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YARDIMLAR AKSAMIYOR
� Covid-19 ile mücadeleyi aralıksız
sürdüren Küçükçekmece Belediyesi,
sosyal yardımdan, temizliğe, dezenfek-
siyondan, ilaçlamaya ilçe genelinde
çalışmalarına devam ediyor. Küçük-
çekmece Belediyesi 1-30 Nisan tarih-
leri arasında 6 bin 792 gıda kolisi 37
bin 696 sıcak yemeği ihtiyaç sahiple-
riyle buluşturdu. �Devamı 7’de

TEMEL GIDA İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR
�� Büyükçekmece Belediyesi,
Covid-19 virüs salgınına karşı
her türlü tedbiri alırken 17 gün-
lük tam kapanma sürecinde de
evinden çıkamayan ve yatalak
durumda olan hastalar için
başlatılan evde bakım hizmetini
kesintisiz olarak sürdürüyor.
�Devamı 6’da

ÇATALCA SURLARINA 
SAHİP ÇIKIYOR

ÇATALCA ÇEKİM MERKEZİ OLACAK
� Çatalca’yı spor, sanat, tarım, tarih ve
kültür gibi alanlarda çekim merkezi yap-
maya kararlı olan Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, Kaleiçi mahallesinde ki ‘’Surla-
rın Restorasyonu’’ projesini başlattıktan
sonra çalışmalarına aralıksız devam eder-
ken, çok önem verdiği yerinde denetimlere
de devam ediyor.  �Devamı 3’te

SilivriBelediyesi, 50 bin adet atalık
tohumdan yetiştirdiği yazlık sebze
ve meyve fidelerini toprakla buluş-
turdu .�Devamı 2’de

Tam kapanma sürecinde evde 
sağlık hizmetine yoğun talep

SİLİVRİ BELEDİYESİ
50 BİN ADET SEBZE
MEYVE FİDESİ EKTİ
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Tarık Erdoğan 
CHP İBB ve Büyükçekmece

Belediye Meclis Üyesi

Özkalp BEYAZ 
İYİ Parti Büyükçekmece 
Belediye Meclis Üyesi
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Mübarek 
bayramımızın  tüm

İslam Alemine barış,
huzur ve sağlık

getirmesini
temenni ederim

Mübarek
Ramazan 

Bayramının
sevdiklerinize

mutluluk, huzur
ve refah 

getirmesi 
dileğiyle mutlu

bayramlar
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Beklenen İstanbul depreminden en fazla etkilenecek ilçelerden biri olan Büyükçekmece’de riskli ve hasarlı binalar tek tek yıkılarak
yenileniyor. Vatandaşları ve yetkilileri uyaran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Belediye, vatandaş, devlet ve
müteahhit işbirliğiyle başımıza yıkılmadan önce gelin bu binaları yıkalım yenileyelim ve canımızı kurtaralım” çağrısı yaptı.

17 GÜNLÜK KISITLAMA FIRSAT OLDU
�� 17 gün tam kapanma sürecini kentsel dönüşüm adına fır-
sata çeviren Büyükçekmece Belediyesi her gün onlarca riskli
yapıyı yıkıyor. Atatürk mahallesinde 40 ve 45 yıl önce inşa edil-
miş, 2019 Silivri depreminde hasar gören 36 daire ve 9 dükkan-
dan oluşan 5 bina yıkıldı. Büyükçekmece Belediyesi İmar
Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde ger-
çekleşen yıkımlara katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, “Biz pandemi sürecinde hem pandemiye
yönelik görevlerimizi yürütürken bu süreci aynı zamanda fır-
sata çevirdik. 17 günlük sokağa çıkma yasağını bir fırsat olarak
değerlendirdik” dedi.  DEVAMI 5’TE

 BAŞKAN BOZKURT, MAHALLE KONAĞI
PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRİYOR

� Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt'un seçim vaatleri arasında
yer alan, ‘Her Mahalleye Bir Mahalle Ko-
nağı’ projesi kapsamında Saadetdere Ma-
hallesi’ne, içerisinde kapalı pazar alanı, katlı
otopark, belediye hizmet birimi, sanat atöl-
yeleri ve çok amaçlı salon gibi alanların yer
alacağı 6 bin 352 metrekarelik Mahalle Ko-
nağı yapılacak. �Devamı 3’te

ÇOK AMAÇLI BİNA OLACAK

ÇATALCA SPORUN BAŞKENTİ HALİNE GELİYOR 

GÜREŞ MİLLİ TAKIMINA
ÇATALCA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Geçen hafta Güreş Milli Takı-
mına sporcularının seçilmesinin
gururunu yaşayan Çatalca Beledi-
yesi, şimdi de tesisleşme hamlele-
rinin karşılığını gördü ve U15
Güreş Milli Takımına Avrupa
Şampiyonası öncesi ev sahipliği
yapacak olmanın gururunu ya-
şadı.Göreve gelir gelmez spora ve

sporcuya büyük önem verdiğini
her fırsatta ifade eden Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner,
spora verdiği öneminin ifadesi ve
abidesi olarak dönem içinde İlyas
Demiroğlu Güreş Salonunu ka-
zandırırken, Spor Adası projesi
yapımına büyük bir hızla devam
ediyor. �Devamı 7’de

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’den deprem çağrısı

KANARYA MAHALLESİ'NDE
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

KanaryaMahal-
lesi kentsel dönü-
şüm planları imza
töreni, İBB Baş-
kanı Ekrem İma-
moğlu’nun
katılımıyla gerçek-
leşti. 2’de

Akgün’den, ‘’Askıda Defter’’
kampanyasına destek 

Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, ‘’As-
kıda Veresiye Def-
ter’’ hareketine
destek olmaya
devam ediyor.
�Devamı 2’de

Akçansa yurt içi satış hacmini
yüzde 13 artırdı, ilk çeyrek
cirosu 527 milyon TL oldu

Akçansa, iç paza-
rın canlanma işa-
retleri verdiği
yılın ilk çeyrek
döneminde yurt
içi satış tonajını
yüzde 13 artırdı.
Şirketin söz ko-
nusu dönemde
toplam satış geliri
527,3 milyon
TL’ye ulaşırken,
geçen yıl yüzde 4
olan FAVÖK de
yüzde 14,1’e yük-
seldi. 6’da

KÜÇÜKÇEKMECE’DE COVİD-19
İLE MÜCADELE NİSAN

AYINDA DA HIZ KESMEDİ

Avcılar Belediyesi’nden
Minik Sanatseverlere
Bayram Sürprizi

AvcılarBelediyesi, klasik masalları minik
sanatseverlerle buluşturuyor. "Hasan ve Ta-
vuğu", "Aya Çıkan Kule", "Örümcek
Anansi" , “Tezgeldi” ve "Kediler Sultanı"
çevrim içi olarak izleyiciyle buluşacak. 4’te

ESENYURT’UN TRAFİK
SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

ESENYURTBelediyesi, kronik hale gelen
trafik sorununu gidermek için çalışmalara
başladı. Bu kapsamda TEM otoyolu ile D-
100 Karayolu’nu bağlayan Doğan Araslı
Bulvarı üzerinde, İBB  ile birlikte yol ge-
nişletme çalışması başlatıldı. 7’de
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KANARYA MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR
Küçükçekmece Belediyesi ve KİPTAŞ A.Ş tarafından hazırlanan Kanarya Mahallesi kentsel dönüşüm planları imza töreni, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un katılımıyla Belediye Başkanı Kemal Çebi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

T ürkiye’nin en büyük mahallesi, dün-
yanın en büyük üçüncü mahallesi
olan Kanarya Mahallesi’nde kentsel

dönüşüm başlıyor. Projenin imza töreninde
konuşan İBB Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “Bugün Küçükçekmece Belediyemi-
zin özenle üstünde durduğu Kanarya için
imza atıyoruz. Ben şahitlik edeceğim, atılan
bu adımın takipçisi, teminatı olacağım. Bu
işin üçüncü tarafı Kanarya halkımız. Burada
ticaret yok, süreç yönetimi anlayışı var. Rica
ediyorum, kapınızı çalan bu güçlü kurumlara
güvenin, imzanızı atın. Muhatabınız burada
belediye başkanınız, KİPTAŞ ve bu iki kuru-
mun ekipleri. Bir sürecin başlangıcındayız,
şuan. Umut ederim, bu imzayı sahada temel
atma törenine kavuştururuz. İstanbul’un her
noktasında bu adımları atmaya devam ediyo-
ruz. Küçük büyük demeden mahalle mahalle
yaptığımız tespitlerle önümüze gelen her va-
tandaşımıza bu desteği vermeye devam ede-
ceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.  

Yapımı uzun süredir kent gündeminde
olan Kanarya Mahallesi Kentsel Dönüşüm
planları imza töreninde heyecanını dile geti-
ren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal

Çebi ise, “ Bu konu, Büyükşehir Belediyemiz
ve KİPTAŞ için küçük bir adım olabilir, ama
Kanarya halkı ve benim için devasa bir adım-
dır. Bu proje, proje aşamasına gelmeden 5
tane belediye başkanı gördü, 40 yıldır konu-
şulan bir konudur. İBB Belediye Başkanımı-
zın inancıyla, kendi inancımı birleştirip,
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt katkılarıyla
önemli aşamaya geldik. Deprem ülkemizin

önemli bir gerçeğidir. Kanarya’yı da bu an-
lamda çok fazla önemsiyoruz . 20 aylık ısrarlı
bir çalışmanın ürünüdür bu masa. İstan-
bul’da geçmiş dönemlerdeki yanlış uygula-
malar nedeniyle vatandaşlarımız kaygılıydılar.
Bu güveni sağlamak adına KİPTAŞ ile dirsek
temasında olduk, bugün imzalayacağımız
protokolle de  süreci başlatıyoruz.  Bu pro-
jede kimsenin 1 kuruş karı yoktur, bu ticari

değil sosyal bir projedir. Küçükçekmece Be-
lediyesi olarak Kanarya’da hak sahibiyiz ama
buradaki tüm hakkımızı hak sahiplerine tes-
lim edeceğiz bir kuruş karımız olmayacak.
Bana inanan Kanarya halkına çok teşekkür
ediyorum. Proje Kanarya mahallemize ha-
yırlı olsun. Allah bizi utandırmasın” dedi.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, KİP-
TAŞ olarak böyle bir sürecin paydaşı olmak-
tan mutluluk duyduklarını ifade ederek,
“Deprem gerçeği sebebiyle dönüşümü KİP-
TAŞ olarak yoğun bir şekilde dert ediyoruz.
İstanbul’un pek çok bölgesinde dönüşüm sü-
rüyor.Umarım Küçükçekmece’de de sahada
en kısa zamanda vatandaşlarımızla uzlaşır,
yeni yaşam alanlarını kendilerine bir an önce
teslim ederiz” diye konuştu.

Proje ile 713 hak sahibi Kanarya Mahal-
lesi sakininin, güvenli modern ve yeni konut-
larda oturmaları sağlanarak, kimseyi
yerinden etmeden, depreme dayanıklı mo-
dern konutlar inşa edilecek. Birinci ve ikinci
derecede deprem bölgesinde yer alan Ka-
narya Mahallesi’ndeki binaların büyük bir
bölümü, kayıtlarda 1999 depremi öncesine
ait yapılar olarak yer alıyor.

VATAN için canını hiçe sayarak Şehit olan kahra-
man vatan evlatlarının Anneleri, Çatalca’da An-
neler gününde Başkan Mesut Üner tarafından
unutulmadı.

Özel gün ve haftalara verdiği değer ve önemle
bölge halkının takdirine her vakit mahzar olan
Başkan Mesut Üner, Çatalca’da ki tüm Şehit An-
nelerine Anneler gününde çiçek gönderdi. Şehit
Anneleri bu güzel jest ile birlikte oldukça duygulu
anlar yaşayarak, Başkan Mesut Üner’e teşekkür-
lerini, sevgilerini ve saygılarını ilettiler.

Böylesine özel günde önemli jesti organize
eden Başkan Mesut Üner yaptığı açıklamada; ‘’
Bugünlerimizi borçlu olduğumuz, vatanımızı ve
bayrağımızı korumak adına bu topraklar için Şehit
Olan Kahramanlarımızın Annelerini bugün
#Çatalca’mızda unutmamız mümkün olamazdı.
Şehit Anneleri hepimizin Anneleri. Sonsuza kadar
ilçemizde asla yalnız yürümeyeceksiniz. Vatan size
ve Şehit evlatlarımıza minnettar.’’ dedi.

Başkan Akgün, ‘’Askıda Defter’’
hareketine destek veriyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, ‘’Askıda Veresiye Defter’’ hareketine des-
tek olmaya devam ediyor. Başkan Akgün, Büyük-
çekmece ailesine “mahalle bakkalınıza uğrayarak
hem mağdur komşularınıza hem de mahalle esna-
fına destek olabilirsiniz” çağrısı yaptı.

Ramazan ayında ve tam kapanma sürecinde
zorluk yaşayan esnaf ve vatandaşların bütçelerine
destek olunması amacıyla CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan
"Askıda Defter Kampanyası" yoğun ilgi görüyor.
“Askıda Defter Uygulaması” ile hem ihtiyaç sahibi
olan vatandaşların bütçelerine katkıda bulunma
imkanı sağlanıyor, hem de mahalle esnafının vere-
siye yükü hafifletiliyor. Uygulamaya destek veren
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün ve belediye meclis üyeleri ilçe genelinde
mahalle bakkallarını gezerek zor durumda olan ve

borcunu ödeyemeyen vatandaşların veresiye hesa-
bını kapatıyor. Zaman zaman mahalle muhtarla-
rından da bilgi alan Başkan Akgün, pandemi
sürecinde işini kaybeden ve çalışamayan vatandaş-
ların durumları hakkında da bilgi alıyor. 

Büyükçekmece esnafını tek tek dolaşan Başkan
Akgün, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma
duygusunu daha da pekiştirdiğini belirterek şunları
söyledi: ‘’Bizler de bu dönemde mağdur olan va-
tandaşlarımıza ve esnafımıza destek oluyoruz. Be-
lediye meclis üyelerimiz ile birlikte esnaflarımızı
dolaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın veresiye
defterlerini kapatmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu-
radan maddi durumu iyi olan vatandaşlarımıza ses-
leniyorum. Mahalle bakkalınızı ziyaret ederek
‘’Askıda Veresiye Defteri’’ hareketine destek ola-
lım. Mübarek Ramazan ayında birlik ve beraberlik
içinde yaşadığımız zor günleri atlatalım. Pandemi
döneminde ayakta durmaya gayret eden tüm es-
naflarımıza bereketli kazançlar diliyorum. Bu süreç
herkes için zorlu geçiyor. Biraz daha sabırlı olarak
tedbirle harfiyen uyduğumuzda güzel günler gele-
cek.’’

SİLİVRİ BELEDİYESİ 50 BİN ADET SEBZE MEYVE FİDESİ EKTİ
Silivri Belediyesi, 50 bin adet atalık tohum-

dan yetiştirdiği yazlık sebze ve meyve fidelerini
toprakla buluşturdu. Fide ekimi sırasında
konuşan Başkan Yılmaz, “Yerli ve milli atalık to-
humlarımıza sahip çıkıyor, kendi kendine yete-
bilen bir Silivri için çalışmayı sürdürüyoruz.”
dedi.

Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdür-

lüğü, daha önce ekim yapılmamış olan atıl du-
rumdaki belediye arazilerini üretime kazandır-
maya ve yerli tohumlara sahip çıkmaya devam
ediyor. Bu çalışmalar kapsamında; yazlık sebze
ve meyve üretimi için 150 farklı çeşitle ekimi
gerçekleştirilen 50 bin adet atalık tohum, fide
haline getirilerek toprakla buluşturuldu.
Yetiştirilen ürünlerin bir bölümü tohum çoğalt-

mada, bir bölümü de Silivri Belediyesinin
yemekhanesinin mutfağında kullanılacak. Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kendi
Kendine Yetebilen Silivri” vizyonuyla gerçek-
leştirilen ekim ile hem belediye
yemekhanesinin masraflarının azaltılması hem
de yerli ve milli atalık tohumlara sahip çıkılması
hedefleniyor.

Fide ekimi çalışmalarını yerinde inceleyen
Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü olarak; yerli ve milli atalık
tohumlarımıza sahip çıkıyoruz. Atalık tohum-
larımızdan, ürettiğimiz fideleri, emekçi kadın-
larımız marifetiyle toprakla buluşturuyoruz.
Böylece ‘tohumdan fideye, fideden ürüne’ giden
hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Yaz sezo-
nunda hasat edeceğimiz bu ürünleri Silivri
Belediyesinin personel mutfağında kullanarak
masraflarımızı azaltmayı amaçlıyoruz. Kendi
kendine yetebilen, üreten Silivri yolunda iler-
lemeyi sürdüreceğiz. Silivri için üretmeye,
Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz.”
dedi. 
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BAŞKAN MESUT ÜNER ŞEHİT
ANNELERİNİ UNUTMADI
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ÇATALCA KALFA MAHALLESİ
MUHTARLIK BİNASI VE SAĞLIK

EVİNE KAVUŞUYOR
Projelerini hazır-

layıp uygulamaya
alırken bütün-
cül hizmet an-
layışı
prensibinden
taviz vermeyen
Çatalca Belediye
Başkanı Mesut
Üner, Kalfa Mahallesi
Muhtarlık Binası ve Sağlık
Evi yapımında sona çok yak-
laştı.

İlçede makamından çok,
arazide proje şantiyelerinde
mesaisini tamamlayan Baş-
kan Mesut Üner Kalfa Ma-
hallesi proje şantiyesinde
denetimlerde bulundu.

Kalfa mahallesi Muhtarlık
binası ve Sağlık evi şantiye-
sinde denetimler sırasında
açıklamalarda bulunan Baş-

kan Mesut Üner;
‘’İstanbul’un yüz

ölçümü olarak
en büyük ilçesi
#Çatalca’mız
da kuzeyden

güneye, doğu-
dan batıya tüm

mahallelerimize bü-
tüncül bir hizmet anlayışı

ile çalışmalarımıza aralıksız
devam ediyoruz. Kalfa ma-
hallemizde, daha önce atıl
kullanılmaz alanda muhtarlık
hizmet binası ve sağlık evi ya-
pımında sona çok yaklaştık.
Mevzu bahis muhtarlarımız,
sağlık çalışanlarımız ve halkı-
mız olunca, hizmet yolunda
engel tanımıyoruz. Kalfa ma-
hallemize Sağlık Evi ve Muh-
tarlık Hizmet binamız hayırlı
olsun.’’ dedi.

 BAŞKAN BOZKURT, MAHALLE KONAĞI
PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRİYOR

E senyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, bir seçim vaadini daha
hayata geçiriyor. Göreve geldiği ilk

günden bu yana Esenyurtluların yararına ola-
cak çalışmalara imza atan Başkan Bozkurt, se-
çimde verdiği, ‘Her Mahalleye Bir Mahalle
Konağı’ vaadini gerçekleştiriyor. İlk olarak,
Saadetdere Mahallesi’nde yapımına başlan-
ması planlanan projenin kısa süre içerisinde
hayata geçmesi planlanıyor. Turgut Özal Ma-
hallesi 47. Sokak ile 109. Sokak’ın kesişiminde
yer alan 6 bin 352 metrekarelik arazi üzerine
inşa edilecek Mahalle Konağının içinde kapalı
pazar alanı, belediye hizmet birimi, katlı oto-
park, sanat atölyeleri, 2 adet muhtarlık ofisi,
toplantı odası, 83 kişilik çok amaçlı salon, ça-
lışma stüdyoları, teras kafe ve mahalle etkinlik
alanı yer alacak. 

PROJE HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN 
ALANLARDAN OLUŞUYOR

Mahalle Konağı projesi, kapalı pazar ve et-
kinlik alanları olarak farklı aşamalarda hazırla-
nıyor. Mahalle Konağı içerisinde 150
metrekarelik; bünyesinde çağrı merkezi, mali
hizmetler, zabıta ve sosyal yardım birimlerinin
olacağı Belediye Hizmet Birimi, Turgut Özal
ve Saadetdere Mahalle muhtarlıklarına ait 2
adet Muhtarlık Ofisi, 40.8 metrekarelik Top-
lantı Odası, 130 metrekare 83 kişi kapasiteli
Çok Amaçlı Salon, 150 metrekare Sanat Atöl-
yeleri, 308 metrekare Çalışma Stüdyoları, 163

metrekare Teras Kafe
yer alıyor. Projenin ikinci
kısmında ise iki mahalle-
nin de otopark sorununu
rahatlatacak, Otopark ve
Kapalı Pazar Alanı bulu-
nuyor. Çocuklar içinse
Mahalle Etkinlik Mey-
danı olarak tasarlandı.
Meydan içerisinde; salın-
cak alanı, etkinlik plat-
formu ve tırmanma
duvarı yer alıyor.

Gerçekleştirdiği projelerle ile Çatalca’yı spor,
sanat, tarım, tarih ve kültür gibi alanlarda çekim
merkezi yapmaya kararlı olan Çatalca Belediye
Başkanı     Mesut Üner, Kaleiçi mahallesinde ki
‘’Surların Restorasyonu’’ projesini başlattıktan
sonra çalışmalarına aralıksız devam ederken,
çok önem verdiği yerinde denetimlere de
devam ediyor. 

Kaleiçi mahallesinde ki restorasyon çalışma-
ları tamamlandığında mahalle, hem yerli ve ya-
bancı turistlere hem de dizi ve film çekimlerine
ev sahipliği yapabilecek.

Restorasyon çalışmalarının denetimi sıra-
sında açıklamalarda bulunan Başkan Mesut
Üner;  ‘’Bir neslin yarınlarını, bir önceki nesil be-
lirler sözüne her vakit çok değer veririm. Tarihi
ve kültürü ile İstanbul çekim merkezi olacak Ça-
talca’mız da, Kaleiçi surları restorasyonu çalış-
malarımıza devam ediyor ve tarihimize sahip
çıkıyoruz. Tarihi ve Mistik atmosferi ile Kaleiçi
Mahallemizde 32 ada 8 parseldeki Maliye Loj-

manında Restorasyon çalışmalarımıza da aralık-
sız devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımız ta-
mamlandığında Çatalca’mız İstanbul’un tarihi ve
kültürü anlamında da çekim merkezi olacak.
Restorasyon çalışmalarımızın ‘’Tarihi Kentler
Birliği’’ tarafından ödül alması ayrıca anlamlı ve
güzel oldu.’’dedi. 

Silivri Belediyesi, geçtiğimiz sezon 75 dönüme
yaptığı yağlık ayçiçeği ekimini bu yıl 450 dönüme çı-
kardı. Hasat sonrası elde edilecek 50 ton
ayçiçek yağı 5 kiloluk tenekeler ha-
linde 10 bin ihtiyaç sahibi aileye
dağıtılacak.

Silivri Belediyesi bir yan-
dan tarımsal üretim çalışma-
larını hızla sürdürürken, bir
yandan da elde ettiği ürün-
lerle ihtiyaç sahibi aileleri
desteklemeye devam ediyor.
Silivri Belediyesi Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü, 450
dönüm belediye arazisine ayçi-
çeği ekimi gerçekleştirdi. Geçmiş
dönemlerde işlenmeyen, atıl du-
rumdaki belediye arazisine yapılan
ekim ile yaklaşık 80 ton ayçiçek yağı üretil-
mesi hedefleniyor. Bu yağların maliyet bölümü çıka-
rıldığında elde kalacak 50 ton
ayçiçek yağı; 5 kiloluk tenekeler
haline getirilerek, Bizden Size
Sosyal Market aracılığıyla 10
bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırı-
lacak.

Yapılan ayçiçeği ekimi çalış-
malarını yerinde inceleyen Si-
livri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl 75
dönüm arazimize yaptığımız ay-
çiçeği ekimi sayesinde, 2000 ai-
leye 5 kiloluk tenekelerde
ayçiçek yağı desteği vermiştik.

Bu yıl da; belediyemize ait 2500 dönümlük arazinin
450 dönümüne ayçiçeği ekimi gerçekleştirdik. Yapı-

lacak hasadın ardından elde edeceğimiz 50
ton ayçiçek yağını yine 5 kiloluk teneke-

ler haline getirerek, Silivri’de yaşayan
10 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştıra-

cağız.” dedi.
Konuşmasında tarımın öne-

mine değinen Başkan Yılmaz,
“Tarım ve hayvancılıkla iştigal
eden vatandaşları destekleye-
rek ve onları üretime teşvik
ederek Silivri’yi daha büyük bir

tarım kenti haline getirmek için
çalışıyoruz. Biz inatla tarım de-

meyi, inatla topraklarımızı işlemeyi
ve dar gelirli vatandaşlarımıza destek

vermeyi sürdüreceğiz. Silivri için üret-
meye, Türkiye için geliştirmeye devam edece-

ğiz.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü’nde riskli binalarda başlatı-
lan kentsel dönüşüm süreci hız kesmeden
devam ediyor. Sürecin sıkı takipçisi olan
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Gürpınar Mahallesi Siteler
Bölgesi’nde bulunan Güneş Apartma-
nı’ndaki yıkım çalışmalarını KİPTAŞ
Genel Müdürü Ali Kurt ile birlikte ye-
rinde inceleyerek bilgiler aldı. Beylikdüzü
Belediyesi ve KİPTAŞ iş birliğiyle yürütü-
len yıkım çalışmasında vatandaşlarla da bir
araya gelen Başkan Çalık, kentsel dönü-
şüm çalışması kapsamında bugün burada
yaşayan kişilerin hayalini gerçekleştirdikle-
rini belirtti. Diğer taraftan uzlaşma süreci-

nin devam ettiğini ve uzlaşmada 2/3’lük
çoğunluğun sağlandığını da belirten Çalık,
“Bu anlamda destek veren vatandaşları
yarı yolda bırakmayacağız. Gürpınar'da
dönüşümü adım adım gerçekleştiriyoruz.
Bunda da kararlı olduğumuzu tüm Beylik-
düzü halkına söylemek istiyorum.” şek-
linde konuştu.

İstanbul’daki binaların çok ciddi
oranda kırılgan olduğunu hatırlatan Baş-
kan Çalık,“Beylikdüzü’nde öncelikli alanı-
mız Gürpınar Siteler Bölgesi ama birçok
binamızda da benzer riskler var. Gürpınar
Siteler Bölgesi’nde de dönüşüm yapılması
gereken 97 blok var. KİPTAŞ iş birliğiyle

1.etapta dönüşümü gerçekleştiriyoruz.
Ancak burada vatandaşların kafasını karış-
tırmak isteyenler var. Yerel siyasetçiler
insan hayatı üzerinden siyaset yapmayı bı-
raksın. Zeytinburnu’nda kendi kendine yı-
kılan bir bina var. Bu binaları gördükten
sonra daha da endişeleniyoruz. Çok hızlı
bir şekilde binaların yıkılması gerekiyor.
Temel atma ve anahtar teslim törenlerini
de inşallah hep birlikte yapacağız. Vatan-
daşların bir an önce güvenli ve sağlıklı bi-
nalarda aileleriyle birlikte huzur içerisinde
yaşamalarını arzu ediyoruz.” şeklinde ko-
nuştu.

Gürpınar Siteler Bölgesi’nde kentsel
dönüşüm için kararlı bir şekilde mücadele
verildiğini belirten KİPTAŞ Genel Mü-
dürü Ali Kurt ise “Uzlaşı süreçlerimiz
biraz ağır ilerliyor. Maalesef uzlaşı anla-
mında vatandaşların kafasını karıştıran
gruplar var. Ama bir şekilde çözüm sağla-
nıyor. En kısa sürede temel atmayı hedefli-
yoruz. Bayramdan sonraki pazartesi günü
hak sahiplerimizle noter onaylı resmi söz-
leşmelerimizi imzalamaya başlıyoruz. Biz
elimizden geleni yaparak kararlı bir şe-
kilde ilerlemeye devam edeceğiz. Tüm or-
ganizasyonlarımız hazır. Hedefimiz yazın
ortasında temel atmak. Sadece vatandaşla-
rımızın uzlaşmasını bekliyoruz.” ifadelerini
kullandı.

SİLİVRİ BELEDİYESİ 10 BİN AİLEYE
AYÇİÇEK YAĞI DAĞITACAK

GÜRPINAR’DA DÖNÜŞÜM
ADIM ADIM GERÇEKLEŞİYOR

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un seçim vaatleri arasında yer alan, ‘Her Mahalleye Bir Mahalle Ko-
nağı’ projesi kapsamında Saadetdere Mahallesi’ne, içerisinde kapalı pazar alanı, katlı otopark, belediye hizmet birimi,
sanat atölyeleri ve çok amaçlı salon gibi alanların yer alacağı 6 bin 352 metrekarelik Mahalle Konağı yapılacak.

ÇATALCA SURLARINA SAHİP ÇIKIYOR

NİSAN AYINDA BİN 536
VATANDAŞA EVDE SAĞLIK

HİZMETİ VERİLDİ
Esenyurt Belediye

Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt’un göreve geldikten
sonra verimli hale getirdiği
Evde Sağlık hizmetinden
Nisan ayında, bi n 536 vatan-
daş yararlandı.

Evde Sağlık hizmetleriyle
ilçede yaşayan yaşlı ve hasta
vatandaşların yardımına koşan
Esenyurt Belediyesi Sağlık İş-
leri 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 hizmet-
leri birimi, pandemi sürecinde
de yatağa bağlı, yaşlı ve hasta
vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Ekipler, destek talebini ileten
vatandaşlara aynı gün
içerisinde dönüş yaparak,
sağlık teknikerleri aracılığıyla
serum, iğne ve pansuman gibi
sağlık hizmetlerini ücretsiz
olarak sundu. Koronavirüs
önlemleri kapsamında evlere
yapılan ziyaretlerde steril
kıyafetler giyen ekipler; ilaç
kullanımı, hijyen kuralları,
yeme-içme alışkanlıkları gibi
çeşitli konularda hastalara
bilgi de veriyor.

Esenyurt Belediyesi’nin
evde sağlık hizmetlerinden
yararlanmak isteyen vatan-
daşlar, merkezin 444 0 411 nu-
maralı telefonunu arayarak
Sağlık İşleri Müdürlüğüne
başvuruda bulunup, program
dahilinde hizmet alabiliyor.
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Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner,
vizyon projelerini ilçe halkına kazandır-
maya başladığı dönemde, 98 yıllık tari-
hinde ilk kez Belediye bütçesinin artı
vermesini sağlamıştı. 

Vizyon projeler gerçekleşmeye başlar-
ken ve bütçe fazla verdiği dönemde Ça-
talca Belediyesi girdiği ihale sonucu ilçe
merkezinde bulunan Halk Bankası bina-
sını satın alarak Belediye mülklerine ka-
zandırdı. 

Devir teslim töreninde açıklamalarda
bulunan Başkan Mesut Üner: ‘’Türkiye
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK’ün ‘’Vatanını En Çok
Seven Görevini En İyi Yapandır’’ sözü ile
yola çıktığımız Çatalca’mıza hizmet yo-
lunda, vizyon projelerimizi hayata geçir-
diğimiz şu günlerde, Belediyemizin 98
yıllık tarihinde ilk kez şeffaf, tasarrufa da-
yalı ve kaynakları doğru kullandığımız
Belediyecilik anlayışı ile bütçemiz 8 Mil-
yon 547 Bin 419 TL bütçe fazlası ver-
mişti. Fazla veren bütçemiz yüce
Meclisimizden oy birliği ile geçti. Şimdi de

bütçemiz 98 yıl sonra artıya geçtiği ve
vizyon projelerimizin birer birer ilçemize
kazandırılmaya başlandığı dönemde Halk
Bankası binasını girdiğimiz ihale ile Bele-
diyemiz mülküne satın alarak kazandır-
dık. Artık satın aldığımız Halk Bank binası
Çatalca Belediye mülkine girdi ve en kısa
zamanda yapacağımız tadilat sonrası ilçe
halkımıza hizmet etmeye başlayacak. Ça-
talca’mıza hayırlı olsun.’’ dedi. 

ESENYURT'TA KORONAVİRÜS
İLE MÜCADELE SÜRÜYOR 

EsenyurtBelediyesi, Koronavirüs’e karşı etkili
bir şekilde yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürü-
yor. Bu kapsamda, ilçe genelinde resmî kurumlar,
okullar, eczaneler gibi vatandaşların yoğun olarak
kullandığı alanlar ile tüm çöp konteynerleri dezen-
fekte ediliyor. 

Koronavirüs’e karşı mücadele çalışmaları kapsa-
mında, ilçesinin her noktasında çalışmalarına devam
eden Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, toplu kullanım alanlarını dezenfekte

etmeye devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan
Koronavirüs salgınına karşı oluşturduğu ekiple,
Esenyurt genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren
birim, sabah erken saatlerde ilçedeki hastaneler,
sağlık ocakları, belediye binası gibi kamu kurumları-
nın yanı sıra İETT durakları, minibüsler, bankama-
tikler, bina girişleri, toplu kullanım alanları ve tüm
çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor. Ekipler ay-
rıca, vatandaşların talebi üzerine bina içlerinde ve
ofislerde de dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.

Avcılar Belediyesi’nden Minik 
Sanatseverlere Bayram Sürprizi

Avcılar Belediyesi, klasik masalları minik sanatsever-
lerle buluşturuyor. "Hasan ve Tavuğu", "Aya Çıkan Kule",
"Örümcek Anansi" , “Tezgeldi” ve "Kediler Sultanı"
çevrim içi olarak izleyiciyle buluşacak. 

Pandeminin ilk gününden itibaren vatandaşları çevrim
içi kültür sanat etkinlikleri ile buluşturan Avcılar
Belediyesi bu kez çocuklar için çevrim içi masal etkinliği
hazırladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan
çocuklara moral desteği sağlamak için hazırlanan “Bir
Varmış Bir Yokmuş” masal programı kapsamında 12
Mayıs’ta "Hasan Ve Tavuğu", 13 Mayıs’ta "Aya Çıkan
Kule", 14 Mayıs’ta "Örümcek Anansi" ,  15 Mayıs’’ta
Mayıs’ta "Kediler Sultanı" ve  16 Mayıs’ta “Tezgeldi” saat
13.00’ten itibaren yayında olacak. 

Tüm masallar Dr. Özgül Köse anlatımıyla , Avcılar
Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından  5 gün boyunca
ücretsiz izlenebilecek.

İBB Genel Koordinatörü, CHP İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi

ÇATALCA ALTIN
ÇAĞINI YAŞIYOR
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ÜRETEN ve kendine yetebilen bir kent olma
hedefiyle önemli adımlar atan Beylikdüzü
Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaşam
Bahçesi’nde yaz mevsiminin ilk fideleri dikildi.
Yaşam Vadisi 3.Etaba teğet 20 dönümlük bir
alanda yer alan Bahçe’de mevsim sebze ve
meyvelerinden olan domates, patlıcan, salatalık,
kabak, fasulye, barbunya, karpuz, kavun, çilek ve
biber çeşitlerinin de olduğu toplam 14 çeşit
ürünün ekimi gerçekleşti. Gıda Bankası
aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin temiz ve
güvenli gıdaya eriştiği projeyle bugüne kadar
yaklaşık 51 ton mahsul üretilerek 9 bin 500 aileye
ücretsiz ulaştırıldı. Beylikdüzü’nde 3 adet bulu-
nan Yaşam Bahçesi’nin kent tarımını destekle-
mek adına oldukça önemli bir adım olduğunu
belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Bu yıl ki hedefimiz 60 ton.” dedi.

Yaz mevsiminin ilk fidelerini Beylikdüzü
Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte toprakla bu-
luşturan ve ilk hasadın da Haziran ayı sonunda
gerçekleşeceğini belirten Başkan Mehmet Murat
Çalık, “Beylikdüzü’nde yaşayan ihtiyaç sahibi
komşularımız için mevsimin ilk fide dikimlerini
gerçekleştiriyoruz. Yaşam Bahçesi bizim için çok
kıymetli bir alan. İleride yaşanabilecek olası gıda
krizlerine karşı kentlerin üretiminin ne kadar
kıymetli olduğunu göstermek açısından bu
bahçeyi yaptık. Bu ikinci sezonumuz olacak. Bu
kentin toprakları, bu kentin yoksullarını doyurdu
geçen yıl. İnşallah bu yıl da aynı anlayışla burada
üretmeye devam edeceğiz ve tarımsal üretime
katkı sağlayacağız. Çünkü bu kentin her toprağı
verimli. Boş alanlarımızı biz mümkün olduğunca
belediye eliyle değerlendirip toprağı işleyeceğiz.
Toprak işlendikçe de aslında kendini yenileyecek
ve değerli hale gelecek. Toprağın oluşması yü-
zlerce hatta binlerce yıl alıyor. Biz Bey-
likdüzü’nde toprağa çok kıymet veriyoruz. Ayrıca
atalık tohumlarımızla bu işleri yapıyor olmamız
da ayrı bir kıymetli. Tohumdan fideye
dönüştürdüğümüz ürünleri toprakla buluşturuy-
oruz. Bizler domatesin kokusunu unutmaya-
cağız. Bizden sonraki nesiller de domatesin
kokusunu bilerek, hissederek büyüyecekler.”
ifadelerini kullandı.   

YAŞAM BAHÇESİ’NE 
YAZLIK FİDELER DİKİLDİ

Başımıza yıkılmadan önce binaları
yıkalım ve canımızı kurtaralım

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’den deprem çağrısı

17 gün tam kapanma sürecini kentsel dönü-
şüm adına fırsata çeviren Büyükçekmece Beledi-
yesi her gün onlarca riskli yapıyı yıkıyor.

“Yıkmaya devam edeceğiz çünkü deprem geliyor”
Atatürk mahallesinde 40 ve 45 yıl önce inşa

edilmiş, 2019 Silivri depreminde hasar gören 36
daire ve 9 dükkandan oluşan 5 bina yıkıldı. Bü-
yükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Za-
bıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde
gerçekleşen yıkımlara katılan Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçede devam
eden kentsel döşümüm çalışmaları hakkında şun-
ları söyledi: “İstanbul’u derinden sarsacak Mar-
mara depreminin hangi zamanda olacağını
bilmiyoruz ama çok büyük bir deprem olacaktır.
Türkiye’de ve dünyada bütün bilim insanları bunu
teyid etmişlerdi. Biz Büyükçekmece Belediyesi
olarak, 1999 depreminden sonra şehrimizin imar

planını yeniden elden geçirdik, yeniden düzenle-
dik ve ondan sonrada 2002 yılında kentsel dönü-
şüme başladık. Ama son 5 yıldan bu yana en
öncelikli işimizi kentsel dönüşüme ayırdık. İlk işi-
miz öncelikli işimiz kentsel dönüşüm oldu. Şehri-
mizdeki eskimiş olası depremde yıkılacak binalar
tamamen yıkılıp yenilenesiye kadar devam ede-

cektir. Bugün arkamda gördüğünüz binalar dıştan
bakarsanız çok güzel binalar. Ama içerisi tama-
men korozyona uğramış. Ne demir kalmış ne
beton kalmış. Deprem olmadan bile çökecek nok-
taya gelmiş olan binalardır. Biz pandemi süre-
cinde hem pandemiye yönelik görevlerimizi
yürütürken bu süreci aynı zamanda fırsata çevir-
dik. 17 günlük sokağa çıkma yasağını bir fırsat ola-
rak değerlendirdik. Ana cadde üzerinde trafiğin
yolun olduğu yerlerdeki binaları daha hızlı yık-
maya başladık. Bu sitelerde onlardan bir tanesi.
Yıkmaya devam edeceğiz. Çünkü deprem geliyor.
Binlerce onbinlerce can alacağını biliyorum. Dola-
yısıyla tavsiyem Büyükçekmece halkımızın, İstan-
bul halkımızın belediye, vatandaş, devlet ve
müteahhit işbirliğiyle başımıza yıkılmadan önce
gelin bu binaları yıkalım yenileyelim ve canımızı
kurtaralım.

Onlarca yıl içinde yaşadıkları evlerinin 
yıkımını izlediler

30 yılı aşkın süredir içinde yaşadıkları evlerinin
kentsel dönüşüm kapsamında yıkımını buruk ama
mutlu bir şekilde izleyen vatandaşların görüşleri ise
şu şekilde:
�Pelin Turhan: Yaklaşık olarak 33 senedir bu-

rada otuyoruz. Kentsel dönüşüme verdiğimiz içinde
çok mutluyuz. Bu zaten verdiğimiz ikinci dairemiz.
Bu gelişim adına Büyükçekmecemiz adına çok fay-
dalı bir çalışma oluyor. Deprem bölgesinde yaşadığı-
mız için bu çalışmalara hızlı bir şekilde katılım
sağlamamız gerekiyor. Evimizi verdiğimiz için çok
mutluyum.
�Mustafa Özdenk: 1978 senesinden beri burada

oturuyorum. Artık binalarımızın yıkılması gereki-
yordu kentsel dönüşümle. Sağolsun belediye başka-
nımızın destekleriyle bu işler bu seviyeye geldi. 

Beklenen İstanbul depreminden en fazla etkilenecek ilçelerden biri olan Büyükçekmece’de riskli ve hasarlı binalar tek tek yıkılarak
yenileniyor. Vatandaşları ve yetkilileri uyaran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Belediye, vatandaş, devlet ve
müteahhit işbirliğiyle başımıza yıkılmadan önce gelin bu binaları yıkalım yenileyelim ve canımızı kurtaralım” çağrısı yaptı.

BAŞKAN ÜNER: BEREKETLİ ÇATALCA
TOPRAKLARINA HAYIRLI OLSUN

ÇATALCA Belediye Başkanı Mesut Üner
Çatalca’da ki çiftçilere destek programında
hazır bulundu. Tarım projelerine görevi
boyunca büyük önem ve değer veren
Başkan Mesut Üner’in çiftçilere destek pro-
gramın da ki sevinci görülmeye değerdi. 

Programda Kaymakam Erdoğan Turan
Ermiş, İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz
Karaca, Muhtarlar, Çiftçiler ve AK Parti
İlçe Başkanı Yusuf Aslan’da hazır bulundu.

Program sırasında açıklamalarda bulu-
nan Başkan Mesut Üner; ‘’ Tarım ve
Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğümüz tarafından desteklenen
‘’Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkin-

leştirilmesi Projesi’’ kapsamında İlçe Tarım
Müdürlüğümüz, İl Tarım Müdürlüğü
aracılığı ile Bakanlığımıza daha önce üç
proje sunmuştu ve üç projede Tarım ve
Orman Bakanlığımız tarafından onaylandı.
İlk gerçekleşen proje yem bitkileri tohumu
dağıtımı oldu. Sonrasında ise ikinci projede
özellikle bayan çiftçilerimize yerli sebze
fidesi desteği sağlandı. Bugün de çeltik
üreticilerimiz için çeltik tohumu ve damla
sulama borusu dağıtımı gerçekleştirdik.
Emeği geçen herkese ilçe halkım adına çok
teşekkür ediyorum. Tüm çiftçilerimize ve
bereketli Çatalca topraklarımıza hayırlı
olsun.’’ dedi.

ESENYURT BELEDİYESİ, TAM KAPANMA
SÜRECİNDE AÇILAN PAZARLARI DENETLEDİ

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs salgını ne-
deniyle ‘Tam Kapanma’ sürecinde açılan
pazarları denetledi. Zabıta ekipleri, pazarlarda
maske mesafe ve temizlik denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve
ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve
15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saat-
lerinde açılabileceğinin duyurması ile Esenyurt’ta
da bugün pazar yerleri kuruldu. Esenyurt
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pazar giriş ve
çıkışlarını da tek kapıya düşürerek maske ve
mesafe kontrolünü sağladı. Esenyurt’ta İn-
cirtepe, Kıraç, Örnek, Mehterçeşme, Orhan
Gazi, Akçaburgaz, Beygah, Akevler ve Yenikent’
te kurulan pazar yerlerinde zabıta ve polis ekip-
leri, farklı noktalarda denetimlerini sürdürdü.
Pazar esnaflarına maske ve eldiven takmalarıyla
ilgili uyarılarda bulunan ekipler fiyat etiketlerinin
görünür kılınması için esnaflara uyarılarda bu-
lundu. 
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Tam kapanma sürecinde evde 
sağlık hizmetine yoğun talep
BüyükçekmeceBelediyesi, Covid-19 virüs sal-

gınına karşı her türlü tedbiri alırken 17 günlük tam
kapanma sürecinde de evinden çıkamayan ve yata-
lak durumda olan hastalar için başlatılan evde
bakım hizmetini kesintisiz olarak sürdürüyor.

Covid-19 virüsünün artan bulaşıcılığı, toplum
sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin
yönetilmesi, salgının yayılımının kontrol altına alın-
ması amacıyla alınan tam kapanma kararının ardın-
dan sağlık sorunları yaşayan ve evlerinden çıkmayan
vatandaşların yardımına Büyükçekmece Belediyesi
sağlık ekipleri yetişti.

Her türlü sağlık hizmeti veriliyor
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs

salgını ortaya çıktığı günden beri Büyükçekmece
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede
ikamet eden vatandaşların evde bakım ve tedavisini
gerçekleştirirken, acil durumlarda da ücretsiz hasta
nakil hizmeti verildi.
Serum, kan alma, enjek-
siyon ve pansuman
hizmetlerini ücretsiz
olarak veren sağlık
müdürlüğü ekipleri,
vatandaşlardan gelen
talepleri en kısa sürede
yanıt vermeye çalışıyor.
Ayrıca bu süreçte ilaç
ihtiyacı duyan vatan-
daşların ilaç ve benzeri
sağlık gereçleri de

eczanelerden temin edilerek kendilerine teslim
ediliyor.

Online psikolojik terapi hizmeti
Büyükçekmece Belediyesi, korona virüs salgını

Türkiye'yi etkisi altına aldığı ilk günden beri vatan-
daşlara online psikolojik terapi hizmeti de veriyor. Sal-
gın nedeniyle psikolojik olarak olumsuz yönde
etkilenen ve yardım almak isteyen yüzlerce vatandaşa
Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün uzman psikologları
tarafından online terapi hizmeti verilerek yaşanan
kaygı ve belirsizliklerin giderilmesine çalışıldı.

"Var gücümüzle çalışıyoruz"
Covid – 19 salgın yayılımın kontrol altına alınması

amacıyla alınan 17 günlük tam kapanma sürecinde de
vatandaşların her türlü sağlık hizmetlerinin karşılandığını
belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, "Türkiye’de Covid-19 virüsü görüldüğü andan
itibaren özellikle sağlık hizmetleri konusunda ciddi bir

çalışma başlattık. Online ter-
api, evde bakım ve hasta nakil
hizmetlerimiz yaklaşık 14 aydır
kesintisiz devam ediyor. Sağlık
müdürlüğü ekiplerimiz sal-
gının ilk gününden beri var
güçleriyle çalışıyor. Vatan-
daşımızdan hiçbir ücret talep
etmiyoruz. Sağlık hizmetler-
den faydalanmak isteyen
vatandaşlarımız belediyemizi
arayabilir" dedi.

ESENYURT BELEDİYESİ’NİN
GIDA KOLİSİ VE SICAK YEMEK
DAĞITIMLARI DEVAM EDİYOR
ESENYURT Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi
vatandaşlara yönelik başlattığı gıda kolisi ve
sıcak yemek yardımlarına Ramazan Ayı’nda da
devam ediyor. Günlük yaklaşık 2 bin aileye
gıda kolisi ulaştıran ekipler, evinde yemek ya-
pamayacak durumda olan vatandaşlara ise her
gün bin porsiyon sıcak yemek dağıtıyor.

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi va-
tandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Gerekli
kontrollerden ve hijyen testlerinden geçirilen
60 bin gıda kolisi ve sıcak yemek Ramazan
Ayı’nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İçeri-
sinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu
günlük 2 bin civarında gıda kolisini vatandaşla-
rın adreslerine ulaştıran ekipler, evde yemek
yapamayacak durumda olan 65 yaş ve üzeri va-
tandaşlar ile COVID pozitif hastalar ve ihtiyaç
sahibi engellilere her gün bin porsiyon da sıcak
yardımında bulunuyor. 

Yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç
sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara her türlü
desteği sağladıklarını söyleyen Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü Beyaz Masa Sorumlusu
Canan Düzcü, “Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımıza günlük bin 500 ila 2
bin erzak kolisi gönderimi yapmaktayız. Ayrıca
Ramazan’da her gün bin kişilik sıcak yemek
dağıtımımız devam etmekte. Sıcak yemeği
evde yemek yapamayacak durumda olan 65

yaş ve üzeri vatandaşlar ile COVID pozitif
olan hastalara ve ihtiyaç sahibi engelli vatan-
daşlarımıza ulaştırıyoruz. Başvuru taleplerini
değerlendirerek, kriterlere uygun olan ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı ilet-
meye devam edeceğiz” dedi.

Akçansa yurt içi satış hacmini
yüzde 13 artırdı, ilk çeyrek
cirosu 527 milyon TL oldu
A kçansa, iç pazarın canlanma işaretleri ver-

diği yılın ilk çeyrek döneminde yurt içi satış
tonajını yüzde 13 artırdı. Şirketin söz ko-

nusu dönemde toplam satış geliri 527,3 milyon
TL’ye ulaşırken, geçen yıl yüzde 4 olan FAVÖK de
yüzde 14,1’e yükseldi. 

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi
Akçansa, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla dü-
zenlenmiş konsolide gelir tablosu ve
döneme ait mali sonuçlarını açıkladı.
Buna göre yılın ilk çeyrek döne-
minde şirketin satış geliri 527,3
milyon TL, net kar 24,8 milyon
TL olarak gerçekleşti. Geçen
yılın aynı çeyreğinde yüzde 4
olan FAVÖK, 2021 yılında
yüzde 14,1’e; net kâr marjı ise
yüzde 4,7’ye çıktı.

İç pazardaki satışlar 800.000
tona ulaştı

Akçansa, Ocak-Mart döne-
minde toplam 711 bin ton çimento
ve klinker ihracatı gerçekleştirirken;
şirketin ihracat geliri TL bazında yüzde 7
artış gösterdi. İnşaat sektörünün gelecek ay-
larda canlanacağına ilişkin beklentilerin güçlen-
mesi nedeniyle iç satışlar artış gösterdi. Geçen yıl
toplam 706.000 ton iç satış gerçekleştiren şirketin
bu yılın aynı dönemindeki satışı yüzde 13 oranında
artışla 800.000 tona ulaştı. 

Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık,
pandeminin yarattığı zorlukların yılın ilk çeyre-
ğinde de devam ettiğine dikkat çekerek, “Tüm
dünya ekonomilerini etkileyen sıkıntılara rağmen
Akçansa olarak, ilk 3 ayda satış gelirimizi 527,3 mil-
yon TL’ye, net karımızı da 24,8 milyon TL’ye çıka-
rarak başarılı bir performans gösterdik. Olumlu

gelişmelere bağlı olarak, yılın ilerleyen dönemle-
rinde içeride ve dışarıda daha iyi performans kay-
detmek için hep birlikte çalışacağız” dedi. 

İşimizin kaynağında gelecek için sorumlu çalışma var!
Akçansa için finansal performans kadar sür-

dürülebilir gelecek adına yapılan çalışma-
ların da önem taşıdığını vurgulayan

Kanadıkırık, sözlerine şöyle
devam etti: “Dünyamızın ve ge-

lecek nesillerin yarınlarını
umutla yeşertme hedefiyle
çalışıyoruz. Fabrikaları-
mızda üretimde kullandığı-
mız suyun yüzde 85’ini geri
kazanıyoruz. Üretim aşa-
malarında daha fazla
oranda alternatif yakıt, bi-
yokütle kullanımı ve enerji
verimliliği gibi uygulama-
larla karbon ayak izini dü-

şürüyoruz. Türkiye’de
alternatif yakıt kullanım

oranı yüzde 8 iken, şirketi-
mizde 2021 yılının ilk çeyreğinde

tüm fabrikalarımızda bu oran
yüzde 17 olarak sektör ortalamasının

üstünde gerçekleşti. Atıkları kaynak olarak kul-
lanarak döngüsel ekonomiye katkı sağlarken,
müşterilerimize yenilikçi çözümler ve iklim
dostu düşük karbonlu ürünler sunmaya devam
edeceğiz. Önümüzdeki günlerde sektörde ilk
2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerimizi açıklaya-
rak, sürdürülebilirlik yönetiminin etkin olarak
uygulanması konusundaki kararlılığımızın altını
bir kez daha çizeceğiz. 6 ana başlık altındaki 36
performans göstergesinden oluşan hedeflerimiz
çalışanlar, çevre ve toplum için şirketimizin sür-
dürülebilirlik yolculuğuna rehberlik edecek.”

MUTLU MESUT ÇATALCA’DAN
BİR ŞAMPİYON DAHA
Güngeçmiyor ki Çatalca’da gerek ilçeye değer

katan projeler gerekse sportif başarılar ile ilgili müj-
deli haberler gelmesin.

Bilindiği gibi geçtiğimiz gün-
lerde dönem içinde güreş sporu-
nun hizmetine Başkan Mesut
Üner tarafından kazandırılan
İlyas Demiroğlu Güreş salonun-
dan yetişen Çatalca Belediyes-
por’lu sporcular Antalya’da ki
seçmelerde Milli Takımlara se-
çilmişlerdi.

Sonrasında Çatalca Beledi-
yesi çalışanlarından Taner Kaya
Uluslararası Avrupa Kick Boks
Şampiyonasında Avrupa İkincisi
oldu.

Bu müjdeli haberler güncel-
liğini korurken bir müjde de
Türkiye Güreş Federasyo-
nu’ndan geldi. Başkan Mesut Üner tarafından ya-
pımı gerçekleşen İlyas Demiroğlu Güreş Salonu
GÜREŞ FEDERASYONU tarafından da beğe-
nilip takdir gördü ve U15 GÜREŞ MİLLİ TA-
KIMI Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da
düzenlenecek olan AVRUPA ŞAMPİYONASI
öncesi hazırlık kampına 10 – 27 Mayıs 2021 tarih-
leri arasında Çatalca ve Ülkemiz sporuna Başkan

Mesut Üner tarafından kazandırılan İlyas Demi-
roğlu Güreş salonunda hazırlanacak. Milli Takım

kampı Çatalca’da olacak. Bu müj-
deli haberde ilçe halkına büyük bir
sevinç yaşattı.

Son olarak Mimarlık mesleği-
nin dışında kendisinin de geçmişte
lisanslı futbolcu olduğunu bildiği-
miz Başkan Mesut Üner, kızının
Kadın Futbol Liginde Türkiye’nin
güzide kulüplerinden Beşiktaş for-
masıyla şampiyonluk yaşamasıyla
büyük bir sevinç ve gurur yaşadı.
Zeynep Nisa Üner Şampiyonluk
Kupası ve Beşiktaş Başkanı
Ahmet Nur Çebi ile objektiflere
poz vererek haklı gururunu ailesi
ve Çatalca halkı ile paylaştı. Baş-
kan Mesut Üner kızının bu önemli
başarısını sosyal medya hesapların-

dan kutladı. 
Başkan Mesut Üner sosyal medya hesapların-

dan yaptığı açıklamada;    ‘’ Turkcell Kadın Futbol
Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu Final kar-
şılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenerek  şampi-
yon olan kızımın da takım kadrosunda olduğu
Beşiktaş'ı kutlar, başarılarının devamını
dilerim.’’dedi. 
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KÜÇÜKÇEKMECE’DE COVİD-19
İLE MÜCADELE NİSAN 

AYINDA DA HIZ KESMEDİ
Covid-19 ile mücadeleyi aralıksız

sürdüren Küçükçekmece Belediyesi,
sosyal yardımdan, temizliğe, dezenfek-
siyondan, ilaçlamaya ilçe genelinde ça-
lışmalarına devam ediyor.
Küçükçekmece Belediyesi 1-30 Nisan
tarihleri arasında 6 bin 792 gıda kolisi
37 bin 696 sıcak yemeği ihtiyaç sahip-
leriyle buluşturdu.

Kemal Çebi:Hiçbir vatandaşımızı
mağdur etmek istemiyoruz

Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “Koronavirüsle mücadele-
mize var gücümüzle devam ederken,
kent temizliği, hijyen, dezenfeksiyon ve
özellikle de gıda ve erzak yardımlarımız
ile hiçbir vatandaşımızı mağdur etme-
mek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu
süreçte, gece - gündüz demeden büyük
bir gayret ve özveriyle çaba gösteren
tüm ekip arkadaşlarıma ve hassasiyet-
lerinden dolayı Küçükçekmeceli vatan-
daşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Pandemi süreci boyunca vatandaş-
ların çağrılarını yanıtsız bırakmayan Kü-
çükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi
ekipleri Nisan ayında 20 bin 550 çağrı
yanıtlayarak, gelen istek, talep ve şika-
yetleri ilgili birimlere iletti.

Sokak hayvanları unutulmuyor

Kısıtlamalarda sokaktaki sessiz
dostları da unutmayan belediye ekipleri,
308 can dostun aşısını gerçekleştirirken,
1.627 can dostun tedavisini tamamladı.
Nisan ayı boyunca 176 Küçükçekmeceli
belediyenin sunduğu ambulans hizme-
tinden faydalanırken, 347 vatandaşa da
diyetisyen hizmeti verildi. 

Küçükçekmece Belediyesi Nisan ayı
pandemi çalışmaları: 

20.550 ÇAĞRI
6.792 KOLİ GIDA YARDIMI
37.696 PORSİYON SICAK YEMEK
3.495 PARÇA KIYAFET YARDIMI
939 ÖZEL MÜLK İLAÇLAMA
308 CAN DOSTUMUZA YAPILAN AŞI
1627 CAN DOSTUMUZA YAPILAN TE-

DAVİ
36 KAMU KURUMU TEMİZLİK VE DE-

ZENFEKSİYON
176 AMBULANS HİZMETİ
347 DİYETİSYEN HİZMETİ

GÜREŞ MİLLİ TAKIMINA
ÇATALCA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
G öreve gelir gelmez spora ve

sporcuya büyük önem verdi-
ğini her fırsatta ifade eden

Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner, spora verdiği öneminin ifadesi
ve abidesi olarak dönem içinde İlyas
Demiroğlu Güreş Salonunu kazandı-
rırken, Spor Adası projesi yapımına
büyük bir hızla devam ediyor. Zira
Spor Adası Projesinin en önemli
etabı olan kapalı yüzme havuzunda
da sona doğru çok yaklaşıldı.

Yapımı tamamlanan ve Milli Ta-
kıma güreşçiler yetişmesine
vesile olan, içinde
konaklama, sos-
yal alan ve
modern so-
yunma
odaları bu-
lunan İlyas
Demiroğlu
Güreş Salonu,
Türkiye Güreş

Federasyonu yetkililerinin de dikka-
tini çekti ve Avrupa Şampi-

yonası öncesi U15
Güreş Milli Ta-

kımı kampı-
nın Çatalca
İlyas De-
miroğlu
Güreş Sa-

lonunda ya-
pılmasına

karar verdi.

İlçe halkında sevinç ve gururla
karşılanan bu önemli haber ile ilgili
açıklamalarda bulunan Başkan Mesut
Üner; ‘’Geçtiğimiz günlerde #Ça-
talca Belediyespor bünyesinde spor
yapan güreşçi kardeşlerimin Milli Ta-
kıma seçilmelerinden dolayı, hep be-
raber gurur duymuştuk. Şimdi de
sizlere bir müjdemi daha paylaşmak
istiyorum. Geçen hafta sportif başarı-
larımız ile gururlandık, şimdi de tesis-
leşme hamlelerimiz ile gurur
duyuyoruz. Milli Takımlara seçilen
sporcularımızın yetiştiği ve ilçe spo-
runa kazandırdığımız İlyas Demi-
roğlu Güreş Salonumuz GÜREŞ
FEDERASYONU tarafından da be-
ğenilip takdir gördü ve U15 GÜREŞ
MİLLİ TAKIMI Bulgaristan’ın baş-
kenti Sofya’da düzenlenecek olan AV-
RUPA ŞAMPİYONASI öncesi
hazırlık kampına 10 – 27 Mayıs 2021
tarihleri arasında Çatalca’mız ve Ül-
kemiz sporuna kazandırdığımız İlyas
Demiroğlu Güreş salonumuzda ha-
zırlanacak. Çatalca’mız dünya şehri
İstanbul’un spor başkenti olacak. Bu
gurur tüm Çatalca halkıma hayırlı
olsun.’’ dedi.

ESENYURT Belediyesi, kronik hale gelen trafik
sorununu gidermek için çalışmalara başladı. Bu
kapsamda TEM otoyolu ile D-100 Karayolu’nu
bağlayan Doğan Araslı Bulvarı üzerinde, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yol genişletme ça-
lışması başlatıldı.

Trafik akışının yoğun olduğu noktalarda iyileş-
tirme çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi,
Doğan Araslı Bulvarı’nda yol genişletme çalışması
başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile

birlikte yürütülen çalışmaların ilk aşamasında eski
belediye binası önünde yol genişletme ve Üçevler
Mahallesi’ne dönüşte cep şerit yapılıyor.

Doğan Araslı Bulvarı’nda yapılan çalışmalar so-
nucunda sürücüler, kritik noktalarda trafiğe takıl-
madan yolculuklarını sürdürme olanağına
kavuşarak zamandan tasarruf edecek. Bölgede tra-
fik yükü azalacak diyen Fen İşleri Müdürlüğü yetki-
lisi Yakup Memetcik, “Buradan Üçevler Mahallesi
yönüne yoğun bir dönüş talebi var. Bu nedenle tra-

fik sıkışıyor. Burada çalışma sonucunda trafik yo-
ğunluğu azalacak” şeklinde konuştu.

İBB ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması döne-
minde çalışmaların hızlandırıldığını dile getiren
Memetcik, “Trafik sorununun olduğu pek çok nok-
tada çözüm üretiyoruz” diye konuştu. Memetcik,
“Üçevler Mahallesi yönüne dönüşünü cepli çift
şerit olarak tasarladık. Mevcut kaldırımı sağa kay-
dırıyoruz. Kaldırımı kaydırırken çıkan taşları bor-
dürleri de atmıyoruz, bunları şantiyemizde
depolayıp başka yerlerde kullanıyoruz. İBB ile bir-
likte Doğan Araslı Bulvarı’nda trafik açısından
problem olan pek çok noktada çözüm üretiyoruz.
Esenyurt Belediyesi olarak trafiği rahatlatmaya yö-
nelik çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

ESENYURT’UN TRAFİK
SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Geçen hafta Güreş Milli Takımına sporcularının seçilmesinin gururunu yaşayan Ça-
talca Belediyesi, şimdi de tesisleşme hamlelerinin karşılığını gördü ve U15 Güreş Milli
Takımına Avrupa Şampiyonası öncesi ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadı.
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Ramazan Bayramının başta
İslam alemi olmak üzere tüm

dünyaya barış getirmesini
temenni eder, sağlıklı, mutlu ve
huzurlu nice bayramlar dileriz. 
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