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Küçükçekmece Zabıtasından
okul önlerinde sıkı denetim
� Küçükçekmece Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri, okulların açıl-
masıyla ilçe genelindeki ilkokul ve or-
taokul çevrelerini sıkı denetim altına
aldı. Öğrencilerin güvenli şekilde
okullara gidip gelmesini sağlamak üzere
okul önlerinde gerekli trafik düzen-
lemeleri ve kontrolleri gerçekleştiren
Zabıta ekipleri, 2021-2022 eğitim öğre-
tim yılı boyunca denetimlerini sürdüre-
cek. �Devamı 2’de

Genç Muhtar’dan Görkemli Düğün
İstanbul’un genç muhtarları arasında
yaralan Büyükçekmece Kamiloba mahalle
muhtarı Emre Sinir muhteşem bir düğün
merasimiyle bekarlığa veda etti. Kamiloba

mahalesinin  önde gelen ailele-
rinden Kaya ailesinin kızları

Özge Kaya ile hayatını
birleştiren Muhtar
Emre Sinir’in düğün
törenine Siyaset, İş,
Sanat, Spor, Bürokrat,
Muhtarlar ve STK
temsilcileri ile çok

yoğun ve seçkin davet-
linin katılımı dikkat çekti. 

DEVAMI 8’DE

Hasarlı binalarının
yıkılmasını davul
zurna ile kutladılar
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2019 yılında Silivri açıklarında meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremde hasar alan 4’er katlı 3 bina kentsel dönüşüm
kapsamında yıkıldı. Hasarlı binalarda oturan vatandaşlar deprem kâbusundan kurtulmanın sevincini davul zurna ile kutladı

�� Beklenen Marmara depremi öncesinde kentsel
dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü ve
bugüne kadar 30’binin üzerinde konutun yenilendiği
Büyükçekmece’de hasarlı 3 yapı daha yıkıldı. 2019 yı-
lında medyada gelen İstanbul depreminde hasar alan
Atatürk Mahallesi’ndeki 45 yıl önce inşa edilen 4’er
katlı yapılar, Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin
gözetiminde yıkıldı. Binalarının yıkılmasını davul
zurna ile kutlayan vatandaşlar, daha güvenli konut-
larda yaşayacak olmanın mutluluğu içindeydi.

45 YIL ÖNCE İNŞAA EDİLMİŞTİ

�� Teknik ekibi ile birlikte hasarlı yapıların yıkımına
katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün,  beklenen İstanbul depremi için zamanın gi-
derek daraldığı uyarısında bulunarak şunları söyledi:
“Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmeden
devam ediyor. Çünkü deprem geliyor. Biz aklımızı
kullanıp vatandaşımızın burnunun kanamaması için
yıllardan beri durmadan Büyükçekmece’de çalışıyo-
ruz. 37 bin 500’ü geçti dönüşümünü yapmış olduğu-
muz konut, iş yeri sayısı” dedi. Sayfa 4’te

“DEPREM KAPIDA”

“Hepimiz vebal altındayız” 
Başkan Akgün, Sözlerine Kumburgaz sahildeki eski sitelere dikkat çekerek devam etti; “Esas sorunumuz Kum-
burgaz Sahilde tabut gibi ayakta duran bloklar. Onların da yıkılıp yenilenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Meclis çalışmalarına olayı götürüyoruz. Her parti gruplarına yönlendireceğiz. Kumburgaz’daki vatandaşımızın
can ve mal güvenliğini sağlamak bakımından Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Güzelce imar planlarının bir an
önce bitirilip önümüze konulmasını rica edeceğiz. Aksi taktirde büyük vebal altındayız hepimiz. 

ESENYURT’TA CHP’NİN 98. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

BAŞKAN BOZKURT: EN GEÇ 2023’TE İKTİDARIZ
100. YILDA İKTİDAR SÖZÜ

CHP Esenyurt İlçe Örgütü, partinin 98. kuruluş
yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı’nda
törenle kutladı. Törene katılan Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “En
geç 2023’te iktidarız” dedi. CHP’nin kuruluşu-
nun 98’inci yıl dönümü dolayısıyla Esenyurt’ta
tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda
düzenlenen törene Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt da katıldı. Çelek koyma
töreninin ardından CHP İlçe Başkanlığında
konuşma yapan Başkan Bozkurt, 100. yılda ik-
tidar sözü verdi. DEVAMI 7’DE

� En son iki hafta önce ilçe
ve ülke sporuna kazandırdığı
İlyas Demiroğlu Güreş Salo-
nunun açılışını yağlı güreşler
günü gerçekleştiren Başkan
Mesut Üner, şimdide Cem
Kara Yaşam Vadisi açılışını
muhteşem bir açılış progra-
mıyla yaptı ve kıymetli sosyal
yaşam alanını Çatalca halkına
teslim etti. Sayfa 5’te

CEM KARA YAŞAM VADİSİ
ÇATALCA’YA HAYIRLI OLSUN

BAŞKAN VOLKAN  YILMAZ:
YAPAMADIKLARINIZ YÜZÜNDEN

KAYBEDEN İSTANBUL OLACAK
�� İBB Meclisi Eylül ayı
toplantısında İBB’yi İSKİ

üzerinden eleştiren Başkan
Yılmaz, “İSKİ’nin İstanbul’da
vizyon olarak ortaya koyacağı
projelerden hiç birini hayata

geçiremeden görev sürenizin
dolacağını düşünüyorum. Bu-

rada kaybeden İstanbul ola-
cak, kaybeden çevre olacak,

kaybeden doğa olacak.” dedi.
Sayfa 7’de

ALİ BABACAN,
Büyükçekmece’den

iktidara yüklendi

Deva (Demokrasi ve Atılım
Partisi) Kurucu Genel Başkanı
Ali Babacan, Büyükçekmece’de
Partisinin ilçe binasının açılı-
şını yaptı. Geçtiğimiz Pazar
günü gerçekleşen açılışta yap-
tığı konuşmada iktidarı eleşti-

ren Babacan, “Ülke yönetimini
ele geçirenlerin, baskıcı bir zih-
niyeti dayatma alışkanlıkları
ortadan kalkmadı. Taraflı cum-
hurbaşkanlığı sisteminin bilan-
çosu bu millete ağır oldu dedi.
Sayfa 2’de

CHP’Li KADINLAR’DAN 
çocuklar yararına kermes

CHP Büyükçekmece
ilçe Kadın kolları ço-
cuklar yararına ker-
mes düzenliyor.
Geleneksel olarak her
yıl okulların eğitime
açıldığı Eylül ayında
düzenlenen “Her şey
çocuklarımız için” te-
malı kermesten elde
edilecek gelir ihtiyaç
sahibi çocuklara veri-
lecek. SAYFA 6’DA

BAŞKAN ÜNER’DEN
MEKTUP VAR 
� Çatalca’ya kazandırdığı mega pro-
jelerle adeta altın çağını yaşatan Başkan
Mesut Üner, ilçede sosyal ve kültürel
etkinliklerle büyük moral vermesinin
yanı sıra tevazu sahibi duruşu ve pro-
jelerinin merkezine yarınlarımızın temi-
natı çocuklar ile gençleri
konumlandırmasıyla sadece Çatalca’da
değil, tüm bölge halkının takdirini ve
alkışını alıyor. �Devamı 4’te

İstanbul’a 160 yeni
metrobüs aracı geliyor
�� 5 Ağustos tarihinde açık ihale alı-
nan 21 metrelik 100 ve 25 metrelik 60
otobüs, 2022 yılının ilk aylarından itiba-
ren metrobüs hattında kullanılmaya
başlanacak.  İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından
İETT Genel Müdürlüğü’nün Metrobüs
hattında görev yapan 670 aracın yaş or-
talaması 10’a yükseldi.  �Devamı 7’de

Başkan Bozkurt:
Gençler bu ülkenin

geleceği, teminatıdır
� Esenyurt Belediyesi’nin Üniversite
Hazırlık kurslarında eğitim alarak üni-
versiteye yerleşen öğrencilerle kahvaltı
programında bir araya gelen Başkan
Bozkurt, “Başarılarınızı kutluyorum.
Benim siyaset yapma nedenim siz
gençlersiniz. Sizden daha değerli bir şe-
yimiz yok çünkü. Gençler bu ülkenin
geleceği, teminatıdır. Gençleri olmayan
ve gençlerini doğru yetiştirmeyen bir ül-
kenin ayakta kalması mümkün değil-
dir” dedi. �Devamı 6’da
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Deva (Demokrasi ve Atılım Partisi) Kurucu Genel Başkanı Ali Babacan, Büyükçekmece’de Partisinin ilçe binasının açılışını yaptı.
Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen açılışta yaptığı konuşmada iktidarı eleştiren Babacan, “Ülke yönetimini ele geçirenlerin, bas-
kıcı bir zihniyeti dayatma alışkanlıkları ortadan kalkmadı. Taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminin bilançosu bu millete ağır oldu dedi.

B abacan, Milletin kalbi olan Meclis fiilen
Cumhurbaşkanı’na neredeyse bağlandı.
Bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı

hükûmetin neredeyse tamamen kontrolüne girdi. Her
türden muhalif ses, keyfi tutuklamalarla karşı karşıya
bırakıldı. Sivil toplum bastırıldı. KHK’larla insanlar
hukuksuzca işlerinden atıldı. Çok sayıda vatandaşımız
Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı.” diye konuştu.

“Yeni bir toplumsal sözleşme yapmaya davet
ediyorum”

Babacan konuşmasının devamında ise, “Bizim bir
davetimiz var. Davetimiz Türkiye’nin tüm demokrat
seslerinedir. Kimliği, inancı, ideolojisi her ne olursa
olsun, onları bu çatı altına davet ediyoruz. Özgürlük,
hak, adalet ve demokrasi ilkeleri etrafında, yeni bir
toplumsal sözleşme yapmaya davet ediyoruz. Cesur,
özgür ve zengin bir Türkiye’ye davet ediyoruz.” diye
konuştu.

Kanal İstanbul Projesi’nin İstanbul ve Türkiye için
yaratacağı sorunları anımsatan Deva Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan, bunun bir “rant projesi”
olduğunu savundu. Beklenen İstanbul depremine de
dikkat çeken Babacan, iktidara, “Türkiye keyfi yöne-
tim elinde adeta can çekişiyor" sözleriyle yüklendi.

“Başkan Akgün, biran olsun ayrılmadı”
Deva Partisi Büyükçekmece ilçe başkanı Dr.

Ekrem Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış
töreninde Büyükçekmece belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün’ün yanısıra CHP Büyükçekmece ilçe yönetici-
leri, İyi Parti Büyükçekmece ilçe başkanı Burhan
Karatosun ile HDP Büyükçekmece ilçe başkan ve yö-
neticileri ile Deva Partisinin komşu ilçe Başkan ve yö-
neticileri hazır bulundu.

Babacan, açılış sonrası ise ilçede kısa bir esnaf zi-
yaretinde bulundu.
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KÜÇÜKÇEKMECE ZABITASINDAN
OKUL ÖNLERİNDE SIKI DENETİM

Küçükçekmece Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü ekipleri,
okulların açılmasıyla ilçe
genelindeki ilkokul ve ortaokul
çevrelerini sıkı denetim altına
aldı. Öğrencilerin güvenli şekilde
okullara gidip gelmesini sağla-
mak üzere okul önlerinde
gerekli trafik düzenlemeleri ve
kontrolleri gerçekleştiren Zabıta
ekipleri, 2021-2022 eğitim öğre-
tim yılı boyunca denetimlerini
sürdürecek. 

25 okul önünde uygulama
devam edecek

İlçenin farklı noktalarındaki
25 ilkokul ve ortaokul çevresinde
gerçekleştirilen denetimler kap-
samında ekipler, şoförleri kural-
lara uymaları konusunda
uyarırken, okul önlerindeki sey-
yar satıcılara da geçit vermiyor.
Öğrencilerin güvenliğini tehdit

eden tüm tehlikelere karşı
güvenlik önlemleri alan zabıta-
lar, kapsamlı bir denetim gerçek-
leştirerek, okul önlerinde
denetimsiz gıda satışı yaparak
öğrencilerin sağlığını tehdit eden
seyyar satıcılara izin vermiyor.
Sabahın erken saatlerinde görev

yerlerini alan zabıta ekipleri araç
trafiğini aksatmayacak şekilde
öğrencilerin güvenli bir şekilde
karşıdan karşıya geçişlerini
sağlıyor. Uygulama Küçükçek-
mece’nin farklı mahallelerinde
bulunan 25 okulda hafta içi her
gün devam edecek. 

ESENYURT BELEDİYESİ’NDEN TOPLU SÜNNET ORGANİZASYONU
Esenyurt Belediyesi, ilçede

maddi imkânı bulunmayan, 3-14
yaş arası çocukları modern cerrahi
yöntemlerle, ücretsiz olarak sünnet
ettiriyor. Bin 800 çocuğun kayıt yap-
tırdığı toplu sünnet, özel hastanede
steril ortamda yapılmaya devam
ediyor.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü, ilçede maddi imkânı bu-
lunmayan, 3-14 yaş arası çocukları
modern cerrahi yöntemlerle, ücret-
siz olarak sünnet ettiriyor. Bin 800

çocuğun kayıt yaptırdığı sünnet
ameliyatı, özel hastanede steril or-
tamda yapılmaya devam ediyor.
Toplu sünnet programına katılan
Belediye Başkan Yardımcısı Halis
Şimşek de ailelerle görüşerek hayırlı
olsun dileklerinde bulundu. Çocuk-
ların sağlıklı bir şekilde sünnet
ameliyatı olmasını sağlayan Es-
enyurt Belediyesi, hastanede çocuk-

lara kek, meyve suyu ve şeker
ikram etti.  

ESENYURT BELEDİYESİ, DAR
GELİRLİ AİLELERİN YANINDA

Ekonomik durumunun özel has-
tanelere gidecek kadar yeterli ol-
madığını belirten Kemal Kaya isimli
vatandaş, Esenyurt Belediyesi’ne
ücretsiz bir şekilde çocuklarını sün-
net yaptırdığı için teşekkür etti.

Kaya, “Özel hastaneye gittim, 800
TL dediler yaptırmadım. Asgari
ücretle çalışıyorum. Belediyemize
başvurdum, Allah razı olsun, gün
verdiler, şimdi de sünnetini gerçek-
leştiriyoruz” dedi.

“HALK SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞMAYA
DEVAM EDECEĞİZ”

Sünnet ameliyatının hijyenik
olduğunu ve pandemi koşullarına
uygun yapıldığını ifade eden Sağlık
İşleri Müdürlüğü Personeli Tuğba
Çoban, “Aileler öncelikle çocukları
ile birlikte kayıtlarını açıyorlar,
kayıtlardan sonra çocukları teker
teker alıp anestezilerini uyguluy-
oruz, anestezin ardından çocukları
15-20 dakika bekletip sonra op-
erasyonu gerçekleştiriyoruz. Çocuk-
lar burada balonlarla eğleniyor,
şeker veriyoruz ve mutlu bir şekilde
ayrılıyorlar. Esenyurt Belediyesi
olarak halk sağlığı için çalışmaya
devam edeceğiz” diye konuştu.

Covid-19 ile mücadele
TAVİZ VERİLMİYOR

Covid -19 salgını ile mücadelede yeni bir
uygulamaya imza atan Büyükçekmece
Belediyesi, belediye per-
sonelinin HES kodu, aşı
durumu ve PCR testi gibi
verilerini belediye
otomasyon sistemine ente-
gre ederek hem toplum
sağlığının korunması hem
de daha hızlı sonuç alın-
masını sağlıyor.

Büyükçekmece
Belediyesi, belediye per-
sonelinin HES kodu sorgu-
lama ve risk durumlarına
ilaveten salgınla mücadele
kapsamında alınan önlem
ve tedbirlerden taviz vermiyor.

Otomatik ve periyodik olarak sorgulanabiliyor
Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen güncel ver-

iler de göz önünde bulundurularak, tüm belediye

personelinin aşı durumu, bağışıklık ve son negatif
PCR test tarihini de servisler aracılığı ile

otomatik ve periyodik
olarak sorgulanabiliyor.
Böylelikle toplum
sağlığına olan has-
sasiyetin en üst düzeyde
tutulurken, Covid-19 ile
mücadele kapsamında
önem taşıyan verilere
daha hızlı ulaşılıyor..

Büyükçekmece
Belediyesi Bilgi İşlem
Müdürlüğü tarafından
belediye otomasyonuna
entegre edilen servisler
aracılığı ile otomatik

olarak oluşturulan Personel Aşı Listesi Raporu
İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletilerek aşı ol-
mayanlar ilgili gerekli önemlerin alınması da
sağlanıyor.
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VARNALI KONUTLARINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR
Bakanlık kararı üzerine Silivri Belediyesi tarafından

yıkım işlemleri gerçekleştirilen 68 daireli Varnalı Konut-
ları’nda kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor. Silivri Be-
lediyesi tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm
projesi ile yeni konutlar inşa edilecek.

Riskli yapı olduğu tespit edilerek Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının kararı üzerine Silivri Belediyesi tarafından
2021 yılının Ocak ayında yıkımı gerçekleştirilen Varnalı
Konutları’nda kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor. Si-
livri Belediyesi ve 68 daire sahibi ile noter huzurunda ya-
pılan sözleşmelerin ardından projenin inşa aşamasına
gelindi. Belediye iştiraki SİYTAŞ marifetiyle hayata geçi-
rilen ve 5 blok, 122 daire, 600 metrekare ticari alandan
oluşacak projede hak sahipleri 70.000 TL karşılığında, 18
ay gibi kısa bir sürede yeni dairelerine kavuşmuş olacak.

Silivri Belediye Meclisi 2021 yılı Eylül ayı toplantı-
sında bugüne kadar yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları
hakkında bilgiler veren Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, “Hatırlayacağınız gibi 26 Eylül 2019’da 5,8 bü-
yüklüğünde merkez üssü Silivri olan bir deprem yaşadık.
Neredeyse bütün uzmanlar İstanbul’da büyük ve yıkıcı
bir depremin olabileceği konusunda hemfikir. Biz bura-
dan hareketle; seçim beyannamemizde kentsel dönü-

şüme ve depreme yer vermememize rağmen aldığımız
sorumluluktan dolayı kentsel dönüşümle ilgili ne yapabi-
liriz diye çalışmalara başladık. Göreve gelir gelmez Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının belediyelerden istediği ve şeh-
rin doğal afetlere karşı dirençli olabilmesi için risk analiz-
lerinin, çözüm önerilerinin barındığı; deprem riskinden
tutun da zemin etütlerine kadar her şeyin yer aldığı
Kentsel Dönüşüm Stratejik Belgesini hazırladık. 6306 sa-
yılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında, şuana kadar
belediyemizde işlem gören yapı sayısı 363. Bu yapıların
içerisinde 1.558 adet bağımsız konut, 288 adet bağımsız
işyerimiz bulunuyordu. Toplam bağımsız birim sayısı ise
1846 idi. Bu yasa kapsamında şu ana kadar yıkılan 265
adet yapı bulunuyor. 98 adet de işlemleri devam eden
riskli yapı var. 2019-2021 döneminde hak sahibi 242 va-
tandaşımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kira yardımı
almak üzere başvuruda bulunmuş ve bakanlığımız bu-
güne kadar bu vatandaşlarımıza 1 milyon 664 bin 982 TL
kira yardımında bulunmuş. Yine 6306 sayılı Kentsel Dö-
nüşüm Kanunu kapsamında bakanlığımız tarafından İs-
tanbul’da 1840 yapı tespit edildi. Bu yapıların 80 adedi de
Silivri’de yer alıyor. Biz bu riskli yapılardan 11 tanesinin
yıkım işlemlerini tamamladık. Geriye kalan 69 adedinin

de resmi işlemleri ve yazışmaları devam ediyor. İlçe-
mizde 17 Ağustos 1999 depremi öncesinden de oldukça
fazla bir yapı stoğu bulunuyor. Yani bu binalar deprem
yönetmeliğinden önce inşa edilmiş ve bu yapılarımız
yüzde 80-90 civarında sıkıntılı durumda. Biz Silivri Bele-
diyesi olarak kentsel dönüşüm hamlesine bir soluk, bir
nefes olabilmek istedik ve SİYTAŞ adında bir şirket kur-
duk. Tamamı belediyemiz bünyesinde olan SİYAŞ ile
2021 Ocak ayında riskli yapı olarak tespit edilen Varnalı
Konutlarında çalışmalara başladık. Burası ile ilgili bakan-
lık tarafından çıkarılan yıkım kararının ardından hak sa-
hipleriyle görüştük. 68 daireden oluşan sitenin yıkım
işlemleri gerçekleştirdik. Ardından daire sahipleriyle
kentsel dönüşüm konusunda uzlaşarak noter huzurunda
sözleşmeler imzaladık. Burada yapılacak yeni proje 5
blok, 122 daire ve 600 metrekare ticari alandan oluşuyor.
Önümüzdeki günlerde hafriyat çalışmalarına başlayaca-
ğız. Buradaki vatandaşlarımızı söz verdiğimiz gibi 70.000
TL karşılığında 18 ay gibi kısa bir sürede yeni dairelerine
kavuşturacağız. Hz. İbrahim’i yakacak ateşe su taşıyan
karınca misali zor olan, meşakkatli olan kentsel dönü-
şüm sürecinde bu ateşe su taşımaya devam edeceğiz.”
dedi. 

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Akşemsed-
din Mahallesi’nde yapımı devam
eden Hz. Hasan Harakani Ca-
mii’nde incelemelerde bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Belediye
Başkan Yardımcıları Selçuk Güner-
han ve Hayrettin Babahan ile bir-
likte Esenyurt Belediyesi tarafından
Akşemseddin Mahallesi’nde inşa
edilen Hz. Hasan Harakani Ca-
mii’ndeki çalışmaları denetledi. Baş-
kan Bozkurt, inceleme sırasında
yüklenici firmanın yetkilileri ve Fen
İşleri Müdürlüğü yetkililerinden ca-
minin yapımıyla ilgili bilgi aldı. 840
metrekare namaz kılma alanına
sahip olan Hz. Hasan Harakani
Camii tamamlandığında, aynı anda
bin kişi namaz kılabilecek.

BAŞKAN BOZKURT, 
YAPIMI DEVAM EDEN CAMİ

İNŞAATINI İNCELEDİ

Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Ali Hüryılmaz bisiklet yarışmasına katılan Türk ve Bulgar bisik-
letçiler ortaya koydukları mücadele ile nefesleri kesti. Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federas-
yonu, Büyükçekmece Spor Akademisi Bisiklet Kulübü ve Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Spor Kulübü işbirliği
ile düzenlenen 3’üncü Uluslararası Ali Hüryılmaz Kriteryum Bisiklet Yarışları Büyükçekmece’de koşuldu.

G enç Erkek, Büyük Erkek, Büyük
kadın ve Master kategorilerinde
gerçekleşen yarışmalara Türk ve

Bulgar 300’ün üzerinde yarışmacı katıldı.
Mimaroba Mahallesi, Eski Doğa Koleji
Kampüsü önündeki parkurda gerçekleştiri-
len Uluslararası Ali Hüryılmaz Kriteryum
Bisiklet Yarışları’nın startı Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafın-
dan verildi.

“Büyükçekmece, uluslararası 
yarışmalara ev sahipliği yapacak”

Yarışmaya katılan bisikletçiler ile şeref
turu atan Başkan Akgün, Büyükçekme-
ce’de bisiklet sporunun giderek yaygınlaş-
tığına dikkat çekerek şunları söyledi:
“Büyükçekmece’de 3 bisiklet kulübümüz
var. Federasyon ile birlikte Büyükçek-
mece’de Uluslararası 3. Ali Hüryılmaz Bi-
siklet Yarışması yapılıyor. Mimaroba
bölgemizde. Parkurumuz çok güzel. Bun-
dan sonraki hedefimiz Büyükçekmece ilçe-
sinde bisikleti önce ulaşım vasıtası
yapmak. Ondan sonra da uluslararası bi-
siklet yarışlarının sahnelendiği bir yer, bir
ilçe, bir yaşam merkezi olarak Büyükçek-
mece’yi dünyaya duyurmaktır. Dünya’ya
duyurmak diyorum çünkü Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile bir-
likte, onun ekibi ile birlikte Büyükşehir’in
projesi olarak Büyükçekmece baraj gölü-
nün Lagün gölünün etrafında 32 kilomet-
relik bisiklet ve her türlü sporun
yapılabileceği bir parkur yapıyoruz. Ama
esas itibariyle bisiklet yarışlarının uluslar-
arası boyutta çok estetik bir alanda yapıl-
masına altlık hazırlıyoruz. 2023
Cumhuriyet’in 100’üncü yılında da güzel
bir uluslararası bisiklet yarışıyla bu par-

kuru taçlandırırız. Ayrıca yine Büyükçek-
mece koyunun etrafında da yine Ekrem
İmamoğlu Başkanı’mızın büyük desteğiyle
Büyükşehir Belediyemiz yeni bir düzen-
leme yapıyor. Dolayısıyla 32 kilometre Bü-
yükçekmece Gölü’nün etrafında, 16
kilometre Büyükçekmece Koyu’nun etra-
fında olmak üzere 48 kilometre bisiklet
sporunu çok keyifle yapılacak bir parkura
sahip olacağız.”

Başkan Akgün’e teşekkür
plaketi verildi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’e bisiklet sporuna katkıların-
dan dolayı Türkiye Bisiklet Federasyonu
Başkanı Erol Küçükbakırcı tarafından te-
şekkür plaketi takdim edildi.  Federasyon İl
Temsilcisi Ali Rıza Emre, Dünya Olimpiyat
Birliği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Olim-
piyat Birliği Başkanı Alper Kasapoğlu, Ali
Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Spor Kulübü

Başkanı Hasan Terzi ve Büyükçekmece Bi-
siklet Kulübü Başkanı Ziya Beşparmak’ın
katılımlarıyla gerçekleşen yarışma sonu-
cunda derece alan sporcuların madalyaları
Belediye Başkanvekili Hakan Çebi, Büyük-
çekmece Belediye Meclis Grup Başkanve-
kili ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi
Ahmet Şahin tarafından takdim edildi.

RESSAM ŞEN’İN İLK KİŞİSEL
SERGİSİ ‘TEPKİ’ SKSM’DE
Küçükçekmece Belediyesi

Sefaköy Kültür ve Sanat Mer-
kezi, Sanatçı Arda Yiğit
Şen’in ‘Tepki’ isimli ilk kişisel
resim sergisine ev sahipliği ya-
pıyor.

İlk sergisini 2019 yılında
Dönüşüm Atölyesi ile gerçek-
leştiren sanatçı Arda Yiğit
Şen şimdiler de ilk kişisel ser-
gisini sanatseverlerle buluştu-
ruyor. Eserlerini dışavurum
teması üzerine kurgulayan sa-
natçı, imza attığı her tablosu-
nun bir duygusunun
yansımasına eşlik ettiğini ifade
ederek, ‘siyah-beyaz eserlerle
düşündürmeyi, sorgulamayı
amaçlarken, renkli eserlerle
de sanatseverlere farklı dün-
yaların kapılarını açmayı he-
deflediğini söyledi.

Sanatçının yağlıboya eser-
lerinden oluşan 40 çalışmasına
ev sahipliği yapan sergi, 24 Ey-
lül’e kadar Sefaköy Kültür ve
Sanat Merkezi’nde ziyaret
edilebilir.

Uluslararası bisiklet
yarışmasında
nefesler kesildi

İBB’DEN TRAFİĞİ RAHATLATACAK UYGULAMA 
İBB iştiraklerinden İSPARK ve Metro İstanbul, şehrin

trafiğini rahatlatacak iş birliğine imza attı. İSPARK’ın metro
ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan “Park Et Devam Et”
otoparklarını kullanan İstanbullular; Metro İstanbul’da iki
ücretsiz metro veya tramvay yolculuğu hakkı kazanacak. 10
Eylül’de başlayacak uygulama yıl sonuna kadar devam ede-
cek.

TRAMVAY VE METRODA 2 SEYAHAT ÜCRETSİZ
Binlerce aracı kent ulaşımından çekerek trafiği rahatlat-

acak proje; İBB iştirakleri İSPARK ve Metro İstanbul’un bir
araya gelmesi ile oluştu. İSPARK’ın, metro ve tramvaya
yakın 16 noktada bulunan Park Et Devam Et (P+R)
otoparklarına araçlarını bırakan sürücüler, Metro İstan-
bul’un metro ve tramvay istasyonlarında ücretsiz iki seyahat
hakkı kazanacak. Yeni uygulama, 10 Eylül’de başlayacak ve
31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

ÖZGÜR SOY: “METRO VE TRAMVAY KULLANMA
ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK İSTİYORUZ”

İstanbul’da daha rahat sürdürülebilir bir yaşam için raylı
sistem kullanımının artırılması gerektiğine dikkat çeken

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, “Özel araç kul-
lanıcılarına da metro ve tramvay kullanma alışkanlığı
kazandırmak istiyoruz” dedi. Soy, şöyle devam etti:

“Fosil enerji ile çalışan ulaşım araçları yerine raylı sis-
temin tercih edilmesi şehrimiz için çok önemli. Bu kap-
samda İSPARK ile yaptığımız iş birliği hem İstanbul trafiğini
rahatlatmak hem de gelecek nesillere havası daha temiz bir

şehir bırakmak için son derece faydalı bir uygulama olacak.”
MURAT ÇAKIR: “100 KİLOMETRELİK KONVOY TRAFİĞE

GİRMEYECEK”
Proje ile toplu taşımayı teşvik edip, şehir içi trafik yoğun-

luğunun azaltılmasını hedeflediklerini belirten İSPARK
Genel Müdürü Murat Çakır, her gün yaklaşık 100 kilome-

trelik araç konvoyunun trafikten çekileceğini kaydetti. Çakır,
yeni uygulamaya dair şu bilgileri paylaştı:

“İSPARK olarak kent genelinde 46 noktada 15 bin 11
araç kapasitesine sahip P+R otoparkları ile günde yaklaşık
10 bin İstanbulluya hizmet veriyoruz. İstanbul’da trafiğe
kayıtlı 4.5 milyon araç bulunuyor. İBB’nin ulaşımda be-
lirlediği stratejiler doğrultusunda araçların değil, bireylerin
hareketliliğini artırmak amacıyla Metro İstanbul ve BEL-
BİM’in katkılarıyla İstanbulluları toplu taşımayı kullanmaya
teşvik edecek bir çalışma başlattık. Uygulama ilk aşamada
16 adet P+R otoparkımızda geçerli olacak.”

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Araçlarını belirlenen yerlerdeki  “Park Et Devam Et”

noktalarına bırakarak yürüme mesafesindeki Metro ve
Tramvay istasyonlarını kullanıp kentin farklı noktalarına
ulaşmak isteyen İstanbullular, otopark girişinde ödeme yap-
tıkları İstabulkart’ı Biletmatik noktalarına okutarak gün
içinde Metro ya da Tramvay ile yaptıkları iki yolculuk be-
delini yükleyebilecekler. Otoparktan çıkarken ödeme yap-
tıklarında ise kullandıkları iki kullanım ücreti e-para olarak
kartlarına iade edilecek.
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Hasarlı binalarının yıkılmasını
davul zurna ile kutladılar
2019 yılında Silivri açıklarında meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremde hasar alan 4’er katlı 3 bina kentsel dönüşüm
kapsamında yıkıldı. Hasarlı binalarda oturan vatandaşlar deprem kâbusundan kurtulmanın sevincini davul zurna ile kutladı

B eklenen Marmara depremi önce-
sinde kentsel dönüşüm çalışma-
larının hız kesmeden sürdüğü ve

bugüne kadar 30’binin üzerinde konutun
yenilendiği Büyükçekmece’de hasarlı 3
yapı daha yıkıldı. 2019 yılında medyada
gelen İstanbul depreminde hasar alan
Atatürk Mahallesi’ndeki 45 yıl önce inşa
edilen 4’er katlı yapılar, Büyükçekmece
Belediyesi ekiplerinin gözetiminde yı-
kıldı. Binalarının yıkılmasını davul zurna
ile kutlayan vatandaşlar, daha güvenli
konutlarda yaşayacak olmanın mutlu-
luğu içindeydi.

“Deprem kapıda”
Teknik ekibi ile birlikte hasarlı yapıla-

rın yıkımına katılan Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
beklenen İstanbul depremi için zamanın
giderek daraldığı uyarısında bulunarak
şunları söyledi: “Büyükçekmece’de kent-
sel dönüşüm hız kesmeden devam edi-
yor. Çünkü deprem geliyor. Biz aklımızı
kullanıp vatandaşımızın burnunun kana-
maması için yıllardan beri durmadan
Büyükçekmece’de çalışıyoruz. 37 bin
500’ü geçti dönüşümünü yapmış olduğu-
muz konut, iş yeri sayısı. Arkamda Bü-
yükçekmece’nin en önemli caddesi
Albatros’a giden Mustafa Kemal Bulvarı
üzerinde 3 blok daha yıkıyoruz. Dolayı-
sıyla bizim bu caddede 3, 5 tane bloğu-
muz kaldı. Denize yakın olduğu için
burayı çok önemsiyoruz.  2 sene içeri-
sinde Büyükçekmece merkezde dep-
remde yıkılacak, can ve mal kaybına
sebep olacak binalar bitmiş olacak”

“Hepimiz vebal altındayız” 
Başkan Akgün, Sözlerine Kumbur-

gaz sahildeki eski si-
telere dikkat çeke-
rek devam etti;
“Esas sorunumuz
Kumburgaz Sahilde
tabut gibi ayakta duran
bloklar. Onların da yıkılıp
yenilenmesi için İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Meclis çalış-
malarına olayı götürüyoruz.
Bugün 13 Eylül Pazartesi
Büyükşehir Meclisi’nin
açılışı. Ben de şimdi
oraya gidiyorum.
Her parti gruplarına
yönlendireceğiz.
Kumburgaz’daki va-
tandaşımızın can ve
mal güvenliğini sağla-
mak bakımından
Kumburgaz, Celaliye,
Kamiloba, Güzelce imar
planlarının bir an önce bitirilip

önümüze konulma-
sını rica edeceğiz.
Aksi taktirde büyük

vebal altındayız hepi-
miz. Çünkü deprem

kapıda. İstanbul’u kor-
kunç bir deprem sarsacak-

tır. Buna hazırlanmak için ilçe
belediyeleri, Büyükşehir Beledi-

yemiz, Çevre Şehircilik Ba-
kanlığımız, devletin

diğer otoriteleri hep
birlikte işbirliği ile
güç birliği ile bu ha-
zırlığı devam ettir-
memiz lazım.’’

“Hem buruk hem
de mutluyuz”

Uzun yıllardır ya-
şadıkları konutlarının

kentsel dönüşüm kapsa-
mında yıkılması ile deprem

kâbusundan kurtulan vatandaşlar ise
duygularını şu sözlerle ifade ettiler:

�Hülya Aydemir: “Kat sakiniyim. 20
yıldır burada oturuyorum. Büyükçek-
mece inci diye düşünüyorum ilçe olarak.
Her şeyden önce yıkıldığına çok sevini-
yorum. En azından evimiz yenilenmiş
olacak. Yerimiz değerlenmiş olacak.
Bunu bize zaten Başkanımız bize özel-
likle bildirmişti. Kentsel dönüşüm Bü-
yükçekmece için çok güzel bir şey. En
azından herkesin can güvenliği olacak.’’

�Ahu Gündoğdu: “15 yıldır Büyük-
çekmece’de ikamet ediyorum. Büyük-
çekmece’de yaşamaktan,
Büyükçekmeceli olmaktan çok memnu-
num, mutluyum. Güzel bir ilçede yaşıyo-
ruz. Kentsel dönüşüm bizler için çok
güzel bir avantaj. Sonuç olarak 45, 46 yıl-
lık binamızı şimdi yeniden yepyeni bir
çehreyle ve depreme karşı, doğal afetlere
karşı daha sağlam bir şekilde oluşturaca-
ğız. Şu anda biraz buruğum. 15 senenin
hatıraları yıkılıp gidiyor şu an. Bir o
kadar da mutluyum. Yeni evimizde, yeni
yuvamızda sağlıklı ve sıhhatli bir yaşam
sürdürmek nasip olsun inşallah. En azın-
dan artık evimiz yeni olacak. Onun için
çok mutluyum. Kentsel dönüşüm ger-
çekten bizler için çok güzel bir şey. Hızla
devam etmesi gerekiyor. Hızla eski yapı-
ların, depreme uygun olamayan yapıla-
rın yenilenmesi gerekiyor. İlçemizin
Belediye Başkanı Hasan Akgün de şu
anda burada. Hasan Bey’e de çok teşek-
kür ediyoruz. Gerçekten ilçemizin kent-
sel dönüşümü için belediyemiz elinden
gelen her şeye tüm yetkilerini kullanarak
yapıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum.
Bizler için çok güzel bir şey. ‘’

ESBİM, 580 
VATANDAŞIN DAHA
İŞ KAPISI OLDU

İlçedeki işsizlik sorununa çözüm
bulmak amacıyla kurulan ve
bugüne kadar binlerce vatandaşın
iş sahibi olmasını sağlayan Es-
enyurt Belediyesi İstihdam Merkezi
(ESBİM), 580 vatandaşı daha istih-
dam etti. ESBİM aracılığıyla iş
sahibi olan Tuğçe Aydemir, aylardır
işsiz olduğunu belirterek “ESBİM
olmasa iş bulamazdım” dedi.

Türkiye’nin kanayan yarası işsi-
zliğe çözüm bulmak amacıyla iş
arayan ve işverenlerle görüşmeler
yapan ESBİM, Esenyurt’ta faaliyet
gösteren sektörün öncü firmaları
için işe alım mülakatlarına devam
ediyor. Koronavirüs önlemleri kap-
samında, ayrı gruplar halinde
yapılan mülakatlarda, vatandaşlar
salona ateşleri ölçülerek ve HES
kodlarına bakılarak alındı. Mülakat-
lara katılan adaylar içerisinden be-
lirlenen şartları taşıyan 580 kişi işe
yerleştirildi.

ESBİM aracılığıyla istihdam
edilen vatandaşlar, ESBİM olmasa iş
bulamayacaklarını söyleyerek,
kendilerine bu imkanı sağlayan Es-
enyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

“ESBİM OLMASA IŞ
BULAMAZDIM”

Uzun süredir işsiz olan Tuğçe
Aydemir, ESBİM sayesinde iş bul-
duğunu söyleyerek, “Tanıdıklar ES-
BİM’i tavsiye ettiler, geldim. 7 aydır
işsizdim, ESBİM sayesinde işe bul-
dum. ESBİM uygulaması için
Belediye Başkanımıza teşekkür ed-
erim. ESBİM olmasa iş bula-
mazdım” dedi. Osman Akbaba ise
“Mülakatlara bir arkadaşımın
tavsiyesiyle geldim. ESBİM
sayesinde iş buldum. Şu an çok
heyecanlıyım. İş arıyordum, benim
için daha iyi oldu. Kemal Deniz
Bozkurt sayesinde buradayız. Ken-
disine çok teşekkür ederim” diye
konuştu.

“ESBİM BİNLERCE İŞSİZE 
İSTİHDAM SAĞLIYOR”

ESBİM’in ilçedeki binlerce işsize
istihdam sağladığını belirten Eyüp
Sümer şöyle konuştu: “Askerden
yeni geldim. Sosyal medya
hesaplarından ESBİM’i gördüm ve
takip etmeye başladım. Başvurumu
yaptım ve bugün olumlu sonuç-
landı. ESBİM gibi bir kurumun ol-
ması büyük başarı bence. Bu kurum
binlerce işsize istihdam sağlıyor.
Belediye Başkanıma ve ESBİM aile-
sine, böyle bir fırsatı bize verdiği
için çok teşekkür ediyorum.”

BAŞKAN MESUT ÜNER’DEN MEKTUP VAR 
ÇATALCA’YA kazandırdığı mega pro-
jelerle adeta altın çağını yaşatan Başkan
Mesut Üner, ilçede sosyal ve kültürel
etkinliklerle büyük moral vermesinin
yanı sıra tevazu sahibi duruşu ve pro-
jelerinin merkezine yarınlarımızın temi-
natı çocuklar ile gençleri
konumlandırmasıyla sadece Çatalca’da
değil, tüm bölge halkının takdirini ve
alkışını alıyor.

TÜM İLKOKUL BİRİNCİ SINIF 
ÖĞRENCİLERİNE KIRTASİYE SETİ 
HAZIRLANDI

Başkan Mesut Üner’in talimatıyla,
harekete geçen Başkan Yardımcısı
Ömer Erçin ve Halkla İlişkiler Birimine
bağlı ekipler, içinde çizgili defter, kareli
defter, resim defteri, okul öncesi pro-
gramına uygun boyama kitabı, dikkat ve
zeka geliştirme kitabı, renkli pastel boya,
ataş seti, kurşun kalem, silgi, kalem traş,
kuru boya kalemi, sulu boya ve Başkan
Mesut Üner yazdığı mektup bulunan
kırtasiye setlerini hazırlayarak okullara
dağıtımını sağladı. 

BAŞKAN MESUT ÜNER’DEN
ÇOCUKLAR VE AİLELERİNE 
ANLAMLI MEKTUP

Başkan Mesut Üner’in çocuklar ve
ailelerine yazdığı mektupla öğrenci,
öğretmen ve velilerin gönlünde taht
kurdu. Başkan Mesut Üner kaleme
aldığı mektupta şu sözlere yer verdi;

‘’Yarınlarımızın Teminatı Çok Kıymetli
Çocuklar ve Değerli Aileleri. Bugün si-
zler için çok özel ve heyecanlı bir gün.
Hayat boyu devam edecek
eğitim ve öğretim
hayatınız bugün
başlıyor. Biliyor
ve inanıyorum
ki heyecanlı
olduğunuz
kadar bir o
kadarda mut-
lusunuz. Türkiye
Cumhuriyetimizin Kuru-
cusu Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK ne kadarda güzel ifade
etmiş; ‘’Türk milletinin elinde tuttuğu

meşale müsbet ilim meşalesidir.” Bugün
eğitim ve öğretim hayatınızın başla-
masıyla devir aldığınız müsbet ilim

meşalesini sonsuza kadar
başarıyla taşıyacağınız-

dan hiç kuşkum yok.
Elinizdeki müsbet
ilim meşalesinin
aydınlattığı eğitim
ve öğretim hay-

atınız boyunca zor-
luklarla

karşılaşacaksınız. Bu
zorlukları kendinize ina-

narak, güvenerek ve en önemlisi
çalışarak aşacağınıza eminim. Hiçbir
zaman unutmayın ki; Çatalca’mızda

yarınlarımızın teminatı çocuklarımız
kültür, sanat, spor, eğitim ve her alanda
asla yalnız yürümeyecekler. Her zaman
yanınızda dün olduk, yarınlarda da
yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu
vesileyle, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim
yılı başlangıcının tüm öğretmen, öğrenci
ve ailelerine hayırlara vesile olmasını
temenni ediyor ve bugün eğitim hayatına
başlayan çok sevdiğim yarınlarımızın
teminatı çocuklarımıza yürekten
başarılar diliyorum.’’

KIRTASİYE SETLERİNİN DAĞITIMI 
SIRASINDA ÇOCUKLARIN SEVİNCİ
GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Başkan Mesut Üner, kırtasiye seti
dağıtım programının ardından yaptığı açık-
lamalarda; ‘'EĞİTİM HAYATINA HOŞ
GELDİNİZ SEVGİLİ ÇOCUKLAR.
ZORLU EĞİTİM HAYATINIZDA
ÇATALCA’MIZDA ASLA YALNIZ
YÜRÜMEYECEKSİNİZ. Bu hafta
Çatalca’mızda eğitim ve öğretim hayatına
ilk kez başlayan yarınlarımızın teminatı
çocuklarımızı, okul hayatlarının ilk haf-
tasındaki tatlı heyecan ve sevinçlerine ortak
olduk. İlçe sınırlarımız içinde ilk kez okula
başlayan çocuklarımızı ziyaret ederek,
günün anısına kırtasiye seti ve mektu-
plarımızı kendilerine teslim ettik.  Çocuk-
lar sizleri çok sevdiğimizi biliyorsunuz.
Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize
başarılar diliyoruz. Yeni eğitim ve öğretim
yılı hayırlı olsun.’’ dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM
TÜYOLARI BİR 
KOD UZAKTA 

Toplum sağlığında farkındalık yaratmak için yola çıkan
Beylikdüzü Belediyesi ve Medicana Sağlık Grubu, “Sağlık
Bu Kodda Saklı” projesini başlattı. Projede, Medicana Sağ-
lık Grubu’nun alanında uzman hekimleriyle çekilen video-
lar, kare kod okutma sistemiyle Beylikdüzü
Belediyesi’nin açık hava reklamlarına ve çe-
şitli promosyon malzemelerine taşındı.
İlk kez Beylikdüzü Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen 8. Barış ve Sevgi
Buluşmaları’nda sunulan kodlarla
vatandaşların doğru bilgiyi ilk
ağızdan alması hedefleniyor.   

Toplum sağlığı konusunda
vatandaşları bilinçlendirmek ve
sağlıkta doğru bilgiyi yayma he-
defiyle başlatılan “Sağlık Bu
Kodda Saklı” projesi, Beylikdüzü
Belediyesi ve Medicana Sağlık Grubu
iş birliğiyle hayata geçirildi. Projede, Me-
dicana Sağlık Grubu’nun alanında uzman
hekimleriyle Yaşam Vadisi’nde çekilen videolar,
kare kod okutma sistemiyle Beylikdüzü Belediyesi’nin açık
hava reklamlarına ve çeşitli promosyon malzemelerine ta-
şındı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Barış
ve Sevgi Buluşmaları’nda ilk kez sunulan kodlarla, sağlıkta
en doğru bilgileri en doğru kanaldan alınmasına imkân yara-
tarak bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amaçlanıyor. Proje;

sigara ve kanserle mücadele, yeni doğan sağlığı, gebelikte
tanı ve tarama testleri, kalp sağlığını korumak için püf nokta-
lar, obezite ile mücadele, kronik hastalıkların tanı ve takibi,
kanserde erken teşhisin önemi, tüp bebek gibi önemli başlık-

ları gündeme alarak vatandaşların ilk ağızdan bilgi
edinmesini sağlıyor. 

Ön tanı ve koruyucu sağlığın ön
plana çıkartılması için projenin öne-

mine değinen Beylikdüzü Beledi-
yesi Sağlık İşleri Müdürü
Mehmet Esmer, “Sadece ilçe-
mizde ikamet eden vatandaş-
larımıza yönelik bir proje
olmayıp, internet erişimi olan
her yerden kare kodun okutul-

masıyla birlikte hastalıklara yö-
nelik özel olarak hazırlanan

videolar izlenebilecek. Projenin il-
çemizde yaşayan tüm vatandaşları-

mıza ulaştırılması için gerçekleştirdiğimiz
etkinliklerde vatandaşlarımıza takdim ettiğimiz

hediyelerimizin üzerine kare kodlar yapıştırarak dağıtımını
yapıyoruz. Mesela, Mobil Sağlık Aracı’nda verdiğimiz ağız
ve diş sağlığı hizmeti sonrasında dezenfektan, ıslak mendil,
diş fırçası ve diş macunundan oluşan kitlerimizde her bir
ürüne, farklı konuyu ele alan kare kodlarımızı yapıştırdık ve
dağıtımını yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

ÖĞRENCİLER YURTLARINA 
YERLEŞMEYE BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerin-
den biri olan öğrenci yurtları hayata
geçti. 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri ara-
sında kız öğrencilerin başvuru yaptığı üç
İBB yurdunda yerleştirme işlemleri ta-
mamlandı. 6 günlük süre içerisinde 4 bin
18 başvuru alan yurtlara, 625 kız öğ-
renci yerleşme hakkı kazandı. Öğrenciler,
İBB yurtlarında 2021 - 2022 eğitim öğ-
retim yılında aylık sadece 600 TL’ye ko-
naklayabilecek.

YERLEŞTİRME PUANLAMAYA GÖRE
YAPILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ruh-
sat alan, biri Beyoğlu Örnektepe, ikisi de
Avcılar'da bulunan yurtlara öğremci seçi-

lirken; şeffaf ve adil bir sistem kullanıldı.
4 bin 18 aday için puanlama oluştu-
ruldu. Devlet üniversitesi öğrencisi
olmak ve özel üniversiteye yüzde 100
burslu yerleşmek aranan şartların ba-
şında yer aldı. 

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA ÖZEL
KONTENJAN

Şehit ve gazi çocukları için yüzde
10’luk kontenjan ayrılan sistemde, afet
bölgelerinden gelmiş olmak da yurtlara
yerleşmek için puana olumlu olarak yan-
sıdı. Yerleşme puanını etkileyen diğer
kriterler arasında; sınava ilk girişte üni-
versiteye yerleşmiş olmak, ailenin top-
lam geliri, anne babanın sağ olup
olmaması, boşanmış veya evli olmaları,

uluslararası yarışmalarda başarı göster-
miş olmak da yer aldı.

HEDEF BİN KİŞİ

İlk etapta Avcılar'da ve Beyoğlu'nda
açılan üç kız öğrenci yurdunda 625 kız
öğrenciye hizmet verilecek. Bu kapasite-
nin, eğitim takviminin ikinci yarısında
Gaziosmanpaşa'da açılması planlanan
erkek yurduyla birlikte 1000 kişiye ulaş-
ması hedefleniyor. İBB yurtlarının seçimi
güvenli ortam ön planda tutularak ya-
pıldı. Ulaşım ağına ve üniversitelere ya-
kınlık mesafeleri dikkate alındı.  Engelli
bireylerin de unutulmadığı İBB yurtla-
rında, bazı odalar öğrencilerin ihtiyacı
olan ekipman ve eşyalarla donatılarak
erişilebilir hale getirildi.
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CEM KARA YAŞAM VADİSİ
ÇATALCA’YA HAYIRLI OLSUN

Makamından çok sahada halkın arasında ve Çatalca’ya kazandırdığı mega projelerin şan-
tiyelerinde bulunan Başkan Mesut Üner, göreve gelir gelmez ilçeye kazandırmaya başla-
dığı projelerin açılışını yapmaya başlamasının tatlı heyecanını ve haklı gururunu yaşıyor

E n son iki hafta önce ilçe ve ülke spo-
runa kazandırdığı İlyas Demi-
roğlu Güreş Salonunun

açılışını yağlı güreşler günü ger-
çekleştiren Başkan Mesut Üner,
şimdide Cem Kara Yaşam Vadisi
açılışını muhteşem bir açılış
programıyla yaptı ve kıymetli
sosyal yaşam alanını Çatalca
halkına teslim etti.

CEM KARA YAŞAM VADİSİ
GECE AYRI GÜNDÜZ AYRI GÖZ
KAMAŞTIRIYOR 

Eskiden atıl durumda bulunan ve
Eşekçi Deresi ismiyle bilinen bölgede ilçe
sakinleri için yepyeni bir yaşam alanı oluştu-
ruldu ve işe ilk önce bölgenin ismini de-
ğiştirilerek başlanıldı. Geçmiş dönem
Belediye Başkanı Rahmetli Cem
Kara Yaşam Vadisi adıyla vatan-
daşlara hizmet edecek olan
alanda; çocuklar için macera
parkı, oyun alanları, çim amfi,
şelale, spor aletleri, aydınlatma,
ağaçlandırma, çiçeklendirme ve
kent mobilyaları yer alıyor.

KARA AİLESİNİN KONUŞMASI
DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Açılışı yapılan yaşam vadisine adı
verilen önceki dönem Belediye Başkanı
Rahmetli Cem Kara’nın oğlu Selçuk ve Eşi Nur-
han Kara’nın konuşması açılışı yapılan alandaki protokol
ve halka oldukça duygusal anlar yaşattı. Kara ailesi yaşam
vadisini Çatalca’ya kazandırılıp, adına Cem Kara’nın adını
verilmesinden dolayı ve ilçede rahmetli Başkan Cem
Kara’nın hayal ettiği Cumhuriyet değerlerinden taviz ver-
meyen, icraatlar yapan ve Çatalca’da kardeşlik duygularını
pekiştirdiği için Başkan Mesut Üner’e samimi sözlerle te-
şekkür ettiler. 

BAŞKAN MESUT ÜNER’İN İKİ YILLIK İCRAAT VİDEOLARI
VE KONUŞMASI HAYRAN BIRAKTI

Açılış programında Başkan Mesut Üner’in, iki yıllık icra-
atları video sunumu ve konuşması ayakta alkışlanırken,
yaptığı birçok icraatların zamanın kısıtlı olmasından do-
layı sunumda olmadığı dikkatlerden kaçmadı.

AÇILIŞ SONRASI MUSTAFA CECELİ KONSERİYLE COŞKU
TAVAN YAPTI

Muhteşem sosyal yaşam alanı açılışı sonrası, sevilen
isim Mustafa Ceceli konseriyle Çatalca’daki açılış coşku-
sunu tavan yaptı. 7’den 77’ye tüm Çatalca halkı son hafta-
lardaki ilçedeki birbirinden değerli etkinlikler ile
açılışlarla keyifli ve neşeli dakikalar yaşadı. Açılış günü ta-

raflı-tarafsız tüm Çatalca halkının Başkan
Mesut Üner’e gösterdiği samimi yakın ilgi

ve alaka gözlerden kaçmadı.
BAŞKAN MESUT ÜNER; CEM

KARA YAŞAM VADİMİZ TÜM ÇA-
TALCA HALKIMIZA HAYIRLI
OLSUN

Cem Kara Yaşam Vadisi açılış
programı sonrası açıklamalarda bulu-
nan Başkan Mesut Üner; ‘’CEM KARA

YAŞAM VADİMİZ TÜM ÇATALCA HAL-
KIMIZA HAYIRLI OLSUN. Muhteşem bir

akşam yaşadık. Önce muhteşem sosyal
alanımızın açılışını sizlerle yaptık, sonra açılış

sevincimiz Mustafa Ceceli konseri coşkusuyla
tavan yaptı. Daha nice açılış ve konserlerde buluşmak

umudu ve dileğiyle kalın sağlıcakla. Sizleri çok
ama çok seviyoruz. Çatalca’mıza olan vefa-

mız ve sevdamızdan güç alarak, rehavete
kapılmadan çalışmalarımıza aralıksız

gece-gündüz demeden devam edece-
ğiz.’’ dedi.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NDEN
GELENEKSEL SÜNNET ŞÖLENİ

Beylikdüzü Belediyesi, özel
sağlık kuruluşları iş birliğiyle 217
çocuk için Yakuplu Kent Orma-
nı’nda Sünnet Şöleni düzenledi.
Bu yıl 6.’sı düzenlenen etkinliğe
katılan çocuklar ve aileleri çeşitli
atölyeler, yarışmalar ve çocuk
oyunları ile doyasıya eğlendi. Şö-
lene katılan Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı
Mehmet Murat
Çalık, “Beylik-
düzü’nde sos-
yal
belediyecili-
ğin gereği
olan her
noktada
ailelerimi-
zin ya-
nında
olmaya
devam ede-
ceğiz.” ifade-
lerini kullandı.

Beylikdüzü
Belediyesi tarafın-
dan bu yıl 6.'sı düzenle-
nen Sünnet Şöleni'ne Yakuplu
Kent Ormanı ev sahipliği yaptı.
Kadın ve Aile Hizmetleri Mü-
dürlüğü tarafından sosyal ince-
leme sonucu belirlenen 217
çocuk, özel sağlık kuruluşlarının
da desteğiyle ücretsiz olarak
sünnet ettirildi. Gün boyu
devam eden etkinlikte, hediyeler
ve çeşitli gösterilerle doyasıya
eğlenen çocuklar, mutlu bir gün
geçirdi. Geleneksel Sünnet Şöle-
ni'ne Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık,
belediye başkan yardımcıları, be-
lediye meclis üyeleri, birim mü-
dürleri, sürece katkı sunan sağlık
kuruluşlarının temsilcileri, ço-

cukların aileleri ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Şölene gelen
her yaştan çocuk birbirinden
renkli birçok yarışma ile unutul-
maz bir gün geçirdi. Ayrıca et-
kinlik alanında çocuklara
ücretsiz olarak pamuk şeker ve
mısır da ikram edildi. Beylik-
düzü Belediyesi’nin hayata ge-

çirdiği Gezici Hizmet
Otobüsleri’nden

Mobil Sağlık Aracı
ile Gezici Kütüp-

hane ise etkinlik
boyunca vatan-
daşlara ücret-
siz olarak
hizmet verdi.

Beylik-
düzü Beledi-
yesi olarak
vatandaşların

yanlarında ol-
duklarını ve ol-

maya da devam
edeceklerini belirten

Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, “Beylikdü-

zülü ailelerimiz ve
çocuklarımızla Sünnet Şöleni-
mizde buluştuk. Tüm çabamız
çocukların sağlıklı, mutlu ve hu-
zurlu bir yaşam sürmeleri için.
Geçen yıl maalesef pandemi ne-
deniyle etkinliğimizi yapama-
mıştık. Pandemi henüz bitmedi
ve her zaman olduğu gibi pan-
demi kurallarına dikkat etmemiz
gerekiyor. Beylikdüzü Belediyesi
olarak ailelerimizin bu mutlu
gününde yanlarında olmaktan
dolayı oldukça mutuyuz.” şek-
linde konuştu. Etkinlik sonunda
Başkan Çalık, sağlık kuruluşları-
nın temsilcilerine çiçek ve plaket
takdiminde bulundu.   

BAŞKAN VOLKAN  YILMAZ: RAYİÇ BEDEL
ARTIŞLARI SADECE SİLİVRİ’DE OLMADI

Silivri Belediye Meclisinin 2021 yılı
Eylül ayı toplantısının 2. birleşiminin 1. otu-
rumunda muhalefet temsilcilerinin günde-
minde Silivri’deki rayiç bedel artışları vardı.
Konuyla ilgili konuşan CHP Grup Başkan-
vekili Melih Yıldız, Silivri’de yapılan rayiç
bedel artışlarının hangi kriterlerle yapıldı-
ğına dair bazı sorular yöneltti. Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz muhalefet
sıralarından yöneltilen sorulara rayiç ra-
kamlar ve örneklerle detaylı bir yanıt verdi.

Silivri’deki rayiç bedel artışlarıyla ilgili
bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Yerel yöne-
timlerinin en önemli gelir kaynaklarının ba-
şında emlak vergileri geliyor. Emlak
vergileri sizin yatırımlarınızı yapabilmeniz
için önemli bir gelir kaynağıdır. Yani sizin
önünüzü görmenizi sağlayan en önemli
sabit gelir emlak vergileridir. Vergi Usul Ka-
nunu uyarınca her dört yılda bir asgari öl-
çüde arsa ve arazilerin metrekare
birim değerleri Takdir Komis-
yonları tarafından tespit
edilmektedir. Bu çer-
çevede, bütün bele-
diyelerde olduğu
gibi Silivri Beledi-
yesi tarafından
da 2021 yılında
bina, arsa ve
araziler için
2022-2023-2024
ve 2025 yılla-
rında uygulana-
cak emlak
vergisine esas değer-
ler için metrekare birim
miktarları Takdir Komis-
yonu eliyle belirlenmiştir. Takdir
Komisyonlarınca 4 yılda bir belirlenen
emlak vergisi değerleri, tespit yılını takip
eden 3 yıl boyunca Yeniden Değerleme
Oranının yarısı kadar artırılarak uygulan-
mak zorundadır. Geriye doğru bakıldı-
ğında, Silivri ilçesi için Emlak Vergisine
ilişkin değer tespitleri 2005, 2009, 2013 ve
2017 yıllarında yapılmıştır. 2022-2025 yılla-
rında uygulanacak değerler için ise 2021
Haziran ayında Takdir Komisyonunca tes-
pitler yapılmıştır. Takdir Komisyonlarının,
arsa ve arazi birim değerlerinin tespitlerinde
dikkate alınan en önemli kriter, yerleşim
alanındaki gayrimenkul fiyatlarında son yıl-
larda meydana gelen artışların dikkate alın-
masıdır. Başka bir kriter ise sokak, cadde ve
mahallelerdeki değişiklik ve gelişmişlik
oranlarının adil ve eşit bir şekilde yansıtıl-
maması nedeniyle birbirine yakın ve benzer
özellikler taşımasına rağmen bina, arsa ve
araziler için farklı emlak vergisi değerlerinin
oluşmasının önüne geçilerek eşit ve adil bir
uygulamanın yapılmasını sağlamaktır. Silivri
Belediyesi sınırları içerisindeki arsa ve arazi
birim değerlerine ilişkin geçmiş dönem-
lerde yapılmış olan tespitler maalesef ilçe-
mizin gelişimindeki kazanımlar dikkate
alınmadan yapılmış, sonraki yıllarda ise aynı
oranlardaki artışların uygulanması ile de
eşitlik ve adalet kavramlarından uzak bir
durum ortaya çıkmıştır. İlçemizde yaşayan

insanların ihtiyaçları da artmakta ve farklı-
lıklar da ortaya çıkmaktadır. Kamu kurum
ve kuruluşları ve yerel yönetim eliyle hayata
geçirilen yatırımlar ve yürütülen hizmetler
ile yaşam kalitesi her geçen gün yükselen ve
çekim merkezi haline gelen Silivri ilçemizde
yaşamakta olan hemşehrilerimizin hayat
standartlarının daha da iyileştirilmesi için
gereken hizmetlerin sürdürülebilmesi, sahip
oldukları bina, arsa ve arazi değerlerindeki
reel artışlar ile doğru orantılı bir şekilde tes-
pit edilecek ve ödenecek emlak vergilerine
bağlıdır. Çok gerilere gitmeksizin son 10 yıl
içerisinde bakıldığında ilçemiz yerleşim
alanları içerisinde yeni imar durumu, has-
tane, okul, yol, otoyol, köprü, kamu binası,
özel site ve bina yapımı gibi arsa değerlerini
olağanüstü yükselten gelişmeler olmuş, bu
da gayrimenkul satış fiyatlarının yükselmesi
şeklinde yansımış olmasına rağmen maale-

sef emlak vergisi değerlerinde aynı oranda
olmamıştır. Aksine eksik, yetersiz

tespit ve takdirler ile oluşmuş
bulunan eşitsizlik ve ada-

letsizlikler daha da art-
mıştır. Bunda
şüphesiz siyasilerin
oy kaygılarına daya-
nan sübjektif de-
ğerlendirmelerinin
payı çok büyüktür.
Bu durumun dü-
zeltilmesi ve bir

yerde eşitliğin sağla-
nabilmesi açısından

Takdir Komisyonunca
yapılan çalışmalarda

sokak, cadde ve mahallerdeki
gayrimenkullerin cari satış fiyatları

tespit edilmiş ve ilke olarak bu rakamların
5’te biri oranında emlak vergisine esas ola-
cak metrekare birim fiyatları tespit edil-
meye çalışılmıştır. Yani gerçek bedelinin
5’te birinin, 6’da birinin rayiç bedeli olarak
vergilendirilmesine karar verilmiştir. Yani
bugün 6.000 TL metrekaresi olan bir arsaya
1.000 TL rayiç bedel belirlenmiştir. İlkesel
olarak bu şekilde belirlenen yeni değerler-
deki artış oranları, var olan değerlerin çok
düşük olduğu yerlerde rakamsal olarak çok
yüksek gibi gözüküyor olmasına rağmen,
cari emlak piyasası dikkate alındığı takdirde
birçok ilçede uygulanan rakamların altında
olduğu da görülecektir.” ifadelerini kul-
landı.

Yapılan rayiç bedel artışlarıyla ilgili po-
pülist tavırlar takınıldığını ifade eden Baş-
kan Yılmaz, “Rayiç bedel artışları sadece
Silivri’de olmadı. Büyükçekmece Belediyesi
de bunu yapmıştır, Şişli Belediyesi de, Mal-
tepe de, Hakkâri Yüksekova Belediyesi de.
Örneğin Büyükçekmece Kamiloba Aydın-
lar ve Akça Caddelerinde 49 TL imiş rayiç
bedel 550 TL yapılmış. Benim de arsamın
bulunduğu bu bölgede yüzde 1.000 artış var.
Bayrampaşa’da 400 TL olan rayiç bedel
5.000 TL olmuş. İstanbul’un 39 ilçesinde bu
artışlar yapılıyor. Bu konuyla ilgili kamuo-
yunda algı yaratma çabalarını doğru bulmu-
yorum.” dedi.
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CHP’Li KADINLAR’DAN 
çocuklar yararına kermes
CHP Büyükçekmece ilçe Kadın kolları çocuklar yararına kermes düzenliyor. Geleneksel olarak her yıl okulların eğitime açıldığı
Eylül ayında düzenlenen “Her şey çocuklarımız için” temalı kermesten elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi çocuklara verilecek

D ün açılan kermes bugün
(15/09/2021) Çarşamba
akşama kadar devam ade-

cek, CHP Büyükçekmece ilçe bi-
nasının önündeki cadde üzerinde
kurulan kermes dezgahlarında giysisin-
den, yiyeceğe, hediyelik eşya ve el
emeği göz nuru ürünler satış için
sergileniyor. 

Tüm halkımızı kermese davet
eden CHP Büyükçekmece ilçe başkanı
Hüseyin Remzi Gökbulak, Kermese
katkısı sunanlara teşekkür ederek,
Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hasan
Akgün’e , Belediye Meclis üyelerimize,
İlçe Yöneticilerimize, Kadın Kolu
Başkanımız Saime Demirci’nin
nezdinde Kadın Kolumuza  ve katkı
sunan tüm arkadaşlarımıza, parti
üyelerimize ve vatandaşlarımıza saygı
ve şükranlarımızı sunuyorum dedi.

Başkan Bozkurt: Gençler bu
ülkenin geleceği, teminatıdır
Esenyurt Belediyesi’nin Üniversite Hazırlık kurslarında eğitim alarak üniversiteye yerleşen öğrencilerle kahvaltı programında bir araya gelen
Başkan Bozkurt, “Başarılarınızı kutluyorum. Benim siyaset yapma nedenim siz gençlersiniz. Sizden daha değerli bir şeyimiz yok çünkü. Gençler
bu ülkenin geleceği, teminatıdır. Gençleri olmayan ve gençlerini doğru yetiştirmeyen bir ülkenin ayakta kalması mümkün değildir” dedi

ESENYURT Belediyesi, Üniversite
Hazırlık kurslarında yıl boyunca eğitim
alarak Türkiye’nin önde gelen üniversi-
telerine yerleşen öğrenciler için kahv-
altı programı düzenledi. Esenyurt
Nikah Sarayı’nda düzenlenen prog-
ramda Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, üniversiteyi ka-
zanan gençlerle bir araya gelerek, on-
lara tavsiyelerde bulundu. Programda
öğrencilerin merak ettiği soruları yanıt-
layan Başkan Bozkurt, “Birbirinizle
lütfen barışık olun, ötekileştirmeyin.
Tercihleriniz sizin arkadaşınızla kavga
etmenize, ayrışmanıza sebep olacak bir
şey değildir. Geriye çalışmak, üretmek,
hakça paylaşmak kalıyor. Eğer çalışır-
sak, üretirsek, hakça paylaşırsak adalet-
sizlik olmayacaktır. Dolayısıyla emek
vereceğiz, güven oluşacak, istikrar olu-
şacak. Bütün bunların sonucunda da
gençler geleceklerini dışarıda aramaya-
caklar. Bir ağabey olarak size söyleyebi-
leceklerim bunlar ama bir Belediye
Başkanı olarak hukuk çerçevesinde
yapmam gereken neyse yapacağım.
Sizden daha değerli bir şeyimiz yok
çünkü. Gençler bu ülkenin geleceği, te-
minatıdır. Gençleri olmayan ve gençle-
rini doğru yetiştirmeyen bir ülkenin
ayakta kalması mümkün değildir. İn-
şallah okuldan mezun olduktan sonra
da elimizden gelen ne varsa destek ola-
cağız” diye konuştu.

“Değerli olan şey çaba 
gösteriyor olmanız”

Gençlerin iyi bölümlere
yerleşmiş olmasından do-
layı mutlu olduğunu
dile getiren Başkan
Bozkurt, “Haftaya
sizinle başlamak
çok güzel. İyi ki
geldiniz. Teşekkür
ediyorum katıldı-
ğınız için. Bir yer-
lere yerleşmiş
olmanızdan dolayı
çok mutlu
oldum. Önemli olan
bir şey için uğraşmak,
çaba sarf etmek. Yerleşmiş ol-
manız ya da yerleşmemiş olmanız sizin
değerli ya da değersiz olduğunuzu belir-
lemez. Birisi çok iyi bir puan almıştır, bi-
risi az puan almıştır. Değerli olan şey
çaba gösteriyor, uğraşıyor olmanız; ah-
laklı olmanız. Ben öyle değerlendiriyo-
rum. Başarılı olmanız kaynakları doğru
kullandığınız anlamına geliyor. Öğrenci-
nin kaynağı zamanıdır, kitabıdır, ailesi-
nin ve çevresinin verdiği olanaklardır.
Bu anlamda ben hepinizi canıgönülden
alkışlıyorum. Yeni bir ufka açılıyorsu-
nuz. Ben inanıyorum ki hepiniz eğer
biraz önce konuştuğumuz çerçevede ha-
reket ederseniz çok mutlu olacaksınız”
şeklinde konuştu.

“Başarılarınızı kutluyorum”
Üniversiteyi kazanan gençleri tebrik

eden Başkan Bozkurt şunları ek-
ledi: “Başarılarınızdan mutlu

olacağız. Geleceğe daha
umutla bakacağız. Ben öğ-

retmenlerime ve Müdür
Bey’e çok teşekkür edi-
yorum. Başarılı bir iş
yapıyorlar. Benim
oğlum da orada kursa
devam etti. Bu, buraya
olan güvenimin de gös-

tergesidir aynı zamanda.
İnşallah daha güzelini be-

raber oluştururuz. Bizim
Öğrenci Destek Ofisi’miz var.

O ofisimiz bizzat ilgilenecek; İnşal-
lah bundan sonraki süreçte de stajları-
nızda, burs olanaklarında da fayda
sağlamaya çalışacağız. Ben elde ettiğiniz
başarılardan çok mutlu oldum. İyi ki varsı-
nız. Sizi seven bir belediye başkanınız oldu-
ğunu unutmayın. Sizi öpüyorum.
Başarılarınızı kutluyorum. Geleceğimiz
umutla, ışıkla, sevgiyle, saygıyla ve güzellik-
lerle dolsun diliyorum.” 

“Çok iyi olanaklarda eğitim aldık”
Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim

Merkezi’nin Üniversite Hazırlık kursunda
eğitim alarak Kocaeli Üniversitesi Okul
Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanan
Merve Deniz, “Esenyurt Belediyesi’ne,
bize böyle bir imkanı sağladığı için çok te-

şekkür ediyorum. Ücretsiz bir şekilde çok
daha iyi olanaklarda eğitim aldık. Öğret-
menlerimiz çok destek oldu. Kaynak ola-
rak çok yardımcı oldular bize, o yüzden
çok çok teşekkür ediyorum. Bütün ola-
nakları Belediyemiz sağladı, bize sadece
çabalamak düştü. Biz de öğretmenlerimi-
zin ve Belediyemizin verdiği olanaklardan
dolayı daha çok çabalamak istedik ve iste-
diğim bölümü kazandım.” 

“Öğretmenlerimiz hep yanımızda
oldu”

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’ni kazanan Yasemin Torun, “Hepimiz
için zor bir dönemdi ama sağ olsun öğret-
menlerimiz hep yanımızda oldu. Onların
da desteğiyle güzel bir sene geçirdik.” Ya-
lova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kaza-
nan Sezin İlbey ise “Esenyurt
Belediyesi’nin Sürekli Eğitim Merke-
zi’ndeki kurslarına gittim. Çok memnun-
dum. Başta Belediye Başkanımız olmak
üzere kurumumuzun müdürüne ve öğret-
menlerime çok teşekkür ediyorum” şek-
linde konuştu.

Esenyurtlu gençler büyük
başarı gösterdi

Kültür İşleri Müdürlüğü Sürekli Eği-
tim Merkezi tarafından verilen hazırlık
kursları üniversiteye girişin anahtarı oldu.
Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarına katı-
lan öğrencilerden 163’ü prestijli üniversite-
lerde iyi bölümler kazandı.

ASFALT ÇALIŞMALARI İLE SİLİVRİ
KÖŞE BUCAK YENİLENİYOR

Silivri Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü ve İBB Yol Bakım ve Altyapı
Koordinasyon Daire Başkanlığı koor-
dinesi ile yürütülen yol yapım çalış-
maları kapsamında, Piri Mehmet
Paşa Mahallesi, Mimarsinan Mahal-
lesi, Yeni Mahalle, Gümüşyaka, Bü-
yükçavuşlu ve Çanta Mahallesinde
bulunan sokak ve caddelerde yol
bakım onarım ve asfaltlama çalışma-
ları devam ediyor. Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, asfaltlama
çalışmalarının yanı sıra ilçe gene-
linde sürdürülen yol yapımı, parke
taşı, prestij yol, dönel kavşak, tretu-
var ve çevre düzenleme faaliyetlerini
inceleyerek bölge esnafı ve vatan-
daşlara çalışmalar hakkında bilgi
verdi.

Silivri genelinde devam eden as-
faltlama ve yenileme çalışmaları
hakkında bilgilendirme yapan Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Si-
livrili hemşehrilerimize ‘Silivri sadece
çarşı meydanından ibaret değildir. Si-
livri’yi bütüncül bir anlayışla yönete-
ceğiz.’ demiştik. Bu doğrultuda ilçe
genelindeki mahallelerimizde yıllar-
dır ihmal edilen, sürekli ertelenen
kronik sorunları çözmeye devam
ediyoruz. Bunların başında da eski,
bakımsız ve asfaltsız yollar, kaldırım-
lar geliyor. İSKİ, İGDAŞ, BEDAŞ, Türk
Telekom ile birlikte koordineli olarak
yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde
birçok cadde ve sokağımızı yeniledik
ve yenilemeye devam ediyoruz. Va-
tandaşlarımızın huzuru ve güvenliği
için 7/24 esasına göre yaptığımız ça-

lışmalara katkılarından dolayı bütün
mesai arkadaşlarımıza ve İBB ekiple-
rine teşekkür ediyorum.” dedi.

PİRİ MEHMET PAŞA MAHALLESİ:
Sanatkârlar Caddesi, Atatürk Caddesi,
Hüseyin Tufan Caddesi, Piri Paşa
Sokak, Cumhuriyet Caddesi asfalt-
lama ve aydınlatma çalışmaları, Ma-
rina Caddesi asfalt ve tretuvar
çalışmaları devam etmektedir.

BÜYÜKÇAVUŞLU MAHALLESİ:
Büyükçavuşlu Caddesinde asfalt ka-
zıma çalışması tamamlandı. Yeni as-
falt dökümü, kaldırım imalatı, bakım
ve onarım çalışmalarına başlanıyor.

ÇANTA MAHALLESİ: Çağdaşkent
Sitesi Mevkii Cebir Sokak ve Kıymet
Caddesi asfaltlama ve kaldırım ima-
latına yönelik çalışmalar devam et-
mektedir.

SELİMPAŞA MAAHALLESİ: İsken-
der Özcan Caddesi asfaltlama çalış-
ması tamamlandı. Halaskar Gazi
Caddesinde kazıma işlemleri tamam-
landı. Asfalt dökümüne başlanacak.

MİMARSİNAN MAHALLESİ: Ali-
paşa Caddesinde tamamlanan asfalt-
lama çalışmalarının ardından yön
işaretleme çalışmalarına başlandı.
Atasoy Caddesi üzerinde yağmur
suyu kanal ve ızgara temizlik ve
tamir işlemleri devam ediyor.

GÜMÜŞYAKA MAHALLESİ: Ça-
nakkale Caddesi kaldırım imalatları
bitti. BEDAŞ tarafından yürütülen ça-
lışmasının ardından asfaltlama yapı-
lacak. Fatih Caddesi ve Piri Reis
Caddesinde asfalt kazıması yapıldı.
Prestij tretuvar ve asfaltlama yapıla-
cak. 

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ
YENİ DÖNEM KAYITLAR BAŞLADI

Bünyesindeki 7 sanat atöl-
yesi ve kadrosundaki usta öğre-
ticileriyle keşfedilmesi gereken
yüzlerce yeteneğe kapılarını
aralayan Küçükçekmece Bele-
diyesi Güzel Sanatlar Akade-
misi’nde, yeni eğitim dönemi
için geri sayım başladı. Usta-
çırak ilişkisine önem vererek
akademik disiplin içerisinde ça-
lışmalarını sürdüren Güzel Sa-
natlar Akademisi'ne yeni
dönem başvuruları, 26 Eylül’e
kadar devam edecek.

Başvurular online 
gerçekleştirilecek

19 Ekim
2021 tarihi
itibariyle
17 farklı
branşta
ders başı
yapacak
olan
Akade-
miye başvu-
rular,
http://www.guzelsa-
natlarakademisi.ist/ adresi üze-
rinden online
gerçekleştirilecek. Çocuk ve ye-
tişkin kategorisi olarak iki
branşta eğitim verecek olan
Akademi’ye kayıt yaptıran öğ-
renciler 04-11 Ekim tarihle-
rinde yetenek sınavında ter
dökecek.

17 farklı branşta
eğitim verilecek

Akademide; Temel Sanat

Eğitimi, Ebru, Resim, Güzel
Sanatlara Hazırlık, Minyatür,
Tezhip, Sanat Tarihi, Desen
Tasarımı, Osmanlı Türkçesi,
İnce Kağıt Oymacılığı (Katı'),
Klasik Cilt, Seramik, Hat,
Sanat ve Enstalasyon Atölyesi,
Kaligrafi, Çini, Kağıt Konser-
vasyonu branşlarında Pazartesi
hariç haftada 6 gün eğitim veri-
lecek.

Sistemli ve disiplinli bir
sanat eğitimi veriliyor

Sanat eğitimlerinin yanı sıra
panel, workshop, sergi ve

söyleşilerle ulusal ve
uluslararası sa-

natçıları ağır-
layan
Akademi,
görsel sa-
natlar
branşla-

rında, ala-
nında önemli

isimlere ve usta
öğreticilere ev sa-

hipliği yapıyor. İçeri-
sinde 7 Sanat Atölyesi,  YouTube
Stüdyosu, Dijital Sanat Atölyesi,
Galeri, Tasarım Atölyesi,  Çocuk
Sanat Atölyesi,  Kütüphane,
Çini Fırını, Teras ve dinlenme
alanı bulunan Güzel Sanatlar
Akademisi’nde sanata gönül
veren Küçükçekmeceli öğrenci-
ler büyük ilgi gösteriyor. Kendine
has müfredatı ile her yıl yüzlerce
yetenekli öğrenciye, sistemli ve
disiplinli bir sanat eğitimi verili-
yor.

 ESENYURT’TA KÜLTÜR VE SANAT
KURSLARININ KAYITLARI BAŞLADI

Esenyurt Belediyesi’nin
hobi ve yeteneğini geliştirmek,
meslek edinmek isteyen vatan-
daşlar için birbirinden farklı
branşlarda hazırladığı kültür ve
sanat kurslarının yeni dönem
kayıtları başladı. Vatandaşlar
kurslara, 26 Eylül tarihine kadar
online olarak kayıt yaptırabile-

cek. Esenyurt Belediyesi Kültür
İşleri Müdürlüğünün düzen-
lediği, MEB onaylı kültür ve
sanat kurslarının yeni dönem
kayıtları başladı. Toplumun her
kesiminden ilgi gören kültür ve
sanat kurslarında branşlar bu yıl
çocukların, gençlerin ve kadın-
ların ilgi alanları doğrultusunda

belirlendi. 55 ayrı branşta kültür
ve sanat eğitimlerinin verileceği
kursların başvuruları, 26 Eylül
tarihine kadar devam edecek.
Meslek edindirme, el sanatları,
hobi, enstrüman, sahne sanat-
ları, kişisel gelişim, dil ve sınava
hazırlık kursları gibi farklı kate-
gorilerde yıl boyunca eğitimin

verileceği kurslara www.ogren-
cikayit.esenyurt.bel.tr adresin-
den online olarak kayıt
yaptırılabilecek. Vatandaşlar
kurslarla ilgili detaylı bilgiye,
belediyenin kültür ve gençlik
merkezleri ile bilgi ve etüt ev-
lerini telefonla arayarak ulaşa-
bilecek.
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İBB Meclisi Eylül ayı toplantı-
sında İBB’yi İSKİ üzerinden eleşti-
ren Başkan Yılmaz, “İSKİ’nin
İstanbul’da vizyon olarak ortaya ko-
yacağı projelerden hiç birini hayata
geçiremeden görev sürenizin dola-
cağını düşünüyorum. Burada kay-
beden İstanbul olacak, kaybeden
çevre olacak, kaybeden doğa ola-
cak.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Meclisi 2021 yılı Eylül ayı top-
lantısının 1. birleşiminde konuşan
MHP Grup Başkanvekili ve Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
İBB’yi İSKİ üzerinden eleştirdi.
İBB yönetiminin İSKİ’nin hafızasını
yok ettiğini vurgulayan Başkan Yıl-
maz, İBB’nin su zammı konusun-
daki aceleci tavrına anlam
veremediğini ifade etti. İSKİ’nin
müsilajla mücadele ve Silivri’deki
altyapı çalışmalarında yetersiz kaldı-
ğını vurgulayan Yılmaz, kurumun
bir an önce kendini toparlaması ve
yatırımları gerçekleştirmek adına
enerji sarf etmesi gerektiğinin altını
çizdi. 

“İSKİ’NİN HAFIZASINI 
YOK ETTİNİZ”

İBB Meclisi Eylül ayı
toplantısında İSKİ’nin
çalışmaları hakkında
açıklamalarda bu-
lunan Başkan
Yılmaz, “Bir
hafta önce İS-
Kİ’nin ola-
ğanüstü
toplantısını
gerçekleştir-
dik. İstan-
bul’daki su
tarifesine zam
yapabilmek için
çok aceleniz vardı.
Ben de o acele işi-
nize engel olmak iste-
mediğim için toplantıda
söz almadım. Öncelikle şunu belirt-
meliyim ki; artık İSKİ’nin misyonu-
nun, vizyonunun yalnızca İstanbul’a
temiz su içirmek ya da atık suları
bertaraf etmek olmadığının anlaşıl-
ması gerekiyor. İSKİ çok devasa,
çok operasyonel ve vizyonel bir
kurum ama siz İSKİ’nin hafızasını
da yok ettiniz. Görev yaptığınız 2,5
senede İstanbul’da ıslah ettiğiniz bir
dere var mı diye bakıyorum, yok. Bi-
tirdiğiniz bir tane ileri biyolojik
arıtma tesisi var mı diye bakıyorum,
yok. İSKİ’nin İstanbul’da vizyon
olarak ortaya koyacağı projelerden
hiç birini hayata geçiremeden görev
sürenizin dolacağını düşünüyorum.
Burada kaybeden İstanbul olacak,
kaybeden çevre olacak, kaybeden
doğa olacak. Yakın zamanda bir
müsilaj sorununu hep beraber yaşa-
dık. Çok merak ediyorum İSKİ yine
hazırda bekleyip Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının müsilaj ile ilgili yap-
ması gerekenleri mi bekleyecek?
Yoksa kendi görev, yetki ve sorum-
luluklarını da bakanlığın yapmasını
mı isteyecek? İSKİ konusunda çar-
pıcı bir örneği de Silivri’den vermek
istiyorum: Bakın Silivri Belediyesi
olarak ilçemizin merkezindeki so-
kaklarda bordür, kaldırım, aydın-
latma ve asfaltlama çalışmaları
yapmak istiyoruz. İSKİ’nin buraya

girip altyapı problemlerini hallet-
mesi gerektiğini söylediğimizde
gelen cevap bütçe yok, para yok, İS-
TON’dan boru alamıyoruz vs. olu-
yor. Yani bir kilometrelik sokakların
altyapı işini dahi yapmakta zorlanı-
yorsunuz. İSKİ’nin bir an önce ken-
dini toparlaması ve bu yatırımların
hepsini yapmak için enerji sarf et-
mesini istiyoruz. Ayrıca Bozkurt’ta
yaşanan sel felaketinden hareketle
İSKİ’ye buradan bir uyarı yapmak
istiyorum: İBB Selimpaşa’da D-100
karayolu üzerine battı-çıktısı olan,
kolları olan bir kavşak yapacak. Bu
vesile ile İBB yönetimine teşekkür
ediyorum lakin 2009 yılında yaşadı-
ğımız sel felaketinde Selimpaşa’da
bu kavşağın inşa edildiği yerin
hemen yakınında bir annenin evladı
elinden kayarak sel sularına kapıl-
mıştı. Bu felaketlerin yaşanmaması
adına orada yaptığınız kavşak çalış-
masının ilk etabı, önceliği D-100 ka-
rayolu üzerindeki menfezi
genişletmek olmalı. İSKİ’nin çok
hızlı bir şekilde Fen İşleri Daire Baş-
kanlığınız ile organize olup oradaki
menfezi genişletmesini talep ediyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

“SAKIN HA BÖYLE 
DEVAM EDER DİYE 

DÜŞÜNMEYİN”
İBB Meclisi

Eylül ayı toplan-
tısında yaptığı
konuşmada
uçkunla mü-
cadele soru-
nuna değinen
Başkan Yıl-
maz, “Bütün
bir yaz döne-

mini özellikle
ormanı, göleti,

deresi ve hayvan-
cılığı olan ilçelerde

uçkunla mücadele ko-
nusunda yaşadığımız sıkın-

tılarla geçirdik. Belediye başkanları
bu dönemde belediyelerine gelen
şikâyet telefonları ve dilekçelerini
incelediğinde birçoğunun uçkunla
mücadele ile ilgili gelen şikâyetler
olduğunu göreceklerdir. Bize gelen
şikâyetlerde vatandaşlarımıza uç-
kunla mücadele konusunda görev,
yetki ve sorumluluğun bize ait ol-
madığını, elimizde araç, gereç, teç-
hizat, personel ve kimyasal
ilacımızın olmadığını söylesek de
meramımızı anlatmakta zorluk çe-
kiyoruz. Vatandaşlarımız haklı ola-
rak bu sorunla Ekrem
İmamoğlu’nun, İBB’nin veya Silivri
Belediyesinin ilgilenip ilgilenmedi-
ğine değil; sivrisineğin, karasineğin
olup olmadığına bakıyor. İBB yöne-
timi olarak önümüzdeki yıl için de
‘Nasıl olsa bu şikâyetler iki ay, üç ay
gelip geçiyor. Biz de bu sistemi
devam ettirelim.’ gibi bir şeyi sakın
ha düşünmeyin. İstanbul’da çok
kıymetli 39 ilçe belediye başkanımız
var. Önümüzdeki yıl da uçkunla
mücadeleyi yapamayacaksanız
gelin bu işi bütçeleriyle beraber ilçe
belediyelerine devredin. Bizler de
hazırlıklarımıza şimdiden başlaya-
lım. Bu sıkıntıyı bir yıl daha ne bele-
diyelerimizin ne de
vatandaşlarımızın yaşamasını iste-
miyoruz.” ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediyesi’nin yetiştirdiği Milli Sporcu
Cansu Öztürk, Makedonya’nın Üsküp şehrinde düzenle-
nen 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası’nda gümüş ma-
dalya kazandı. Milli sporcuyu tebrik eden Başkan
Bozkurt, başarılarının devamını diledi.

Esenyurt Belediyesi’nin yetiştirdiği sporcular başarı
elde etmeye devam ediyor. Belediye bünyesindeki salon-
larda spor eğitimine devam eden 19 yaşındaki Milli
Sporcu Cansu Öztürk, Makedonya'nın Üsküp şehrinde
yapılan 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası’nda 55 kilo ile
büyükler kategorisinde yarıştı. Şampiyonada Kick Light
branşında büyük başarı gösteren sporcu, ikinciliği elde
ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımla ilçeye büyük gurur yaşatan Öztürk’ü
tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, il-
çede yaşanabilecek trafik sıkışıklı-
ğını önlemek için cadde ve
kavşaklarda trafik akışının sağlan-
masına yardımcı oluyor. 2021-
2022 eğitim ve öğretim
döneminde öğrencilerin ve vatan-
daşların güvenliği için bir dizi
önlem alan müdürlük, her yıl ol-
duğu gibi bu yılda ilçede bulunan
okul önlerinde trafik akışının hız-
landırılması için yoğun mesai har-
cıyor. 

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü’ne bağlı zabıta ekip-
leri, ilçede trafiğin yoğun olduğu
noktalarda çalışmalarını sıklaş-
tırdı. Yeni eğitim öğretim yılının
başlamasıyla birlikte öğrencilerin
güvenli bir şekilde karşıdan kar-
şıya geçmesine yardımcı olan
ekipler, okul giriş ve çıkışları ile
birlikte ilçede bulunan önemli
kavşaklarda da vatandaşların gü-
venliğini sağlıyor. Farklı nokta-
larda konumlanarak trafik
akışının sağlanmasına yardımcı
olan ekipler, araç yoğunluğunu
kontrollü olarak düzenleyerek
ulaşımın rahatlamasını sağlıyor.
Trafik akışının aksamaması için
programlı olarak çalışan ekipler,
sabah 08.00 - 09.15 arası ile

akşam 17.00-19.00 saatleri ara-
sında belirlenen noktalarda kont-
rollü trafiği sağlıyor.

İlçede trafik yoğunluğunun
fazla olduğu okulların önlerinde,
öğrencilerin yaya geçitlerinden
güvenli bir şekilde geçmelerini
sağlayan zabıta ekipleri trafik so-
rununu en aza indirmek için
yoğun bir mesai harcıyor. Araç sa-
hiplerinden okul önlerinde trafik
kurallarına daha çok dikkat etme-
lerini ve zabıta ekiplerine yar-
dımcı olmalarını isteyen
Beylikdüzü Belediyesi Zabıta
Müdürü Atila Uysal, “Vatandaş-
larımıza yardımcı olmak amacıyla
trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda
trafik akışına yardımcı oluyoruz.

Özellikle ilkokulların çevresinde
oluşan trafiği azaltarak öğrencile-
rin okula giriş ve çıkışlarında gü-
venliğini sağlıyoruz. Yaptığımız
uygulama en çok anne babaları
rahatlatıyor. Öğrencilerimizin gü-
venli bir şekilde okula ulaşmaları
için çalışmalarımızı aralıksız ola-
rak sürdürüyoruz.” dedi.

ESENYURTLU SPORCUDAN
GÜMÜŞ MADALYA

BAŞKAN VOLKAN  YILMAZ:
YAPAMADIKLARINIZ YÜZÜNDEN

KAYBEDEN İSTANBUL OLACAK

ZABITA EKİPLERİ OKUL ÖNLERİ VE
KAVŞAKLARDA GÖREV BAŞINDA 

ESENYURT’TA CHP’NİN 98. KURULUŞ
YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
CHP Esenyurt İlçe Örgütü, partinin 98. kuruluş yıl
dönümünü Cumhuriyet Meydanı’nda törenle kutladı.
Törene katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, “En geç 2023’te iktidarız” dedi.

C HP’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü
dolayısıyla Esenyurt’ta tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen

törene Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin
Ergin, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk
Günerhan, Cemal Güneysu, Veysel Bal ve Ali
Susuz ile CHP belediye meclis üyeleri, CHP Es-
enyurt ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili
katıldı. Pandemi önlemlerinin sıkı tutulduğu
tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ve
beraberindeki heyet, Atatürk Anıtı’na çelenk
bıraktı.

BAŞKAN BOZKURT, EN GEÇ 
2023’TE İKTİDARIZ

Çelek koyma töreninin ardından CHP İlçe
Başkanlığında konuşma yapan Başkan Bozkurt,
100. yılda iktidar sözü verdi

Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Cumhuriyet
Halk Partisi’nin 98’inci yıl dönümünde sizlerle be-
raber olmak büyük bir onur. Bir şeyi başarmak
önemli ama onun sürdürülebilir olması, devamını
sağlamak, başarmaktan daha değerli, daha zor. 98 yıl
ayakta kalmak, idea sahibi olmak, hâlâ insanların der-
dine derman, çaresizliklerine umut olmak çok kolay
bir şey değil, lafla dizayn edilecek bir şey değil.
Arkadaşlar, en geç 2023’te iktidarız. Cumhuriyet Halk
Partisi dışında ve millet ittifakındaki diğer bileşenler-
imiz dışında bu işi çözecek, o iradeyi ortaya koyacak,
bu ahlâkı ortaya koyacak başka bir parti, bir siyasi
oluşum benim gördüğüm kadarıyla yok. Tekrar
kendimizi güvende hissedeceğiz Esenyurt’ta olduğu
gibi ama sorunların tamamını çözmeyi de bekle-
meyin, bu da doğru bir şey değil ama biz yeniden şunu
inşa edeceğiz: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınır-
larında yaşayan herkese, eşit ve onurlu yurttaş olduk-
larını hissettireceğiz. Öncelikli olması gereken şey bu,

sonrası çalışmak ve üretmektir. Bu ülkedeki herkesin
ama herkesin, bu ülkenin onurlu bir vatandaş olarak
kendini hissetmesi için elimizden geleni yapacağız. Bir
yerde birlik, beraberlik ve barış varsa, bir yerde özgür-
lük varsa özgür fikirler vardır demektir, özgür fikirler
varsa akıl var demektir, aklın olması artı değer var de-
mektir, üretmek demektir, boşa emek ve enerji yok
demektir. Dolayısıyla başarı, refah, mutluluk ve sağlık
var demektir. Bunu yüzde yüz başaracağımıza inanıy-
orum. İktidar olmak demek, Genel Başkanımızın
sıkça söylediği gibi, çocukların yatağa aç gitmemesi
demektir. Birlik, barış, kardeşlik ve huzur içinde renkli
bir yaşam sürmemiz demektir. İktidar olmak demek,
geleceğe umutla bakmamız, çocuklarımızın İs-
panya’da, Almanya’da, Amerika’da geleceğini arama-
ması, bu ülkeye hizmet etmesi demektir. Cumhuriyet
Halk Partisi’nin dördüncü kuşak bir üyesi olarak,
dedem de babam da ben ve çocuklarım da üye;
bugün burada olmaktan büyük bir onur duyuyorum.
Bize bu onuru yaşatan Cumhuriyet Halk Partisi’nin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O’ndan
bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum.”

ERGİN, “BİZE DÜŞEN ONLARIN
DEVRİMLERİNİ, İLKELERİNİ, İNKILAPLARINI 
VE FELSEFELERİNİ KORUMAKTIR”

Bir toplumda büyük devrimlerin yapıl-
masının, ancak kararlılıkla ve devrimci kişi-
liklerle mümkün olduğunu ifade eden CHP
Esenyurt İlçe Başkanı Ergin, “Öyle bir
temeller atılmış ki görüyorsunuz ne kadar
sarsılmaya kalkışılsa da dünyanın dört bir
tarafından, sadece içteki bedbahtlar tarafın-
dan değil, onların dışarıdaki ortakları tarafın-
dan da ne kadar sarsılmaya, çökertilmeye
çalışılsa da başarılamıyor. Bu bahisle,
günümüzde çevremizdeki ülkelerin de uzak
ülkelerin de aslında bir devrime ve devrim-
cilere sahip olamadıkları için neler çektiğini
görüyoruz. Bize düşen; onların devrimlerini,
ilkelerini, inkılaplarını ve felsefelerini koru-
maktır. Kuruluşundan bugüne kadar Ulu Çı-
nar’ımıza emek verenlere saygılarımı ve
hürmetlerimi sunuyorum. 98’inci yıl
dönümümüz bütün ulusumuza kutlu olsun”
dedi.

5 Ağustos tarihinde açık ihale alınan 21 metrelik 100 ve
25 metrelik 60 otobüs, 2022 yılının ilk aylarından itibaren
metrobüs hattında kullanılmaya başlanacak.  İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT
Genel Müdürlüğü’nün Metrobüs hattında görev yapan 670
aracın yaş ortalaması 10’a yükseldi.  5 Ağustos 2021 tari-
hinde düzenlenen ve canlı yayınlanan ihale ile 21 metre
uzunluğunda 100 otobüs için Otokar firmasının teklifi, 25
metrelik 60 otobüs için de Akia firmasının teklifleri uygun
görüldü. 

Alınacak 21 metre uzunluğundaki Otokar otobüsler,
200 yolcu kapasiteli olacak. Mevcutta kullanılan araçlar 18,5
metre ve 185 yolcu taşıyabiliyor. 25 metre uzunluğundaki 60
Akia otobüs de 280 yolcu kapasiteli olacak. Mevcutta kulla-
nılan otobüsler 26 metre ama 225 yolcu kapasiteli. Otobüs-
ler için imza töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT ve
firma yetkililerinin katılacağı törenle 15 Eylül Çarşamba
günü saat 10:00’da İETT Edirnekapı Garajı’nda düzenlene-
cek. Yüzde 15’i peşin, kalanı 72 ay vade ile alınan otobüsle-
rin teslimatları, 2022 yılının ilk aylarından itibaren yapılacak.

İSTANBUL’A 160 YENİ METROBÜS ARACI
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TEŞEKKÜR

Düğün törenimize icabet ederek, aramızda olan ve mutluluğumuzu paylaşarak bizleri onurlandıran;  CHP İstanbul
Milletvekili Sn. Dr. Ali ŞEKER’e, Büyükçekmece Kaymakamımız Sn. Dr. Mehmet ÖZEL’e, 

Büyükçekmece belediye Başkanımız Sn. Dr. Hasan AKGÜN’e, Çatalca belediye Başkanımız Sn. Mesut ÜNER’e, 
Silivri Belediye Başkanımız Sn. Volkan YILMAZ’a, Ak Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı 

Sn. Murat ÇELİK ve yönetimine, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Sn. Hüseyin Remzi GÖKBULAK ve yönetimine, 
Deva Partisi Büyükçekmce İlçe Başkanı Sn. Dr. Ekrem YILMAZ’a, Memleket Partisi Büyükçekmece İlçe Başkanı 

Sn. Kaya KESKİNKILIÇ’a, CHP İBB ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Sn. Mimar Tarık 
ERDOĞAN’a, Geçmiş dönem Ak Parti Büyükçekmece ilçe başkanı, İBB ve Büyükçekme Belediyesi Grup 

Başkanvekili Sn. SMMM. Recep EROL’a, TÜM-FED (Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu) Başkanı; Sn.
Selami AYKUT’a, Büyükçekmce Birleşik Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sn. Rahmi 

YAZICI’ya, Büyükçekmece İlçe Tarım Müdürü Sn. Semih ÇAKAR’a, CHP Büyükçekmece belediye Meclis Üyeleri Sn. Fatih 
ÇINAR’a, Sn. Eren SAVAŞ ve Sn. Murat ERÇAĞ’a, Büyükçekmce Belediyesi Ak Parti Meclis üyesi Sn. Yıldız AKPOLAT’a, 

Siyasi Partilerimizin değerli Başkanları ile yöneticilerine, 
Sivil toplum Kuruluşlarımızın çok değerli başkanları ve yöneticilerine,

Çok değerli sanayici ve işadamlarımıza, Belediye Meclis Üyelerimize, Çok değerli mevkidaşlarım
Muhtarlarımıza, Kamu kurum Bürokratlarımıza, 

Ayrıca mazeretlerinden dolayı törenimize katılamayan ve telefonla arayıp tebriklerini ileterek mutluluğumuzu
paylaşan TBMM Başkanımız Sn. Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP ve İçişleri bakanımız Sn. Süleyman SOYLU ile Ak Parti
Milletvekilimiz Sn. Şamil AYRIM  nezdinde çiçek, çelenk, telgraf, telefon ve mesaj yoluyla mutluluğumuzu paylaşanlar

ile başımın tacı kıymetli  Kamiloba aileme, eş, dost ve akrabalarıma teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.

EMRE SİNİR
İstanbul Büyükçekmece

Kamiloba Mahalle Muhtarı

Genç Muhtar’dan Görkemli Düğün
İstanbul’un genç muhtarları arasında yaralan Büyükçekmece Kamiloba ma-
halle muhtarı Emre Sinir muhteşem bir düğün merasimiyle bekarlığa veda etti

Kamiloba mahalesinin  önde
gelen ailelerinden Kaya ailesinin
kızları Özge Kaya ile hayatını

birleştiren Muhtar Emre Sinir’in düğün
törenine Siyaset, İş, Sanat, Spor, Bürok-
rat, Muhtarlar ve STK temsilcileri ile
çok yoğun ve seçkin davetlinin katılımı
dikkat çekti. 

Arya davet salonunda gerçekleşen
düğünde Çiftin nikahını Büyükçek-
mece belediye
Başkanı Dr. Hasan
Akgün kıyarken
şahitliklerini ise
Çatalca belediye
Başkanı Mesut
Üner, Ak Parti
Büyükçekmece
ilçe başkanı
Murat Çelik,
SMMM. Recep
Erol, Büyükçek-
mece Memleket
Patti ilçe başkanı
Kaya Keskinkılıç
ve CHP
Büyükçekmece
belediye Meclis
üyesi Fatih Çınar yaptılar. 

“Atatürkçü çocuklar bekliyoruz”
Genç çiftin nikahını kıyan

Büyükçekmece belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Gençlere nasihatta bulu-
narak Atatürk’ün yolunda olan
Atatürkçü çocuklar yetiştirin nasi-
hatında bulundu ve Atatürk'ün Nutuk

kitabını hediye etti. Evlilik cüzdanını
ise Çatalca belediye Başkanı Mesut
Üner gelin hanıma verdi ve espirili bir
dille genç muhtar Emre Sinire eşi
Özge’ye itaat etmesi talimatıyla “İtaat
et rahat et” diyerek çifte ömürboyu
mutluluklar dileyerek tebrik etti.

Pandemiye rağmen yoğun bir davetli
topluluğunun katılım gösterdiği düğüne
mazeretlerinden dolayı katılamayan çok

sayıda kişi ise
çelenk ve çiçek
göndererek sa-
lonu adeta çiçek
bahçesine çevire-
rek Çiftin mutlu-
luğuna ortak
oldular.

Pandemi ted-
birleri kap-
samında
gerçekleşen
düğünde Kaya ve
Sinir ailesinin
fertleri misafirle-
riyle yakınen ilgi-
lenerek
katılımcıların

taktirini kazandılar. Düğünde genç çiftle-
rin heyacanı ve mutlulukları gözlerinden
okunurken, davetliler gece boyunca yöre-
sel müzikler eşliğinde eğlenmenin tadını
çıkardılar…

İç SES Gazetesi olarak Genç çiftleri
tebrik eder ömürboyu mutluluklar di-
leriz…
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