacağız.
Bu süreçte kamu hizmetlerimizi de
aksatmadan sürdüreceğiz. Özellikle
Ramazan ayını da göz önünde bu-
lundurarak sosyal yardımları ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımıza ulaştıraca-
ğız. Kronik rahatsızlığı olan, yaşlı
ve evlerinden çıkamayan vatandaş-
larımız mağdur edilmeyecek. Bü-
yükçekmece Belediyesi olarak
Corona virüs salgının ilk gününde
başlattığımız mücadele ve aldığımız
tedbirleri bu süreçte de kesintisiz
devam ettireceğiz” dedi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı, 101. yıldönümünde de Beylik-
düzü’nde ilk günkü heyecanıyla kut-
landı. 23 Nisan kapsamında 23 çocuk
parkının açılışını yaparak çocuklara he-
diye eden Beylikdüzü Belediyesi, ço-
cukların bayram coşkusunu yaşaması
ve yaşatması adına “23 Nisan çocukla-
rından Ata’mıza mektup var” diyerek
oldukça anlamlı bir etkinliğe de imza
attı. Çocuklar sevgi, özlem ve hayalle-
rini Atatürk ile paylaşmak için yazdık-
ları mektupları ilçedeki muhtarlıklarda
bulunan mektup kutularına veya ataya-
mektup@beylikduzu.istanbul adresine
e-posta ile gönderdi. Beylikdüzü’nün
dört bir yanından çocukların hazırladığı
104 mektup ve resim Beylikdüzü Ata-
türk Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir
hafta boyunca sergilenmek üzere va-

tandaşın ziyaretine açıldı. 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı’nda açılan sergiyi ziya-
ret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, oldukça anlamlı
ve duygu dolu mektuplar için çocuklara
teşekkür etti. Çalık, “101 yıl önce Cum-
huriyet’in temellerinin atıldığı ve ulusal
egemenliğimizin ilan edildiği 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nın anısına Beylikdüzü’nün evlatla-
rından Ata’mıza mektup yazmalarını
istemiştik. Onlar da birbirinden güzel
duygu ve düşüncelerini kağıtlara döke-
rek bizlerle paylaştı. 101 yıl sonra
Ata’ya yazılan mektupları bugün sergi-
liyoruz. Sokağa çıkma yasağı olmadan
evlatlarımızla bugün burada birlikte ol-
mayı çok isterdim. Bütün hemşerileri-
mizi evlatlarımızın yazdığı duygu ve
düşünceleri görmeye, hissetmeye davet
ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

Covid-19 virüsünün artan bulaşıcılığı, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi, sal-
gının yayılımının kontrol altına alınması amacıyla alınan 2 haftalık tam kapanma kararını değerlendiren Büyükçek-
mece Belediyesi, kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için gereken tedbirleri aldı

BEYLİKDÜZÜ’NÜN ÇOCUKLARINDAN ATA’YA MEKTUP VAR

Esenyurtluların 
talepleri dakikalar

içinde cevaplanıyor
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N isan ayında da ihtiyaç sahibi vatan-
daşları yalnız bırakmayan Esenyurt
Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere 5

bin 202 adet gıda kolisi dağıttı. ‘Üreticiden
Tüketiciye Aracısız Gıda’ projesi kapsamında
çiftçilerden alınan patates ve soğanlar da gıda
kolilerinin yanında verildi. Sosyal Yardım İş-
leri Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayında 13 bin
110 adet; 10 kilogramlık ‘Patates’ yardımı, 7
bin 104 adet 12 kilogramlık ‘Soğan’ yardı-
mında bulundu. Esenyurt Belediyesi, yine ih-
tiyaç sahibi vatandaşlara 12 bin 366 porsiyon
‘Sıcak Yemek’ desteği, 660 paket ‘Kahvaltılık’
yardımı, 7 bin 754 adet ‘Alışveriş Kartı’,
‘Bebek Bezi’ ve ‘Mama’ desteği, 419 adet
‘Bot, Mont, Ayakkabı ve Kıyafet’, 23 aileye
103 adet ‘Ev Eşyası ve Mobilya’, 25 aileye ise
75 adet ‘Beyaz Eşya’ desteği sağlayarak ihti-
yaç sahibi ailelerle dayanışmaya devam etti.

HALK SAĞLIĞI ÖN PLANDA TUTULDU
Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdür-

lüğü ekipleri, ilçe genelinde 742 vatandaşı
‘Hasta Nakil’, bin 661 kişiyi ‘Toplu Taşıma’
hizmeti ile sağlık kuruluşlarına ulaştırdı.
Ekipler, bin 676 vatandaşa ‘Evde Sağlık’, 17
kişiye düzenli olarak 65 saat ‘Fizik Tedavi’
hizmeti vererek vatandaşların sağlıklı olma-
sına destek oldu.

ÖZEL ÇOCUKLARA DESTEK
Esenyurt Belediyesi, Özel Eğitim Merke-

zi’nde 50 çocuğa 199 seans ‘Dil ve Konuşma
Terapisi’ eğitimi, 37 çocuğa 149 seans ‘Birey-
sel Eğitim’, 7 çocuğa 22 saat ‘Oyun Terapi-
leri’ ve 22 aileye ise 118 seans ‘Psikolojik
Danışmanlık’ düzenledi. Esenyurt Belediyesi,
Engelliler Koordinasyon Merkezi ise engelli
ve 65 yaş üzeri 57 vatandaşa ‘Evde Temizlik’,
55 vatandaşa ‘Kişisel Bakım’ hizmeti verir-

ken, 187 vatandaşa da ‘Sağlıklı Beslenme’ ve
‘Diyet’ programı uyguladı.

NİSAN AYINDA 1056 KİŞİYİ İŞE
YERLEŞTİRDİ

İş arayanlar ile işveren firmaları buluştu-
rarak vatandaşların istihdam edilmesini sağ-
layan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi
(ESBİM), Nisan ayı içerisinde gerçekleştir-
diği 107 mülakatla, bin 56 kişinin işe yerleşti-
rilmesini sağladı.

SOKAK HAYVANLARINA 18 BİN KİLOGRAM
MAMA 

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, il-
çede bulunan sokak hayvanlarını yalnız bı-
rakmadı. İlçe genelinde sokak hayvanlarına
18 bin kilogram mama dağıtımı yapan ekip-
ler, aynı zamanda can dostlarımızın sağlıklı
kalabilmeleri için de destek verdi. Nisan
ayında 11 bin 520 hayvanın tedavisini yapan
ekipler, 510 hayvanın da aşılamasını yaparak
sağlıklı olmaları için çalışmalarını sürdürdü.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ayrıca, dezenfek-
siyon ekipleri ile ilçedeki meydanları, Covid-
19 vakalarının bulunduğu bina girişleri, 83
cami, 5 cemevi ve ilçe genelinde tüm kamu
kurumlarını da dezenfekte etti.

YOL VE YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMALARI
DEVAM ETTİ

Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaş-
ların daha rahat bir ulaşım sağlaması için ça-
lışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, ilçe genelinde 428 bin 100 kilogram
asfalt, 11 bin 1 metrekare parke yol ve tami-
ratı yaptı. Daha yeşil bir Esenyurt için çalışan
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe
genelinde 630 ağaç dikti. 2 bin 300 çalı dikimi
de yapan ekipler, Esenyurt’u güzelleştirmeye
devam ediyor.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ TAM 
KAPANMAYI FIRSATA ÇEVİRDİ

Beylikdüzü Belediyesi koronavirüs ted-
birleri kapsamında gerçekleşen tam kapanma
sürecini fırsata çevirerek ilçe genelinde devam
eden asfalt yenileme çalışmalarına hız verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile
süren çalışmaları yerinde inceleyen Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“İSKİ ile birlikte Beylikdüzü’nün yaklaşık 43
km’lik altyapı sorununu çözdük. Toplamda 71
km’lik bir altyapı planlanmıştı, bunun 40’km si
bitti. Altyapısını tamamladığımız noktalarda
ise asfaltlama ve kaldırım yenileme işlemle-
rine başladık. Kısa süre içerisinde de yaklaşık
250 sokak ve caddemizi bitirmeyi planlıyoruz.
Bu planlamanın içerisinde daha çok dezavan-
tajlı mahallelerimiz var. Biz insanlarımızın

ayağı kış aylarında çamura değmeyecek de-
miştik, şimdide bu prensiple çalışmalarımıza
devam ediyoruz.” dedi. 

Katkıları ve verdikleri destekten dolayı
İBB’ye de teşekkür eden Başkan Çalık, “Ada-
letli bir anlayışla Büyükşehir Belediyesi’nin
hizmetlerini ilk kez kentimizle buluşturuyo-
ruz. İlk kez İBB’nin hizmetlerinden faydalanı-
yor aslında Beylikdüzü. 39 ilçeye aynı adaletle
davrandıkları için Başkanımız Ekrem İma-
moğlu’na da teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz
ki bu kent kırılganlıktan uzak, altyapısıyla, sos-
yal ve kültürel faaliyetleriyle dayanıklı bir ha-
line gelsin. Bizim arzumuz kentimizin tüm
sorunlarını çözüp geleceğe emin adımlarla yü-
rümek.” şeklinde konuştu.  

SİLİVRİ’DE YERLİ VE MİLLİ 
AYÇİÇEĞİ AR-GE EKİMİ YAPILDI

Silivri Belediyesi yerli ve milli to-
humlarla tarımsal üretimi destekle-
meye devam ediyor. Silivri Belediyesi
ve Trakya Tohumcular Derneği iş
birliği ile, Türk tohum firmaları tara-
fından üretilen 8 çeşit ayçiçeği tohu-
munun deneme ekimi Silivri
Belediyesi Tarımsal Hizmetler Mü-
dürlüğü arazisinde gerçekleştirildi.
Ar-Ge çalışmaları kapsamında yapı-
lan deneme ekimi, Trakya bölge-
sinde yerli ayçiçeği üretimi için
önemli bir yer tutuyor. Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz’ın
“Tarım Kenti Silivri” vizyonu kapsa-
mında yapılan çalışmayla; Türki-
ye’nin enerji ve petrolden sonraki en
büyük ithalat kalemi olan ayçiçeğinin
yerli kaynaklarla üretilmesi ve ülke-
nin cari açığına yaptığı olumsuz etki-
nin azaltılması hedefleniyor.

Deneme ekimi öncesinde açıkla-
malarda bulunan Başkan Yılmaz,
“Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü-
müz; Türkiye’ye örnek olabilecek Ar-
Ge çalışmalarının yapıldığı önemli bir
merkez. Bugün burada, belki de ül-
kemizin yerli ayçiçek üretimindeki
kurtuluşunun filizlerini atıyoruz. Tür-
kiye’nin cari açığı içerisinde büyük bir
yer kaplayan ayçiçek yağı ihracatını
azaltmak için; yerli ve milli tohumla-
rımızla ayçiçeği deneme ekimi ger-
çekleştiriyoruz. Bu çalışmayla;

yabancı şirketlerin başka ülkelere 5
dolara, Türkiye’ye ise 10 doların üs-
tünde bir maliyetle sattığı tohum kar-
tellerine bağımlı kalmayıp, yerli ve
milli tohumlarımızla ürün yetiştir-
meyi hedefliyoruz. Ülkemiz için ta-
rımsal üretim faaliyetlerinin
öneminin farkındayız ve önümüzdeki
yüzyılda bu önemin ne denli artaca-
ğını öngörerek çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz.” dedi.

Konuşmasında tarım arazilerinin
önemine değinen Başkan Yılmaz,
“Bizler Silivri’yi hem İstanbul’un batı
kapısı hem de Trakya’nın bir parçası
olarak görüyoruz. İlçemiz tarımsal
üretimde Türkiye’nin en önemli am-
barlarından biri ve biz bunun bilincin-
deyiz. İstanbul’un yanı başındaki
ilçelerde bulunan orman, hazine ve
tarım arazilerinde bir talan yaşanıyor.
Tarımsal imarı olan ve tarımsal üre-
tim dışında hiçbir şeyin yapılamaya-
cağı yerlere; hobi bahçesi, yazlık ev,
bağ evi adı altında kaçak yapılar inşa
ediliyor. Silivri Belediyesi olarak; kim
olursa olsun tarım, hazine ve orman
arazisine yapılan binalara izin vermi-
yoruz. Biz tarım demeye ve tarım
topraklarını korumaya devam edece-
ğiz.  Bu şehrin tarım paydaşlarından;
bu konuda  benim yanımda olmala-
rını, bana güç ve kuvvet vermelerini
talep ediyorum.” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi, 17 gün-
lük tam kapanma sürecinde Küçükçek-
meceli vatandaşları yalnız
bırakmayacak.  29 Nisan-17 Mayıs ta-
rihlerini kapsayan tam kapanma süre-
cinde Küçükçekmece Belediyesi,
İletişim Merkezi, Zabıta ekipleri ve Sos-
yal Yardım İşleri Müdürlüğü başta
olmak üzere tüm birimleriyle vatan-
daşa hizmet verecek. 

Kemal Çebi: Vatandaşlarımıza 
destek olmayı sürdüreceğiz

Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Pan-
demi tedbirleri kapsamında uygulana-
cak tam kapanma sürecinde
vatandaşlarımızın yanında olmaya ve
onlar için çalışmaya devam edeceğiz.
Hemşehrilerim gönüllerini ferah tutsun.
Ekiplerimizle her gün sizlere destek ol-
mayı sürdüreceğiz. Temenni ediyorum
ki 17 gün sonra daha sağlıklı bir sürece
girmiş olacağız. Bu süreçte ilçe sakinle-
rimize gösterecekleri duyarlılık ve has-
sasiyet için teşekkür ederim” dedi.

Küçükçekmece ilçesinde ikamet
eden vatandaşlar, 444 4 360 numaralı
telefondan  ya da sosyal medya hesap-
larından Küçükçekmece Belediyesi’ne
ulaşarak,  istek, talep ve şikâyetlerini
iletebilirler.

HANÇERLİ, AVCILARLI
İŞ İNSANLARI İLE “YEŞİL 
MUTABAKAT”I KONUŞTU

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan
Hançerli, Avcılar’da faaliyet gösteren
iş dünyasının önde gelen temsilcileri
ile buluştu. Pandemi koşulları sebe-
biyle Zoom Online Konferans
Sistemi üzerinden gerçek-
leşen “Avcılar Belediyesi
ile Avcılarlı İş İnsanları
Buluşması” başlıklı
toplantıda "Avrupa
Birliği Yeşil Mutaba-
katı ve Sınırda Kar-
bon Vergisi
Düzenlemesi" ko-
nusu görüşüldü. Top-
lantıya bölgede faaliyet
gösteren 13 iş insanı ka-
tıldı. 

Belediyenin ilgili birimlerinin
"Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Sı-
nırda Karbon Vergisi Düzenlemesi"
konusunda bilgilendirme sunumları
yaptığı toplantında Paris Bosphorus
Enstitü Başkanı ve Önceki Dönem
TUSIAD Genel Sekreteri Bahadır
Kaleağası, Yeşil Mutabakatı anlatan
bir sunum yaptı. 

Toplantının açılış konuşmasını
yapan Başkan Hançerli, Avcılar’ın gü-
venli ve yüksek nitelikli yaşam stan-
dartlarına kavuşması için çalıştıklarını
belirterek, “Yeni nesil belediyecilik an-

layışımızla Avcılar’ın ekonomik, ekolo-
jik ve sosyal açıdan “Dayanıklı" bir
kente dönüşmesi yönündeki arayışları-

mıza hız vermiş bulunuyoruz. Bu
noktada bölgemizde faaliyet

gösteren iş dünyasının
önde gelen temsilci-

leri olarak Avcılar’ın
yatırım dostu, istih-
dam yaratan ve
kent genelindeki
bütün paydaşları-
mızla birlikte böl-
genin bir cazibe

merkezi olması
doğrultusunda yapı-

labilecekleri, yerel yö-
netim olarak

yapabileceklerimizi ortak bir
platformda değerlendirmeyi planlıyo-
ruz.” dedi.

Hançerli sözlerini “Kentimizin ge-
leceğine ilişkin olarak Avcılar2029
Vizyonu çerçevesinde başlattığımız ça-
lışmalardan biri olan ‘Avcılar Beledi-
yesi ile Avcılarlı İş İnsanları
Buluşması’ toplantılarımız devam ede-
cek. Önemli bir ilk adım olarak gördü-
ğümüz bu toplantımız, benzeri
süreçlerin kurumsallık kazanması açı-
sından çok kıymetli bir katkı sağlaya-
caktır” şeklinde sürdürdü.

ULUSLARARASI YARDIMLAR İHTİYAÇ
SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği
gibi uluslararası kuruluşlardan gönderi-
len yardım malzemeleri, Esenyurt Bele-
diyesi aracılığıyla ilçede yaşayan ihtiyaç
sahibi vatandaşlara ve göçmenlere dağı-
tılıyor.

 Esenyurt Belediyesi, sosyal beledi-
yecilik faaliyetleri kapsamında ilçede ya-
şayan ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını
sürdürüyor. Kaynakların etkin kullanıl-
ması kapsamında çalışmalarını sürdü-
ren Esenyurt Belediyesi, uluslararası
kuruluşlardan da yardım alıyor. Bu kap-
samda Birleşmiş Milletler (BM), Av-
rupa Birliği (AB) ve uluslararası
kuruluşlar arasında yapılan iş birliği ile
Ramazan ayında Esenyurt’a gönderilen
bin 685 adet gıda kolisi, 3 bin 100 paket
çocuk bezi, 333 adet bebek devam sütü,
8 bin 800 adet hijyen kiti, bin 500 adet
banyo sabunu ve 5 bin adet çamaşır su-
yunun dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçedeki göçmenlere yapılan yar-
dımların tamamen uluslararası kuruluş-

lardan karşılandığını söyleyen Esenyurt
Belediyesi Dış Müdürlüğü Personeli
Erkan Dakdevir, “Müdürlük olarak,
uluslararası kuruluşlar ve diğer dış kay-
naklardan elde edebileceğimiz kaynak-
lar konusunda çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Temin ettiğimiz yardım-
ları şehrimizde yaşayan tüm vatandaşla-
rımıza ve göçmenlerimize ulaştırma
çabasındayız. Göçmenlere ulaştırdığı-
mız yardımların tamamı, dış kaynaklar-
dan elde ettiğimiz malzemelerden
oluşuyor. Malzemeler zaman zaman
farklılık göstermekte. Örneğin, pande-
miyle ilgili BM’den aldığımız hijyen kit-
lerinin dağıtımını yaptık. Şu anda,
Alman Federal Cumhuriyeti Devleti,
Alman Uluslararası İş birliği Kurumu
(GİZ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) ve Esenyurt Belediyesi koordi-
nasyonunda temin ettiğimiz gıda malze-
meleri, bebek bezi ve bebek
mamalarının dağıtımı yapmaktayız”
dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ TAM

KAPANMA 
SÜRECİNE HAZIR

ESENYURT BELEDİYESİ, NİSAN AYINDA
HİZMETLERİNİ ARTIRARAK DEVAM ETTİ
Esenyurtlulara, Nisan ayında da tüm birimleri ile hizmetlerini devam ettiren Esenyurt Belediyesi, 5 bin
202 adet ‘Gıda Kolisi’, 13 bin 110 adet 10 kilogramlık ‘Patates’ yardımı, 7 bin 104 adet 12 kilogramlık

‘Soğan’ yardımı ve 7 bin 754 adet ‘Alışveriş Kartı’, ‘Bebek Bezi’ ve ‘Mama’ desteğinde bulundu.
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Covid-19 salgını kent tarımı ve
organik tarıma ilgiyi arttırdı 

Covid – 19 salgını ile vücut direnci ve
bağışıklık sistemi bir kez daha önem ka-
zanmasının ardından “Kent Tarımı ve
Organik Tarım” konusunda önemli
adımlar atan Büyükçekmece Beledi-
yesi, ilçe halkına bilimsel tarım teknik-
leri konusunda eğitimler veriyor.

Büyükçekmece Belediyesi, Yedi-
tepe Üniversitesi ve Namık Kemal
Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen
“Kent Tarımı ve Arıcılık Eğitimi” kurs-
larını başarıyla bitiren kursiyerlerin ser-
tifikaları törenle takdim edildi. Törende
ayrıca vatandaşlara yerli tohumlardan
oluşan “Balkon Bahçem Sebze Seti”
hediye edildi. 

2020 yılını Tarım Yılı ilan eden Bü-
yükçekmece Belediyesi, Covid-19 salgı-
nın tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte
kent tarımı ve organik tarım üzerine va-
tandaşlara eğitim vermeye başladı. Ta-
rımsal Hizmetler Müdürlüğü
tarafından online olarak düzenlenen
“Tarım Akademisi Kent Tarımı ve Arı-
cılık Eğitimi” ilçe halkından büyük ilgi
gördü. Kursları başarıyla tamamlayan-
lar için sosyal mesafe kurallarına uyula-
rak gerçekleştirilen törende
kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.
Ayrıca törene katılan vatandaşlara

“Balkon Bahçem Sebze Seti” hediye
edildi. Yerli tohumların da yer
aldığı set ile vatandaşlar
balkonlarında veya
bahçelerinde bağışık-
lık sistemini güçlen-
diren marul,
maydanoz, soğan
ve sarımsak gibi or-
ganik sebzeler üre-
tebilecek.

Tarım Akademisi
Kent Tarımı ve Arıcılık
Eğitimi kursları hakkında açık-

lama yapan Büyükçekmece Belediye
Başkan Yardımcısı Ömer

Kazancı şunları söy-
ledi: ‘’Büyükçek-

mece Belediyesi
olarak Belediye
Başkanımız
olan Sayın Dr.
Hasan
Akgün’ün 2020

yılını Büyükçek-
mece’de tarım yılı

ilan ettikten sonra
Tarım Müdürlüğümüz ku-

ruldu. Tarım Müdürlüğü kurulduktan
sonra bölgemizde tarımsal faaliyetler ile
ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı. En son
bu işi bilimsel olarak da hem Yeditepe
Üniversitesi hem de Namık Kemal
Üniversitesi ile birlikte insanlarımıza
burada eğitimler verdik. En son kent
tarımı ve arıcılık konusunda yaptığımız
kurslar ile mezun olanlara bugün serti-
fikalarını teslim edeceğiz. Tarıma çok
önem verilmesi gerekiyor. Çünkü hayat
gösterdi ki tarım olmadan ülkede in-
sanların gelişimi mümkün değil. Bü-
yükşehir Belediyesinin de son
dönemlerde İstanbul’da özellikle tarım-
sal alanları koruyarak buradaki üretici-
lere gerekli tohum ve fide desteği
verme çalışmaları var. Biz de bu kap-
samda Büyükçekmece’de belediyemi-
zin elinde olan veya atıl bulunan bütün
arazileri toparlayıp yeni bir sistem dahi-
linde Büyükçekmece’de tarım yapmak
isteyen öncelikle kadın olmak üzere bir
kooperatifleşme süreci geçirildi. Bu
kooperatif aracılığıyla bu tarımsal alan-
ların üretime katılması. Fakat bu üre-
time katılırken de bilinçli bir şekilde
üretilmesi, ihtiyaç neyse veya değer an-
lamında hangisi değerliyse o yönde bir
çalışma başlamıştır. ‘’

KÜÇÜKÇEKMECELİ DAVULCULAR, MÜZİK AKADEMİSİ’NDE
Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan davulcularını,

Müzik Akademisi’ndeki ritim eğitiminde bir araya getirdi.
İlçedeki 35’e yakın davulcunun katıldığı müzik eğitimi,
renkli görüntülere sahne oldu. Ritim eğitmeni Sertaç
Şanlı, “Davulu herkes çalabilirim diye düşünüyor fakat
usul ve ahenk çok önemli. Bu yüzden bu eğitimde çok
önem taşıyor” diye konuştu.

Ramazan ayının başlamasıyla mesailerine başlayan
Ramazan davulcularına Küçükçekmece Belediyesi tarafın-
dan Müzik Akademisi’nde ritim eğitimi verildi. Ritim Eğit-
meni Sertaç Şanlı tarafından 2 saatlik eğitime tabii tutulan
davulcular, keyifli anlar yaşadı.

Sertaç Şanlı: Ahenk olmazsa olmaz
Eğitime katılanların hepsinin yıllardır bu işi yapan usta

olduğunu dile getiren Şanlı, “Davul çok enteresan bir çalgı.
Herkes çalabilirim diye düşünüyor fakat usuller, ahenk
davul için olmazsa olmaz. Bu noktada eksik kalan davulcu-
larımız için bu eğitimi düzenledik. Aslında zaten hepsinin
çok marifetli olduklarını da görüyoruz” ifadelerini kul-

landı.
13-14 yaşlarında bu işe başladığını söyleyen Özgür

Çekiç, “Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Alaylıyım, pro-
fesyonel bir eğitimim yok ama aileden görerek öğrendik.
Davul çalmak çok keyifli. Davulu insanları rahatsız
etmeden bunu çalmak zor bir şey. Bu işi uzun zamandan
beri yapıyoruz ama hocamın da bize katkısı oldu.
Bilmediğimiz manileri öğrendik. Mani de Ramazan’ın ol-
mazsa olmazıdır” diye konuştu.

Yıldıray Çelik: Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür
ediyorum

Yıldıray Çelik ise, “7-8 yaşımdan beri davul çalıyorum.
Her Ramazan olduğu gibi bu senede görevimizin başın-
dayız. Pandemiden dolayı evde herkes sıkıldı, bunaldı. Ma-
halle insanımız bizi görünce mutlu oluyor. İyi ki bu
geleneğimizi sürdürüyoruz. Hakkıyla çalabilmek çok
mühim. Bu eğitimin iyi olduğunu düşünüyorum.
Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye bize
bu imkanı verdiği için teşekkür ediyoruz” dedi. 

BAŞKAN ÜNER’İN
GURUR TABLOSU
Spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar ile bölgemizde adından çok söz ettiren
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, bu aralar ilçede yetiştirdiği sporcu-
ların, yurtiçi ve yurt dışı turnuvalarda gösterdiği başarılar ile konuşuluyor

B ranşlarında ki başarıları ile Çatalca’ya
büyük bir gurur yaşatan Çatalca
Belediyespor’lu sporcular, Başkan

Mesut Üner tarafından makamında misafir
edildi.

Karşılama sırasında Belediye Başkan
Yardımcıları Hüseyin Aydın, İkram Kaya,
Çatalca Belediyespor Başkanvekili ve
Belediye Meclis Üyesi Lokman Naroğlu ile
birlikte Çatalca Belediyespor Güreş Takımı
Antrenörü Milli Güreşçi Gökhan Akçen’de
hazır bulundu.

Sporcular ile samimi ve sıcak ortamda
geçen kutlama programında açıklamalarda
bulanan Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner; ‘’Çatalca Belediyespor Güreş
Takımımızdan Milli Takımlara seçilen
güreşçi kardeşlerim Can Ergen, Furkan
Has, Yıldıray Pala, Doğan Beyazıtlı ve
Engin Atar ile Uluslararası Avrupa Kick
Boks Şampiyonasında Avrupa İkincisi
olarak bizleri sevindiren Belediye çalışma

arkadaşlarımdan Taner Kaya’yı Belediyem-
izde ağırlamanın sevincini yaşadım. Spora ve
sporcuya yaptığımız yatırımların Milli
Takımlar seviyesinde başarı olarak
karşılığını görmek, yarınlarımızın teminatı
çocuklarımız ve gençlerimize yapacağımız

yatırımlar anlamında bizleri daha fazla mo-
tive ediyor. Çatalca’mızın gençleri ile gurur
duyuyorum. Başarılarınız daim olsun
gençler. Spor hayatınız boyunca hede-
flerinize giden yolda Çatalca’mızda asla yal-
nız yürümeyeceksiniz. ‘’dedi

ÖZEL ÇOCUKLAR MÜZİK VE
FOLKLOR KURSLARINDA
HAYATA TUTUNUYOR

Özel gençler, Esenyurt
Belediyesi’nin bu yıl
faaliyete geçirdiği Müzik
ve Folklor kurslarında,
kendilerini geliştirmenin
yanı sıra sosyalleşerek
hayata tutunuyor. Haftanın
beş günü devam eden
kurslarda, kursiyerler hem
çeşitli yörelere ait halk
oyunlarını öğreniyor hem
de yeni enstrümanlarla
tanışıyor.

Esenyurt Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü
bünyesindeki Engelliler
Koordinasyon Merkezi,
ilçede yaşayan özel genç-
lerin sosyal hayata
kazandırılmasına yönelik
çalışmalarına devam
ediyor. Özel bireylere
yönelik hayata geçirilen
Müzik ve Folklor
kurslarında, çocuklar hem
terapi alıyor hem de
kendilerini geliştirme ve
sosyalleşme imkanı bu-
luyor. Haftanın beş günü
devam eden kurslarda
kursiyerler, alanında
uzman eğitmenler
eşliğinde, çeşitli enstrü-
manlar çalabilmenin yanı
sıra folklorun inceliklerini
de öğreniyor. Merkez
ayrıca, çocuklara servis
imkanı sunuyor. Kursiyer-
ler, servis araçlarıyla
gözetmen eşliğinde ev-
lerinden alınarak, kurs
bitiminde yine evlerine
bırakılıyor.

“AİLELERDEN OLUMLU
DÖNÜŞLER ALIYORUZ”

Kurslarda çocuklara
verilen eğitimlerle ilgili
ailelerden olumlu dönüşler
aldıklarını söyleyen Sağlık
İşleri Müdürlüğü Engelliler
Koordinasyon Merkezi Şefi
Çiğdem Lazkan, “Şu an
faaliyete geçirdiğimiz
müzik kursunda, çocuk-
larımız hem bir enstrü-
man çalıyor hem de
şarkı söyleyip
eğleniyorlar.
Aslında müzikle
terapi eğitimi
alıyorlar.
Müzik kursu-
nun yanı sıra
Folklor kur-
sumuzu
faaliyete
geçirdik. Çocuk-
lar, pandemi

döneminde hareketsiz
kaldı. Onların hem fiziksel
hareket hem de
sosyalleşmeleri açısından
faydasını göreceğiz.
Çocuklarımız mutlular, ho-
calarını da çok sevdiler.
Burada sohbet etmeye,
göz teması kurmaya, bir
şeyler üretmeye başlıyor-
lar. Ürettikçe de mutlu ol-
maya başladılar ve bir
şeyleri başarabileceklerine
dair inançları arttı. Aynı
zamanda aileler de onların
başardığını görünce mutlu
oluyorlar. Aileler, çocuk-
ların kursa geldikten sonra
başkalarıyla olan iletişim-
lerinin çok farklılaştığını
söylüyor. Ayrıca çocuklar
kurstayken aileler de din-
lenme imkanı bulabiliyor”
dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI
EN UYGUN KURSA 
YÖNLENDİRİYORUZ”

Özel çocuklar için açılan
kursların haftanın beş
günü devam ettiğini be-
lirten Lazkan, “Her kur-
sumuzu birbirleriyle
çakışmayacak şekilde
ayarladık. Kurslarımızdan
faydalanmak isteyen
vatandaşlarımız, Esenyurt
Kültür Merkezi içerisinde
bulunan Engelliler Koordi-
nasyon Merkezi’ne gelerek
kayıt yaptırabilir. Kayıt es-
nasında biz zaten ho-
calarımız ve ailelerimizle
görüşerek çocuklarımızın
hangi kurslarda daha
başarılı olabileceği
konusunda ön değer-
lendirme yapıyoruz. Daha
sonrasında en uygun
kursa yönlendiriyoruz. Bir
de hocalarımızla
tanıştırıyoruz, çocukların
hocalarla olan iletişimi,
birbirlerini anlayabilmeleri
bizim için çok önemli” diye

konuştu.
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