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Büyükçekmece’de Oda Başkanları
Yazıcı ve Ereke Güven Tazeledi

SORUNLARIN ÇÖZÜM
NOKTASI ÇATALCA

 Geçen yılın tamamının yanı sıra, özellikle
yılın son iki ayında Çatalca’da iki bakan karşılayan Başkan Mesut
Üner, geçtiğimiz haftanın son çalışma gününde Ankara’da
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ettikten
sonra bu haftanın ilk çalışma gününde Tarım ve
Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli’yi Çatalca’da karşıladı.
Devamı 3’te

 Büyükçekmece Birleşik Esnaf ve
Sanatkarlar Odası ile Büyükçekmece
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
yapmış oldukları olağan genel kurullarında mevcut oda başkanları
Rahmi Yazıcı ve Mahir Ereke ile
devam kararı aldılar Devamı 2’de

2022 yılın ilk
meclisleri yapıldı

UMUDUN ŞEHRİ ESENYURT’TA
KÜLTÜR VE SANAT RÜZGÂRI ESECEK
13 OCAK 2022 PERŞEMBE

Esenyurt’ta ilk kez düzenlenecek olan Edebiyat ve Sanat Festivali, ilçeyi 10 gün boyunca kültür ve sanatın merkezi haline getirecek.
Esenyurt Belediyesi, 15-24 Ocak günleri arasında gerçekleştirilecek olan Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin içeriğini yayımladı. Birçok köklü sanatçının katılacağı festivalde müzikten sanata edebiyattan tiyatroya pek çok etkinlik gerçekleşecek

“AMACIMIZ GELENEKSEL HALE GETİRMEK”

 Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, online katılarak konuşma yaptı. Başkan Bozkurt, “Bu sene bir atılım yılı olacak, dolayısıyla
bunun başlangıcını da bir festivalle yapmış olmaktan mutluyum. Arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yaptı. Türkiye'nin çok önemli insanlarının katılacağı bir festival olacak. İstediğimiz şu: Bu festivalin geleneksel hale gelmesi”
şeklinde konuştu.

Çatalca Belediyesi Ocak 2022
Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
 Çatalca Belediye Meclisi Ocak Ayı
2022 Yılı Toplantısının 1. Birleşimi
03.01.2022 Pazartesi günü saat 11.00’de
Belediye Başkanı Mesut Üner Başkanlığında Çatalca Belediyesi Meclis Salonunda
gerçekleşti.Devamı 7’de

BAŞKAN VOLKAN YILMAZ:
“BU YIL DA BORÇLANMAYI
DÜŞÜNMÜYORUZ”

 Silivri Belediye
Meclisi’nin Ekim ayı
meclis toplantısında
açıklamalarda bulunan
Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde CHP Silivri İlçe Başkanı ve
CHP’li meclis üyelerinin düzenlediği basın
toplantısında yapılan ithamları değerlendirdi.
Devamı 7’de

OLCAY, YAKUT, CAN VE NİCELERİ...

Başkan Bozkurt; Zengin bir etkinlik olacak
Esenyurt Belediyesi’nin 15-24 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceği Esenyurt
Edebiyat ve Sanat Festivali’nin tanıtım toplantısı gerçekleşti. Esenyurt Belediyesi Kültür
Merkezi’nde yapılan toplantıya Kovid-19 rahatsızlığı nedeniyle online katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Söyleşiler, imza günleri, panellerin yapılacağı; Türkiye’de adını yazdıran sanatçıların, bilim adamlarının ya da kendi hayatında başarı
hikâyeleri oluşturmuş kişilerin katılacağı bir kültür sanat etkinliği olacak” dedi.

 Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte
ilçede adeta yıldızlar geçidi yaşanacak. Nebil
Özgentürk, Şahin
Sancak, Haydar
Ergülen, Zeynep
Oral ve Zuhal
Olcay, Devrim
Yakut ve Erkan
Can olmak üzere
pek çok sanatçı
söyleşi, imza günü,
tiyatro ve konser
düzenleyecek.

Gazeteciler Mimarsinan’ı İstanbul’un
unutulmadı yeni Moda’sı yapıyoruz!
Devamı 4’te

ÇATALCA İÇİN ÜRETİLDİ
ÇATALCA İLE PAYLAŞILDI
 Çatalca’da cumhuriyet tarihinin en
önemli hizmetlerini ilçeye kazandırmanın haklı gururunu yaşayan ve halkla
kurduğu gönül köprüleriyle de Çatalca’da taraflı-tarafsız herkes tarafından çok sevilen Mesut Üner ilçede yine
bir ilkin müjdesini verdi. Bu müjde sadece Çatalca’da değil tüm İstanbul ve
Türkiye’de ses getirdi. Devamı 8’de

8’DE

Büyükçekmece 2022
yılına 22 ıhlamur
ağacı dikerek girdi
 10 Ocak çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Esenyurt
Kent Konseyi yönetimi bölgede
görev yapan yerel ve ulusal
basın kuruluşlarının temsilcilerini kahvaltıda ağırladı. Çatalca

Belediye Başkanı Mesut Üner,
basın emekçilerini 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde organize ettiği akşam yemeğinde
basın emekçileriyle bir araya
geldi. 7’de

BEYLİKDÜZÜ’NDE 34 AÇILIŞ
“Bugüne Nefes, Yarına Umut” olacak yeni ve
donanımlı alanlar oluşturmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, 20 park
ve 14 tesisi toplu açılış ve
temel atma töreniyle ilçeye kazandırdı.
Devamı 5’te

BÜYÜKÇEKMECE DÖNÜŞÜYOR

 Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, Mimarsinan Mahallesi’ne yönelik 6 aydır
devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarında
sona gelindiğini açıklayarak; “Mimarsinan’da Kalikratya bölgesinde çok özel bir projeyi hayata geçirmek
için KİPTAŞ, BİMTAŞ ve Büyükçekmece Belediyesi
olarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Mimarsinan İstanbul’un yeni Moda’sı olacak” dedi. Devamı 7’de

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a taziye ziyareti

KÜÇÜKÇEKMECE’NİN İLK
ÇOCUK KÜTÜPHANESİ AÇILDI
Küçükçekmece
Belediyesi, mobilyaları,
yeşil alanı ve renkli
yapısıyla çocuklar için
özel olarak tasarlanan,
ilçenin ilk çocuk

kütüphanesi ‘Kuşlu
Kütüphane’yi
Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmete
sundu.
Devamı 8’de

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediye) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde
annesini kaybeden CHP İstanbul Büyükşehir ve Büyükçekmece Belediye Meclis
Üyesi Mimar Tarık Erdoğan’a evinde taziye ziyaretinde bulundu. DEVAMI 3’TE
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Büyükçekmece’de Oda Başkanları
Yazıcı ve Ereke Güven Tazeledi
Büyükçekmece Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Büyükçekmece Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yapmış oldukları olağan genel kurullarında mevcut oda başkanları Rahmi Yazıcı ve Mahir Ereke ile devam kararı aldılar
eçtiğimiz haftasonunda birer gün arayla
gerçekleştirilen kongrelerde Büyükçekmece Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası
üyeleri büyük destekle yeniden mevcut başkan
Rahmi Yazıcı derken, Büyükçekmece Şoförler ve
Otomobilciler Esnaf Odası ise mevcut başkan
Mahir Ereke ile devam devam kararı aldılar.
Yazıcı ile 6. Ereke ile 5. Dönem
Mimarsinandaki bir düğün salonunda gerçekleşen ve tek liste ile gidilen kongrelerde
Büyükçekmece Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar
Odası başkanı Rahmi Yazıcı 6. Kez bu göreve
seçilirken, Büyükçekmece
Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası mevcut
başkanı Mahir Ereke ise 5.
Kez bu göreve seçilerek 4
yıl daha odaların başkanlıklarını yürütecekler.
Pandemi tedbirleri
kapsamında gerçekleşen
ve Saygı duruşu ve istiklal
marşının okunmasıyla
başlayan kongrelerde tüm
gündem maddeleri oy bir-

G

BAŞKAN MESUT ÜNER’DEN
BELEDİYE ÇALIŞANLARA MÜJDE
Çatalca’ya görevinin daha ilk
üç yılında cumhuriyet tarihinin
en büyük hizmetlerini
kazandırarak ilçeye adeta altın
çağını yaşatan Başkan Mesut
Üner, böylesine bir başarıya
giden yolda ekibiyle de kurduğu
gönül köprüleriyle başarıya
ulaştığı tüm ilçede dikkat çeken
ve bilinen bir gerçek.
Başkan Mesut Üner çalışanlara maddi katkıda bulunacak
promosyon çalışmalarını tamamladı ve Çatalca Belediyesi
çalışanlarına müjdeledi. Başkan
Mesut Üner’in önemli emek ve
gayretleri sonucu nihayete eren
promosyon anlaşması imza
töreni Çatalca Belediyesi’nde
gerçekleşti. Başkan Mesut Üner’in makamında gerçekleşen

imza törenine Halk Bankası
Çatalca Şubesi Müdürü Andaç
Akıncıoğlu’da katılım sağladı.
Çatalca Belediyesi çalışanlarına maddi katkı sağlayacak
promosyon anlaşması sonrasında açıklamalarda bulunan
Başkan Mesut Üner; ‘’Aslında

Halk Bank ile en önemli imza
törenimizi geçen yıl gerçekleştirmiştik. Çatalca’da cumhuriyet
tarihinde ilk kez bütçemiz artı
verirken, Halk Bank şube binasını satın alarak Belediyemiz
mülk envanterine katmıştık. Şimdide girişimlerimiz sonucu Halk

Bankası Çatalca Şube
Müdürümüz Andaç Akıncıoğlu ile
belediyemizde yaptığımız imza
töreniyle çalışanlarımıza #promosyon desteğinde bulunduk.
Birlikte Çatalca’yız diyerek
ilçemize hizmet ettiğimiz tüm
çalışma arkadaşlarıma hayırlı
olsun.’’ dedi.

liği ile kabul edilirken, yeniden güvenoyu alarak bu
göreve seçilen Başkan Yazıcı ve Başkan Ereke
odalarının üyelerine teşekkür ettiler.

Büyükçekmece Belediyesi
Çocuk Meclisi 2022’nin ilk
toplantısını gerçekleştirdi
Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi
2022 yılı 1’inci toplantısını Kervansaray- Kurşunluhan’da gerçekleştirdi.
Büyükçekmece’de katılımcı demokrasinin büyük parçası olan Büyükçekmeceli çocuklar gerçekleştirdikleri toplantıda
Büyükçekmece’de ikamet eden diğer çocuklar için yapılacak olan projeler hakkında fikirlerini beyan ederek çalışmaları hakkında bilgi
verdi.
Çocukların demokrasi kültürünü benimsemeleri, yaşadıkları ilçenin yönetiminde söz
sahibi olabilmeleri ve çocuk haklarını öğrenebilmeleri amacıyla 9-14 yaş aralığında 55 çocuğun katılımıyla kurulan Büyükçekmece
Belediyesi Çocuk Meclisi sırayla söz alarak ilçede yaşanılan sorunlar ile ilgili fikirlerini
söyledi. Özgür bir ortamda düşüncelerini
ifade eden çocuklar, proje ve çalışmalar hakkında oylama yaparak Büyükçekmeceli çocuklar adına kararlar aldı.

08/2022
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İmamoğlu’ndan Erdoğan’a

taziye ziyareti
İBB (İstanbul Büyükşehir
Belediye) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, geçtiğimiz
günlerde annesini kaybeden CHP İstanbul
Büyükşehir ve Büyükçekmece Belediye
Meclis Üyesi Mimar
Tarık Erdoğan’a evinde
taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Ekrem İmamoğlu’na, Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün
ile CHP İBB meclis Üyesi ve Büyük-

çekmece CHP meclis Grup Başkanvekili Ahmet Şahin’de
eşlik etti. Erdoğan ailesinin Büyükçekmece’deki
evinde aile fertlerinin
acısını paylaşan İBB
Başkanı İmamoğlu,
Tarık Erdoğan ve Abisi
Taşkın Erdoğan’nın yakın
zamanda Hakk’ın rahmetine kavuşan anneleri Şeviker Erdoğan için baş sağlığı ve
sabır dileklerini ileterek acılarını
paylaştı.

Geçen yılın tamamının yanı sıra, özellikle yılın son iki ayında Çatalca’da iki bakan karşılayan Başkan Mesut Üner, geçtiğimiz haftanın
son çalışma gününde Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu
makamında ziyaret ettikten sonra bu haftanın ilk çalışma gününde
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi Çatalca’da karşıladı.
arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katıldığı önemli toplantıya, Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner ve Çatalca
Muhtarlarıyla birlikte, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Silivri Muhtarları da katılım sağladı.
Çatalca ve Silivri Belediye Başkanları muhtarlarıyla
birlikte cumhur ittifakı Çatalca ve Silivri ilçe başkanları da katılım sağladı. Toplantının moderatörlüğünü AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay
Kaynarca gerçekleştirdi. Oldukça verimli geçen istişare toplantısı yaklaşık dört sürdü. Çatalca ve Silivri muhtarlarının ilettiği tüm sorunları Bakan
Bekir Pakdemirli salonda bulunan Bakanlık bürokratlarına anında talimat vererek çözülmesini istedi. Muhtarlar oldukça verimli geçen toplantı için
Başkan Mesut Üner’e teşekkür etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin
Çatalca ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan
Başkan Mesut Üner; ‘’Çatalca’mıza hizmet etme
yolunda, geçtiğimiz hafta Ankara’da İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret
etmiştim. Bugünde haftanın ilk çalışma gününde ilçemizde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir
Pakdemirli’yi misafir ettik. Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş riyasetinde tüm ilçe protokolü-

T

müzün katıldığı toplantımız oldukça verimli geçti.
Çatalca’mızı çok ama çok seviyoruz ve ilçemizin
gelişimiyle birlikte kronik sorunlarını birer birer

çözmekte kararlıyız diyor, Sayın Bakanımız Bekir
Pakdemirli’ye kıymetli ziyaretleri içinde çok teşekkür ediyoruz.’’ dedi.

ÇATALCA BAYRAK ŞAİRİ
ASYA İLE GURUR DUYUYOR
Türkiye’de ‘’Bayrak Şairi’’ olarak
tanınan ve sevilen Arif Nihat Asya, vefatının kırk yedinci yılında doğup büyüdüğü Çatalca ilçesi İnceğiz
mahallesindeki etkinliklerle anıldı. Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı Mesut Üner, ilçe
protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve
ilçe halkı anma programlarına yoğun
katılım sağladı.
Anma etkinliklerin ilk durağı bayrak şairimizin doğup büyüdüğü Çatalca
ilçesi İnceğiz mahallesindeki meydanda

saygı duruşu, istiklal marşımızın ardından öğrencilerin okuduğu şiirlerle başladı. Sonrasında programın ikinci
bölümü için aynı mahallede bulunan ve
bayrak şairimizin adını taşıyan ‘’Arif
Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’’ konferans salonuna geçildi.
Okul öğrencileri hazırladığı ve bayrak
şairimizin şiirlerinin okunduğu muhteşem programla izleyenleri adeta büyüledi. Öğrencilerin program sonrası
Başkan Mesut Üner’e gösterdiği yakın
ilgi ve alaka gözlerden kaçmadı.

Esenyurt’ta koronavirüs
ile mücadele devam ediyor
Esenyurt Belediyesi, yeniden yükselmeye başlayan
Koronavirüs rakamlarının
ardından ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını
hızlandırdı.
Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs rakamlarının yeniden artmaya başladığı
bugünlerde ilçe genelindeki
dezenfeksiyon çalışmalarını
hızlandırdı. Koronavirüs
salgınına karşı oluşturduğu
ekiple ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren
Veteriner İşleri Müdürlüğü,
sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların yoğun olarak
kullandığı tüm alanlarda

ilaçlama ve dezenfeksiyon
çalışması yürütüyor. Ekipler, vatandaşların yoğun
olarak kullandığı kamu binaları başta olmak üzere
taksi ve İETT durakları,
bankamatikler, meydanlar,
cadde ve sokakları dezenfekte ederek mikroplardan
arındırıyor. Ekipler ayrıca,
vatandaşların talebi üzerine
bina içlerinde ve ofislerde
de dezenfeksiyon işlemleri
gerçekleştiriyor.

KADINLAR EŞİTLİK MERKEZİ’NDE HEM
ÜRETİYOR HEM PARA KAZANIYOR
KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi
her yaştan kadına çeşitli branşlarda kurslar vermeye devam
ediyor.
Küçükçekmece Belediyesi
Kadın Eşitlik Merkezi’nde
Kasım ayında başlayan ‘sabun
atölyesine’ devam eden kadınlar, ürettikleri hediyelik sabunlarla hem para kazanıyor hem
de çeşitli yardım kuruluşlarına
katkıda bulunuyor.
Her yaştan ve kesimden kadının bu kursa katıldığını belirten Kadın Eşitlik Merkezi
Koordinatörü Gonca Aslan, “Burada öğrendikleri bilgilerle
sabun yapan kadınlarımız, yılbaşına özel birçok satış gerçekleştirdi. Yeni yeni siparişler aldı.
Kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü eline almasını görmek bizim için gurur verici”
diye konuştu.
Kursa bir şeyler öğrenmek
ve terapi amaçlı katıldığını
ifade eden 38 yaşındaki ev hanımı Yasemin Türkeli, sattığı
ürünlerle lösemili çocuklara
yardımda bulunduğunu söyledi. Sabun yapmakla bu tür
yardımlarda bulunmayı birleştirmekten mutluluk duyduğunu

belirten Türkeli, “Normalde de
yardım kuruluşları için çalışmalar yapıyordum. Burada yaptığım sabunları da
arkadaşlarımla lösemili çocuklar için gerçekleştirilen festivalde sattım. Yılbaşı olduğu için
de bolca ürün sattık. Geliri ise
lösemili çocuklarımıza verdik.
Şükürler olsun maddi durumum iyi olduğu için elde edilen
gelirin bir kısmıyla da Doğu’daki çocuklara bot ve mont
alıyorum” diye konuştu.
Emekli, ev hanımı olan 52
yaşındaki Gülümser Çalışkan da
böyle bir kursu kendilerine
sundukları için Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkürlerini iletti. Yılbaşında yaptığı
kardan adamları sosyal medyada sattığını belirten Çalışkan,
ilerde bu işi ilerletip daha
büyük paralar kazanmayı hedeflediğini söyledi. Satış yapmak için Küçükçekmece
Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı’na da başvuracağını belirten Çalışkan, “Bu kurs hem
ayaklarımızın üstünde durmamızı sağlıyor hem de psikolojik
olarak iyi geliyor” şeklinde konuştu.

BAŞKAN MESUT ÜNER’İN UNUTULMAYACAK VEFASI
Başkan Mesut Üner, göreve geldiği ilk günlerden bugüne projelerini hazırlarken ve
hazırladığı projeleri Çatalca’ya
kazandırırken, projelerinin
merkezine insan
sevgisini, saygısını ve
vefasını konumlandırıp, ilçe halkının
gönlünde taht kurmaya devam ediyor.
Bu anlamda yakın
dönemde ilçeye
kazandırdığı ‘’Cem Kara
Yaşam Vadisi’’ hem muhteşem
sosyal tesis manasında hem de vefa anlamında ilçe halkının büyük beğenisini kazandı.
Geçtiğimiz Eylül ayında tamamlanan ‘’Cem

Kara Yaşam Vadisi’’ , muhteşem bir açılış sonrası
Çatalca halkının hizmetine sunulmuştu.
Başkan Mesut Üner, bu muhteşem
sosyal donatı alanına vefat eden
bir önceki dönem Belediye
Başkanı Cem Kara’nın adını
vermesi ve açılışı rahmetli
Cem Kara Başkanın eşi ve
çocuklarıyla yapmasıyla da
unutulmayacak vefa örneği
gösterdi. Bugünlere
geldiğimizde tüm Çatalca
halkının sosyal donatı alanında
bulunan çocuklar için kafeteryalar,
macera parkı, oyun alanları, çim amfi, şelale,
spor aletleri, aydınlatma, ağaçlandırma, çiçeklendirme ve kent mobilyalarının bulunduğu alan-

larda oldukça keyifli anlar yaşıyor.
Çatalca halkına kazandırdığı ‘’Cem Kara
Yaşam Vadisi’’ ile ilgili açıklamalarda bulunan
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner; ‘’Yakın
dönemde sizlerle birlikte açılışını yaptığımız Cem
Kara Yaşam Vadimizde 7'den 77'ye tüm Çatalca
halkımızın keyifli vakit geçirdiğine şahit olmanın
sevinci anlatılmaz yaşanır. Sizlerin bu keyifli anlarına şahitlik etmek, ilçemize hizmet yolunda bizlere güç verirken tüm yorgunluğumuzu bizlerden
alıyor. Ayrıca Cem Kara Yaşam Vadimizdeki
kafeteryamız sizlere hizmet vermeye başladı.
Muhteşem manzara eşliğinde sevdiklerinizle
birlikte vakit geçirirken çayınızı ve kahvenizi huzur
içinde yudumlayacağınız kafeteryamıza tüm
halkımızı bekliyoruz. Hayırlı olsun.’’ şeklinde
konuştu.
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BEYLİKDÜZÜ
BELEDİYESİ
KIŞA HAZIR
Beylikdüzü Belediyesi kışla mücadele ekipleri, kar yağışının ve don olaylarının vatandaşların gündelik
hayatında mağduriyete yol açmaması
adına gerekli tüm tedbirleri alarak hazırlıklarını tamamladı. 221 personel ve
68 araçla 7/24 esasına göre sahada olacaklarını belirten Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Komşularımız hiç endişe etmesin. Beylikdüzü Belediyesi olarak zor koşullarda
halkımızın her zaman yanında olmaya
gayret ettik ve kış şartlarından olumsuz
etkilenmemeleri adına gerekli tüm tedbirleri alarak bundan sonra da yanında
olmaya devam edeceğiz.” dedi.
Beylidüzü Belediyesi zorlu kış şartları öncesi ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri aldı.
Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde kış ile mücadele
hazırlıkları tamamlanırken ekipler, ilçenin yol ve kaldırımlarını araç ve yayalar
için güvenli hale getirdi. Özellikle sağlık
kuruluşlarına ulaşımı sağlayan yollar
başta olmak üzere tüm bağlantı yollarının açık kalması için hazır olan ekipler,
bu kapsamda greyder, damperli kamyon, kar küreme araçları, binek araçlar,
el ile tuzlama araçları ve kepçelerden
oluşan 68 araç ve 221 personel ile 7/24
hizmet verecek. Ayrıca ihtiyaç halinde
site ve konutlarda vatandaşların talebini
karşılamak üzere 10 bin çuval tuz 25’şer
kiloluk paketler halinde ücretsiz olarak
dağıtılacak. Öte yandan ilçede bulunan
sağlık kuruluşları başta olmak üzere;
okullar, ibadethaneler ile birlikte kamu
kurum ve kuruluşlarına çuvallanmış tuz,
müdürlük ekipleri tarafından ulaştırılacak.
Çalık: Zorlu kış şartlarına karşı tüm
tedbirimizi aldık
Beylikdüzü’nde kar yağışının vatandaşları gündelik hayatlarında mağdur
etmemesi adına tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İstanbul’da soğuk havanın etkisini hissedeceğiz. İlçemizin tümünde, kar yağışı ve
buzlanma sonrasında mağduriyetlerin
yaşanmaması, komşularımızın günlük
yaşamının sekteye uğramaması ve ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazırlıklarımızı tamamladık. Belediyemiz
68 araç ve 221 personel ile kar yağışına
hazır haldedir, tüm personelimizle sahada olacağız. Siteler için ise 25 kiloluk
paketler halinde 10 bin çuval tuzlarımız
hazır; isteyen komşularımız Afet Anı
Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nden
bunları temin edebilir. Beylikdüzü Belediyesi olarak bu zor koşullarda da halkımızın her zaman yanında olmaya gayret
ettik ve kış şartlarından olumsuz etkilenmemeleri adına gerekli tüm tedbirleri alarak bundan sonra da yanında
olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

UMUDUN ŞEHRİ ESENYURT’TA
KÜLTÜR VE SANAT RÜZGÂRI ESECEK

Esenyurt Belediyesi’nin 15-24 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceği Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin tanıtım
toplantısı gerçekleşti. Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Kovid-19 rahatsızlığı nedeniyle online katılan
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Söyleşiler, imza günleri, panellerin yapılacağı; Türkiye’de adını yazdıran sanatçıların, bilim adamlarının ya da kendi hayatında başarı hikâyeleri oluşturmuş kişilerin katılacağı bir kültür sanat etkinliği olacak” dedi.

senyurt Belediyesi, ilçede ilk defa geniş kapsamlı edebiyat ve sanat festivaline imza atıyor. 15-24 Ocak 2022 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek olan Esenyurt Edebiyat ve
Sanat Festivali’nin tanıtım toplantısı yapıldı. Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
toplantıya, Esenyurt Belediyesi Başkanvekili Selçuk Günerhan, Belediye Başkan Yardımcıları;
Cemal Güneysu, Veysel Bal, Halis Şimşek, Belgin
Oflazoğlu Orkunoğlu, Ali Susuz, Hayrettin Babahan, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin,
Gelecek Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Veysel Karatay, İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Hakan
Akkuş, Esenyurt Kent Konseyi, belediye meclis
üyeleri, Esenyurt İl Dernekler Birliği, muhtarlar,
belediye birim müdürleri, basın mensupları ve
STK temsilcileri katıldı. 10 gün boyunca devam
edecek olan Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nde; imza günleri, söyleşiler, atölyeler, müzik
dinletileri, canlı yayınlar, şiir dinletileri, yetişkin ve
çocuk tiyatro oyunları, onur geceleri ve müzikaller
olacak.
“TÜRKİYE'NİN ÇOK ÖNEMLİ İNSANLARININ KATILACAĞI BİR FESTİVAL”
Festivalin tanıtım toplantısına Kovid-19 rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, online katılarak
konuşma yaptı. "Esenyurt'un daha güzel anılar
oluşturması, daha güzel işlerle anılması için kültürle, sanatla, edebiyatla, sevgiyle, saygıyla ve başarı öyküleriyle anılması için birçok çalışma
yaptık” diyen Başkan Bozkurt, “Bu sene bir atılım
yılı olacak, dolayısıyla bunun başlangıcını da bir
festivalle yapmış olmaktan mutluyum. Arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yaptı. Hedefimiz, Esenyurtluların hak ettiği değeri görmeleri, birbirlerini
daha çok sevip saymaları, birlikte güzel işler yapmalarını sağlamak. Bu bağlamda bir başlangıç
olacak. Türkiye'nin çok önemli insanlarının katılacağı bir festival olacak. İstediğimiz şu: Bu festivalin
geleneksel hale gelmesi” şeklinde konuştu.
EDEBİYAT VE SANAT FESTİVALİ, BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRECEK
Esenyurt’ta birçok farklı kökenden, inançtan,
bölgeden ve ülkeden gelen insanların yaşadığını
vurgulayan Başkan Bozkurt, farklılıkları renkli ve
çok bileşenli zenginlik olarak gördüğünü ifade
etti. Başkan Bozkurt, “İnşallah bu zenginliği çok
bileşenli, çok kültürlü, renkli bir yaşama dönüştüreceğiz. Birbirini daha iyi anlayan, tek tip bakan
değil birbirini anlamaya çalışan, empati kurabilen
ve insanlarla dostluk, arkadaşlık kurarken kökenine inancına göre değil, insan olduğu için insani
değerleri taşıdığı için oluşturmaya çalışan bir
kente dönüşeceğiz” diye konuştu.
“KATILIM SAĞLARSAK ÇOK FAYDALI OLACAK”
Bütün Esenyurtluları festivale davet eden
Başkan Bozkurt, şöyle konuştu: “Söyleşiler, imza
günleri, paneller, Türkiye’de adını yazdıran sanatçıların, bilim adamlarının ya da kendi hayatında
başarı hikâyeleri oluşturmuş kişilerin katılacağı bir
kültür sanat etkinliği olacak. Bu programı kentin
ileri gelenleri, kanaat önderleri ve Esenyurtlulardan onay almış kişiler olarak önce sizin görmenizi
ve mümkünse sahip çıkmanızı da rica ediyorum.
Zira bu hepimizin, Esenyurt'ta birlik ve beraberlik
içinde yaşanması açısından çok önemli bir etkinlik
olacak. Eğer izleyip, tanıtımına, katılımına katkı
sağlarsanız, Esenyurtluların da mahallelerden, evlerden kadınlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin de katılımını sağlarsak çok faydalı olacağını
düşünüyorum. On tane gencin bile hayatına dokunsak, onları yanlış bir iş yapmaktan alıkoysak
bile bence çok büyük bir kazanç olacak.”

E

ESENYURT, 10 GÜN BOYUNCA İSTANBUL’UN
KÜLTÜRÜN VE SANATIN MERKEZİ OLACAK
Esenyurt’ta ilk kez düzenlenecek
olan Edebiyat ve Sanat Festivali, ilçeyi
10 gün boyunca kültür ve sanatın
merkezi haline getirecek. Esenyurt Belediyesi, 15-24 Ocak günleri arasında
gerçekleştirilecek olan Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin içeriğini
yayımladı. Festival, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde Halk TV’nin
‘Görkemli Hatıralar’ programı ile başlayacak. Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Nebil Özgentürk, Şahin Sancak, Haydar Ergülen,
Zeynep Oral ve Zuhal Olcay, Serhan
Asker’in canlı yayın konuğu olacağı
programda, 15 Ocak’ta doğum günü
olan Büyük Şairimiz Nâzım Hikmet, şiirler ve şarkılarla anılacak. Programın
ardından Başkan Bozkurt, Esenyurtlu
vatandaşlarla birlikte eski belediye
bahçesinde kurulan kitap fuarının açılışını yapacak. Birçok yayınevinin katılacağı festivalin ilk günü Esenyurt
Belediyesi Kültür Merkezi’nde tiyatro
ve sinema oyuncusu Devrim Yakut’un
imza günü ve söyleşisiyle devam edecek. On gün boyunca devam edecek
olan festivale, Türkiye’nin önde gelen
sanatçı, oyuncu, yazar ve şairleri katılacak. Festivalde Genco Erkal ‘Şahdamarım’ (Ahmed Ârif) tiyatro
gösterisiyle, Fırat Tanış ‘Gelin Tanış
Olalım’ tiyatro gösterisiyle, Ercan
Kesal söyleşi ve imza günüyle, Ferhat
Göçer ‘Aldırma Gönül’ (Sabahattin Ali
şiirleri) müzikal tiyatrosuyla yer alıp
şiir ve müzik dinletisiyle Ahmet Telli
ve Nurettin Rençber, Esenyurtlu sanat
ve edebiyatseverlerle buluşacak. Festivalde ayrıca Müjdat Gezen ile Türkan
Şoray’a ‘Onur Ödülü’ verilecek.
Festivalin program içeriği şöyle:
15 OCAK CUMARTESİ
SAAT: 10.00
TV PROGRAMI
(HALK TV CANLI YAYIN)
GÖRKEMLİ HATIRALAR
KONU: NÂZIM HİKMET
KONUKLAR
SERHAN ASKER
NEBİL ÖZGENTÜRK

BAŞKAN MESUT ÜNER’DEN
BAKAN SOYLU’YA ZİYARET
Çatalca’da makamdan değil sahadan yönetim tarzıyla dikkat
çeken, makamından çok halkın
arasında ve ilçeye kazandırdığı
mega proje şantiyelerinde mesaisini tamamlayan Başkan Mesut
Üner, ilçeye hizmet yolunda 2022
yılına da tıpkı geçen yıllarda olduğu gibi fırtına gibi bir giriş yaptı
ve çok yoğun geçen yılın ilk haftası
Perşembe günü Ankara’ya giderek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu
makamında ziyaret etti.
Son iki ayda Çatalca’da iki
bakan karşılayan ve pazartesi
günü Çatalca’da Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli’yi karşılamaya hazırlanan Başkan Mesut
Üner yılın ilk haftasında İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret
ederek, Çatalca’nın bu yılda hizmetlere doyacağının ve kronik so-

runlarının çözümünün devam edeceğinin sinyallerini verdi. Başkan
Mesut Üner, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu en son bir ay önce
muhtarlarında katıldığı bir toplantıda Çatalca’da misafir etmişti.
Ankara’daki önemli bakanlık
ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Üner; ‘’İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman
Soylu’yu Ankara’da makamında
ziyaret ettim. Çatalca’mızın tarihine geçen ve ilçemize adeta altın
çağını yaşatan devam eden projelerimiz, çok yakında başlayacak
yeni projelerimiz ve ilçemizin
çözüm bekleyen kronik sorunlarının çözüme kavuşması için yapılacak çalışmalarımızı
değerlendirdiğimiz toplantımız oldukça verimli geçti. Çatalca’mızın
büyümesi ve gelişmesi için her
zaman bizlerin yanında olan ve ziyaretim sırasındaki samimi ilgi ve
alakası için İçişleri Bakanımız
Sayın Süleyman Soylu’ya şahsım
ve ilçe halkımız adına çok teşekkür eder, çalışmalarında başarılar
dilerim.’’ dedi.

ŞAHİN SANCAK
HAYDAR ERGÜLEN
ZEYNEP ORAL
ZUHAL OLCAY/MÜZİK DİNLETİSİ
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 14.00
DEVRİM YAKUT
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
16 OCAK PAZAR
SAAT: 14.00
NASUH MAHRUKİ
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 19.30
YARALARIM AŞKTANDIR
NAZAN KESAL / TİYATRO
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
17 OCAK PAZARTESİ
SAAT: 19.30
FIRAT TANIŞ
GELİN TANIŞ OLALIM
TİYATRO
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 16.00
KANDEMİR KONDUK
CİHAN DEMİRCİ
NAZIM ALPMAN
ERKAN CAN
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
MECLİS SALONU
18 OCAK SALI
SAAT: 16.00

ÖZEL ETKİNLİK
AYŞE KULİN
NEBİL ÖZGENTÜRK
ONUR KONUĞU
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 19.30
METİN UCA
BUNU MU DEMEK İSTEDİM?
TİYATRO
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
19 OCAK ÇARŞAMBA
SAAT: 19.30
ALDIRMA GÖNÜL
FERHAT GÖÇER
MÜZİKAL TİYATRO
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 16.00
ERCAN KESAL
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
MECLİS SALONU
20 OCAK PERŞEMBE
SAAT: 19.30
AHMET TELLİ
NURETTİN RENÇBER
ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ
ONUR ÖDÜLÜ
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 15.00
MARİO LEVİ
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
MECLİS SALONU
ÜCRETSİZ BİLETLİ
21 OCAK CUMA
SAAT: 19.30

MÜZİKLİ SAHNE ETKİNLİĞİ
YEŞİLÇAM ANILARI
SELMA GÜNERİ
SELDA ALKOR
YUSUF SEZGİN
NİLGÜL
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 15.00
ŞEKER PORTAKALI
ÇOCUK TİYATROSU
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
22 OCAK CUMARTESİ
SAAT: 19.30
MÜZİKLİ SAHNE ETKİNLİĞİ
NEBİL ÖZGENTÜRK
VEDAT YILDIRIM
ŞEYHMUS DİKEN
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 16.00
İNCİ ARAL
PELİN BATU
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
MECLİS SALONU
23 OCAK PAZAR
SAAT: 16.00
MÜJDAT GEZEN
BABA KIZ
TİYATRO
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 19.00
ONUR ÖDÜLÜ
TÜRKAN ŞORAY
MÜJDAT GEZEN
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
ÜCRETSİZ BİLETLİ
24 OCAK PAZARTESİ
SAAT: 15.00
KÜÇÜK PRENS
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 19.30
ŞAHDAMARIM (AHMED ÂRİF)
GENCO ERKAL
TİYATRO
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

YAHYA KEMAL BEYATLI,
KÜÇÜKÇEKMECE’DE ANLAMLI
BİR SERGİYLE ANILIYOR
Türk Edebiyatı’nın usta kalemlerinden
Yahya Kemal Beyatlı’ya dair ilk kez görülecek
belge ve fotoğraflara ev sahipliği yapmaktan
mutluluk duyduklarını ifade eden Belediye
Başkanı Kemal Çebi, “Adını ilçemizde gururla yaşattığımız, edebiyatımızın ulu çınarı
yazar, milletvekili ve büyükelçi Yahya Kemal’i
andığımız ‘Son Fasılda Bir Ömür’ sergimize
hoşgeldiniz. Beyatlı’nın yaşamı, insan ilişkileri
ve adımlarının izlerinin ilk kez görüleceği sergimizde ve en az sergi kadar titizlikle hazırlanan kitabımızda emeği geçen başta Beşir
Ayvazoğlu olmak üzere katkıları olan tüm
kurum kuruluş ve kişilere teşekkür ediyorum.

Edebiyatımıza, kıymetini bildiğimiz takdirde
çok önemli şahsiyetlerin katkı sunduğunu görebiliyoruz. Görevimiz ;onların bu katkılarını
sonsuza dek yaşatabilmektir. Küçükçekmece’ye kültürü ,sanatı, edebiyatı taşımaya
devam edeceğiz”diye konuştu.
Sergi; Yahya Kemal'in yaşamı, çalışmaları,
görevleri, dostlukları, şiirleri, Yahya Kemal'in
İstanbul'u (semtleri ve mekanları), İstanbul şiirleri ve sevgisi üzerine bölümlerden oluşuyor.
Usta şairin, Pakistan Büyükelçiliği yıllarında
hiç yayınlanmamış fotoğraflarının yanı sıra ilk
görülecek el yazısı ile şiirleri, notları ve belgeleri de sergide yer alıyor.
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BEYLİKDÜZÜ
BELEDİYESİ’NDEN
34 YENİ PROJE

“Bugüne Nefes, Yarına Umut”
olacak yeni ve donanımlı alanlar
oluşturmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, 20 park ve 14 tesisi
toplu açılış ve temel atma töreniyle
ilçeye kazandırdı. İki farklı noktada
gerçekleşen törenlere; CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ
Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve
eşi Dilek İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
ve eşi Zehra Çalık, CHP İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl
Başkanı Buğra Kavuncu, Grup Başkan Vekilleri, Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclis Üyeleri,
Milletvekilleri, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, iş
insanları, STK temsilcileri ve ilçe
protokolü katılım sağladı. Törenlerin ilk ayağı olan Dereağzı Mahallesi’nde; Beylikdüzü Afet
Anı Koordinasyon
ve Lojistik Merkezi, Beylikdüzü
Mutfak,
Afet Sonrası Kapalı
Barınma
Alanı ve Lojistik Destek
Merkezi, Afet ve
Acil Durum Yönetim
Merkezi, Gürpınar Aşık Veysel Kütüphane ve Etüt Merkezi, Beylikdüzü Geri Dönüşüm İşçileri Destek
Projesi ve Atık Ara Depolama Merkezi ile 20 parkın açılışı gerçekleşti.
Yakuplu Anne-Çocuk Merkezi ve
beş kreşin de temelinin atıldığı törende, atanamayan genç öğretmenler için sembol haline gelen
Öğretmen Fedai Altun’un ismini taşıyacağı kapalı spor tesisi projesinin
de tanıtımı yapıldı.
Törenlerde yaptığı konuşmasında çılgın projelerin, milletin dertlerine gerçekçi çözüm üreten
projeler olduğunu vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, 14 tesis ve 20 parkın
bilgilerini detaylarıyla aktardı. Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde çocuklara, kadınlara, gençlere, tüm
komşularımıza, hatta tüm kamu kurumlarına; dayanıklı yeşil ve çözüm
üreten bir kent inşa ediyoruz. Bunu
yaparken kriz var, kaynak yok demiyoruz. Elimizdeki sınırlı kaynakları
hem verimli kullanıyor hem de yeni
kaynaklar yaratıyoruz. Bize göre çılgın proje; milletimizin gerçek dertlerine, gerçekçi çözümler üreten
projelerdir. Büyük konuşan değil; iyi
iş yapan, millete nefes olan icraatlardır. Beylikdüzü’nde en başından beri
bu zor günleri planlayan, hesaba
katan bir planlama anlayışla hareket
ediyoruz. Biz sosyal demokrat anlayıştaki yönetimler olarak; kent ile
barışık, doğaya özen gösteren, insan

haklarına ve temel değerlerine saygılı bir şehircilik felsefesiyle kent
inşa etmeye gayret ediyoruz. Şehir
plancısı bir Belediye Başkanı olarak,
kentin iyi olma halini çok ama çok
önemsiyorum. Çünkü biliyorum ki
kentler iyi olunca; çocuklar, kadınlar,
gençler dolayısıyla memleket iyi
olur. Evet bir kara kışın içindeyiz.
Yeni yıla çok zor şartlarda girdik.
Ama umudumuzu canlı tutuyoruz.
Çünkü omuz omuza tüm zorlukların
üstesinden gelebileceğimizi, her
türlü engeli aşabileceğimizi biliyoruz. Beylikdüzü enerjisiyle ve yaptıklarıyla bütün ülkeye nefes olmaya
devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
konuşmasında, “Burada sadece Büyükşehir Belediye Başkanı olarak
değil, aynı zamanda bir Beylikdüzü
hemşerisi olarak varım. İlçemizin az
önce gördüğümüz faydalı hizmetlerle
buluşması tahmin ediyorum ki bu
salonda en
çok beni
gururlandırıyor. Dolayısıyla bu
gururu ve keyﬁ
bana yaşatan kıymetli dostum ve yol arkadaşım, değerli Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık’a ve ekip arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bugün başkanımızın açılış yaptığı işlerin
içerisinde çocuk, kadın, dezavantajlı
gruplar, afet anı, yeşil alan ve doğa
var. Hiçbirisinde uçuk kaçık işler
yok. Toplumun aradığı hizmet duygusunu onlara sunan bir anlayış var.”
ifadelerine yer verdi.
Gürpınar Polis Merkezi Amirliği
ile Beylikdüzü Müftülük, Mevlana
Camii Kur’an Kursu ve Taziye
Evi’nin açılışında konuşan İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener, hayata geçen projelerin hayırlı ve
uğurlu olmasını diledi. CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise belediye başkanlarının verdiği hizmetlerin engellenmeyeceğine vurgu
yaparak, “Halka hizmet etmek ve
hizmetin halka ulaşmasını istiyorsunuz, kaynağı yaratmışsınız ve her
türlü imkânınız var ama engellemeye çalışıyorlar. Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar haklı olduğumuz
sürece bütün engelleri aşıp halka
ulaşacağız ve hizmeti götüreceğiz.
Bu bağlamda özelikle Beylikdüzü
Belediye Başkanımıza yaptığı güzel
çalışmalardan dolayı gerçekten teşekkür ederim. Beylikdüzü halkı son
derece şanslı. Gerçekten de iki başkanımızın da ifade ettiği gibi, hiçbir
ayrım yapmadan bütün İstanbul’u
kucaklamak bizim görevimizdir.”
şeklinde konuştu.

AÇILIŞLARIN İLÇESİ ÇATALCA

Çatalca, Başkan Mesut Üner göreve geldiği günden bugüne adeta altın çağını yaşıyor. Makamından çok nerdeyse tüm mesaisini proje şantiyelerinde ve halkın arasında tamamlayan Başkan Mesut Üner, yeni Kaymakamlık
Hizmet binasının ilçe halkına hizmet vermeye başladığını tüm Çatalca halkına sosyal medya hesaplarından müjdeledi.
Çatalca Cumhuriyet meydanında bulunan
yeni Kaymakamlık hizmet binası tüm ihtişamıyla
adeta göz kamaştırıyor. Böylesine modern Kaymakamlık hizmet binasının açılması tüm Çatalca’da büyük bir sevinç yaşattı. İlçe halkı üst üste
gelen temel atma törenleri ve açılışlarla adeta
rüya gibi günler yaşıyor. Proje yapımı boyunca
sürekli şantiye alanında denetimler yapan Başkan Mesut Üner, mesleğinin mimar olmasının
da verdiği bilgi birikimi ve tecrübesiyle her ziyaretinde büyük katkıda bulunurken, bugünlere
geldiğimizde bu kıymetli projenin tamamlanmasının haklı gururunu yaşıyor.
Yeni Kaymakamlık hizmet binasının halka
hizmet vermeye başlamasıyla ilgili açıklamalarda
bulunan Başkan Mesut Üner; ‘’Bir önemli projeyi daha tamamlamanın sevincini yaşıyoruz.
Yeni Kaymakamlık hizmet binamız artık Çatalca
halkımıza hizmet vermeye başladı. Yeni Kaymakamlık hizmet binamız; birçok kamu hizmetini
karşılayacak, sekiz kat ve 7504,8 m2 aladan oluşuyor. 1600 m2 otoparkında var olduğu yeni
Kaymakamlık binamız ilçemize çok yakıştı. Yeni
Kaymakamlık hizmet binamız, Millet Bahçesi,
Kapalı Katlı Otopark, Cumhuriyet Meydanımız
ve Yapımına Yeni Başladığımız Ticaret Merkezimizle birlikte ilçe merkezimize adeta görsel bir
hizmet şöleni sunarak değer katacak. Hayırlı
olsun.’’ dedi.

ESENYURT BELEDİYESİ, CAN DOSTLARIMIZI YALNIZ BIRAKMIYOR
Soğuk havalarda can dostlarımızı yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi, ilçe
genelinde sokak hayvanlarının bulunduğu
yerlere mama ve su takviyesi yapıyor.
Esenyurt Belediyesi, can dostlarımız
için belirlenen besleme noktalarına mama
ve su bırakarak destek olmaya devam
ediyor. Sağlık sorunu olan hayvanları Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ne götürerek tedavilerini yapan

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR SERGİ: "DOĞANIN IŞIĞI"
Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve
Sanat Merkezi, 14 sanatçının eserlerinden oluşan “ Doğanın Işığı “isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor.
Sanatçı Seher Sırma tarafından toparlanan
ve toplamda 14 sanatçının katılımıyla sergi haline getirilen çalışmalarda doğanın tüm güzellikleri bir bütün olarak ele alınıyor.
Geniş kitlelere doğayı sevdirmek adına
böyle bir sergiyi hayata geçirdiklerini ifade eden
Seher Sırma, “Bu sergiye ‘Doğanın Işığı’ adını
verdik. Manzara, peyzaj ve çeşitli doğa resimleri
yapmayı seviyorum. Doğanın muhteşem güzelliklerini tuvalime yansıtırken, aslında doğanın
ışığını da kalıcı olacak şekilde kayda alıyorum.
Denizler, ağaçlar, kuşlar, çiçekler doğadaki tüm
güzellikler, sanatımla tuvalimde şekillenerek
geniş kitlelere doğa sevgisini kazandırmak
adına hayat buluyor” dedi.
Sergi, 4 Şubat’a dek Atakent Kültür ve Sanat
Merkezi’nde görülebilir.

Başkan Akgün: 2022 tüm dünyaya
sağlık, huzur ve mutluluk getirsin
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “2022 tüm
dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirsin” dedi.
Yeni yıla ilişkin bir mesaj
yayınlayan Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, Covid-19 salgınının
2021 yılında da tüm dünyayı
olumsuz etkilediğini ve milyonlarca insanın salgın nedeniyle yaşamını kaybettiğine
dikkat çekerek mesajında şu ifadelere yer verdi: “2022 yılına girmeye
hazırlandığımız şu
günlerde de maalesef Covid-19 salgını
farklı farklı varyantlar ile tüm
dünyada can almaya devam ediyor. 2022 yılında
da bilimin ışığında, Sağlık Bakanlığı’nın öneri
ve talimatlarına
harfiyen uyarak
salgın ile müca-

Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının yoğunluk gösterdiği yerlere de
hava şartlarından etkilenmemeleri için
yeni kulübeler bırakıyor. Soğuk havalarda
da can dostlarımızı yalnız bırakmayan
ekipler, hava şartlarından kaynaklı
beslenme olanakları azalan hayvanlara
düzenli olarak mama ve su takviyesi yaparak, yaşama tutunmalarına destek
oluyor.

delemizi sürdürmeliyiz. Bu anlamda aşının önemini bir kez
daha hatırlatarak, yaşamları pahasına büyük bir özveri ile mücadele veren sağlık çalışanlarımıza
en büyük desteği vermek öncelikli görevimiz olmalıdır. Bütün
gücümüzle ülkemizin, milletimizin, kendimizin, ailemizin sağlığını korumak ve sağlık
çalışanlarına destek olmak hepimizin en önemli vazifesi olmalıdır. 2022’nin Covid -19 salgının
son bulduğu bir yıl olması hepimizin ortak temennisidir. Yeni
gelen yıl ülkemize ve tüm dünyaya bolluk ve bereketi de beraberinde getirsin. Sevgili büyük
Büyükçekmece ailemizin desteği
ve bütün mesai arkadaşlarımım
gayreti ile Mutluluk Şehir Büyükçekmece’mizi daha da mutlu günlere taşıyacağımıza inanıyorum.
2022 yılında da halkımızın refah
ve mutluluğu için, şehrimizin geleceği için çok ama çok daha
fazla çalışacağız. Yeni gelen yıl
tüm dünyaya sağlık, huzur ve
mutluluk getirsin.”

Sergide eseri bulunan sanatçılar:
Aysel Kılagöz, Esin Nerhan Algan Çakmak,
Leyla Duymayan, Fahrettin Atalar, Güldane Başpınar, Natalia Yakut, Özlem Yeşilçam Çoban,
Seher Sırma, Selma Enöz, Şema Perk, Turgut
Ünalan, Vesile Akın, Vijdan Sezen, Yasemen
Kendiroğlu

BAŞKAN MESUT ÜNER
VARSA ÇÖZÜM VAR
Çatalca’ya kazandırdığı tarihi projelerle
adeta altın çağını yaşatan Başkan Mesut Üner,
makamından çok sahada halkın arasında olmasının verdiği avantajla, Çatalca’da gerçekleştirdiği saha ziyaretleri sırasında bizzat yerinde
tespitler sonucu ilçede seracıların yaşadığı sorunlara şahit olmuştu.
Şahit olduğu soruna üzülmekle ve şahit olmakla kalmayan Başkan Mesut Üner, konun çözümü için hemen çalışmalara ivedilikle
başlayıp, yine ilçede taraflı-tarafsız tüm halkın
gönlünde taht kurdu. İlçedeki seracıların İBB ile
yaşadıkları sorunlara çözüm olarak, Çatalca’da
İstanbul’un tüm AK Parti’li Belediye Başkan
Yardımcılarını ve ilgili müdürlükleri misafir etti.
Oldukça verimli geçen toplantılar sonucu Çatalca’da ki seracıların yetiştirdikleri süs bitkileri

tüm İstanbul’u süsleyecek kararı çıkmasıyla birlikte ilçedeki seracılar oldukça mutlu oldu ve
Başkan Mesut Üner’e duyarlı davranışıyla
çözüm odaklı çalışması için teşekkür ettiler.
Gerçekleşen çözüm odaklı ve verimli toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Üner; ‘’Çatalca’mızın tüm kronik
sorunlarını çözmekte kararlıyız. İlçemizde geçimini seralarında yetiştirdikleri süs bitkilerinden
sağlayan vatandaşlarımızın İBB ile yaşadıkları
sorunları hepimizi üzmüştü. Üzülmekle de kalmadık konunun çözümü için Çatalca’mızda tüm
İstanbul’un AK Parti’li Belediye Başkan Yardımcılarını ve ilgili müdürlüklerini misafir ettik. Bu
yıl baharın gelmesiyle birlikte İstanbul’umuzun
ilçelerini Çatalca’mızın çiçekleri süsleyecek. Hayırlı olsun.’’ dedi.
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Mimarsinan’ı İstanbul’un
yeni Moda’sı yapıyoruz!

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Mimarsinan Mahallesi’ne yönelik 6 aydır
devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarında sona gelindiğini açıklayarak; “Mimarsinan’da
Kalikratya bölgesinde çok özel bir projeyi hayata geçirmek için KİPTAŞ, BİMTAŞ ve Büyükçekmece
Belediyesi olarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Mimarsinan İstanbul’un yeni Moda’sı olacak” dedi.
üyükçekmece Belediye Meclisi’nin
Ocak ayı ilk oturumu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin
görüşülmesinden önce konuşan Başkan
Akgün; Büyükçekmece halkının ve belediye
meclis üyelerinin yeni yıllarını kutlayarak
şunları söyledi: “Başta hepimizin sağlıklı olmasını sonra ekonomik sıkıntılarımızın,
diğer sıkıntıların çözümünü bulunduğu bir
yıl diliyorum. Yeni yıla girdik. Allah hayırlı
çalışmalar nasip etsin. En büyük sıkıntımız
belediyeler olarak ekonomik sıkıntılar olacaktır. Çalışacağız, yapacağız. Çözümünü bulacağız. 2022 yılında neleri yapacağımızı
tekrar gözden geçirmek üzere bu ay Büyükçekmece halkımızın beklediği hizmetler ile
ilgili programımızı yapacağız. Bu ay sonuna
kadar plan, yatırım konusunda değişiklikler
yapacağız. Öncelikle yol, park ve bahçe, kreş
ve sağlık ocaklarını ki sağlık ocağı belediyenin görevi değildir. Bunları toparlayacağız.
2022 yılında çocuklarımızın ilk eğitime merhaba dedikleri kreşler ile ilgili daha fazla çalışmamız olacak. Bunun sebebi çalışan
kadınlarımızın, öğretmenlerimizin çocuklarını bırakacakları güvenli bir kreş ve dışarıda çocuk başına 1200 lira alınıyorsa 300
lira, 400 liralık bir rakamla asgari harcamada orayı karşılayacak bir rakamla çalışan
kadınlarımıza destek olmak bakımından
önem arz etmektedir.” Başkan Akgün ve
grup başkanvekillerinin gündem dışı konuşmalarının ardından gündem maddeleri görü-

B

şülerek karara bağlandı.
“Türkiye’ye örnek olacak proje yapılıyor”
Mimarsinan Mahallesi’nde KİPTAŞ, BİMTAŞ
ve Büyükçekmece Belediyesi’nce sürdürülen
kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında meclisi
bilgilendiren Başkan Akgün, 6 aydır devam
eden çalışmada sona gelindiğini ifade ederek;
“Biz Mimarsinan’ı yani eski Kalikratya’yı İstanbul’un yeni modası yapmak üzere çalışmalarımızı yaptık. Bu sırada 18.madde uygulamaları
yapılacaktı fakat siyasallaştırıldı. 2018 yılında
projeyi bitirdik. Top sahası bu işin içine girmeden olmuyor. Orası da roman vatandaşlarının
kaldığı bölgede oluyor. Büyükşehir, Ankara sadece seçim yaklaştığından dolayı Roman vatandaşlarının oluğu bölgede çalışma yaptı.
Halbuki orası sağlam. Böyle bir siyasallaşmadan sonra pandemide zorlandığımızı biliyor-

sunuz. Benim ve Ekrem Başkan’ın, Ali Kurt’un
KİPTAŞ Genel Müdürü’nün Başkanlığı’nda toplantılarda bu bölge Bakanlar Kurulu kararanına sahip olduğu için o kulvarda gitmek
zorunda olduğumuzu biliyoruz. O karar olmasaydı tamamı üzerinde bir çalışma yapsaydık
daha iyi olurdu. 6 aydır devam eden çalışmalarımız son aşamaya geldi. Mimarsinan Belediyesi eski binası bu işe tahsis edildi. 5 eleman
çalışmaya başladı. KİPTAŞ ve BİMTAŞ ekipleri
ile beraber çalışıyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz planlarımız 3 kattı. Roman vatandaşlar yüksek kat istemiyorlardı. 4 kata
çıkarıldı haberimiz olmadan. Bu hafta tekrar
bir çalışma yapacaklar son 6 ayda konut artışı
ve eksilen var mı diye. Çok dikkatli olmamız
lazım. Son aşamaya gelindi. Büyükçekmece
Belediyesi İmar Müdürlüğü, KİPTAŞ ve BİMTAŞ
tarafından titiz bir çalışma yürütülüyor. KİPTAŞ inşaatın başlatılıp bitirileceğini söyledi.
Her hafta mesaimin 1, 2 saati orada geçecek.
Roman vatandaşlarımızın ve futbol sahasının
içinde bulunduğu uygulama diğer alanlara
örnek olacaktır. Örnek bir sosyal proje yapılıyor. Türkiye’ye örnek olacak proje yapılıyor.”
“Tepecik ve Türkoba planları bitecek”
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Tepecik ve Türkoba planları için önümüzdeki
hafta teknik ekibi ile birlikte Büyükşehir
Belediye Meclisi komisyonunda olacaklarını belirterek; “20 yıldan beri siyasallaştırılan, siyasi malzeme olarak kullanılan
Tepecik ve Türkoba planları bitecek. Emeği
geçen herkese teşekkür edeceğiz” dedi.

ESENYURT’TA
ÜCRETSİZ EĞİTİM
FIRSATLARI
DEVAM EDİYOR
Esenyurt Belediyesi’nin
hobi ve yeteneğini geliştirmek,
meslek edinmek isteyen vatandaşlar için birbirinden
farklı branşlarda hazırladığı
kursların yeni dönem kayıtları
başladı.
Esenyurt Belediyesi ilçedeki vatandaşlara birçok
alanda ücretsiz eğitim vermeye devam ediyor. Kültür İşleri Müdürlüğünün
düzenlediği, MEB onaylı kültür ve sanat ile mesleki eğitim
kurslarının yeni dönem kayıtları başladı. El sanatları, enstrüman, dil, hobi, kişisel
gelişim ve sınavlara hazırlık ile
Esenyurt Mesleki Eğitim ve
İstihdam Merkezi (EMEĞİM)’nin meslek edindirme
kursları toplumun her kesiminden vatandaşa hitap ediyor. 19 merkezde, 74 ayrı
branşta kültür ve sanat ile
mesleki eğitimlerin verileceği
kursların başvuruları, www.ogrencikayit.esenyurt.bel.tr adresinden online olarak
yapılabilecek.
Katılımın ücretsiz olduğu
MEB onaylı kültür, sanat ve
mesleki eğitim kursları şöyle:
Ön Muhasebe, Gazaltı
(Mi̇g-Mag) Kaynağı, Ütücü,
Düz Dikiş Makineci, Overlok
Makineci, Kadın Giyim Modelist Yardımcılığı, Kadın Gelinlik Dikimi, Saça Geçici ve
Kalıcı Şekil Verme Teknikleri,
Temel Makyaj, Arıcılık, Mantar Yetiştiriciliği, Aşçı Yardımcısı, Pastacı Yardımcısı,
Perakende Gıda Satış Elemanı, Danışma Görevlisi,
Müşteri Hizmetleri Temsilcisi,
Saç Sakal Kesimi, Örgü, İğne
Oyası, Takı Tasarımı, Yaş
Pasta Yapımı, Yönetici Asistanlığı, Bilgisayar İşletmenliği,

Bilgisayarsız Temel Robotik
ve Kodlama, Wordpress Tema
Tasarımı ve Program Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Grafik ve Animasyon, Okul
Öncesi Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi, Genel Muhasebe, Saç
Bakımı ve Yapımı, Arı Sütü
Üretimi ve Ana Arı Yetiştiriciliği, Baklavacılık, Marangozluk, Biçki Dikiş, Çanta
Tasarımı, Kadın Dış Giysileri
Dikimi, Kadın Giysileri Dikimi, Kurdele Nakış, Mefruşat, Moda Tasarım, Keman,
Gitar, Resim, Akıl ve Zekâ
Oyunları, Ahşap Boyama,
Okuma Yazma, Yaratıcı
Drama, Türk Sanat Müziği
Koro, Türk Halk Müziği
Koro, Bağlama, Kat'ı Sanatı,
Resim, Gravür, Piyano, Halk
Oyunları, Tiyatro, Diksiyon,
İşaret Dili, Matematik, Fen
Bilgisi, Türkçe, KPSS, DGS,
Satranç, Rusça, İngilizce, Bulgarca, Almanca, Fotoğrafçılık,
Şan, Bale, Ebru, Ud, Hip
Hop, Jazz Funk, Urban Style,
Güzel Sanatlar Lisesi̇Yetenek
Sınavlarına Hazırlık, Üniversite Yetenek Sınavına Hazırlık, Görsel Sanatlar; Canlandır
Masal, Sihirli̇Ellerden Maskeler, Taş Boyama, Seramik, El
Sanatları, Robotik Kodlama
atölyeleri̇, Grafik Tasarım, Cilt
Bakımı ve Epilasyon, Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı,
Dijital Pazarlama, Bilgisayar
Sistemi Bakım ve Onarımı,
Ofis Programları Kullanımı,
Web Tasarım, Senaryo Yazarlığı, Nesne Tabanlı Programlama, Kısa Film Yapımı.
Vatandaşlar kurslarla ilgili
detaylı bilgiye, Kültür İşleri
Müdürlüğünün 0212 699 64
36 numaralı telefonunu arayarak ulaşabilecek.

Çatalca Belediyesi Ocak 2022 Meclis Toplantısı Birinci Birleşimini Gerçekleştirildi
Çatalca Belediye Meclisi Ocak Ayı
2022 Yılı Toplantısının 1. Birleşimi
03.01.2022 Pazartesi günü saat 11.00’de Belediye Başkanı Mesut Üner Başkanlığında
Çatalca Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşti.
Başkan Mesut Üner’in meclis toplantısını başlatmasının ardından, meclis grup
başkanları özel gün ve haftalarla ilgili konuşmalarını gerçekleştirdi.
Meclis Grup Başkanlarının özel gün ve
haftalarla ilgili konuşmaları sonrası Başkan
Mesut Üner, meclisin gündem maddelerinin görüşülmesini başlattı.

GÜNDEM:
1-) 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi
gereğince Belediye Meclisinin "2022 Yılı
Çalışma Takviminin belirlenmesi" ile ilgili
Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.
2-) Sözleşmeli personel çalıştırılması ve
ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi.
3-) Mevsimlik İşçi Çalıştırılması ve Vize
İşlemleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi.
4-) Boş Kadro ve Derce Değişikliği ile
ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi.

5-) 5393 Sayılı Kanunun 32. maddesi
gereğince Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyon Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ile
ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.
6-) 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi
gereğince Denetim Komisyonuna Üye Seçimi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi.
7-) Revize edilen müdürlük yönetmeliği
ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.
8-) Belediyemiz mülkiyetinde olan Çatalca İlçesi, İhsaniye Mahallesi 294 parsel
sayılı taşınmaza, T.C. Ziraat Bankası / Çatalca Şubesi'ne ATM makinesi için yer tah-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE BUDANAN
AĞAÇ DALLARI EVLERİ ISITIYOR
Küçükçekmece Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü, mevsim şartlarına bağlı
olarak ilçe genelinde sürdürdüğü ağaç budama
çalışmalarından elde edilen ağaç dallarını,
ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak ulaştırıyor.
Budanan ağaçlardan, haftada 10 aileye kışlık
yakacak temin eden Küçükçekmece
Belediyesi, başvuruda bulunan 80 ailenin
tamamının odun ihtiyacını karşılayarak, vatandaşlardan gelen talebe göre bu hizmeti kış ayları boyunca sürdürecek.
Başkan Kemal Çebi: Yakacak desteğimiz
devam edecek
İlk etapta 30 aileye yakacak desteğinde bulunduklarını ifade eden Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Kış
mevsimiyle birlikte yol kenarlarında park,
bahçe ve yeşil alanlarda kuruyan, ekonomik
ömrünü tamamlayan, tehlike arz eden, hava
şartlarına dayanamayıp dalları kırılan ağaçların
budama ve bakımları ekiplerimiz tarafından
titizlikle yapılırken, budanan ağaç dallarını
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için değerlendirmek istedik. İsraftan kaçındığımız her
çalışmanın örnek teşkil ettiğini biliyorum. Bu
kapsamda ağaç budama çalışmalarımızla birlikte ailelere yakacak desteğimizi sürdüreceğiz"
diye konuştu.

Başvurular Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne
yapılıyor
Küçükçekmece'de budanan ağaç dalları belirlenen depoda toplanarak ayrıştırılıyor. Yakılacak
durumda olmayanlar ise talaş haline getirilerek,
geri dönüşüme gönderiliyor. Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile
ortaklaşa yürütülen çalışma sayesinde hem budama işleminden elde edilen odunlar israf
edilmeyerek ekonomiye kazandırılıyor hem de
ihtiyaç sahiplerinin yakacak ihtiyaçları karşılanmış
oluyor.
Yakacak talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden gerçekleştirebilirler.

sisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
9-) İlçemiz Ferhatpaşa Mahallesi 196
ada 1parsel sayılı taşınmazda bulunan ve
Askerlik Şubesi olarak kullanılan binanın
alt katının kiralama yapılabilmesi ile ilgili
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi.
Gündem maddelerinin tamamı oy birliğiyle meclisten geçti. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, 7 Şubat 2022
Pazartesi saat 11.00’de toplanmak üzere,
Ocak 2022 Çatalca Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşimi Başkan Mesut Üner tarafından sonlandırıldı.

YILMAZ: “BU YIL DA BORÇLANMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ”
Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Ocak ayı
meclis toplantısı 1. birleşiminin 2. oturumu,
meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis
Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 7
gündem maddesine ilişkin komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul
edildi.
Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Ocak ayı
toplantısının 5. gündem maddesinde “Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye
Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve
Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.”
vardı. Komisyon Başkanı Abdullah Salim
Çavdar’ın okuduğu komisyon raporunda
“Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme
sonucunda 2022 mali yılı içinde belediyemiz
ihtiyaçlarında kullanılmak üzere kamu
kurum ve kuruluşlarına yapılan borçlar ile belediyemizce yapılan hizmet bedellerinin
ödenmesi için yurt içi ve yurt dışı kamu, iller
bankası ve özel bankalardan 30.000.000,00
TL (Otuz Milyon Türk Lirası) kredinin 5393
sayılı yasanın 18. maddesinin (d) bendi ve 68.
maddenin (e) bendi gereğince alınması ve bu

konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi
hususu komisyonumuz tarafından oy birliği
ile kabul edilmiştir.” ifadeleri yer aldı.
Meclis toplantısının 5. gündem maddesiyle ilgili okunan komisyon raporunun ardından konuşan Başkan Yılmaz, “Bildiğiniz gibi
görev süremiz boyunca Silivri Belediyesi olarak bugüne kadar tek kuruş kredi kullanmadık. Olağanüstü şeyler olmazsa, mücbir
sebepler ya da çok spesifik projeler olmazsa
Silivri Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kredi kullanmayı, faiz ödemeyi ve borçlanmayı düşünmüyoruz. İnşallah
borçlanmak bu yıl da nasip olmaz diyor ve
verdiğiniz rutin borçlanma yetkisi için siz değerli meclis üyelerime teşekkür ediyorum.”
dedi. Gündem maddesi meclis üyelerinin oy
birliği ile kabul edildi.
Ocak ayı meclis toplantısının 7. gündem
maddesinde “Silivri Alibey Mahallesi (Yeni
Mahalle) 1570 ada, 1 parsel üzerine Elginkan
Vakfı tarafından belirlenecek ismin verilmesi
şartı ile bağış olarak engelli eğitim merkezinin yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.” vardı. Komisyon
Başkanı Şükriye Akkaya Karakuş’un oku-

duğu komisyon raporunda şu ifadeler yer
aldı: “Silivri Belediye Meclisi’nin 03/01/2022
tarihli toplantısında, Hukuk Komisyonuna
havale edilen, Yeni Mahalle 1570 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerine Elginkan Vakfı tarafından kendilerinin belirleyeceği bir isim
verilmesi şartı ile “Engelli Eğitim Merkezi”
yapılması ve bu konuda protokol yapılmak
üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi,
5393 sayılı yasanın 18/g maddesi gereğince
komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.”
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Esenyurt Kent Konseyi
Gazetecileri Unutmadı
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Başkan Dr. Hasan
Akgün: Demokrasiler
özgür, ilkeli ve
tarafsız basın ile gelişir
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne
ilişkin bir mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Çağdaş ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basınımız, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor
şartlarda yapılan çok önemli bir meslektir” ifadesini kullandı.
Başkan Akgün mesajında şu ifadelere
yer verdi: “Basınımızın, kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşlarımızla kurumlar
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, halkın haber alma hakkını
tarafsız, ilkeli ve sorumlu bir anlayışla
yerine getirmek gibi önemli görevler üstlenmektedir. Fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda kamu yararına
hizmet yapmakta olan basın mensuplarımız, ülkemizin olduğu gibi ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve
kalkınmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Bugün ülkemizin en fazla ihtiyaç duyduğu şey demokrasinin
gelişmesi, sağlıklı bir toplumun oluşumu
için tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak
kurallarına uyan gazetecilik anlayışıdır.
Unutulmamalıdır ki, özgür basın güçlü
demokrasilerin olmazsa olmazıdır, teminatıdır. Gazetecilerin düşüncelerini özgürce, baskı altında olmadan yazıp
çizebildiği, düşüncelerinden dolayı özgürlüklerinin kısıtlanmadığı yeni bir
dönem hepimizin ortak arzusudur. Siz
değerli basın mensuplarının dün olduğu
gibi bundan sonra da halkın haber alma
ve gerçekleri öğrenme hakkını
mesleğinizin ilkeleri çerçevesinde savunacağınıza olan inancım
tamdır. Bu duygu ve
düşüncelerle; Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün“ Basın bir
milletin müşterek
sesidir” ilkesinden
hareketle çalışmalarını özveriyle sürdüren tüm basın
mensuplarımızın 10
Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü’nü
kutluyor,
sağlık ve
başarılar
diliyorum."

10 Ocak çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Esenyurt Kent Konseyi yönetimi bölgede görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcilerini kahvaltıda ağırladı.
senyurt Kültür Merkezinde gerçekleşen programda Konsey
Başkanı M. Hanifi Kaya ve
Esenyurt belediye Başkan yardımcısı

E

Cemal Güneysu, Gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Sorduğumuz bir soru
üzerine cevap veren konsey başkanı
Kaya, biz kimsenin arka bahçesi değiliz,
tüm yönetimimiz gönüllü olarak kentimizin sorunlarına
katkı sunma çabası için ve seçilerek göreve gelmiş bulunmaktayız dedi.
Konseyin çalışmalarıyla ilgili bilgilerin aylaşıldığı ve samimi bir ortamda soru cevap
şeklinde devam eden program
sonunda günün anısına hatıra
fotoğrafı çekilerek son buldu.

BAŞKAN ÜNER’DEN 10 OCAK JESTİ
Göreve geldiği günden bugüne sadece ilçe tarihine geçen
hizmetleriyle değil, kişi ve kurumlarla kurduğu samimi gönül
köprüleriyle de Çatalca’nın yanı
sıra tüm bölgemizde adından
çok söz ettiren Başkan Mesut
Üner, basın emekçilerini 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde unutmadı ve organize ettiği akşam yemeğinde basın
emekçileriyle bir araya geldi.
Samimi ortamda gerçekleşen
organizasyona AK Parti İstanbul
Milletvekili Gazeteci Tülay Kaynarca, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AK Parti
Çatalca İlçe Başkanı Yusuf Aslan
ve MHP Çatalca İlçe Başkanı
Halit Tuncay Uğur’da katılım
sağladı.
Çatalca’da gerçekleşen akşam
yemeği organizasyonu oldukça
samimi bir ortamda gerçekleşti.
Bu anlamlı organizasyona katılım oldukça yoğundu. Sadece
Çatalca değil tüm bölge gazetecilerinin katıldığı organizasyon
Başkan Mesut Üner’in konuşmasıyla başladı. Sonrasında basın

mensuplarının da söz aldığı
akşam, günün ansına çekilen fotoğraflar ve Başkan Mesut
Üner’in hediye takdimiyle son
buldu. Basın mensupları bu anlamlı organizasyonu gerçekleştirdiği için Başkan Mesut Üner’e
teşekkür ettiler ve en kısa zamanda tekrar bir araya gelmek
için söz aldılar.
10 Ocak akşamı gerçekleşen
vefa dolu akşamın sonunda
açıklamalarda bulunan Başkan
Mesut Üner; ‘’Bizlerin hızlı,
doğru ve tarafsız bilgilendiril-

60’lı yılların efsane grubu
Mavi Işıklar ile nostalji gecesi

Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve baş gitaristi Çetin Yavuzdoğan ile Murat Mermer
Büyükçekmece’de muhteşem bir konserle sevenleriyle bir araya geldi.
1960-70’li yılların unutulmaz ve efsaneleşmiş
şarkılarının söylendiği akşamda müzik ve dans
eşliğinde muhteşem konser Büyükçekmece Kervansaray’da gerçekleşti.
Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve baş gitaristi Çetin Yavuzdoğan ile Rock Müzik sanatçısı
Murat Mermer’in muhteşem sahne performansları ve söyleşileri ile nostalji dolu bir gece
yaşandı. Söyleşide 1960’lar ve 1990’ların unutulmayan sesi Çetin Yavuzdoğan ve Murat Mermer,
müzik hakkındaki tecrübelerini ve sahne anılarını
dinleyicileriyle paylaştı. Söyleşi bitiminde
Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan
Ozanoğlu, sahne alan değerli sanatçılara
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün adına teşekkür ederek plaket ve çiçek
takdim etti.

mesi için, gece-gündüz demeden önemli bir görevi yerine getiren basın mensuplarımızı ‘’10
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’’
vesilesiyle misafir ederek, biraz
olsun kendilerine keyifli bir an

yaşattıysak ne mutlu bize. Bu
vesileyle tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü’nü kutlar, meslek hayatları
boyunca önce sağlık sonra başarılar dilerim.’’ dedi.

BAŞKAN MESUT ÜNER:
BİZ BİRLİKTE ÇATALCA’YIZ
Çatalca’da göreve geldiği günden bugüne az zamanda çok önemli projeleri ilçeye kazandıran Başkan
Mesut Üner, başarıya giden yolda çalışma arkadaşlarına
verdiği önem ve uyum içinde çalışma ortamı ilçede tüm
vatandaşlar tarafından bilinen ve takdir edilen bir gerçek.
Başkan Mesut Üner yılın ve haftanın son mesai gününü,
çalışanlarının yeni yılını kutlayıp tamamladı.
Başkan Mesut Üner çalışma arkadaşlarının yeni yıllarını kutlarken belediye çalışanlarına erzakta dağıtması çalışanları sevindirdi. Samimi ortamda gerçekleşen kutlama
organizasyonu sonrası, Çatalca Belediyesi çalışanları Başkan Mesut Üner’e teşekkür ettiler. Yeni yıl kutlaması sırasında adeta bir aile ortamının oluşması dikkatlerden
kaçmadı.
Çatalca Belediyesi çalışanlarıyla yeni yıl kutlama

programı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Mesut
Üner; ‘’Birlikte Çatalca’yız diyerek ilçemize hizmet yolunda birlikte yol yürüdüğümüz çalışma arkadaşlarımızın
yeni yılları kutladım. Çalışma arkadaşlarımla birlikte Çatalca’mıza olan sevdamızdan güç alarak yeni yılda da çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz. Zira ilçemiz
için işimiz vaktimizden çok. Hepimizin yeni yılı kutlu
olsun.’’ dedi.

PagePage
1 8
01 kopya.qxp_Layout 1 13.01.2022 00:47

Fiyat: 5 TL

13 OCAK 2022 PERŞEMBE

ÇATALCA İÇİN ÜRETİLDİ
ÇATALCA İLE PAYLAŞILDI

Çatalca’da cumhuriyet tarihinin en önemli hizmetlerini ilçeye kazandırmanın haklı gururunu yaşayan ve
halkla kurduğu gönül köprüleriyle de Çatalca’da taraflı-tarafsız herkes tarafından çok sevilen Mesut Üner ilçede yine bir ilkin müjdesini verdi. Bu müjde sadece Çatalca’da değil tüm İstanbul ve Türkiye’de ses getirdi.
akın dönemde ilçeye kazandırılan hizmetlerle Çatalca altın çağını yaşarken, Çatalca Belediyesi
bütçesi bu yıl cumhuriyet tarihinde ilk
kez artı vermişti. Bütçe artı verirken ilçede bulunan Halk Bankası binası satın
alınarak belediye mülklerine katılmıştı.
İşte böylesine gurur veren
tabloyu Çatalca’ya yaşatan
Başkan Mesut Üner’den
ilçe halkına bir müjde
daha geldi. Çatalca Belediyesine ait arazilerde ekilen ayçiçekler biçildi ve
biçilen ayçiçeklerden sıvı
yağ üretimi gerçekleştirildi. Üretilen sıvı yağlarda
Çatalca’daki ihtiyaç sahibi
ailelere dağıtımı yapılmaya başladı. Bu muhteşem çalışma Çatalca’da bir
ilk olurken, sadece ilçede
değil tüm İstanbul ve Türkiye’de ses getirdi.
Çatalca tarihinde ilklerin arasına giren bu değerli çalışma sonrası
açıklamalarda bulunan Başkan Mesut
Üner; ‘’Çatalca’mız için üretiyor ve Çatalca’mızla paylaşmaya devam ediyoruz.
Çatalca’mızda bir ilki daha yaşatmanın
haklı gururunu yaşıyoruz. Belediyemize

Y

ait yaklaşık 178 dönüm arazimizde yetiştirdiğimiz ayçiçeklerden 2500 adet 4
litrelik sıvı yağ ürettik ve ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımını sağladık. Siz
değerli halkımıza olan sevgimizden ve
ilçemize olan sevdamızdan güç alarak,
Çatalca’mız için üretip Çatalca’mızda
paylaşmaya devam edeceğiz. Hayırlı
olsun.’’ dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE’NİN İLK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ AÇILDI
Küçükçekmece Belediyesi, mobilyaları,
yeşil alanı ve renkli yapısıyla çocuklar için özel
olarak tasarlanan, ilçenin ilk çocuk
kütüphanesi ‘Kuşlu Kütüphane’yi Cumhuriyet
Mahallesi’nde hizmete sundu. Çocuklara
kitap okuma alışkanlığı geliştirmek ve ders
çalışabilecekleri bir mekân oluşturmak
amacıyla hayata geçirilen Kuşlu Kütüphane,
Türk Edebiyatı’ndan Dünya Klasikleri ’ne 7
bin kitap koleksiyonuyla, çocuklara ağaçların
ortasında keyifle vakit geçirebilecekleri etkinlik alanları da sunuyor.
Tamamen minik okurların istifade edebileceği donanımlı bir kütüphaneyi Küçükçekmeceli çocukların hizmetine sunduklarını
ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “Minik okurları kütüphanede

daha fazla zaman geçirmek konusunda
özendirecek bir mekânı onların hizmetine
sunduk. İki katlı kütüphanemizin ilk katı
kütüphane, ikinci katı ise ebeveynlerin bekleme noktası ve etkinlik alanı olarak kullanıla-

cak. Doğayla iç içe konuşlanan bu mekanda,
Küçükçekmeceli çocukların keyifle vakit
geçireceğine inanıyorum.” diye konuştu.
Kuşlu Kütüphane, Pazar hariç haftanın 6
günü 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet
verecek. 0-12 yaş aralığındaki çocuklara uygun
binlerce kitap sunmasının yanı sıra etkinlik
alanlarıyla da dikkat çeken Kuşlu Kütüphane,
göle ve doğaya komşu konumuyla da minik
okurların ilgisini çekecek.
Doğa içerisinde yer alan kütüphane
bahçesinde önümüzdeki günlerde izcilik,
kamp ve yoga gibi etkinliklerin düzenlenmesi
planlanırken, okuma saatleri, yazar buluşmaları vb. etkinlikler ile çocukların kitapların
büyülü dünyasına adım atmalarına katkıda
bulunacak.

Büyükçekmece 2022
yılına 22 ıhlamur
ağacı dikerek girdi
2022 yılı “Ekoloji Yılı” olarak
ilan edilen Büyükçekmece’de,
yeni yıla girmeye sayılı saatler
kala anlamlı bir etkinliğe imza
atıldı.
Büyükçekmece Belediye
Meclisi, son yıllarda yaşanan doğa
felaketlerine ve iklim değişikliklerine dikkat çekmek amacıyla 2022 yılını
“Ekoloji Yılı”
olarak ilan etmişti.
Bu kapsamda
2022 yılına saatler kala 22
ıhlamur
ağacı dikilerek “Ekoloji
Yılı”nın ilk
çevre etkinliliği de
gerçekleştirdi.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve mahalle sakinlerinin katılımıyla
gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliğinde Cumhuriyet Mahallesi’nde yılım ilk ağaç dikimi
yapıldı. Büyükçekmece Beledi-

yesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ekipleri tarafından belirlenen bölgeye 22 ıhlamur ağacı dikildi.
2022’de “Ekoloji Yılı” kapsamında ilçeye yüzlerce ağaç dikileceğini belirten Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün şunları söyledi: “2022 yılı
Büyükçekmece Belediye
Meclisi tarafından Büyükçekmece’de
“Ekoloji Yılı” olarak ilan edildi.
Bugün bölgemizde park ve
bahçelerde bir
çok faaliyetlerde bulunduk, ağaç
diktik. Özellikle
müstakilen bu sokağa 22 tane yetişmiş ıhlamur ağacı
diktik. Sebebi 2022 “Ekoloji Yılı” nı simgelemektir. Onun
adına diktik. 2022 yılının hayırlı
uğurlu olması, bereket getirmesi
için diktik. Ihlamur ağaçları hoş
kokusuyla, çiçeğiyle, çiçeğinden
yapılan çayıyla herkesin bildiği tanıdığı muhteşem bir ağaçtır.”

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ’NE ÇOCUKLAR YARATICI DRAMA İLE HEM
KOSGEB’DEN ONAY VERİLDİ ÖĞRENİYOR HEM SOSYALLEŞİYOR

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi arasında imzalanan protokol
sonucu çalışmalarına başlanan
Teknoloji Geliştirme Merkezi
(TEKMER) projesi, Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) tarafından onaylandı.
Beylikdüzü’nde hayata geçirilecek projenin, TEKMER adının
kullanım hakkını almasına ve
desteklenmesine karar verildi.
Yeni teknolojiye yönelik girişimciliğin desteklenmesi adına,
Beylikdüzü Belediyesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi arasında
imzalanan protokolle ilk adımı
atılan TEKMER projesinde yeni
bir gelişme kaydedildi. İstanbul
Bilgi Üniversitesi’nin Teknoloji
Geliştirme Merkezi kurmak
üzere TEKMER Destek Programı
kapsamında yaptığı başvuru,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından onaylandı. Yapılan protokol
çerçevesinde Beylikdüzü’nde,
“Sürdürülebilir Sistemler için
Akıllı Teknolojiler” temasıyla hayata geçirilecek projenin, TEKMER adının kullanım hakkını
almasına ve desteklenmesine
karar verildi. Proje; sürdürülebilirlik odağında AR-GE’yi teşvik
edecek bir ekosistemin geliştirilmesine, yeni teknolojilerin üretilmesine ve girişimciliğin
desteklenmesine katkı sunmayı
hedefliyor.
Girişimcilik, deneyim, inovasyon ve ortak çalışma merkezi
olarak hayata geçen Beylikdüzü
SMART ile her daim genç girişimcilerin yanında olduklarını ifade
eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Tekno-

loji Geliştirme Merkezi (TEKMER)
ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi
(TEKNOPARK) projeleri için de çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti. Öte yandan yapılan iş
birliğinin de önemine vurgu
yapan Başkan Çalık, “İstanbul
Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçireceğimiz Teknoloji Geliştirme Merkezi projesinin ilk
adımını geçtiğimiz Nisan ayında
atmıştık. Bugün geldiğimiz notada ise KOSGEB tarafından proje
onaylandı. Fikri bilimle yoğurup
yatırım ve istihdama dönüştüreceğimiz projede; üniversite, belediye, yatırımcı ve halkı bir araya
getireceğiz. Bilim ve teknolojiye
dayalı yeni fikirlere sahip girişimcileri desteklerken, bilimsel
araştırma sonuçlarının katma değere dönüştürülmesine de katkı
sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Esenyurtlu çocuklara ‘Yaratıcı Drama’ kursu
veren Esenyurt Belediyesi, çocukların hem fiziksel
gelişimlerine yardımcı oluyor hem de kendilerini
daha iyi ifade edebilmelerini sağlıyor.
Esenyurt Belediyesi, kültür merkezlerinde Esenyurtlu çocuklara yaratıcı drama eğitimi vermeye
devam ediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde
sürdürülen kursta çocuklara; fiziksel olarak aktif olmayı, sosyal hayatlarında katılımcı olmayı ve beden
dilini kullanmayı öğretiyor. Bu eğitimlerle birlikte öz
güvenlerinin arttığını ifade eden çocuklar, derslerin
ardından hem kendilerini daha iyi ifade ettiklerini
hem de daha mutlu olduklarını söylüyor.
Çınar Kültür Merkezi’ndeki Drama Eğitmeni
Ozan Ali Doğu Arat, önceliklerinin çocukların öz
güven kazanması olduğunu dile getirdi. Arat, “Biz insanı, insana, insanla ve insanca anlatmayı hedefleyen
bir tiyatro ekibiyiz. Esenyurt Belediyesi olarak 12 kültür merkezimizde ders vermekteyiz. Öğrenci sayımız
700’ü aşmış durumda. Önceliklerimiz, çocukların
kendi yeteneklerinin farkına varmaları ve bu yetenek-

lerinin geliştirilmesi. Hedefimiz, öz güvenli bir toplumun olması ve bunun için de tüm hocalarla beraber
elimizden geleni yapıyoruz. Tiyatro varsa umut vardır” şeklinde konuştu.

