
Başkan Mesut Üner: Kaleiçi
Mahallemiz Sinema Çekimleri
İçin Doğal Set Özelliği Taşıyacak
� Çatalca’ya kazandırdığı projelerle ilçenin adeta çehresini
değiştiren ve mesaisini makamından çok sahada halkın ara-
sında tamamlayan ve ilçeye kazandırdığı proje şantiyelerinde
geçiren Başkan Mesut ÜNER’in bu seferki proje şantiyesi du-
rağı Kaleiçi Mahallesi oldu. �Devamı 4’te

İstanbul’un en önemli içme suyu
kaynağı olan Büyükçekmece göl

havzasında düşük yoğunluklu konut
alanında kaçak olarak yapılmak iste-

nen depo mahalle halkı ve çevre
dernekleri tarafından protesto edildi

ONLİNE SİTELER İÇİN YAPILACAK İDDİASI
Büyükçekmece Belediyesi’nce iki
kez mühürlenmesine ve suç duyu-
rusunda bulunulmasına karşın,
ASC Mimarlık Dekorasyon Rek-
lamcılık İnşaat Sanayii ve Ticaret
Limited Şirketi tarafından Karağaç

mahallesi içme suyu havzasında ya-
pılmak istenen 67 bin metrekarelik
lojistik deposunun Türkiye’nin
önde gelen online alışveriş şirketle-
rinden birisi için yapıldığı iddia edi-
liyor. 5’TE
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�� Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm devam ediyor. Diz-
dariye Mahallesi’nde 4’er katlı 3 blok, Fatih Mahallesi’nde ise
4’er katlı 3 blok olmak üzere toplam 41 bağımsız bölümden
oluşan riskli yapılar, kentsel dönüşüm kapsamında belediye
ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Devamı 2’de

ESENYURT BELEDİYESİ’NİN
ASFALT ROBOTU İŞBAŞI YAPTI
� Eski dönemden kalan borç yüküne ve
peş peşe gelen hacizlere rağmen belediye
hizmetlerini aksatmadan sürdüren Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, belediyenin envanterine Asfalt Robotu
ekledi. Esenyurt Belediyesi, ilçenin yollarını,
ilk defa mülkiyetindeki Asfalt Robotu ile ye-
nileyecek. �Devamı 3’te

Başkan Yılmaz
İSKİ’yi eleştirdi
� İBB Meclisi Ekim ayı toplantısında konu-
şan  Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
İBB’ye yönelik eleştirilerine İSKİ üzerinden
devam ederek, köylerde indirimli su kullanı-
mına yönelik MHP Grubu tarafından verilen
önergeyi hatırlattığı konuşmasında, köylüye
gelen zam farkı kaynaklı haksız yüksek su fa-
turalarına karşı çiftçinin ve hayvancının ya-
nında olacaklarını söyledi. �Devamı 7’de

PİRZOLA - TANDIR - KİLO ET

Büyükçekmece’de yeni bir tat,
damaklarınızda kalıcı bir lezzet

Adres: Mimarsinan Merkez
Mah. E-5 Karayolu üzeri No: 68

Büyükçekmece / İstanbul 
Tel: 0 (212) 883 00 12

GSM: 0 (536) 977 62 62

İçme suyu havzasına
kaçak yapılmak 
istenen depo önünde
protesto eylemi

Sıtkı Usta Gerdan Et Restorant

AÇILDI…

Göl havzasında 
kaçak olarak yapılmak

istenen depo 2’inci 
kez mühürlendi!

Büyükçekmece Belediyesi, ASC Mi-
marlık Dekorasyon Reklamcılık İnşaat
Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından Karağaç mahallesi, içme
suyu havzasında yapılmak istenen
konut imarlı alandaki kaçak depo in-
şaatını ikinci kez mühürlerken ilgilileri
hakkında da suç duyurusunda bu-
lunuldu. 

Recep
EROL

Tarık Erdoğan 
CHP İBB ve Büyükçekmece

Belediye Meclis Üyesi

BAŞKAN BOZKURT, İŞ
ARAYAN VATANDAŞLARLA

BİR ARAYA GELDİ
Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Esen-
yurt Belediyesi İstihdam Mer-
kezi (ESBİM)’nde iş arayan
vatandaşlar ile bir araya geldi.
Başkan Bozkurt, “Biz, birbiri-
mizin düşmanı değiliz ama bu

işsizlik bizim düşmanı-
mız. Buna çözüm
bulmamız lazım.
Bunu çözmek için
de katma değerli
üretimler yap-

mak, ürünler
üretmek
lazım. Tek-
rar üretime
dönmemiz
lazım”

dedi. 3’te

YENİ PROJE
YİNE ÇATALCA
Çatalca’da göreve gelir gel-
mez, az zamanda çok ve
büyük projeler kazandıran
Başkan Mesut ÜNER, geçtiği-
miz yaz aylarını ilçeye kazan-
dırdığı projelerin açılışlarıyla
tamamlamasının ardından, bir
büyük projenin daha çalışma-
larına başlandığını müjdeledi. 
Devamı 7’de

Başkan Akgün: İstanbul yıkılırsa her taraf yıkılır

ÇATALCA ALTIN
ÇAĞINI YAŞIYOR
� Göreve geldiği günden bugüne
Çatalca’da kazandırdığı ve kazandır-
maya devam ettiği projelerle ilçeye
adeta altın çağını yaşatan ve çağ atla-
tan Başkan Mesut Üner, Başakköy
Mahallesinde yaptığı çalışmalarla ma-
halle halkına muhteşem bir yaşam
alanı kazandırdı. �Devamı 7’de

İLK DEFA SİNEMA
HEYECANI YAŞADILAR
� Avcılar Belediyesi, 11 Ekim Dünya
Kız Çocukları Günü nedeniyle bir etkinlik
düzenledi. Etkinlik kapsamında Avcılar
Yeşilkent Mahallesi Leyla Bayram İlköğ-
retim Okulu'nda okuyan ve daha önce
çeşitli sebeplerle sinemaya gidememiş kız
çocukları, sinemayla buluştu. Barış
Manço Kültür Merkezin’de kendilerine
ayrılan salonda animasyon filmi izleyen
çocuklara filmden sonra satranç takımı
ve çanta hediye edildi. �Devamı 6’da
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Başkan Akgün: İstanbul
yıkılırsa her taraf yıkılır

Büyükçekmece’de beklenen Marmara depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları
hız kesmeden devam ediyor.Dizdariye Mahallesi’nde 4’er katlı 3 blok, Fatih Ma-

hallesi’nde ise 4’er katlı 3 blok olmak üzere toplam 41 bağımsız bölümden oluşan
riskli yapılar, kentsel dönüşüm kapsamında belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

Y ıkım çalışmalarını yerinde takip eden Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, beklenen İstanbul depremi için

alınması gereken tedbirlerin hızlandırılması çağrı-
sında bulunarak; “İstanbul’da en büyük gerçek
deprem gerçeğidir. İstanbul’un depreme hazırlan-
ması ülke adına büyük önem arz etmektedir. İstan-
bul yıkılırsa her taraf yıkılır” diye konuştu.

“Sonra pişmanlık fayda getirmez’’
Beklenen İstanbul depreminde en fazla zarar

görebilecek ilçeler arasında yer alan Büyükçekme-
ce’de riskli binalar yıkılarak yerlerine depreme da-
yanıklı modern yapılar inşa ediliyor.
Kentsel dönüşüm kapsamında
gerçekleştirilen yıkım işlem-
lerini teknik ekibi ile bir-
likte yerinde inceleyen
Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr.
Hasan Akgün şu şe-
kilde konuştu: ’’İstan-
bul’daki deprem
gerçeğini bilerek Bü-
yükçekmece genelinde
kentsel dönüşüme hız ver-
dik. Kış mevsimi girmeden teh-
like arz eden binaları yıkıp
yenilemeye çalışıyoruz. Mal sahipleri, belediye,
seçmiş oldukları müteahhit üçgeninde bu kentsel
dönüşüm Büyükçekmece’de çok hızlı gidiyor. Şu
ana kadar yaklaşık 28 bin konut yenilendi. Büyük-
çekmece merkezinde 3 bin civarında konut yeni-
lendiği zaman depremde vatandaşımızın burnu
kanamayacaktır. En büyük sorunumuz Kumburgaz
sahilleridir. Kumburgaz sahilinde henüz planlar bit-
mediği için Büyükşehir Meclis’inde beklemekte ol-
duğu için endişemiz burasıdır. Çünkü Silivri
önlerinde veya Zeytinburnu önünde vuku bulacak
depremde en büyük zayiatı sahiller görecektir. En-
dişemiz o dur ki, Kumburgaz sahilinde kumun üze-
rine yıllar önce yapılmış ruhsatsız, yüksek katlı
blokların tamamı çökecek ve çok miktarda insanı-
mızı maalesef kaybedeceğiz. En büyük endişemiz

budur. Bunun da ortadan kalkması için oradaki
kentsel dönüşümün hızlandırılması gerekiyor. Bu
da Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bekleyen imar
planlarının çıkmasına bağlıdır. Büyükşehir Belediye
Meclisi’ni bu anlamda daha hızlı hareket etmeye ve
buradaki vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin
sağlanması için ellerini taşın altına koymaya davet
ediyorum. İstanbul’da en büyük gerçek deprem
gerçeğidir. İstanbul’un depreme hazırlanması ülke
adına çok önem arz etmektedir. İstanbul yıkılırsa
her taraf yıkılır. İstanbul ayakta kalırsa başka yer-
lerde vuku bulacak depremler ve diğer felaketlerde

biz çok hızlı hareket edip ayakta kalabildiği-
mizi bugüne kadar gösterdik. Her-

kes İstanbul depremi ile ilgili
olarak elinden geleni yap-

malı. Bütün belediye
başkanları, Büyükşehir
Belediye Başkanımız
Sayın Ekrem İma-
moğlu, çevre ve şehir-
cilik bakanımız ve

diğer yetkililer İstan-
bul depremiyle yatıp İs-

tanbul depremiyle
kalkmak zorundayız. Sonra

pişmanlık fayda getirmez, kar
etmez.’’

‘’40 senelik binalar bunlar ‘’
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan evlerinde

endişe içinde yaşadıklarını belirten Hülya Sönmez,
daha güvenli bir evde oturacakları için çok mutlu
olduklarini belirterek duygularını şu sözlerle dile
getirdi: “Kentsele girdi memnunuz. İnşallah Allah
utandırmaz. Bir an önce de biter, yerleşir. Biraz
küçük oluyor normalden ama yapacak bir şey yok.
En azından can güvenliği olacak. Annem oturu-
yordu. Ben tedirgindim her an bir şey olacak diye.
40 senelik binalar bunlar. Daha da hızlanması
lazım. Bazı aksaklıklar oluyor. Bazı insanlar para
vermek istemiyor müteahhitlere. Onun için de
problemler oluyor. Bunlara da bir çözüm buluna-
cak elbet. Hayırlısı olsun diyoruz hepimize.’’

ÇOCUKLAR HARÇLIKLARI İLE SOKAK 
HAYVANLARINA MAMA ALDILAR!

Esenyurt Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim
alan minik çocuklar, kumbaralarında biriktirdik-
leri harçlıklarıyla sokak hayvanlarına
mama aldı. Minik çocuklar,
Mama Kumbarası’nı Vete-
riner İşleri Müdürlüğüne
teslim etti. 

Esenyurt Beledi-
yesi, bünyesindeki
kreşlerde Bayrak ile
Atatürk sevgisi
başta olmak üzere
çevreye ve temel in-
sani değerlere yöne-
lik eğitimler vermeye
devam ediyor. Geçtiği-
miz hafta 4 Ekim Hayvan-
ları Koruma Günü’ne kayıtsız
kalmayan Osmangazi Kreşi’ndeki
çocuklar, kumbaralarında biriktirdikleri harç-
lıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldı. Bu dav-
ranışı ile birçok vatandaşa örnek olan minik
çocuklar, aldıkları mamaları sokak hayvanlarının
beslenmesi için Veteriner İşleri Müdürlüğüne
teslim etti. 

Kreşte düzenlenen etkinlikle çocuklardan
mamaları teslim alan Veteriner İşleri Müdürü İb-

rahim Halil Çalış, çocukların örnek
bir davranış sergilediğini ifade

etti. Çalış, “Osmangazi
Kreşi’mizden müdürlü-

ğümüze bir davet
geldi. Sağ olsun bu-
radaki çocuklar,
kendileri çok
küçük ama yürek-
leri kocaman olan
çocuklar, kendi

harçlıklarından
kedi ve köpek ma-

ması almışlar. Mama-
ları bize teslim ettiler. Biz

de bu güzel çocuklarımıza,
Belediye Başkanımızın selamını

ve hediyelerini getirdik. Yanımıza tabi ki
birer can dostumuzu da alarak geldik. Çocukla-
rın can dostlarımızla temas kurmalarını sağladık.
Bu etkinliklerimizin amacı sokakta yaşayan dost-
larınıza yardım edebilmek ve özellikle de çocuk-
larda farkındalık yaratmak” şeklinde konuştu. 

ÇATALCA’DA 
BİTMEK BİLMEYEN
HİZMET AÇILIŞLARI
İlçeye hayal ettiği projeleri gerçekleştiren, yeni pro-

jelerinin yapımına devam eden ve makamından çok
halkın arasında olmasıyla ve proje şantiyelerinde bu-
lunmasıyla gönüllerde taht kuran Başkan Mesut
ÜNER, Kalfa Mahallesindeki tamam-
lanan projelerinin müjdesini
verdi.

İstanbul’un yüz
ölçümü olarak en
büyük ilçesi olan
Çatalca’da yaptığı
projelerini gerçek-
leştirirken ilçe
merkezi odaklı
değil, bütüncül bir
anlayışıyla çalış-
malarına yön veren
Başkan Mesut
ÜNER, ilçe merkezine
yaklaşık 20 km mesafede
bulunan Kalfa Mahallesine
daha önce atıl kullanılmaz alanda,
muhtarlık hizmet binası ve sağlık evi yapımını
tamamlamanın sevincini yaşıyor. 

Kalfa Mahallesine kazandırılan bu önemli projel-
erle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Üner;

‘’ÇATALCA’MIZDA HİZMET
DOKUNUŞLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ. İs-
tanbul’un en büyük yüz ölçümlü ilçesi Çatalca’mızda,
ilçe merkezimize yaklaşık 20 km mesafedeki Kalfa ma-

hallemizde tamamladığımız projelerin
sevincini yaşıyoruz. Kalfa Ma-

hallemizde; Daha önce  DSİ
14. Bölge Müdürlüğü ile ko-

ordineli olarak köprü
yapımı ve dere ıslahı
çalışmaları gerçek-
leştirildik. Atıl kul-
lanılmaz alanda
muhtarlık hizmet bi-
nası ve sağlık evi

yapımını tamamladık.
Mevzu bahis muhtar-

larımız, sağlık çalışan-
larımız ve halkımız olunca,

hizmet yolunda engel tanımıy-
oruz. Kalfa mahallemize Sağlık

Evi ve Muhtarlık Hizmet binamız hayırlı
olsun. Sizler için gece-gündüz demeden, durmaksızın

çalışmaya, üretmeye ve ilçemizin dört bir yanında
hizmet dokunuşlarımıza devam edeceğiz. HAYIRLI
OLSUN.’’ dedi.

BAŞKAN VOLKAN  YILMAZ:
“EĞİTİMİN HER ZAMAN
YANINDA OLACAĞIM”
Türk Eğitim Sen Silivri

Şubesi tarafından düzenlenen
toplantıda konuşan Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, “2.5 yıllık görev süremizi
tamamladık. Önümüzdeki
2,5 yılda Silivri’de eğitime
yönelik problemlerin çok az
konuşulduğu daha çok pro-
jelerin, robotik kodlamaların,
kültürün, sanatın, spor tesis-
lerinin konuşulduğu günlerde
sizlerle beraber olacağımız-
dan hiç şüpheniz olmasın.”
dedi.

Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz Türk Eğitim
Sen Silivri Şubesi tarafından
Olta Restoranda düzenlenen
istişare ve değerlendirme
toplantısına katıldı. İstanbul
9’Nolu Şube Başkanı İbrahim
Ender Aktan, Silivri İlçe
Temsilcisi Burak Atasoy Yıl-
maz sendika üyesi öğretmen-
ler ve aileleri ile
gerçekleştirilen toplantıda
Başkan Yılmaz’a eğitime olan
katkı ve desteklerinden dolayı
teşekkür plaketi verildi.
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KüçükçekmeceBelediyesi’nin
Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Em-
re’yi anmak ve anlamak amacıyla
düzenlediği ‘Hoşgörü Haftası’ et-
kinlikleri kapsamında Cennet
Kültür ve Sanat Merkezi
“Ey Dost” isimli
sergiye ev sa-
hipliği yaptı.
Açılışını,
Küçük-
çekmece
Belediye
Başkanı
Kemal
Çebi ve sa-
natseverlerin
birlikte gerçekleş-
tirdiği sergide, Güzel Sa-
natlar Akademisi’nden 40
sanatçının 40 eseri yer aldı.

Kemal Çebi: Bu özel yılın 
insanlığa barış, birliktelik ve 
dayanışma getirmesini temenni
ediyorum

Sergide eseri bulunan sanatçıları
tebrik eden Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “Anadolu kültüründe
çok önemli bir yere sahip olan Hacı
Bektaş-ı Veli’nin 750., Yunus
Emre’nin 700. vefat yılı dolayısı ile
onları sanatla yad ediyoruz. Gönül-
ler arasında bir kültür köprüsü kur-
mak ve birlik beraberliğimizi
güçlendirmek istedik. İnsan sevgisi
ve hoşgörü kavramlarından yola çı-
karak özel bir hafta hazırladık. Bu
önemli yılın insanlığa barış, birlikte-
lik ve dayanışma getirmesini te-
menni ediyorum.
Küçükçekmece’nin sadece göl,
nüfus, büyüklüğü ile değil sanat, kül-
tür edebiyat eğitimle anılması için
elimizden geleni yapmaya devam
edeceğiz. Emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.

40 sanatçının 40 eseri 30
Ekim’e dek CKSM’de

Kaligrafi, Tezhip, Hat, Min-
yatür, Ebru, Çini, Resim, ve
İnce Kağıt Oymacılığı (Katı’)

başta olmak üzere farklı disip-
linlerden oluşan sanat branşla-
rında  40 eserden oluşan Hacı
Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre
konulu “Ey Dost” isimli sergi

30 Ekim’e dek CKSM’de
gezilebilir.

Sergide;
Ahmet

Koçak, Al-
mina Yıl-
dırım,
Ali Rıza
Özcan,

Alparslan
Babaoğlu,

Burak Çeti-
ner, Büşra Ham-

zaoğlu, Dilek Erdoğan
Aydın, Ece Oğuz, Emin Barın,
Emel Koru, Emine Navruz,
Erhan Olcay, Ersin Yıldızhan,
Gülnihal Gül Mamat, Ülker
Erke, Tolga Girgin, Tevfik Fİ-
kret Uçar, Mehtap Uygungöz,
Bengisu Keleşoğlu, Kadriye
Bayraktar, Konur Koldaş, Nes-
rin İçen, Nazan Ilgaz, Semih
İrteş, Sevgi İrteş, Sinem Kor-
kut, Serdar Kipdemir, Sezgin
Malkoç, Rümeysa Zeynep Kur-
tuluş, Şeyma Balcı, Hakan
Dağlı, Hasan Çolpan, Nusret
Çolpan, İsmail Acar, Uğur Ta-
şatan, Muhammet Fatih Yıldız,
Metin Erkan Kafkas, Mustafa
Parıldar, Zeynep Çetinkaya,
Melek Burak isimli sanatçıların
eserleri yer aldı.

Antakya Medeniyetler Ko-
rosu konser verecek

11 Ekim’de Sefaköy Kültür
ve Sanat Merkezi’nde gerçek-
leştirilen “Bugünün Işığında
Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı
Veli” isimli panelle başlayan
Hoşgörü Haftası etkinlikleri, 16
Ekim Cumartesi günü Sefaköy
Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleştirilecek Antakya Me-
deniyetler Korosu konseriyle
sona erecek. 

40 SANATÇININ  
40 ESERİ “EY DOST” 

SERGİSİ’NDE BULUŞTU
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM)’nde iş arayan vatandaşlar ile
bir araya geldi. Başkan Bozkurt, “Biz, birbirimizin düşmanı değiliz ama bu işsizlik bizim düşmanımız. Buna çözüm bulmamız
lazım. Bunu çözmek için de katma değerli üretimler yapmak, ürünler üretmek lazım. Tekrar üretime dönmemiz lazım” dedi.

i şsizliğe çözüm bulabilmek, iş arayışı
içinde olan vatandaşların istihdamını
sağlamak için çalışmalarını aralıksız

sürdüren ESBİM, iş arayanlarla işverenleri
buluşturmaya devam ediyor. Esenyurt Be-
lediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Nene Hatun Kültür Merkezi’nde bin kişi-
nin işe alınma süreci öncesi mülakata ka-
tılan vatandaşlar ile bir araya geldi. 

BAŞKAN BOZKURT: “UMUTSUZLUĞA
KAPILMAMAK LAZIM”

“Her şeyi yeni baştan inşa etmek
mümkün” diyerek Esenyurtlu gençlerin
yanında olduğunu belirten Başkan Boz-
kurt, “İçinde bulunduğumuz durumda

maalesef birçok
sorun yaşıyo-

ruz, işsizliği
ve başka
başka so-
runları ya-
şıyoruz.
Umutsuz-
luğa kapıl-
mamak
lazım.

Umutsuzluğa kapılmayalım. Beraberce el
ele verdiğimizde, birbirimize destek oldu-
ğumuzda bütün sorunların üstesinden ge-
leceğiz. Bundan emin olun. İşsizlik önemli
bir sorun” dedi. 

“İŞSİZLİK BİZİM DÜŞMANIMIZ”

İş arayan vatandaşlar ile bir araya gelip
sorunlarını dinleyen Başkan Bozkurt şöyle
konuştu: 

“Tabi burada siyaset yapmak istemiyo-
rum. Sizin zaten yeterince derdiniz var. O
derdinizin üzerine birilerini kötülemek is-
temiyorum. Bu doğru bir şey değil ama
bir gerçek var, gerçek şu: Mutlu değiliz
değil mi? Niye değiliz? Kaprisli olduğu-
muz için veya bize sunulanları beğen-
mediğimiz için değil! Aldığına
bakıyorsun. Ödemen gerekene bakı-
yorsun. Olmuyor. Tabi kısa vadede,
orta vadede ve uzun vadede yapma-
mız gerekenler var. Aslında istih-
damla ilgili belediye olarak bizim bir
hukuki sorumluluğumuz yok ama
ben rahatsız oluyorum. Bizim artık
tekrar çalışıp, üretip, kazanıp, böyle
kardeşçe bu ülke içinde yaşamak
için başka şeylerle uğraşmayı bıra-
kıp; birbirimizin kıyafetiyle, inan-
cıyla, kökeniyle ilgili şeyleri

bırakmamız lazım. Bakın bu bizim düş-
manımız. Biz, birbirimizin düşmanı değiliz

ama bu işsizlik bizim düşmanımız. Buna
çözüm bulmamız lazım. Bunu çözmek için
de katma değerli üretimler yapmak, ürün-
ler üretmek lazım. Tekrar üretime dönme-
miz lazım. Al-sat, borçlan, al-sat, borçlan
nereye kadar!”

İŞ ARAYAN BİR VATANDAŞ: “BUNA-
LIMA GİRDİM, PSİKOLOJİM BOZULDU” 

ESBİM aracılığıyla işe yerleşmek için
mülakata katılan bir vatandaş, yaşanan
ekonomik sorunlar ve geçim sıkıntısından
dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını ifade
etti.

“Bu nasıl olacak? Bu asgari ücret yetmi-
yor yetmeyecek de! Hep vatandaşın mille-
tin tepesindeler ve hep, ‘Bizim cebimize’
diyorlar. Artık bu millet nasıl yapacak? Ki-
ralar almış başını gidiyor. Ben 1+1 dairede
oturuyorum. Kredi borçlarım var. İki tane
çocuğum var. Yetiremiyorum. Bunalıma
girdim, psikolojim bozuldu. Ben buraya gi-
receğim, 2 bin 800 lira, hadi 3 bin lira ala-
cağım. Krediyi mi ödeyeceğim, mutfak
masrafına mı yetireceğim? Çocuk okula gi-
diyor. Çoğu şeyi alamıyorum. Zoruma gidi-
yor baba olarak. Buna artık bir şeyler
yapmamız lazım.”

BAŞKAN BOZKURT, İŞ ARAYAN
VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

ÇATALCA’DA ATA’MIZA MUHTEŞEM SAYGI
Çatalca’ya kazandırdığı projelerle ve

devam eden projeleriyle ilçeye adeta tar-
ihi günler yaşatan Başkan Mesut
ÜNER, projelerinin merkezine yarın-
ların teminatı çocuklar ile gençleri kon-
umlandırmasıyla ve Türkiye
Cumhuriyeti’mizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK’e olan
samimi gönül bağını, sevgisini ve
saygısını her fırsatta ifade etmesiyle
gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.

İlçede proje açılışları ile beraber yeni
projelerin temelini atmaya aralıksız
devam eden Başkan Mesut ÜNER,
geçtiğimiz gün depreme karşı dayanıksız
riskli raporu olan Belediye İş Hanının
yıkımını gerçekleştirmişti. Yıkılan
Belediye İş Hanının yerine, Modern
Belediye Ticaret Merkezi yapılacak. İşte
bu yıkım sırasında duvara yapıştırılmış
bir ATATÜRK fotoğrafı fark edildi.

Yıkım hemen durduruldu ve duvardan
ATATÜRK fotoğrafı alındı. Teslim alı-
nan ATATÜRK fotoğrafı
Çatalca Belediyesi İmar
ve Şehircilik
Müdürü Melis
EBEVİ tarafın-
dan çerçeve
yaptırılarak
Başkan Mesut
ÜNER’e tes-
lim edildi.
Başkan Mesut
ÜNER,
ATATÜRK fo-
toğrafını teslim aldığı
sırada Modern Belediye Ticaret
Merkezi yapımı bittiğinde fotoğrafın
ticaret merkezinin en güzel yerinde
yeniden var olacağını müjdeledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan

Başkan Mesut ÜNER; ‘’ATA’MIZA
OLAN SEVGİMİZ SONSUZDUR.

Depreme karşı dayanıksız
ve riskli raporu olan

Belediye İş
Hanımızın dün

yıkımını
başlamıştık.
Yıkım
yapılan
alanda

ilçemize
‘’Modern

Ticaret
Merkezi’’

kazandıracağız. İşte bu
yıkım sırasında ekip

arkadaşlarım duvarda bir ATATÜRK
fotoğrafı fark etti ve hemen yıkımı dur-
durdu. Ata’mızın fotoğrafı duvardan
alındıktan sonra yıkım işlemi devam etti.

Bugünde duvardaki Ata’mızın fo-
toğrafını İmar ve Şehircilik Müdürümüz
Melis EBEVİ çerçeve yaparak tarafıma
emanet etti. Emanet diyorum çünkü
yapımına başladığımız Modern Ticaret
Merkezi Projemiz bittiğinde Ata’mızın
fotoğrafı Modern Ticaret Merkezimizin
en güzel yerinde var olacak ve Ata’mıza
olan bağımızın nişanesi olacak. HER
ZAMAN SÖYLÜYORUM TEKRAR
HATIRLATMAK İSTİYORUM.
TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZİN
KURUCUSU GAZİ MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK’E OLAN
SEVGİMİZDE SAYGIMIZDA SON-
SUZDUR VE AYNI ZAMANDA
HEMŞERİSİ OLMAKTANDA
GURUR DUYDUĞUM ATA’MIZA
OLAN BAĞIMIZI, SEVGİMİZİ VE
SAYGIMIZI HİÇ KİMSE SORGU-
LAYAMAZ.’’dedi.

ESENYURT BELEDİYESİ’NİN ASFALT ROBOTU İŞBAŞI YAPTI
Eski dönemden kalan borç yüküne ve peş

peşe gelen hacizlere rağmen belediye hizmet-
lerini aksatmadan sürdüren Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
belediyenin envanterine Asfalt Robotu ek-
ledi. Esenyurt Belediyesi, ilçenin yollarını, ilk
defa mülkiyetindeki Asfalt Robotu ile yenile-
yecek.

Esenyurt Belediyesi, ilçenin yollarını artık
kendisine ait Asfalt Robotu ile yenileyecek.
Bir milyonun üzerine çıkan nüfusu ile Türki-
ye’nin en kalabalık ilçesi konumunda olan
Esenyurt için bir ilk olan Asfalt Robotu, iş-
başı yaparak kentin yollarında çalışmaya baş-
ladı.

“Esenyurt Belediyesi'nin bugüne kadar as-
falt robotu yoktu” diyen Fen İşleri Müdürü
Mustafa Yolcu, Başkan Bozkurt’a teşekkür
ederek, “Artık bundan sonra asfaltımızı,
kendi asfalt robotumuzla, kendi personeli-
mizle sereceğiz. Aracımız on iki ton asfalt al-
maktadır. Üzerinde 2.6 tonluk bir silindir

gezdirmektedir. Aynı zamanda hidrolik kırı-
cısı ve kompaktörü de mevcuttur” şeklinde
konuştu. 
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Başkan ÜNER: Kaleiçi Mahallemiz Sinema
Çekimleri İçin Doğal Set Özelliği Taşıyacak
Çatalca’ya kazandırdığı projelerle ilçenin adeta çehresini değiştiren ve mesaisini ma-
kamından çok sahada halkın arasında tamamlayan ve ilçeye kazandırdığı proje şanti-
yelerinde geçiren Başkan Mesut ÜNER’in bu seferki proje şantiyesi durağı Kaleiçi Mahallesi oldu.

Tarihi atmosferiyle dikkat çeken
Kaleiçi Mahallesinin cazibe merkezi ol-
ması için çok detaylı çalışmalar başla-
tan Başkan Mesut ÜNER, Başkan
Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle bir-
likte yerinde denetimlerde bulundu.
Yerinde denetimler sonrasında her ma-
halle ziyaretinde olduğu gibi Kaleiçi
Mahallesinde de mahalle halkının Baş-
kan Mesut ÜNER’e gösterdiği samimi
ilgi ve alaka gözlerden kaçmadı.

Kaleiçi Mahallesi proje şantiye
alanı denetimleri sonrası açıklamalarda
bulunan Başkan Mesut ÜNER; ‘’ÇA-
TALCA’MIZDA HİZMET DOKU-
NUŞLARIMIZA DEVAM
EDİYORUZ. Tarihi Kaleiçi Mahalle-
mize uygun yaptığımız yol, kaldırım ve
restore çalışmalarımızı yerinde denetle-
yerek ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar
diledik. Tarihi Kaleiçi Mahallemizdeki
çalışmalarımız bittiğinde sadece Çatal-
ca’mızın değil tüm İstanbul ve Tür-
kiye’mizin cazibe merkezi olacak.
Tarihi ve mistik havasıyla Kaleiçi ma-
hallemiz, tüm dizi ve sinema çekimleri
için doğal bir set özelliği taşıyacak. Her
mahalle ziyaretimizde olduğu gibi Ka-
leiçi mahallemiz ziyaretimizde bizlere
güç veren samimi ilgi ve alakanız için
yürekten teşekkür ederiz. Zire bu sa-
mimi ilgi ve alakanız ilçemize hizmet
yolunda bizlere güç veriyor. HAYIRLI
OLSUN’’ dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ 2022 YILI
PERFORMANS PLANI 
VE BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Küçükçekmece Belediyesi 7.
Dönem 2021 yılı Ekim ayı meclis
toplantısı 2. birleşimi Meclis Başkan-
vekili Gökhan Gümüşdağ başkan-
lığında gerçekleştirildi. Toplantıda
meclis üyeleri 2022 Yılı Performans
Programı ve Mali Yılı Bütçesini
görüşerek, oy çokluğuyla kabul etti.

Kemal Çebi: 2022 Yılı Performans
Programını Küçükçekmecelilerin
eleştiri ve taleplerini dikkate alarak
hazırladık

Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “2022 Yılı Performans
Programı’nın hazırlık aşamasında
Küçükçekme-
celilerin çalış-
malarımıza
yönelik eleştiri
ve taleplerini
dikkate alarak,
hesap verilebilir
bir anlayış ve
sorumluluk bil-
inciyle hareket
ettik. Göreve
geldiğimiz gün-
den bu yana
Küçükçekme-
celilerin önce-
likli ihtiyaçlarını
COVİD-19
Eylem planımızla şekillendirip kim-
seyi mağdur etmemek için çalıştık.
Planlarımızı hazırlarken, geçmiş yıl-
larda yapılan hizmetlere katma
değer sağlamak, yapılmamış olanları
ağımıza eklemek ve insana duyarlı
bir kent oluşturmak hedefiyle
hareket ettik. Belediye hizmet-
lerinden her bireyin eşit olarak fay-
dalanmasını sağlayarak adil bir kent
olmanın yanı sıra  çevreci, engelsiz,
sosyal yardımlarda hiç kimseyi mağ-
dur etmeyen bir belediyecilik an-
layışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
2022 yılı performans programı ve
bütçemizin Küçükçekmece için
hayırlı olmasını diliyorum” diye
konuştu.

Oy çokluğuyla kabul edildi

Toplantıda, siyasi partilerin grup
sözcüleri performans programı ve
bütçe ile ilgili görüşlerini bildirdi. 11
gündem maddesinin görüşüldüğü
toplantıda, Küçükçekmece Belediyesi
2022 yılı mali yılı bütçesi oy çok-
luğuyla kabul edildi. 

İlçe genelinde yol yenileme çalış-
malarına devam eden Esenyurt
Belediyesi, Osmangazi ve Battalgazi
Mahallesi’nde bulunan Ahmet Haşim
Caddesi’nde asfalt serimi gerçek-
leştirdi.

İlçe genelindeki cadde ve sokak-
ların bakım ve onarım çalışmalarını
aralıksız sürdüren Esenyurt
Belediyesi, yolları yenilemeye devam
ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapı
çalışması tamamlanan Battalgazi ve

Osmangazi Mahallesi’ndeki Ahmet
Haşim Caddesi’ni yeni asfalt ile
kapladı. Ahmet Haşim Caddesi’nde
asfalt çalışmasının yapılmasından
memnun olduğunu ifade eden Os-
mangazi Mahalle Muhtarı Mustafa
Aslan ile Battalgazi Mahalle Muhtarı
Nametullah Arslan, Esenyurt
Belediyesi’ne teşekkür etti. Ekipler,
Esenyurt’un yollarını yenilemek için
çalışmalarına ara vermeden devam
ediyor.

Ekim 2021 Çatalca
Belediyesi Meclis

Toplantısı 2.Birleşimi
Gerçekleştirildi

Çatalca Belediye Meclisi
Ekim Ayı 2021 Yılı Toplantısı-
nın 2. Birleşimi 08.10.2021
Cuma günü saat 11.00’de Baş-
kan Mesut Üner Başkanlığında
Belediye Meclis Salonunda ger-
çekleşti.

Ekim ayı 2021 yılı Meclis
Toplantısının Çatalca’ya hayırlı
olmasını temenni eden Başkan
Mesut Üner’in ardından, Meclis
toplantısının gündem maddele-
rinin görüşülmesiyle devam etti.  

GÜNDEM:
•24.11.2020 tarih onaylı Ka-

bakça Mahallesi 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı itirazları
ile ilgili imar komisyon raporu-
nun görüşülmesi.

•2022 Yılı Hazırlık Bütçesi
ve İzleyen 2 yıl Bütçe Tahmin-
leri ile 2022 Yılı Performans

Programı ile ilgili plan ve bütçe
komisyon raporunun görüşül-
mesi.

Gündem maddelerinin ta-
mamı oy birliğiyle meclisten
geçti. 

Gündem maddelerinin görü-

şülmesinin ardından, 1 Kasım
2021 Pazartesi saat 11.00’de
toplanmak üzere, Ekim 2021
Çatalca Belediye Meclis Top-
lantısının 2. Birleşimi Başkan
Mesut Üner tarafından sonlan-
dırıldı.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
CRAFT İSTANBUL FUARI’NDAYDI

2019 tarihinde ilki düzenlenen
‘Craft İstanbul El Sanatları Fuarı’nın
2.si 6-10 Ekim tarihleri arasında Yeni-
kapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri
ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini
ağırladı. Beylikdüzü Belediyesi’nin de
'Sedefhane' sanat atölyesi standıyla
katıldığı fuar alanını eşi Zehra Çalık ile
birlikte ziyaret eden Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
tüm standları gezerek görevlilerden
sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.
130 katılımcı, 400'ün üzerinde el sa-
natları sanatçısı ve 10'un üzerinde ül-
kenin katıldığı fuarda ayrıca
Endonezya da kardeş ülke olarak yer
aldı.

Fuarcılık anlamında İstanbul’da
çok başarılı işlerin yapıldığını belir-
ten Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Büyükşehir
Belediyesi’nin bu vizyonla bu alanı
kullanması çok önemli. Öncelikle
emeği geçen bütün arkadaşlara te-
şekkür ediyoruz. Burada çok özel
bir el emeği fuarını gezdik. Muhte-
şem bir fuar organizasyonu olmuş.
Biz de Beylikdüzü Belediyesi olarak
‘Sedefhane’ ile katkı vermeye gay-
ret ettik. Burada farklı alanlarda
birçok stand mevcut. Birçok yöre-

nin birçok kadın dayanışma koope-
ratiflerinin bulunduğu bir alan ve
bir taraftan kadın emeğinin de çok
net bir şekilde görüldüğü fuarı
alanı. Kadının temas ettiği her alan
değişiyor. Dolayısıyla çok güzel bir
fuar alanı oluşturulmuş.” ifadelerini
kullandı.

Fuar alanında ziyaretçileri ağırla-
yan Sedefhane’nin kurucusu sedefkar
Erdoğan Baydar standa gösterilen ilgi-
den oldukça memnun olduklarını be-
lirterek, “Şu anda Beylikdüzü
Belediyesi adına sedefkar sanatçısı
olarak faaliyet gösterdiğimizden do-
layı belediyemizin çatısı altında fuara
katıldık. Sedefçilik sanatını biz her

daim bütün ziyaretçilerimize anlatıyo-
ruz ve sanatımızı hem bildirmek hem
de sevdirmek anlamında çalışmaya
gayret gösteriyoruz. Fuara gelen ziya-
retçilere de her türlü bilgilendirmeyi
yapıyoruz. Genel manada bir sanat
fuarında olmak her sanatçı için önem-
lidir. Bizi yalnız bırakmayan başkanla-
rımıza ve tüm ekip arkadaşlarımıza
gönülden teşekkür ediyoruz. Her sa-
natçı burada olmak ister, çünkü icra
ettiği sanatı en iyi şekilde anlatabile-
cek olan sanatçının kendisidir. Bugüne
kadar, her an icra etmekten keyif aldı-
ğım ve heyecan duyduğum sanatı yıl-
larca profesyonel iş yaşamı ile eş
zamanlı olarak sürdürdüm.” dedi.

ESENYURT’TA ASFALT ÇALIŞMALARI 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
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İçme suyu havzasına kaçak yapılmak
istenen depo önünde protesto eylemi
İstanbul’un en önemli içme suyu kaynağı olan Büyükçekmece göl havzasında düşük yoğunluklu konut
alanında kaçak olarak yapılmak istenen depo mahalle halkı ve çevre dernekleri tarafından protesto edildi

Büyükçekmece Belediyesi’nce iki
kez mühürlenmesine ve suç
duyurusunda bulunulmasına

karşın, ASC Mimarlık Dekoras-
yon Reklamcılık İnşaat Sanayii
ve Ticaret Limited Şirketi tara-
fından Karağaç mahallesi içme
suyu havzasında yapılmak iste-
nen 67 bin metrekarelik lojistik
deposunun Türkiye’nin önde gelen
online alışveriş şirketlerinden birisi
için yapıldığı iddia ediliyor.

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
ruhsat aldık” iddiası

ASC Mimarlık Dekorasyon
Reklamcılık İnşaat Sanayii ve Ti-
caret Limited Şirketi tarafından
Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç
mahallesi, Eskice mevkii 113
Ada 1 Parsel üzerinde resmi
izinler alınmadan konut imarlı
alanda yapılmak istenen devasa in-
şaat için Büyükçekmece Savcılığı’na
suç duyurusunda bulunuldu. Büyük-
çekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Mü-
dürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekip-
leri kaçak inşaat girişimine geçit
vermemek için 24 saat esasıyla
bölgede nöbet tutmaya başladı.
Göl koruma havzasında yapıl-
mak istenen kaçak yapıya çevre
dernekleri ve pek çok sivil top-
lum örgütü de tepkili. ASC Mi-
marlık Dekorasyon Reklamcılık
İnşaat Sanayii ve Ticaret Limited
Şirketi yetkililerinin “Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı’ndan ruhsatımızı aldık” şeklin-
deki açıklaması ise şaşkınlık yaratıyor.

Suç duyurusu bile durduramadı!
Büyükçekmece Gölü su toplama havzası orta

koruma bölgesinde, ilçe belediyesinden yasal izin-
ler alınmadan yapılmak istenen lojistik depo inşaatı
önceki gün İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri
tarafından ikinci kez mühürlendi. Büyükçekmece

Belediyesi’nin Cumhuriyet Savcılığı’na
yaptığı suç duyurusuna rağmen inşaat

faaliyetlerini durdurmayan ASC Mi-
marlık Dekorasyon Reklamcılık
İnşaat Sanayii ve Ticaret Limited
Şirketi, mahalle halkı ve çevre
dernekleri tarafından protesto
edildi. Şantiye alanına gelen on-

larca vatandaş “Büyükçekmece’de
çevre bizi emanettir, geleceğe miras-

tır”,  “Doğa katliamına dur de”,
“Rantı değil yeşili savunuyoruz” gibi pan-

kartlar açarak kaçak depo yapılmasını protesto
etti.

“Çok büyük bir katliam bu”
Protesto eylemi sonrası bir açık-

lama yapan Karaağaç Mahalle
Muhtarı Nejat Doğan, yapılmak
istenen lojistik deposunun yerle-
şim alanlarının yakınında olması

nedeniyle bölge trafiğini de olum-
suz etkileyeceğini belirterek tepki-

sini şu sözlerle dile getirdi: “Göl
havzasına yakın bir yer koruma havzası.

Yakın koruma olarak geçen bir yer. Şu an bu-
rada imar uygulaması daha bu bölgede

geçmiş değil. Bildiğim kadarıyla bura-
sını ilk yapan kişi, çiftlik olarak yapan

kişi bir imar izni almıştı. Şu an ne
durumdadır bilemiyorum.”

�Erol Biçer: “Karaağaç köy
halkındanız. Bu ikinci bir katliam
köyümüzde. Bir tane yapıldı. Kö-

yümüzün giriş çıkışlarımız tama-
men kısıtlandı. Akşamüstü

çocuklarımız okuldan dönemiyor. Tır-
lar yolları kapadı. Bir aynısı bakınız 400

metre arkamız Büyükçekmece gölü. Bu göl
tamamıyla İstanbul’un. Bunun dibine büyük bir tır
deposu yapılması mümkün mü? Nasıl yapıyorlar
bilmiyorum. Gerekli devletin büyükleri duysun
bunu, görsün. Biz de buradayız. Bunun yapılma-
ması için elimizden geleni göstereceğiz köy halkı
olarak. Bundan sonrası nasıl olur bilmiyorum. Çok
büyük bir katliam bu.’’ 

�Eyüp Dal: “Büyükçekmece’de ikamet ediyo-

rum. Buraya da Roman kökenli biri olarak geldim.
Karaağaç’ta yaşayan Roman vatandaşlarımızın
hakkını savunmaya buraya tüm Romanlarla bir-
likte geldik. Burada bir doğa katliamı oluyor. Doğa
katliamına dur demenin zamanı geldi. Biz yeşili sa-
vunuyoruz. Yeşilin aynındayız. Herkesin yeşille iç
içe olmasını istiyoruz. Büyükçekmece Belediye’mi-
zin bu rant alanını ikinci kere mühürlemesine rağ-
men hala inatla bir direnişle doğayı katliam etmeye
çalışıyorlar. Biz buna dur diyeceğiz. İzin vermeye-
ceğiz. Bu işlerin karşısında duracağız. Yeşili savu-
nacağız.  Aynı zamanda burası içme suyu havzası.
İstanbul’un çok değerli miktardaki suyu bu havza-
dan karşılanıyor. Buraya bu rant sağlandığı zaman,
inşaat yapıldığı zaman İstanbul’un içme suyu tehli-
keye girecek. Aslında bu sadece Büyükçekme-
ce’nin kaderi değil tüm İstanbul’un kaderiyle
oynanmaya çalışılıyor. Bunun karşısında dur diye-
ceğiz.’’

“İçme suyu havzasında kaçak yapılara 
asla izin verilmeyecek”

Büyükçekmece Belediyesi’nden yapılan açıkla-
mada, İstanbul’un en önemli içme suyu kaynakla-
rından olan Büyükçekmece Göl havzasının
geçmişte olduğu gibi gelecekte de korunacağının
altı çizilerek şöyle denildi; “Son yıllarda yaşanan
küresel iklim değişiklikleri ve doğal afetler çevrenin
önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu an-
lamda mutlak korunması gereken Büyükçekmece
Gölü ve çevresine kaçak inşaat yapılması söz ko-
nusu dahi olamaz. Hiçbir kurum, hiçbir makam göl
koruma havzası içinde, gölün hemen yakınında ki-
şilerin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda onbin-
lerce metrekarelik alana yapılacak lojistik deposu
inşaatına izin veremez. 40 yıldan bu yana Büyük-
çekmece Gölü havzasında hiç kimsenin yapmadı-
ğını yapmaya kalkanların Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın da adını kullanarak inatla yapmak is-
tediği kaçak inşaat konusu mutlaka ilgili bakanlık
tarafından da sorgulanacaktır. Büyükçekmece Be-
lediyesi olarak yasaların verdiği haklarımızı sonuna
kadar kullanarak, İstanbul’un geleceği için büyük
önem arz eden Büyükçekmece Gölü havzasında
kaçak inşaatlara geçit verilmeyecektir. İstanbul’un
en temiz içme suyu gölünün ve çevresinin kirletil-
mesine asla izin verilmeyecektir.”

Göl havzasında kaçak olarak yapılmak
istenen depo 2’inci kez mühürlendi!

Büyükçekmece Belediyesi, ASC Mimarlık Dekorasyon Reklamcılık İnşaat Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Karağaç mahallesi, içme suyu
havzasında yapılmak istenen konut imarlı alandaki kaçak depo inşaatını ikinci kez mühürlerken ilgilileri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu

Büyükçekmece Gölü su toplama havzası orta
koruma bölgesinde, ilçe belediyesinden yasal izin-
ler alınmadan kaçak olarak yapılmak istenen 67
bin metrekarelik lojistik depo inşaatı zabıta ekip-
leri tarafından ikinci kez mühürlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na suç du-
yurusunda bulunuldu

ASC Mimarlık Dekorasyon Reklamcılık İn-
şaat Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi tarafından
Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç mahallesi, Eskice
mevkii 113 Ada 1 Parsel üzerinde resmi izinler
alınmadan konut imarlı alanda yapılmak istenen
devasa inşaat için Büyükçekmece Savcılığı’na suç
duyurusunda da bulunuldu. Büyükçekmece Bele-
diyesi Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü ekipleri kaçak inşaat girişi-
mine geçit vermemek için 24 saat esasıyla böl-
gede nöbet tutmaya başladı. Göl koruma
havzasında yapılmak istenen kaçak yapıya çevre
dernekleri ve pek çok sivil toplum örgütü de tep-
kili. Eylem hazırlıklarına başlayan sivil toplum
kuruluşları, İstanbul’un en temiz içme suyunu
sağlayan göl havzasındaki düşük yoğunluklu
konut alanında kaçak olarak yapılmak istenen lo-

jistik deposunun endişe verici olduğu görüşünde.
ASC Mimarlık Dekorasyon Reklamcılık İn-

şaat Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi yetkilileri-
nin “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
ruhsatımızı aldık” şeklindeki açıklaması şaşkınlık

yaratırken, ilgili firmanın bürosundan yapılan
açıklamada ise lojistik deposunun Trendyol şir-
keti için yapıldığı iddia edildi.

Büyükçekmece Belediyesi’nden yapılan açık-
lamada, İstanbul’un en önemli içme suyu kaynak-

larından olan Büyükçekmece Göl havzasının geç-
mişte olduğu gibi gelecekte de korunacağının altı
çizilerek şöyle denildi; “Son yıllarda yaşanan kü-
resel iklim değişiklikleri ve doğal afetler çevrenin
önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu an-
lamda mutlak korunması gereken Büyükçekmece
Gölü ve çevresine kaçak inşaat yapılması söz ko-
nusu dahi olamaz. Hiçbir kurum, hiçbir makam
göl koruma havzası içinde, gölün hemen yakı-
nında kişilerin çıkar ve menfaatleri doğrultu-
sunda onbinlerce metrekarelik alana yapılacak
lojistik deposu inşaatına izin veremez. 40 yıldan
bu yana Büyükçekmece Gölü havzasında hiç
kimsenin yapmadığını yapmaya kalkanların
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da adını kulla-
narak inatla yapmak istediği kaçak inşaat konusu
mutlaka ilgili bakanlık tarafından da sorgulana-
caktır. Büyükçekmece Belediyesi olarak yasaların
verdiği haklarımızı sonuna kadar kullanarak, İs-
tanbul’un geleceği için büyük önem arz eden Bü-
yükçekmece Gölü havzasında kaçak inşaatlara
geçit verilmeyecektir. İstanbul’un en temiz içme
suyu gölünün ve çevresinin kirletilmesine asla izin
verilmeyecektir.”
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ÇATALCA’DA MUHTEŞEM 
KURTULUŞ GÜNÜ COŞKUSU
Geçtiğimiz yazı açılışlar, temel atma törenleri, etkinlikler ve konserlerle tamamlayan Çatalca halkı, 8 Ekim
Çatalca’nın kurtuluşu etkinlikleri kapsamında, Başkan Mesut ÜNER’in talimatıyla Çatalca Belediyesi Kültür
Etkinlikleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan muhteşem kurtuluş günü konseriyle unutulmaz bir akşam yaşadı

Silivri Belediyesinin 2022 yılı için oluşturulan 445 Milyon TL tahmini bütçesi, okunan komisyon rapo-
runun ardından oy birliği ile kabul edildi. Yatırımlar için toplam 127 Milyon 176.000 TL ödenek öngö-
rüldüğünü belirten Başkan Yılmaz, “2022 yılı Silivri’miz için atılım ve yatırım yılı olacaktır” mesajı verdi.

Silivri Belediye Meclisi Ekim ayı
toplantısı 3. birleşiminin 1. oturumu Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz
başkanlığında gerçekleştirildi. Tek gün-
dem ile toplanan mecliste 2022 Mali
Yılı Performans Programı ve Bütçe gö-
rüşmesi yapıldı. Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, MHP Grup
Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı,
AK Parti Grup Başkanvekili Filiz
Güler ve CHP Grup Başkanvekili
Melih Yıldız 2022 yılı tahmini bütçe-
sine ilişkin birer konuşma yaptı. Ko-
nuşmaların ve Plan ve Bütçe
Komisyon raporunun okunmasının ar-
dından yapılan oylama ile 2022 yılı için
oluşturulan 445 Milyon TL tahmini
bütçe oy birliği ile kabul edildi. 2021 yı-
lında 338 Milyon TL olan bütçenin
yüzde 32 artışla 445 Milyon TL öngö-
rülmesi dikkatlerden kaçmadı.

2017, 2018, 2019, 2021 ve 2021 yıl-
larındaki bütçe gerçekleşmelerini tablo
eşliğinde kamuoyu ile paylaşan Başkan
Yılmaz, özellikle 2017 ve 2018 yılında
yaşanan gelir-gider dengesizliğine dik-
kat çekti. Silivri Belediyesinin bu tarih-
lerde bütçe açığı verdiğini belirten
Başkan Yılmaz, göreve geldiği 2019 yılı
Nisan ayından itibaren bütçedeki fark-
lılıkları Silivrililerin takdirine sundu. İs-
rafı önleyen uygulamalar başta olmak
üzere alınan tasarruf tedbirlerine
vurgu yapan Başkan Yılmaz, bu sayede
belediye tarihinde bir ilk yaşanarak
2020 yılı bütçesinin yüzde 11,28 ora-
nında fazla verdiğini hatırlattı. 2022 yılı
için hedeflenen 445 Milyon TL bütçe
içerisinde sokak iyileştirmeleri, yeni
park ve bahçeler, spor alanları, açık-ka-
palı pazar yerleri, yeni yollar, sağlık tes-
isleri, Gençlik ve Kültür Merkezi,
kütüphane gibi birçok yatırım için top-
lam 127 Milyon 176.000 TL ödenek
öngörüldüğünü belirten Başkan Yıl-
maz, “2022 yılı Silivri’miz için atılım ve
yatırım yılı olacaktır.” mesajı verdi.

Yapılan çalışmalarla Silivri’nin İs-

tanbul’un parlayan yıldızı olacağını
ifade eden Başkan Yılmaz, “2022 yılı
Silivri Belediyesi Bütçesi; “Atılım ve
Yatırım Yılı” olarak adlandırdığımız
bir anlayışla hazırlanmıştır. Denk bütçe
hedefi ile hazırlanmış olan bütçemizin
büyüklüğü bir önceki yıla göre % 32
oranında artarak 445 milyon TL ol-
ması öngörülmüştür. Bütçemiz hazırla-
nırken, yine cari harcamalarda azami
ölçüde tasarrufa, yatırımlarda ise
azami ölçüde artışlara yer verilmiştir.
2022 yılında hayata geçirmeyi ön gör-
düğümüz, sokak iyileştirmeleri, yeni
park ve bahçeler, spor alanları, açık-ka-
palı Pazar yerleri, yeni yollar, sağlık tes-
isleri, Gençlik ve Kültür Merkezi,
Kütüphane gibi birçok yatırım için be-
lediyemizin çeşitli birimlerinin har-
cama kalemlerinde toplam
127.176.000,00.TL tutarında ödenek
öngörülmüştür.

Konuşmasında “Bir konuya daha
dikkatlerinizi çekmek istiyorum.” diyen
Başkan Yılmaz, “Silivri’yi marka kent
yapma çaba ve gayretlerimiz her geçen
meyvelerini vermeye başlamış ve Siliv-
ri’miz çekim merkezi haline gelmeye
başlamıştır. Bu müspet gelişmeyi yıllar
itibariyle verilen yeni yapı ruhsatlarının
sayısının artışından görmek mümkün-
dür. Buna göre 2018 yılında 553, 2019
yılında 330, 2020 yılında 890, 2021 yı-
lında 9 aylık bir dilimde 1.130 adet yeni

yapı ruhsatı vermişiz. Buradan çıkan
sonuca göre Silivri her geçen gün bü-
yüyor, gelişiyor ve cazibe merkezi ha-
line gelerek İstanbul’un parlayan yıldızı
oluyor.” İfadelerini kullanarak, 2022
Mali Yılı Performans Programı ve Büt-
çemiz Silivri’mize hayırlı uğurlu olma-
sını diliyorum.” dedi.

Bütçe üzerine siyasi partilerin ko-
nuşmaları bölümünde aleyhte söz alan
CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız,
“Bu rakamlar bize bu bütçenin rutin
işler bütçesi olduğunu gösteriyor. Bu
bütçeye bakıldığında hayal ettiğimiz Si-
livri’yi inşa etmenin zor olduğu görüle-
cektir. Her ne kadar bu bütçede yüzde
otuz kadar bir artış görünüyor olsa da
enflasyona yenik düşmüş bir bütçedir.
Belediye başkanımız hükümet yatırım-
larını Silivri’ye getirmek adına defa-
larca Ankara’ya gidip gelerek bizleri
önemli bir beklentiye soktu. Fakat Ka-
vaklı’ya yapılan ilaç fabrikası dışında
ciddi bir yatırım göremiyoruz. Bizler
Cumhuriyet Halk Partisi olarak Si-
livri’ye kazandırılacak her yatırımın ya-
nında olacağımızı bir kez daha ifade
edip Silivri ve Silivriliye hizmet edil-
mesi anlamında bu bütçeye destek ola-
cağımızı eleştiri hakkımızı saklı tutmak
koşuluyla tahmini bütçeye olumlu oy
vereceğimizi belirtiyor, bütçenin hazır-
lanmasında emeği geçenlere teşekkür
ediyoruz.” dedi.

MHP Grubu adına söz alan Grup
Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı
ise yaptığı konuşmada, “Belediye Başka-
nımız Sayın Volkan Yılmaz’ın öncülü-
ğünde, geride bıraktığımız 2.5 yıllık
zaman diliminde ortaya konan mali poli-
tikalar ilçemizin geleceğini olumlu
yönde şekillendirmiştir. Bu süre içeri-
sinde yapılan yatırımlar ve sürdürülen
hizmetler Silivrili hemşehrilerimiz tara-
fından takdir edilmektedir. Kaynakları
doğru kullanmanın ne kadar önemli ol-
duğunu herkes iyi bilmektedir. Tasarruf
tedbirlerinin yanı sıra uygulanan mali
politikalar neticesinde, Silivri Belediyesi
2020 yılı bütçesi yüzde 11.28 fazla ver-
miştir. 33 milyon, yani eski parayla 33
trilyon 750 milyar 2021 bütçesine aktarıl-
mıştır. Böyle bir durum Silivri Belediyesi
tarihinde daha önce hiç yaşanmamıştır.
Yine 2 yıldır meclis kararıyla 20 artı 20,
toplam 40 Trilyon olarak verilen borç-
lanma yetkisi, Başkanımızca kullanılma-
mıştır. Ayakları üzerinde duran bir Silivri
Belediyesi, karşılaştığı engelleri veya güç-
lükleri de atlatabilmiştir. 2020 yılında ol-
duğu gibi, 2021 yılında da artı bütçenin
gerçekleşeceğini arzu ve ümit ediyoruz.
“Garibin, gurebanın, düşkünün beledi-
yesi” olmak, milletin malını beytülmal
bilmek, bu ülkeye namus borcumuzdur.
Hayata geçirilen hizmetlerden dolayı
Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yıl-
maz’ın şahsında tüm belediye persone-
line, meclis çatısı altında destek veren
tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza şük-
ranlarımızı sunuyoruz. 2022 yılı bütçemi-
zin hayırlara vesile olmasını temenni
ediyor, bütçe çalışmalarına emek harca-
yan tüm belediye personeline, komis-
yonda görev yapan ve burada katkı
sunan tüm meclis üyelerimize teşekkür
ediyoruz.”  dedi.

Yapılan konuşmaların ve komisyon
raporlarının okunmasının ardından ya-
pılan oylama ile Silivri Belediyesi 2022
Mali Yılı Performans Programı ve Büt-
çesi oy birliği ile kabul edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE U16-U18
BAŞKANLIK TURNUVASI 

KUPALARI SAHİPLERİNİ BULDU
Küçükçekmece Belediyesi

tarafından Yeşilova Kemal
Aktaş Stadı’nda düzenlenen
U16/U18 Başkanlık Turnu-
vası, 46 takım ve 900 sporcu-
nun kıyasıya mücadelesine
sahne oldu. Dereceye giren-
lere madalyaları Küçükçek-
mece Belediye Başkanı
Kemal Çebi tarafından verildi.
Turnuvaya katılan tüm spor-
cuları tebrik eden Küçükçek-
mece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, sporun tüm
branşlarına ve sporculara
desteklerinin her zaman
devam edeceğini ifade etti.

Küçükçekmece Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri

Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen, U18 Gençler Turnu-
vası’nın final maçında Halkalı
Taştepe Spor’u 3-2’lik skorla
mağlup eden İstanbul Trab-
zonspor şampiyon oldu. Hal-
kalı Taştepe Spor ikinciliğe
adını yazdırırken, Söğütlü-
çeşme Birlikspor üçüncü oldu.

U16 Başkanlık Turnuva-
sı’nın finalinde ise Halkalı Taş-
tepe Spor, İkitellispor’u 1-0
yenerek, şampiyonluğa adını
yazdıran takım oldu. Turnu-
vada İkitellispor 2. , İfa Spor
ise 3. oldu.  Dereceye giren
sporculara kupa ve madalya-
ları Belediye Başkanı Kemal
Çebi tarafından verildi.

Avcılar Belediye-
si’nden kız çocuklarına
özel sinema gösterimi  

Avcılar Belediyesi, 11
Ekim Dünya Kız Çocuk-
ları Günü nedeniyle bir
etkinlik düzenledi. Etkin-
lik kapsamında Avcılar
Yeşilkent Mahallesi Leyla
Bayram İlköğretim Oku-
lu'nda okuyan ve daha
önce çeşitli sebeplerle si-
nemaya gidememiş kız ço-
cukları, sinemayla buluştu.
Barış Manço Kültür Mer-
kezin’de kendilerine ayrı-
lan salonda animasyon
filmi izleyen çocuklara
filmden sonra satranç ta-
kımı ve çanta hediye
edildi.

İlkokul 4. sınıf öğren-
cisi bir kız çocuğu, “ Çok
mutlu oldum. Öğretmeni-

miz bize sinemaya gelece-
ğimizi söylediğinden beri
gece uykumdan uyanıp
heyecanlanıyorum.   Bizim
için bu etkinliği düzenle-
yen Avcılar Belediyesi’ne
teşekkür ederim” diyerek
kız çocukları gününü kut-
ladı. 

Çocukların öğretmeni
Gizem Demiralay, "Kız ço-
cuklarımızı mutlu etmek
adına sinema etkinliğine
geldik. Duyurduğumuzdan
beri çocuklar çok mutlu ol-
dular, hatta erkek öğrencile-
rimiz niye bizim günümüz
yok diye çok üzüldüler. Öğ-
rencilerimiz çok heyecan-
lanmışlar, hatta gece
birçoğu uyuyamamışlar ve
gelinceye kadar saatin dol-
masına kadar dört gözle
beklediler" dedi.

İBB, CANLI’NIN ADINI GÜMÜŞHANE’DE YAŞATACAK
İstanbul Büyükşehir Bele-

diye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, kurum iştiraki İS-
TAÇ’ın merhum Genel Mü-
dürü Mustafa Canlı adına
inşa edecekleri, “Mustafa
Canlı Bilim Sanat Merkezi
(BİLSEM) Okulu Proje Tanı-
tım Programı”na katıldı. Can-
lı’nın etkinlikte hazır bulunan
eşi, babası ve çocuklarına baş-

sağlığı dileyerek konuşmasına
başlayan İmamoğlu, merhum
Canlı’nın, Gümüşhane ve İs-
tanbul ile birlikte birçok ile
katkı sunan görevlerde bulun-
duğunu belirtti. Canlı’nın
adını verecekleri proje nede-
niyle  çok büyük bir onur ya-
şadığını vurgulayan
İmamoğlu, “Bu güzel eğitim
yuvası, onun emeğinin karşı-

lığı olarak Gümüşhane’mize
hayırlı uğurlu olsun” şeklinde
konuştu. “Bu dünyada insana
hizmet çok kutsaldır” diyen
İmamoğlu, “Yaşama hizmet,
hayata hizmet, doğaya hiz-
met; dolayısıyla Yaradan’ın
yarattığı her şeye hizmet,
güzel duygulardır, güzel şey-
lerdir. Kıymetli Mustafa Canlı
Başkanımız bunu yapmıştır.

Hepimiz buna şahidiz. Ger-
çekten güzel bir iş yapıyoruz.
İyi ki yapıyoruz. İyi ki bunu
tamamlamışız. Eksik kalırdı.
Allah söyletti. Hiçbir planım
yoktu. Cenazesinde hissetti-
ğim şeyi söyledim. Demek ki
doğruyu hissetmişiz. Bugün
de burada güzel bir işe, hep
beraber ‘Bismillah’ diyeceğiz”
ifadelerini kullandı. 

Muhteşem gecede, Çatalca Belediyesi Türk Sanat
Müziği Korosu, TRT Türk Sanat Müziği Sanatçısı Cen-
gizhan SÖNMEZ ve Gökhan SEZEN sahne alırken,
konser alanında 7’den 77’ye tüm Çatalca halkının ol-
dukça keyifli ve neşeli anlar yaşadığı gözlerden kaçmadı.

Çatalca’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı
etkinlikleri kapsamında gerçekleşen muhteşem kurtuluş
günü konseri sonrası açıklamalarda bulunan Başkan
Mesut ÜNER; ‘’DAHA NİCE GÜZEL GÜN-
LERDE SİZLERLE BULUŞMAK ÜZERE. Çatal-
ca’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılında
sizlerle güzel bir akşamı paylaştık. Çok değerli sanatçıla-
rımızın konser programıyla kurtuluş coşkumuz ve sevin-
cimiz tavan yaptı. Sizlerin neşeli ve eğlenceli anlarına
şahit olmanın sevinci anlatılmaz yaşanır. Cumhuriyeti-
mizle yaşıt Çatalca’mızın 100. yılına doğru emin adım-
larla ilerlerken ilçemiz için gece-gündüz demeden
çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu vesileyle
sözlerime son verirken başta Türkiye Cumhuriyetimizin
Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak
üzere, vatan savunması için şehit olan tüm kahramanla-
rımızı rahmet, minnet, sevgi ve saygı ile yad ediyorum.
TEŞEKKÜRLER ÇATALCA.’’ Dedi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Meclisi 2021 yılı Ekim ayı top-
lantısının 1. birleşiminde konuşan
MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Be-
lediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB’ye
yönelik eleştirilerine İSKİ üzerinden
devam ederek, köylerde indirimli su
kullanımına yönelik MHP Grubu tara-
fından verilen önergeyi hatırlattığı ko-
nuşmasında, köylüye gelen zam farkı
kaynaklı haksız yüksek su faturalarına
karşı çiftçinin ve hayvancının yanında
olacaklarını söyledi.

“BU FATURADA OKKALI BİR
RAKAM VAR!”

İBB Meclisi Ekim ayı toplantı-
sında köylerde tarım ve hayvancılık
yapan çiftçi ve hayvancılara gelen yük-
sek tutarlı su faturalarını gündeme ge-
tiren Başkan Yılmaz, “İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’da
yaşayan çiftçiye, hayvancıya reva gör-
düğü muamele üzerine yine bu kür-
süde kırsalı, tarımı, hayvancıyı ve
istismar edilen köylüyü konuşmak
üzere huzurlarınızdayım.” diyerek baş-
ladığı konuşmasında şu ifadelere yer
verdi: “MHP Grubu olarak 28.11.2019
tarihinde 33 köyde 5 yıldır uygulanan
indirimli su tarifesinin sona er-
mesi sonucu köylerimize
tekrar indirimli su veril-
mesi ile ilgili bir tek-
lifi yüce meclisimize
sunmuştuk ve tüm
meclis üyelerimi-
zin kabul oyu ile
meclisimizden
geçmişti. Bu tek-
lifin amacı kır-
salı, köyü,
köylüyü, tarım ve
hayvancıyı destek-
lemekti. Meclisi-
mizde kabul
edilmesiyle sevinmiş ve
33 köyümüze müjdeyi ver-
miştik. Fakat sonra bu sevincimiz
kursağımızda kalmıştı. Çünkü İBB
Başkanımız Ekrem İmamoğlu, zim-
met çıkar bahanesiyle bu kararı veto
ederek meclisimize iade etmişti. Bu
veto ile 33 köyümüze indirimli suyun
önüne set çekilmiş oldu. Bu kardeşiniz
bu kürsüde her tarım ve hayvancılık
konuşulduğunda, her fırsatta bu ko-
nuyu gündeme getirerek, Beşiktaş’taki
yüzme havuzunu dolduran su ile köy-
lerimizde havucu, domatesi ve ineği
sulayan suyun aynı fiyatta olamayaca-
ğını söyleyerek ‘el vicdan, el insaf’ de-
mişti. İSKİ tarifeler yönetmeliği gereği
su fiyatlarını belirleme yetkisine sahip-
ken, daha önceki uygulamayı devam
ettirmesinde hiçbir hukuki sıkıntı yok-
ken, işi yokuşa sürüp, topu taca atarak,
zimmet çıkar bahanesiyle köylümüze
pahalı suyu reva görmüştür. İşin özeti
de budur aslında! Şimdi bu konu yine
neden gündeme geldi? MHP Grup
Başkanvekili Volkan Yılmaz konuşa-
cak konu bulamadı da yine köylere
reva görülen pahalı su konusunu ko-
nuşuyor diyebilirsiniz. Bu konuyu tek-
rar gündeme getirmemin sebebi,
köylerden bizlere yağmur gibi gelen şi-
kâyetler. İSKİ’nin yolladığı ilave bir su
faturası var. Bu faturada birim fiyatı
yok, tüketim miktarı yok, bu faturada
hiç bir şey yok. Bir tek en alt satırda
köylünün ödeyeceği 2.645 lira 50 kuruş
gibi ‘Okkalı’ bir rakam var. Bu fatura-
nın sahibi olan kişi Silivri’nin Yolçatı
köyünde hayvancılık yapan bir vatan-
daşımız.”

“KOSKOCA İSKİ BU KADAR MI
ACZE DÜŞTÜ?”

Meclis kürsüsünden Silivri Yolçatı
Mahallesinde hayvancılık yapan bir va-
tandaşa gelen fatura üzerinden eleştiri-
lerini sürdüren Başkan Yılmaz, haksız
yere 4 aylık farkla ödeme talep eden
İSKİ’ye karşı vatandaşların yanında
olacaklarını ifade ederek, “İBB yöne-
timi bu sorunu biz çözemiyoruz, topu
taca atıyoruz, TBMM bu sorunu çöz-
sün dedi. Üzerinize vazife olan su tari-
felerinden aldığınız yetkiyle
yapacağınız indirimi yapmayıp bunu
TBMM’ye adres gösterdiniz. Bizler de
Cumhur İttifakı olarak, AK Parti’nin
önerisiyle yasalaşan “Kırsal Mahalle
Yasası” ile 2022 Ocak ayından başlaya-
rak bu sorunu çözüldü. Bu karara
kabul oyu veren Milliyetçi Hareket
Partisi ve AK Parti Milletvekillerimize
sonsuz şükranlarımı sunuyorum. “Kır-
sal Mahalle” kapsamına alınacak İs-
tanbul’daki tüm köylerimiz, artık eskisi
gibi ucuz su kullanacak. Yani 2022 yılı
Ocak ayında artık bu konu gündeme
gelmeyecek, köylerden bize yağmur
gibi gelen bu şikâyetler son bulacak.
Bu faturanın sebebi nedir diye şaşkın-

lıkla araştırdığımızda, İSKİ’nin 5
yıllık indirimli fiyat tarifesi-

nin bitişi ile zamlı fatu-
raya geçişi arasındaki

yaklaşık 4 aylık
zaman dilimi ara-
sındaki indirimli
kesilen faturala-
rın farkının
‘’Köylüye’’ kesil-
diğini gördük.
Ya Allah aşkına,
koskoca İSKİ bu

kadar mı acze
düştü? Koskoca

İSKİ bu kadar mı
zor durumda? Kos-

koca İSKİ’yi getirdiğiniz
duruma bakın. Yazıklar

olsun! Bu konunun peşini bırakacak
mıyız? Tabii ki de hayır. Köylümüzü,
çiftçimizi, hayvancımızı size ezdirecek
miyim? Tabii ki de hayır. Şimdi bura-
dan 33 köy muhtarlarımıza ve vatan-
daşlarımıza sesleniyorum: Hukuk
mücadelemizi başlatıyoruz. Bu haksız,
hukuksuz ve vicdansız faturaları tüke-
tici hakem heyetlerine taşıyacağız.
Örnek matbu dilekçelerimiz hazır.
Yapmanız gereken bizimle iletişime
geçmek.” dedi.

Başkan Yılmaz, yasalaşan Kırsal
Mahalle Statüsü’nü hatırlattığı konuş-
masında, “Birileri ne diyordu; ‘Direne
direne kazanacağız’. Size şunu da söy-
leyeyim, 2022 Ocak ayından sonra ne
kadar direnirseniz direnin, suyu köy-
lüye artık pahalıya satamayacaksınız!
Çünkü hükümetimizin yaptığı çalışma
neticesinde büyükşehirlerdeki su kana-
lizasyon idarelerinden bu yetkiyi size
vermeyecekler. Dörtte bir oranında in-
dirimli su faturasını isteseniz de iste-
mesiniz de kesip çiftçiye, hayvancıya
yollamak zorunda kalacaksınız. Bizde
33 köyümüzdeki vatandaşlarımızla bir-
likte ödediğimiz su faturalarındaki
fazla tutarların iadesi için mücadele-
mizi sürdüreceğiz.” dedi. Başkan Yıl-
maz CHP Genel Merkezi tarafından
İstanbul’da CHP’li belediyelerle dü-
zenlenen ‘Tarım Kalkınma Zirvesi’
üzerinden de eleştiride bulunarak,
“Yaptığınız tarım zirvesinde çiftçilerin,
hayvancıların sorunlarının aşikâr bir
şekilde tartışılmasını beklerdim sizler-
den.” diyerek sözlerine son verdi. 

Her yaş grubundan vatandaşın kitaba ko-
layca ulaşabilmesini amaçlayan Beylikdüzü
Belediyesi, ikinci Gezici Kütüphaneyi de Bey-
likdüzü’ne kazandırdı. Yaşam Vadi-
si’nde gerçekleşen törende yaklaşık
2 bin 500 eserin bulunduğu oto-
büsün tüm mahalleleri geze-
ceğini belirten Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün
yaptığı gibi biz de kitaplar-
dan ilham alarak hizmet
üretmeye devam edeceğiz.
Evlatlarımızın kitap sevgi-
sini hissedeceği ortamları
oluşturmak için var gücümüzle
çalışacağız.” ifadelerini kullandı. 

Beylikdüzü’nde yaşayan tüm va-
tandaşların kitaba ulaşabilmesi için Bey-
likdüzü Belediyesi tarafından projelendirilen
Gezici Kütüphane’nin ikincisi hizmete açıldı.
Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen açılış törenine;
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık’ın yanı sıra projenin hayata geçmesine
katkıda bulunan Mita-Kalıp ve Döküm Sa-
nayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
Fahri Kahraman, siyasi parti temsilcileri,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan
Çalık, tören öncesinde düzenlenen atölye-
lerde çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.
Hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle yola çıkan
otobüs, içerisinde bulunan yaklaşık 2 bin 500
basılı eserle dezavantajlı mahallelere ulaşarak
yetişkin ve çocuklara ücretsiz erişim imkânı

sunacak.
Çocukların kitaplara daha fazla ilgi duy-

masını sağlamak için bir otobüs dolusu eserin
yola çıktığını belirten Başkan Çalık,

“Kitap okuma davranışını değiştir-
mek ve çocuklarımızın kitaplara

daha fazla ilgi duymasını isti-
yoruz. ‘Hayatta en hakiki
mürşit ilimdir’ diyen bir li-
derin evlatlarıyız. Bu yüz-
den kütüphanelere çok
önem gösteriyor ve bin-
lerce metrekare kütüphane
yapmaya gayret ediyoruz.

Gezici Hizmet Otobüsle-
ri’mizin üçüncüsünü de

bugün hizmete açıyoruz. Diğer
otobüslerimizi de bilimle ve sa-

natla iç içe inovasyon otobüsü yap-
mayı arzu ediyoruz. Gezici Kütüphane ile

kitapları evlatlarımızın kapısına kadar götüre-
ceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de
yaptığı gibi biz de kitaplardan ilham alarak
hizmet üretmeye devam edeceğiz. Evlatları-
mızın kitap sevgisini hissedeceği ortamları
oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız.”
ifadelerini kullandı. Yönetim Kurulu Üyesi
Fahri Kahraman ise “Mita-Kalıp firması ola-
rak bu projede yer aldığımız için çok teşekkür
ediyoruz. Beylikdüzü en genç ilçelerden biri
olmasına rağmen İstanbul’un insana değer
katan en güzel yerlerinin başında geliyor. Bu
konuda ilçe belediyemizin sanatsal, kültürel ve
sosyal yaşama dair yapmış olduğu yatırımları
gururla takip ediyoruz.” dedi. 

Özel çocuklara umut olmaya devam
eden Esenyurt Belediyesi, Kapalı Yüzme
Havuzu ve Spor Kompleksi’nde yüzme eg-
zersizi yaptırdığı özel çocukların en büyük
destekçisi. Uzman eğitmenler eşliğinde ha-
vuzda yapılan egzersizler ile özel çocuklar
fiziksel ve zihinsel gelişim gösteriyor.

Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüğü, Kapalı Yüzme
Havuzu ve Spor Kompleksi’nde uzman
eğitmenler eşliğinde gerçekleştirdiği
yüzme egzersiziyle özel çocukların gelişi-
mine katkı sağlıyor. Her perşembe günü
servisle alınan özel çocuklar ve gençler,
yüzme seansında hem eğleniyor hem de
bu seanslar ile birçok engeli aşıyor. Esen-
yurtlu aileler, bu hizmet sayesinde çocukla-
rında ciddi gelişim olduğunu hatırlatarak
çocuklarındaki bu gelişmeyi ‘mucize’ ola-
rak ifade ediyor.

Çocuğunun, havuz egzersizlerini yap-
madan önce bir dakika bile ayakta dura-
madığını anlatan Merdiye Kılıç,
“Çocuğum şu anda Allah'a şükür İstiklâl
Marşı okunup bitene kadar ayakta durabi-
liyor” ifadelerini kullandı. Kılıç, “Havuzun
engelli seansı açıldığından beri biz buranın
abonesi olduk. O gün bugündür hocaları-
mızın hepsinden memnunuz. Çalışanların-
dan da çok memnunuz. Allah razı olsun
hepsinden. Bir saniye bile ayakta duramı-
yordu. Çocuğum şu anda Allah'a şükür İs-
tiklâl Marşı okunup bitene kadar ayakta
durabiliyor. Bizim için bir mucize. Havuz,
kasları daha çok çalıştırdığı için tercih edi-
yoruz. Bu yüzden kas hastalığı olan çocuk-

lar da havuzu daha çok tercih ediyor. Ana
sınıfından beri bütün gün okulda bekliyor-
dum. Sabah fiziğe, rehabilitasyona, havuza
geliyordum. Öğleden sonra da okulda
bütün gün bekliyordum. Önceden ‘Anne
hiç ayrılma buradan’ diyordu. Şimdi en
azından            ‘Anne git işini 5-10 dakika
hallet, dinlenebilirsin dışarıda, sonra yine
yanıma gel ama unutma sakın beni’ diyor.
Emeği geçen çalışanlardan, temizlik görev-
lilerinden ve Başkanımıza kadar herkesten
Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüğünde Yüzme Antre-
nörü olarak görev yapan Resul Yıldız,
yüzme seansının ardından çocukların fizik-
sel ve zihinsel olarak gelişim gösterdiğini
kaydetti. Yıldız, “Özel gereksinimli çocuk-
larımıza, fiziksel engelli çocuklarımıza re-
habilitasyon tadında uygun bir şekilde

eğitim veriyoruz. Çocuklarımızın fiziksel
sorunlarıyla alakalı değişik delillerle eği-
timlerimizi devam ettiriyoruz. Çocukları-
mızın durumlarını öğrenme amaçlı
velilerimizle de görüşme halinde oluyoruz.
Çocuklarımıza grup dersleri de birebir eği-
tim de verebiliyoruz. Çocuklarımızın ba-
caklarında sıkıntı varsa ona göre
antrenman yaptırıyoruz. Bu çok hızlı bir
şekilde gelişim gösteriyor. Çocukların öz
güveni de yerine geliyor. Zihinsel sıkıntısı
olanların, kendini ifade etme konusunda
daha da gelişme gösterdiğini görüyoruz.
Esenyurt Belediyesi olarak özel gereksi-
nimli çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel ge-
lişimine destek oluyoruz. Elimizden
gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye
konuştu. Velilerle birlikte evlerinden alı-
nan özel çocuklar ve gençler, yüzme sean-
sının ardından yeniden evlerine bırakılıyor.

BEYLİKDÜZÜ’NDE İKİNCİ GEZİCİ
KÜTÜPHANE HİZMETE AÇILDI

BAŞKAN VOLKAN YILMAZ: 
KOSKOCA İSKİ’Yİ GETİRDİĞİNİZ

DURUMA BAKIN!

ESENYURT BELEDİYESİ, 
ÖZEL ÇOCUKLARIN YANINDA

YENİ PROJE
YİNE ÇATALCA

Çatalca’da göreve gelir gelmez, az zamanda çok ve büyük projeler kazandıran Başkan Mesut ÜNER, geçtiğimiz yaz aylarını
ilçeye kazandırdığı projelerin açılışlarıyla tamamlamasının ardından, bir büyük projenin daha çalışmalarına başlandığını müjdeledi

İlçe merkezinde bulunan Belediye İş Hanı
resmi raporlu deprem riski taşıyan bir alandı.
İşte böylesine bir riskli bir alanda Başkan Mesut
ÜNER durumu kontrol altına alarak Belediye İş
Hanının yıkımına başladı. Başlayan yıkımın
ardından, yıkılan alana Başkan Mesut ÜNER
tarafından muhteşem bir ‘’Modern Belediye
Ticaret Merkezi’’ kazandırılıyor. 

Projenin şantiye alanında yıkımlar sonrası
açıklamalarda bulunan Başkan Mesut ÜNER;
‘’ÇATALCA’MIZDA HİZMET
DOKUNUŞLARIMIZA DEVAM EDİY-
ORUZ. TİCARET MERKEZİ PROJEMİZ
İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK.
Belediye iş hanımız deprem riski yüksek resmi

raporlu bir yerdi. Yüksek riskli raporlu alanda
esnafımızın ticaret, vatandaşımızın ise alış-veriş
yapmasını asla kabullenemezdik. Hemen kol-
larımızı sıvadık ve Belediye İş Hanımızı boşal-
tarak yıkımına başladık. Belediye İş Hanımız
yerine, modern bir Belediye Ticaret Merkezini
ilçemize kazandırıyoruz. Modern Belediye
Ticaret Merkezimiz 10.078,52 m2 alanda 93 adet
iş yeri ve teknik alana sahip olacak ve siz değerli
Çatalca halkımıza hizmet edecek. İlçemize
kazandırdığımız Millet Bahçesi, Otopark,
Cumhuriyet Meydanı ve Kaymakamlık Binamı-
zla birlikte Belediye Ticaret Merkezimiz
muhteşem modern bir görüntü kazanacak.
HAYIRLI OLSUN.’’ dedi.

ÇATALCA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR
Göreve geldiği günden bugüne

Çatalca’da kazandırdığı ve kazandır-
maya devam ettiği projelerle ilçeye
adeta altın çağını yaşatan ve çağ atla-
tan Başkan Mesut Üner, Başakköy
Mahallesinde yaptığı çalışmalarla ma-
halle halkına muhteşem bir yaşam
alanı kazandırdı.

İstanbul’un en büyük yüz ölçümlü
ilçesi Çatalca’da yaptığı projelerde bü-
tüncül çalışma anlayışından taviz ver-
meyen Başkan Mesut ÜNER, ilçe
merkezine 30 km mesafede bulunan
Başakköy Mahallesinde yaptığı çevre
düzenleme, park ve bahçe çalışmala-

rıyla muhteşem bir yaşam alanı ka-
zandırdı. 

Başakköy Mahallesinde yapılan
çevre düzenlemeleriyle ilgili açıklama-
larda buluna Başkan Mesut Üner;
‘’ÇATALCA’MIZIN DÖRT BİR
YANINDA HİZMET DOKUNUŞ-
LARIMIZA DEVAM EDİYO-
RUZ. Dünya şehri #İstanbul’un en
büyük yüz ölçümlü ilçesi olmamızı
asla bir bahane ve engel olarak gör-
medik ve bütüncül bir anlayışla ilçe-
mizin dört bir yanında hizmet
dokunuşlarımıza devam ettik. Başak-
köy mahallemizde park ve meydan

çalışmaları gerçekleştirdik, dekoratif
çeşme yaptık, Kahve ve Muhtarlık bi-
nasının tadilatını yaptık, Düğün alanı-
nın bakım ve onarımını
gerçekleştirdik, Okul Bahçemizde dü-
zenlenme yaptık, Kent Mobilyaları,
Aydınlatma ve ATATÜRK büstü-
müzü tüm ihtişamıyla meydanımızda
konumlandırdık. Hasılı Başakköy ma-
hallemize halkımızın keyifli, neşeli ve
eğlenceli anlar yaşayacağı yaşam alanı
kazandırdık. YÜREĞİMİZDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİMİ-
ZİN KURUCUSU GAZİ MUS-
TAFA KEMAL ATATÜRK

SEVGİSİNDEN VE ÇATAL-
CA’MIZA OLAN HİZMET SEV-
DAMIZDAN GÜÇ ALARAK,
GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN İL-
ÇEMİZDE HİZMET DOKUNUŞ-
LARIMIZA DEVAM
EDECEĞİZ. HAYIRLI OLSUN. ‘’
dedi.
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15 EKİM 2021 CUMA Fiyat: 5 TL

Özkalp BEYAZ 
İYİ Parti Büyükçekmece 
Belediye Meclis Üyesi

Murat ÇELİK
AK Parti 

Büyükçekmece
İlçe Başkanı

Hüseyin Remzi GÖKBULAK
CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı

Coşkun Kaynak
Büyükçekmece Polis

Hizmetlerini Güçlendirme
Derneği Başkanı

Ahmet Küçük 
A-T. İnşat

Mübarek
Kahraman

İş Adamı

Eren Savaş 
CHP Büyükçekmece

Belediye Meclis Üyesi

Coşkun Tanış 
İBB Genel Koordinatörü CHP İstanbul Büyükşehir

ve Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi 

Erkan Eski 
Büyükçekmece Çakmaklı Mahalle Muhtarı

Seçkin Sarı 
CHP Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi

Ahmet Küçük
Ak Parti Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi

Murat Erçağ 
CHP Büyükçekmece

Belediye Meclis Üyesi

Hakan Çebi 
CHP Büyükçekmece

Belediye Meclis üyesi 

Nevzat Sezen
CHP Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi 

Necmi Yıldız
Ak Parti Büyükçekmece 
Belediye Meclis Üyesi

Modern Eğitim Koleji Kurucusu
Ahmet Ersin GÜLEL  

Tüm okuyucularımızın
kandilini tebrik eder,
sağlıklı günler dileriz.
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