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� Esenyurt Belediyesi, bünyesindeki
kültür merkezlerinde eğitim alan kursi-
yerlere yıl sonu kapanış programı dü-
zenleyerek sertifikalarını takdim etti.
Gerçekleştirilen halk oyunları, tiyatro
gösterileri, bağlama ve gitar dinletileri
ile Esenyurtlular, kültür ve sanata doy-
dukları bir akşam yaşadı. �Devamı 4’te

ÖĞRENCİLER DE KATILDI
� 5 Haziran Dünya Çevre
Günü ile başlayan ve Türkiye
Çevre Haftası’nın bir parçası
olan 8 Haziran Marmara Denizi
Günü’nde düzenlenen etkinlik-
ler kapsamında Büyükçekme-
celi öğrenciler sahilde atık
topladı.2’DE

PARK VE BAHÇELERDE KULLANILACAK
� Esenyurt Belediyesi, geçtiğimiz yıl
kurban satış alanında kalan hayvan güb-
relerini toprak altında bekleterek orga-
nik bitki gübresi haline getirdi. Ekipler,
toprak altında bekleyen organik gübre-
leri iş makineleri ile çıkararak park ve
bahçelerde kullanılmak üzere ilgili mer-
kezlere sevk etti. �Devamı 3’te

KURSA GİTTİ, KENDİ
İŞ YERİNİ AÇTI!

Geri dönüşüm atıklarının yerinde
ayrıştırılması amacıyla Silivri Belediyesi
tarafından uygulanan “Artı Kart” siste-
minin de tanıtıldığı açılış töreni yoğun
bir katılımla gerçekleştirildi. 3’te

BAŞKAN ÜNER “İDDİALIYIZ… OKULUMUZUN İSTANBUL’DA EŞİ BENZERİ OLMAYACAK”

BELEDİYEDEN ÖRNEK 
ÇALIŞMA: ATIKLAR ORGANİK

GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Büyükçek-
mece
Atatürk Ma-
hallesinde
gerçekleşen
muhtarlık
ara seçi-
minin galibi
Serpil Uçak
oldu.
2’de

�� İlçede gerek belediye bünyesinde, gerekse
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Mer-
kezi başta olmak üzere kurumlarla işbirliği içe-
risinde eğitime destek veren ve önemli
çalışmalar yürüten Başkan Mesut Üner, mü-
zikten, spora, tiyatrodan meslek edindirme
kurslarına kadar vatandaşlarımızı eğitimle bu-
luşturuyor. Belediye tarafından açılan kurslara
katılan öğrenciler, yıl boyu edindikleri beceri-
leri sene sonu gösterileri ve sergileri ile gözler
önüne seriyor. �Devamı 4’TE

Yarım saat içinde yüzlerce
kilo çöp topladılar

Atatürk Mahallesinin
yeni Muhtarı Serpil Uçak

ATIKLAR BU MERKEZDE 
EKONOMİYE DÖNECEK
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BAŞKAN MESUT ÜNER; 
BU GURUR HEPİMİZİN

BAŞKAN ÜNER İNŞAATI İNCELEDİ
� Çanakça Mahallesi’nde başlayan okul in-
şaat alanında incelemelerde bulunan Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner İstanbul’da eşi
benzeri olmayan bir okul yapıldığını belirtti.
Yarınlarımız dediği çocuklarımıza ve eğitime
verdiği önemle bilinen Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner, Çanakça mahallesinde
deprem riski nedeniyle yıkılan okulun yerine,
yapımına başlanan okul inşaatında inceleme-
lerde bulundu.�Devamı 3’te 

BÜYÜKÇEKMECE’DE SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK
�� İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Bölgesi 5. Kısım Mü-
teferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok sayıda belediye başkanı, siya-
setçi, muhtar ve STK temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen temel
atma töreni ile başladı. Proje tamamlandığında Büyükçekmece
ilçesinin Dizdariye, Güzelce, Bahçelievler, Ulus, Pınartepe ve Mu-
ratçeşme mahallelerinde su baskınlarının önüne geçilmiş olacak. 

‘’25 YILDIR AMBARGO UYGULANIYORDU’’
�� Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, 25 yıldır Büyükşehir Belediyesi tarafından uygu-
lanan ambargo altında Büyükçekmece’ye hizmet etmeye çalış-
tıklarını belirterek “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesiyle
birlikte Büyükçekmece Büyükşehir gördü.” ifadesini kullandı.
Başkan Akgün, proje ile birlikte ilçedeki önemli bir altyapı soru-
nunu da ortadan kaldıracağını belirtti.  Devamı 5’te

Geri dönüşüm işçilerinin çalışma koşullarına
insan odaklı çözümler üretmek amacıyla Bey-
likdüzü Geri Dönüşüm
İşçileri Destek Projesi ve
Atık Ara Depolama
Merkezi projesini ha-
yata geçiren Beylikdüzü
Belediyesi, Türkiye ge-
nelinde sayıları 500 bini
bulan geri dönüşüm işçi-
lerine umut ışığı oldu.
�Devamı 7’de

�� Eğitim alanında çalışmalarına hız kesmeden
devam eden Esenyurt Belediyesi, 2022-2023 sezonu
"LGS ve YKS'ye Hazırlık" kurs kayıtlarını açtı. Vatan-
daşlar, 8. sınıflara yönelik LGS (Liselere Geçiş Sistemi)
ile 12. sınıf ve mezun öğrencilere yönelik YKS (Yük-
seköğretim Kurumları Sınavı) hazırlık kursu için Esen-
yurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi ve Sürekli Eğitim
Merkezi’ne giderek kayıt yaptırabilecekler.

Büyükçekmece'de alt yapı sorunlarına çözmeye yönelik yapılan yenileme çalışmalar çerçevesinde
Avrupa Bölgesi 5'inci Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere  Islahı İnşaatı temeli atıldı

BAŞKAN BOZKURT: İNŞALLAH BİR DAHA
GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALMAZSINIZ

�� Maddi zorluklar ya-
şadığı için ülkelerine döne-
meyen Suriyeli mültecilere
Esenyurt Belediyesi yardım
elini uzattı. 34 Suriyeli daha
Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un ka-
tılımıyla Suriye’nin 3 farklı
vilayetine gönderildi. Göreve

geldiğinden günden bu yana
2 bin 700’ün üzerinde ya-
bancı uyrukluyu ülkelerine
gönderdiklerini söyleyen
Başkan Bozkurt, uğurlama
sırasında Suriyelilere, “İnşal-
lah bir daha göç etmek zo-
runda kalmazsınız” dedi.
�Devamı 6’da

BEYLİKDÜZÜ TÜRKİYE’YE

ÖRNEK OLDU

Recep EROL

Doğumumuzdan
bugünümüze kadar bizleri

yetiştiren ve yalnız 
bırakmayan tüm fedakar
babalarımızın Babalar

Günü kutlu olsun
Tarık ERDOĞAN 

CHP İstanbul Büyükşehir ve
Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi

Bize tüm 
bildiklerini öğreten,

hayata adım
atarken elimizden

tutan 
babalarımızın 

günü kutlu olsun
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ESENYURT’TA '"LGS VE YKS'YE HAZIRLIK" KURS KAYITLARI BAŞLADI
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ESENYURT BELEDİYESİ’NDEN ÖZEL 
EĞİTİMCİLERE KAYNAŞMA ORGANİZASYONU
Esenyurt’taözel çocuklara ve özel eği-

timcilere yönelik çalışmalarını sürdüren
Esenyurt Belediyesi, eğitimcilerin iş stresin-
den uzaklaşması amacıyla kaynaşma orga-
nizasyonu düzenledi. Şehit Erol Olçok
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen organizas-
yonda, Esenyurt ve çevresindeki çok sayıda
öğretmen ile ailelerine Esenyurt Belediye
Başkan Yardımcısı Halis Şimşek eşlik etti.
Yemek sonrasında canlı müzik eşliğinde ai-
leleriyle birlikte eğlenen özel eğitim öğret-
menleri hem kaynaştı hem stres attı.
Kaynaşmanın ve bilinçlenmenin aynı anda
yaşandığı organizasyonda öğretmenlerle
birlikte eğlenen Halis Şimşek, ilçede ilk defa
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz

Bozkurt döneminde açılan özel eğitim mer-
kezinin daha kapsamlı bir hale getirileceği-
nin bilgisini verdi.

Esenyurt’taki özel eğitim merkezinin
yeni bir adrese taşınarak daha zengin bir
kadroyla hizmet vereceklerinin altını çizen
Sağlık İşleri Müdürlüğünden sorumlu Baş-
kan Yardımcısı Dr. Halis Şimşek, “Hem

katılım çok güzeldi hem de çok eğlendiler.
Öğretmenlerimizin de buna ihtiyacı var-
mış. Sene sonu karne hediyesi gibi oldu.
Özel eğitim ihtiyacı duyan bireylerimiz de-
zavantajlı oluyor ve maalesef ki ilçemizde
ciddi bir nüfusu kapsıyor. Bunun için hem
devlet kurumlarının hem de belediyelerin
tabii ki yapması gereken çok şey var. Yapı-

lan iyi şeyler var, yapılmakta olanlar var, ta-
mamlanma sürecinde olanlar var. Bu tür
etkinliklerin dışında aynı zamanda işin
özüne dönük, bireysel özel eğitim ihtiyacı
duyan çocuklarımızın da ihtiyaçlarını karşı-
layabilmek adına bizim, belediye olarak ve
milli eğitim ile diğer ilgili bakanlıkların ta-
mamlayıcı unsuru olarak üstümüze düşeni
yapmamız gerekiyor. Bunun için de yıl so-
nuna kadar bitireceğimiz yeni bir mer-
kezde, özel eğitim merkezimizi oraya
taşıyarak çok daha büyük bir kapasiteyle
daha profesyonelce, daha zengin bir kad-
royla hizmet sunmayı amaçlıyoruz” diye-
rek özel eğitim sorumlularına emekleri
için teşekkür etti. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile
başlayan ve Türkiye Çevre Hafta-
sı’nın bir parçası olan 8 Haziran
Marmara Denizi Günü’nde düzenle-
nen etkinlikler kapsamında Büyük-
çekmeceli öğrenciler sahilde atık
topladı.

Yaklaşık 100 öğrencinin katılı-
mıyla gerçekleşen sahil temizliğinde
sadece yarım saat içinde yüzlerce
kilo çöp toplanması şaşkınlık ya-
rattı.

Marmara Belediyeler Birliği ve
birliğe üye belediyelerin öncülünde
sivil toplum kuruluşları ve okulların
katılımıyla tüm Marmara bölge-
sinde eşzamanlı olarak gerçekleşti-
rilen etkinliğe katılan
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, minik öğrenciler ile
birlikte sahil boyunca atık topladı.
“Marmara Hepimizin”, “Birlikte
Temiz Tutalım” sloganıyla gerçek-
leştirilen etkinliğe katılan öğrenci-
ler, Büyükçekmece sahili
kumsalında pet şişe, cam şişe, nay-
lon poşet, ambalaj atığı, giysi ve si-
gara izmariti gibi atıklar topladı.

Yarım saat içinde yüzlerce kilo atık
toplanması çevreye karşı duyarsız-
lığı gözler önüne sererken bu du-
ruma en büyük tepkiyi de “temiz
çevre geleceğimiz” diyen öğrenciler
gösterdi.

Atık toplama sonrasında öğrenci-
lere ve sivil toplum kuruluşlarına te-
şekkür eden Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
etkinliğe katılan öğrencileri ma-
dalya ile ödüllendirdi. Öğrencilere

bazı nasihatlerde de bulunan Baş-
kan Akgün, “Belediye başkanı ola-
caksınız, başbakan olacaksınız,
cumhurbaşkanı olacaksınız, vali,
kaymakam, bilim insanı olacaksınız.
Ama her ne olursanız olun Dünya’yı
temiz tutmak zorundasınız” dedi.
Başkan Akgün, önümüzdeki süreçte
sahili kirlettiği tespit edilen kişilere
de en ağır para cezası verileceğini
belirtti.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise

gelecek için çevrenin önemine
vurgu yaparak düşüncelerini şu şe-
kilde ifade ettiler:

Kıvanç Özgül: ‘’Pilsiz bir gelecek
çok yakında gelecek. Piller doğada
300 yılda yok olur. Pillerin akmış
olanları civa gibi maddeler yüzünden
insan sağlığına çok zararlıdır. Camlar
4 bin yıl, kağıtlar 3 ayda yok olur.
Kağıt doğal malzemelerden yapıldığı
için çabuk yok olur. Mesela domates
gibi yiyecekler de organik olduğu için
onlar doğaya zarar vermez. 1 gün
içinde toprağın içinde eriyerek gider.
Geri dönüşüme önem vermeliyiz.
Çünkü geri dönüşüm çocukların haya-
tını değiştirecek bir icat.’’

Aslı Akkaya: ‘’Kağıtları geri dönü-
şüme atalım ki ağaçlarımız yani nefe-
simiz yok olmasın. Ağaçlar olmazsa
yaşayamayız. O yüzden kağıtları geri
dönüşüme atmalıyız. Camları doğaya
atmamalıyız. Çünkü camlar doğada
en uzun kaybolan maddedir. Piller
akmış olduğu zaman doğaya zarar
verebilir. Burada doğa kirlenmesin
diye geri dönüşüm için çöpleri topla-
yacağız.’’

Yarım saat içinde yüzlerce kilo çöp topladılar

Hüseyin Remzi GÖKBULAK
CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı

Murat ÇELİK
AK Parti Büyükçekmece
İlçe Başkanı

Hayatın 
anlamı ve tüm
güzelliklerini
öğreten 
babalarımızın
babalar günü
kutlu olsun

Atatürk 
Mahallesinin 
yeni Muhtarı
Serpil Uçak

Büyükçekmece Atatürk Mahallesinde
gerçekleşen muhtarlık ara seçiminin galibi
Serpil Uçak oldu.

İstanbul'da çeşitli nedenle boşalan 9
mahallenin muhtarlığı için ara seçim
yapıldı. Seçimin yapıldığı mahallelerden
birisi olan Büyükçekmece Atatürk Ma-
hallesinde seçimi kazanan Serpil Uçak, Ma-
hallenin yeni Muhtarı oldu. Resmî olmayan
sonuçlara göre 11 adayın yarıştığı seçimde
yeni muhtar seçilen Uçak, yayımladığı
mesajında ise Seçimi hep beraber
kazandık, destekleriniz için çok teşekkür
ederim. Mahallemiz için hayırlı olsun dedi.

Bilindiği üzere Atatürk mahallesinin ku-
ruluşundan itibaren 25 yıl muhtarlık
görevini sürdüren Alkış Barış, Anı kalp krizi
sonucu yaşamını yitirmişti. 

İç SES Gazetesi  olarak yeni muhtar Ser-
pil Uçak’a görevinde başarılar, merhum
muhtar Alkış Barışa’da Allah’tan rahmet di-
leriz…

        01 kopya.qxp_Layout 1  17.06.2022  13:13  Page 2



18 Haziran 2022 Cumartesi

Büyükçekmece Belediyesi ile İs-
tanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tek-
nik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sualtı Teknolojisi Programı deniz dibi
katı atık temizliği harekatı başlattı.

Büyükçekmece Mimarsinan Ba-
lıkçı barınağı bölgesinde dalış yapan
balık adamların denizden çıkardıkları
atıklar şaşkınlık yaratırken, deniz di-
binde yapılan temizlik çalışması minik
öğrencilere su altı kameraları aracılı-
ğıyla canlı olarak izletildi.

Marmara Denizi kirliliğine karşı
farkındalık oluşturmak amacıyla dü-
zenlenen etkinliğe Büyükçekmece
Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza
Evren Kılcı, Büyükçekmece Belediye
Başkan Danışmanı Reşit Oral, İÜC
Genel Sekreteri / Teknik Bilimler
MYO Müdürü Prof. Dr. Erdoğan
Köse, Sualtı Teknolojisi Program Baş-
kanı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz İşcan Alp,
Sualtı Fotoğrafçısı Engin Aygün, aka-
demisyenler ile okul öncesi,  ilkokul ve
ortaokul öğrencileri katıldı.

Deniz dibinden katı atıklar 
çıkartıldı

Etkinlik ekibinde yer alan İstan-
bul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu Sualtı
Teknolojisi Programında öğrenim
gören dalgıçlar dalış yaparak deniz di-
bindeki katı atıkları su üzerine çıkar-
tarak temizlik gerçekleştirdi. Çıkarılan
katı atıklar sergilendikten sonra Bü-
yükçekmece Belediyesi ekipleri tara-
fından ayrıştırılıp geri dönüşüme
kazandırılacak.

Kısa film okullara
dağıtılacak

Öğrencilere
deniz kirliliği
konusunda far-
kındalık oluş-
turmayı
amaçlayan proje
kapsamında de-
nizde yaşam ve kirli-
lik görüntüleri, etkinlik
ekibindeki kişilerin dalışla il-
gili değerlendirmeleri
ve etkinliğe katılan
öğrencilerin dene-
yimlerinden olu-
şacak kısa film,
Büyükçekmece
sınırlarında bu-
lunan ilkokul ve
ortaokullara dağı-
tılarak denizlerdeki
kirliliğe yönelik çevre bi-
linci ve farkındalığın oluşturul-
ması hedefleniyor.

Daha temiz bir çevre için 
seferber olacağız

Büyükçekmece Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı Evren Kılcı deniz dibi
katı atık temizliği harekatının sonu-
cunda daha temiz bir çevre olacağını
vurgulayarak şunları söyledi “Bu sene
başlatmış olduğumuz meclisimizden
de geçen ekolojik yıl kapsamında
çevre hareketinde bunuyoruz. Bu
çevre hareketlerimizden bir tanesi
deniz dibi tarama. Burada istiyoruz ki
bizim geleceğimiz miniklerimiz hem
bilinçlensinler, görsünler. Hem de
daha temiz bir dünya nasıl bırakabili-

riz böyle bir çalışma. Çevre Müdürlü-
ğümüz ile böyle bir çalışmaya başla-
dık. Hasan Başkan’ımızın da
talimatlarıyla da İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa’daki ilgili bölümdeki ho-
calarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte
burada deniz dibi taraması yapacağız.
Burada çıkan malzemeleri hep bera-
ber göreceğiz. Göreceğiz ki burada
esasında yerinde ayrıştırma yaparak
da çevreyi kirletmemeyi ne kadar
kolay olduğunu hep beraber burada
göreceğiz ve yarınlarımıza daha temiz
bir ülke daha temiz bir çevre bırak-
mak için hepimiz seferber olacağız.’’

“Çevre farkındalığı yaratalım
istiyoruz’’

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Sualtı Teknolojisi Program Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz İşcan Alp bu
programla çevre kirliliğine savaş açtık-
larını söyleyerek şöyle konuştu:
‘’Bugün gördüğünüz etkinlikte sevgili
dalgıçlarımız, öğrencelerimiz ve öğre-
tim üyelerimiz ile birlikte çevre kirlili-
ğine biz aslında savaş açtık. Sağda
görmüş olduğunuz tatlı çocuklarımıza
da bunları gösterelim istiyoruz. Çevre
farkındalığı yaratalım istiyoruz. Prog-
ram olarak çevreci bir programız as-
lına bakarsanız. Maalesef biliyorsunuz
ki bu atıklar günümüzde çevremize
oldukça denizlerimize, deniz canlıları-
mıza ciddi zararlar veriyor. Biz de
program olarak dedik ki: ‘’ Ağaç yaş-
ken eğilir.’’ Hep beraber buna gönül
verdik ve böyle bir etkinliğin oluşma-

sına Büyükçekmece Beledi-
yesi’nin de katkılarıyla,

destekleriyle birlikte
yola çıktık.’’

“Büyükleri-
miz bu çöpleri
geri dönüşüme
ve çöplere at-
malıdır’’

Programa ka-
tılan minik öğrenci

Sıla Sarak büyük ve
küçük herkesin çöpleri geri

dönüşüme atması ge-
rektiğini belirterek

şu şekilde duy-
gularını ak-
tardı: ‘’ Ben
bugün dalgıç-
ların hayvan-

lara nasıl
çöplerin zarar

verdiğini ve insan-
ların nasıl çöpleri atıp

hayvanlara zarar verdiğini
görmek için, izlemek için ve insanları
burada bilgilendirmek için geldim.
Ben 9 yaşındayım. Canlıları diyelim
bir şeyler yiyoruz. Geri dönüşüme at-
mamız gerekiyor ama geri dönüşüm
yok. O zaman çöpe atmamız gerek.
Çünkü denize attığımız zaman canlı-
lar poşetleri veya öbürlerini yem
sanıp yiyorlar ve zehirleniyorlar. Biz
de denizden birçok canlı alıp yiyoruz.
Bizim de zehirlenme zamanımız ola-
bilir. Onlar poşete takıldığı zaman
kurtulamıyorlar ve onlar da ölüyorlar.
Bu yüzden biz çöpleri atmamalıyız.
Büyüklerimiz ve küçüklerimiz bu
çöpleri geri dönüşüme ve çöplere at-
malıdır.’’

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdür-
lüğü ekiplerinin sinek ve haşere türlerine karşı ger-
çekleştirdiği ilaçlama çalışması sürüyor. Halk
sağlığını korumak amacıyla İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen çalışma-
lar kapsamında; cadde, sokak, park ve yeşil alan-
lardaki ilaçlamalar büyük bir titizlikle yürütülüyor.  

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaz aylarında
artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bula-
şıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan ha-
şereye yönelik ilaçlama çalışmalarını teknik
donanımlı araçlar ve uzman personellerle yürütü-
yor. Halk sağlığını korumak amacıyla yapılan çalış-
malar kapsamında ilaçlanan cadde ve sokaklar ile
park ve yeşil alanlarda çevreye zarar vermeyen
maddeler kullanılıyor.

Çalışmaların 1 Haziran tarihinde İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ile koordineli olarak başladı-
ğını söyleyen Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul
Tunçel, “İlçe sakinlerinin sağlıklı ve konforlu bir

yaz geçirmeleri için çalışmalarımız aralıksız olarak
sürüyor. Haftanın 6 günü, 16.00’dan 00.00’a kadar
tüm mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz ilaçlama
çalışmalarımız ekim ayına kadar devam edecek.”
ifadelerini kullandı. Tunçel ayrıca, vatandaşlara ça-
lışmalara destek olmaları için çağrıda bulunarak
durgun su kaynaklarına dikkat etmeleri ve bu kay-
naklarda biriken su birikintilerinin önüne geçme-
leri konusunda uyarıda bulundu.  

Silivri Belediyesi tarafından yapımı ta-
mamlanan Selimpaşa 1. Sınıf Atık Getirme
Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Geri
dönüşüm atıklarının yerinde ayrıştırılması
amacıyla Silivri Belediyesi tarafından uygu-
lanan “Artı Kart” sisteminin de tanıtıldığı
açılış töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti-
rildi. Tesisin duvarlarındaki çevre temalı re-
simler ve öğrencilerin taşıdıkları dövizlerde
yazılı “Temiz doğa güzel gelecek” mesajları
dikkat çekti. Silivri Kaymakamı Tolga
Toğan, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, Ru-
meli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer
Dodurka, Çevre Derneği Başkanı Ali Kor-
san, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis
üyeleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok
sayıda davetli törene katıldı.

Atık Getirme Merkezi hakkında bilgi

veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz; yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İl-
çemiz genelinde yürütmekte olduğumuz
atık yönetimi çalışmalarında önemli bir yeri
olan bu merkezimizi bugün itibarıyla hiz-
mete açıyoruz. Bu tesiste vatandaşlarımız ve
kurumlardan toplanan; kâğıt, plastik, metal,
cam, atık bitkisel yağ, atık pil, atık elektrikli
ve elektronik eşyalar, ömrünü tamamlamış
lastikler, iri hacimli atıklar, tekstil ürünleri ve
ilaç atıkları, burada geri dönüşüm, geri ka-
zanım ya da bertaraf tesislerine gönderil-
mek üzere depolanacak. 1500 metrekarelik
alanda kurulan tesisin içerisinde; Teknik
Atölye, 60 tonluk kantar, Atık Cam ve Dal-
budak Deposu, Ömrünü Tüketmiş Lastik
ve İri Hacimli Atık Deposu, Karışık Amba-
laj Atık Deposu, Tekstil Atık Deposu, Mal-
zeme Deposu, Atık Öğütme Alanı, İdari

Ofisler ve atık toplama ekipmanları yer alı-
yor. Merkezimize bağlı olarak çalışan mobil
atık getirme merkezleri ile birlikte; çöpe atı-
lacak atık miktarını azaltmayı, her yıl bin-
lerce kilogram değerlendirilebilir atığı
ekonomiye geri kazandırmayı ve böylece
doğal kaynaklarımızı doğayı korumayı he-
defliyoruz.”

Konuşmasında çevre kirliliğinin etkile-
rine değinen Başkan Yılmaz, şöyle devam
etti: “Dünyanın imkânları sınırsız, kaynak-
ları ise tükenmez değildir. Bu anlayışla or-
manların yanması, buzulların erimesi,
denizlerin ısınması, iklim değişiklikleri, eroz-
yonların yaygınlaşması, su baskınları, çamur
taşıyan seller, asit yağmurları, balık türleri-
nin yok olması, çevre kirliliği, dünyanın
doğal ve tarihi dokusunu mahvetmektedir.
Bilinçsiz atık kullanımı, orman ve yeşil alan-
lara zarar verilmesi, denizlerimizin kirletil-
mesi gibi etkenlerle sebep olunan ve
yaşadığımız çevre sorunları, baş edilmesi
güç problemler olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Artık bu duyarsızlığa, bu sorumsuzluğa,
bu umursamazlığa topyekün dur dememizin
vakti gelmiştir ve geçmektedir. İnsanlar dik-
kat ettiği ve özen gösterdiği ve bilinçlendiği
takdirde temiz bir doğa ve dünya mümkün
olabilir. Geride bıraktığımız pandemi dö-
nemi, bizlere kişisel temizliğin insan hayatın-
daki önemini bir kez daha hatırlatırken, yine
geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi’nde ya-
şanan deniz salyası sorunu da, çevreye karşı
dikkatli davranmamız gerektiği gerçeğini
gözler önüne sermiştir.” dedi.

BEYLİKDÜZÜ’NDE İLAÇLAMA 
ÇALIŞMASI BAŞLADI

Daha temiz çevre 
için deniz kirliliği ile

savaş başlatıldı

BAŞKAN ÜNER “İDDİALIYIZ… OKULUMUZUN
İSTANBUL’DA EŞİ BENZERİ OLMAYACAK”

Çanakça Mahallesi’nde başlayan okul
inşaat alanında incelemelerde bulunan Ça-
talca Belediye Başkanı Mesut Üner İstan-
bul’da eşi benzeri olmayan bir okul
yapıldığını belirtti.

Yarınlarımız dediği çocuklarımıza ve
eğitime verdiği önemle bilinen Çatalca Be-
lediye Başkanı Mesut Üner, Çanakça mahal-
lesinde deprem riski nedeniyle yıkılan
okulun yerine, yapımına başlanan okul in-
şaatında incelemelerde bulundu.

Göreve geldiği günden itibaren okulun
yapılması için konunun üzerinde hassasi-
yetle durarak, gerekli birçok temas ve giri-
şimlerde bizzat bulunan Belediye Başkanı
Mesut Üner, okul inşaatının başlamasından
mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımızın İlgi ve Destekleri
Daima Yanımızda

Başkan Mesut Üner, İstanbul Valiliği İs-
tanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafın-
dan yürütülen İstanbul Sismik Riskin
Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
(İSMEP) kapsamında hasarlı bulunarak yıkı-
lan okulun yerine yeni bir okul yapılması
için belediye tarafından alan tahsisi yapa-
rak işe başladıklarını belirtti.

Çatalca Belediye Başkan Mesut Üner,
İlçe Kaymakamlığı, AK Parti İlçe Başkanlığı
ve İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordi-
neli olarak sürdürülen çalışmalarla ve

başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın konuya yakın ilgi ve desteğiyle bu
aşamaya gelindiğini ifade etti.  İlgili Bakan-
lıklarla ve İstanbul Valiliğiyle temaslarda
bulunarak süreci hızlandırıcı çalışmalarda
bulunduklarını ifade eden Başkan Üner
mahalleye çok kapsamlı bir okul yapımına
başlandığını söyledi.

Okulumuz Çanakça Mahallemize ve
İlçemize Hayırlı Olsun

Modern mimarisi ve 22 derslikli, 3800
m² açık, 9800 m² kapalı alandan oluşan 3
anasınıfı, 3 laboratuvar, konferans ve kapalı
spor salonu, kütüphane, destek eğitim sı-
nıfı, 3 beceri ve eğitim atölyesinin yer ala-
cağı okulun, örnek bir okul olacağını
belirten Başkan Mesut Üner, “Çocuklarımız
yeter ki okusun.  Bizler çocuklarımız için
durmaksızın çalışmaya razıyız. İddialıyız,
İstanbul’da eşi benzeri olmayan bir okul
yapıyoruz” sözleriyle okulun Çanakça Ma-
hallesine ve ilçeye şimdiden hayırlı uğurlu
olmasını diledi.

ATIKLAR BU MERKEZDE 
EKONOMİYE DÖNECEK

Esenyurt Belediyesi, geçtiğimiz
yıl kurban satış alanında kalan hay-
van gübrelerini toprak altında bek-
leterek organik bitki gübresi haline
getirdi. Ekipler, toprak altında bek-
leyen organik gübreleri iş makine-
leri ile çıkararak park ve bahçelerde
kullanılmak üzere ilgili merkezlere
sevk etti.

Sürdürülebilir ekolojik çevre
adına hem insan hem hayvan hem
de bitki sağlığı için ilçe genelinde
birçok projeye imza atan Esenyurt
Belediyesi, hayvan gübresini orga-
nik bitki gübresi haline getirerek il-
çedeki park ve bahçelerde
kullanmaya devam ediyor. Ekipler,
kurban satış alanında kalan hayvan
gübrelerinin hem halk sağlığına ve
çevreye zarar vermesini önlüyor
hem de bir yıl toprak altında bekle-
terek bitki gübresi haline getiriyor.
Elde edilen hayvan gübreleri ilçe-
deki park ve bahçelerde kullanıl-
mak üzere nakledildi.

“YAKLAŞIK BİR YIL MUHAFAZA
ETTİK”

2021 yılında taze hayvan güb-
resini toprağa gömdüklerini belir-
ten Veteriner İşleri Müdürü Halil
Çalış, “2021 yılında bu alanda ku-
rulan kurban satış yerimizde biri-
ken tonlarca taze hayvan

gübresini çevreye ve insana zarar
vermeyecek şekilde günlük olarak
toplayıp toprağa gömdük. Hay-
van gübresi taze olarak toprağa
verildiğinde içindeki karbon ve
azot oranı büyük olduğundan
bitki bu gübreden faydalanama-
yacağı için gübreyi toprak altında

olgunlaştırarak bu azot ve karbon
oranının küçültülmesini sağladık.
Bu olgunlaşmayı sağlamak için
gübreyi toprakta gömülü şekilde
yaklaşık bir yıl muhafaza ettik.
Sonrasında bunları alıp Park ve
Bahçeler Müdürlüğümüzde kul-
lanılmak üzere nakillerini gerçek-
leştiriyoruz” dedi.

KURBAN SATIŞ YERİNDE 
ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE DEVAM
EDİYOR

Bu yıl da kurban satış yerinin
hazırlıklarını titizlikle tamamladık-
larının altını çizen Çalış, “Yine bu
yıl kuracağımız Esenyurt Belediye-
si’ne ait kurban satış yerlerimizin
hazırlıklarını titizlikle yaparken,
kurban satış döneminde ortaya çı-
kabilecek taze hayvan gübrelerini
yine geri dönüştürerek organik
gübre haline getirip projelerimizi
uygulamaya devam edeceğiz” şek-
linde konuştu.

BELEDİYEDEN ÖRNEK ÇALIŞMA: ATIKLAR
ORGANİK GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
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KURSA GİTTİ, KENDİ İŞ YERİNİ AÇTI!
Kültür ve sanat alanlarındaki çalışmalarına ara ver-

meden devam eden Esenyurt Belediyesi, Şehit Erol
Olçok Kültür Merkezi’nde, belediye bünyesinde eğitim
alan kursiyerlere yıl sonu kapanış programı düzenledi.
Kültür ve sanatın doyasıya hissedildiği programa Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan
Yardımcıları Dr. Halis Şimşek, Belgin Oflazoğlu Orku-
noğlu, Ufuk Özdemir ve çok sayıda Esenyurtlu vatan-
daş katıldı. Kapanış programında kursiyerlerin
‘Yetişkin ve Çocuk Korosu’, ‘Bağlama ve Gitar Dinle-
tisi’ ile ‘Halk Oyunları Gösterisi’ izleyenleri mest etti.
Programda ayrıca ‘Aşçı Yardımcılığı ve Pastacılık’ eği-
timi sertifikalarını alan kursiyerler hem deneyimlerini
paylaştı hem de kendilerinin meslek sahibi olmasında
destek olan Belediye Başkanı Bozkurt’a, “Bileğimize
bir altın bilezik taktınız” diyerek teşekkür etti.   

“ÇITAYI DAHA ÜST KISIMLARA TAŞIYARAK DEVAM
EDECEĞİZ”

Kapanış programında bir konuşma gerçekleştiren
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kur-
siyerlerin gösterilerini çok beğendiğini ifade ederek
hepsine tek tek teşekkür etti. “Sevgili Başkan Yardım-
cımız Halis Şimşek’ten başlayarak Kültür Müdürümüz
Hüseyin Yaşar’a ve kursiyerlerimize kadar katılan,
emek gösteren hocalarımıza, çalışanlarımıza sonsuz te-
şekkür ediyorum” diyen Başkan Bozkurt konuşmasına
şöyle devam etti: 

“İhtiyacımız olan bu. Hayat bize zaman zaman
farklı farklı zorluklar getiriyor. Farklı avantajlar sunu-
yor. Ama biz hazırlıklı olmazsak, kendimizi buna hazır-
lamazsak bu koşulların içinden çıkmamız mümkün
değil. Kökenimiz, inancımız, kimliğimiz ne olursa olsun
birbirimizi olduğumuz gibi kabul edeceğiz. Çalışacağız,
üreteceğiz, hakça paylaşacağız. Bunu yakaladığımızda
hiçbir engelin bizi durdurması mümkün değil. Biz de
bunu yapmaya çalışıyoruz. Esenyurt bu. Mutlu olmak
için belli bir yaşta olmamız gerekmiyor. Bunun yaşı,
cinsiyeti, pozisyonu gerçekten yok. Yeter ki uğraşalım.
Birbirimizi sevelim. Bakıyorum piyano çalan da var,
keman çalan da var, güzel şarkı söyleyen de var. Bunları
fark edip önünü açmamız lazım. Bu yolda iyi gidiyoruz.

Bundan sonraki süreçlerde de eksiklerimizi tamamla-
yarak, çıtayı daha üst kısımlara taşıyarak devam edece-
ğiz.  Esenyurtlu olmak ayrıcalıktır. Esenyurtlu
olmaktan gurur duydum, hep de duyacağım.”

“BİLEĞİMİZE BİR ALTIN BİLEZİK TAKTINIZ”
Sahneye çıkarak başarı hikâyesini paylaşan pastacı

yardımcısı kursiyeri Miraç Günay Atasoy, Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve ekibine teşekkür etti.
Kurstaki eğitimlerin ardından sipariş alıp para kazandı-
ğını söyleyen Atasoy, “Bu kursa ilk geldiğimde ‘Ben bu
işi öğreneceğim’ dedim. Ev hanımıyız hepimiz, bir şey-
ler bildiğimizi zannediyorduk ama hakikaten hiçbirimiz
bir şey bilmiyormuşuz. Alev Hoca’mla birlikte bu yola

başladık, hatta kendisiyle birlikte buraya Beşiktaş’tan
geliyoruz, bu bir meslek aşkı. 7-8 ay süren bir serüve-
nin, eğitimin sonunda pasta yapmaya başladım. Doğum
günleri, özel günler, hatta düğün ve nişan pastaları bile
yapıyorum, para kazanıyorum. Sonuçta, bizim bileği-
mize bir altın bilezik taktınız. Herkese çok teşekkür
ediyorum” dedi.

“BU SAYEDE KENDİ DÜKKANIMI AÇTIM”
Otuz yıldır Esenyurt’ta yaşayan Kuaför Şirvan

Yıldırım ise kurs vesilesiyle meslek sahibi olduğunu
ve dükkan açtığını dile getirdi. Yıldırım, “15 yıllık ev-
liyim, 3 çocuğum var. Çalışmıyordum, ev hanımıydım.
Birgün sosyal medyada gezerken bu kursları gördüm.
‘Güzellik ve Saç Bakım-Kuaförlük’ kursuna kaydımı
yaptırdım. Bu şekilde serüvenim başladı ve bu sek-
töre adım atmış oldum. Bütün kadınları, hepinizi bu
kurslara davet ediyorum. Genellikle yol uygulamalı
teori derslerimizle sektöre güçlü, daha başarılı, istih-
dam adına gayet sağlam adımlarla başladık. Ben ilk
kursiyerlerdenim. Bu sayede kendi dükkanımı açtım.
Yere daha sağlam basıyorum, kendi paramı kazanıyo-
rum. Çok mutluyum, hiç kimseye ihtiyacım yok.
Güzel bir gelir de elde ediyorum. İyi ki bu kursa gel-
mişim, hayatım çok değişti. Sayın Başkanıma sonsuz
teşekkürlerimi iletiyorum, iyi ki varsınız, iyi ki bize bu
imkanları sağladınız. Esenyurt’ta böyle bir kurs
yoktu, öncülük ettiniz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN MESUT ÜNER; 
BU GURUR HEPİMİZİN

Esenyurt Belediyesi, bünyesindeki kültür merkezlerinde eğitim alan kursiyerlere yıl sonu kapanış programı düzenleyerek sertifikalarını takdim etti.
Gerçekleştirilen halk oyunları, tiyatro gösterileri, bağlama ve gitar dinletileri ile Esenyurtlular, kültür ve sanata doydukları bir akşam yaşadı. Sertifi-
kalarını Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un elinden alan kursiyerler, “Bileğimize bir altın bilezik taktınız” değerlendirmesinde bulundu.

Ercan ÇİFTÇİ
İstanbul Ganyan ve
İddia Bayileri Esnaf
Odası Bşk. Yrd. 

Hakan Çebi 
CHP Büyükçekmece
Belediye Meclis Üyesi 

YAŞAM VADİSİ, KANADALI 
ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
Çevre ve Kültürel Miras konusunda yüksek

lisans ve doktora öğrenimi gören Kanadalı öğ-
renciler, Yaşam Vadisi’ni ziyaret ede-
rek incelemelerde bulundu.
Beylikdüzü’nden tüm Tür-
kiye’ye örnek olan projeler-
den biri olan Yaşam
Vadisi’ni gezen öğrenci-
ler, vadinin sınırları içe-
risinde bulunan Yaşam
Bahçesi ve yapımı
devam eden Su Park
Müzesi hakkında da bilgi-
ler aldı.

Fransız Anadolu Araştır-
maları Enstitüsünde Çevre ve
Kültürel Miras konularında yüksek
lisans ve doktora yapan bir grup Kanadalı
öğrenci, Yaşam Vadisi’nde incelemelerde bu-
lundu. Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürü Çağrı Çebi’nin de eşlik ederek ayrıntılı
bilgi aktardığı gezide öğrenciler; Japon Bahçesi,

Biyolojik Gölet ile Sanatla Yaşam Atölyeleri’nin
aralarında bulunduğu mekanları tek tek ziyaret

etti. Öğrenciler ayrıca, vadinin sınırları
içerisinde bulunan Yaşam Bah-

çesi ve yapımı devam eden Su
Park Müzesi hakkında da

bilgiler aldı.
1 milyon 200 bin met-

rekare büyüklüğündeki
Yaşam Vadisi’nin etapla-
rını inceleyen öğrenciler
bol bol fotoğraf çekmeyi

de ihmal etmedi. Bu bü-
yüklükteki bir parkın yapıl-

masından memnuniyet
duyduğunu belirten öğrenciler,

projenin devam edecek olmasının
heyecan verici olduğunu söyledi. Doğal

alanların yanı sıra çocuk oyun alanları ve göletle-
rin oldukça iyi tasarlandığını ifade eden öğrenci-
ler hep bir ağızdan “Teşekkürler Beylikdüzü”
diyerek ziyaretlerini tamamladı. 

İlçede gerek belediye bünyesinde, gerekse
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi
başta olmak üzere kurumlarla işbirliği içerisinde
eğitime destek veren ve önemli çalışmalar yürüten
Başkan Mesut Üner, müzikten, spora, tiyatrodan
meslek edindirme kurslarına kadar vatandaşları-
mızı eğitimle buluşturuyor.

Belediye tarafından açılan kurslara katılan öğ-
renciler, yıl boyu edindikleri becerileri sene sonu
gösterileri ve sergileri ile gözler önüne seriyor.
Resim Kursu sergisinin açılışı Başkan Mesut
Üner tarafından yapıldı.

Kültür Müdürlüğü bünyesinde açılan ve Eğit-
men Ahmet Demir tarafından karakalemden,
yağlı boyaya kadar eğitim verilen resim kursuna
devam eden öğrenciler, birbirinden güzel tablola-
rını sanatseverlerle buluşturdu.

Sergi açılışı Nazım Özbay Kültür Merkezinde
Başkan Mesut Üner tarafından yapıldı.

İlçemizde 20 bin kişi kurslarımızda eğitim alıyor
Açılışta yaptığı konuşma ile tüm kursiyerlere

teşekkür eden Belediye Başkanı Mesut Üner, söz-
lerinde, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hepi-
niz milletvekili, bakan olabilirsiniz, hatta
Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkâr ola-
mazsınız” sözlerinde olduğu gibi sanatın ve sanat-
çının önemini, değerini biliyoruz. Geleceğin
sanatçıları küçüklerimiz ve içinde sanat aşkı olan
yetişkinlerimiz için birçok kurs açıyoruz. İlçe-
mizde 20 bine yakın kişi bizim ve işbirliği kurum-
larımızın açtığı kurslarda, sanattan, spora eğitim
alıyor. Resim kursu kursiyerlerimizin birbirinden

güzel eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yaptık.
Kendilerini ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarı-
larının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

ÇOCUKLARIMIZLA NE KADAR GURUR DUYSAK
AZDIR

Çatalca’da gitar kursu öğrencileri ilk sahne de-
neyimlerini yaşarken kurs bitirme belgelerini al-
manın heyecanını da aynı anda yaşadılar.

Kültür Müdürlüğü bünyesinde Eğitmen Fırat
Sabuncuoğlu’ndan temel gitar eğitimlerini ta-
mamlayan kursiyerler hazırlamış oldukları reper-
tuarla izleyicilere muhteşem bir dinleti
gerçekleştirdi.

Dinletiye öğrenci velileri ve yakınları yoğun
ilgi gösterirken sanatsever birçok vatandaşımızda
salonu dolduranlar arasındaydı.

Çeşitli müzikleri gitarın tınısıyla ustaca birleşti-
rerek sunan kursiyerler gösterileriyle büyük be-
ğeni alarak, ayakta alkışlandı.

Çocuklarımızla ne kadar gurur duysak azdır
diyen Belediye Başkanı Mesut Üner, ”Gitar Kur-
sumuza devam ederek aldıkları eğitimle bizlere
muhteşem bir dinleti sunan öğrencilerimizi ve
emek veren eğitmenlerimizi tebrik ediyor, başarı-
larının devamını diliyorum” sözleriyle öğrencileri-
mizi ve emeği geçen herkesi tebrik etti.

HALK OYUNLARI EKİPLERİ İZLEYENLERİ BÜYÜ-
LEDİ

Çatalca Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünye-
sinde açılan Halk Oyunları Kurslarını başarı ile
tamamlayan kursiyerler, hünerlerini Nazım Özbay
Kültür Merkezinde düzenlenen yıl sonu gösteri-
sinde sergiledi.

Yöresel oyunlar büyük beğeni aldı
Çok sayıda vatandaşımızın katılımıyla gerçek-

leşen programda sahne alan Halk Oyunları ekip-
leri izleyenleri büyüledi. Türkiye'nin çeşitli
bölgelerine ait yöresel oyunlar sunan kursiyerler
gösterileriyle büyük beğeni alarak, ayakta alkış-
landı.Halk Oyunları Eğitmenleri İmam Bakır De-
mirkul  ve Eray Karaevli tarafından eğitim alan
kursiyerler gösterileri sonunda belgelerini alma-
nın mutluluğunu yaşadılar.

Halk Oyunlarımız kültürümüzün en önemli parçası
“Kültürel miraslarımız bizim zenginliklerimiz, bizi

bütünleştiren unsurlardır, sahip çıkarak gelecek nesil-
lere aktaracağız” diyen Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, eğitmenlere, öğrencilere ve ailelerine te-
şekkür ederek, “ Ülkemizin muhteşem değerleri, eğit-
menlerimizin ve öğrencilerimizin yıl boyunca
verdikleri emek ve çabalarıyla başarılı bir görsel şölene
dönüştü. Halk Oyunlarımız kültürümüzün en önemli
parçası olup sevincimizi, hüznümüzü, azmimizi ve tari-
himizi yansıtıyor. Kültürel miraslarımız bizim zengin-
liklerimiz, bizi bütünleştiren unsurlardır, sahip çıkarak
gelecek nesillere aktaracağız. Öğrencilerimizi tebrik
ediyor, Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyo-
rum” dedi.
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ESENYURTLU SPORCULAR
UMUDA PEDAL ÇEVİRDİ

Esenyurt Belediyesi, 3 Haziran
Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet
kullanımına teşvik etmek ve sağ-
lıklı bir yaşama dikkat çekmek
amacı ile bir bisiklet turu düzen-
ledi. Kemerburgaz Kent Orma-
nı’nda düzenlenen etkinlikte
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, belediye bünyesin-
deki yaklaşık kırk bisiklet sporcusu
genç ile birlikte pedal çevirdi. Eğit-
menler eşliğinde pedalların sağlığa
ve mutluluğa çevrildiği beş kilo-
metrelik turun ardından alandaki
piknik alanına geçilerek kahvaltı
yapıldı. Bisiklet Günü’nün anlam
ve önemine binaen düzenlenen tur
ile birlikte hareketin önemi keyifle
vurgulanmış oldu.

Genç sporcularla birlikte bisik-
let sürmekten dolayı büyük bir
mutluluk duyduğunu belirten Baş-
kan Bozkurt, “Güne çok güzel bir
başlangıç oldu. Aslında uzun süre-
dir unuttuğumuz, çocukluğumuz-
dan beri hepimizin keyifle güzel
anlar yaşadığı bisikletli anıları

gençlerle beraber yaşadık. Bazen
yorulduk bazen hızlı sürdük, güzel
bir etkinlik oldu. Hem doğayla baş
başa kaldık hem doğanın bizim
için ne kadar önemli olduğunu,
hareketin ne kadar önemli oldu-
ğunu, aslında çok küçük şeylerle
çok mutlu olabileceğimizi, bize
bahşedilen bu hayatın ne kadar
anlamlı ve güzel olduğunu bisik-
letle beraber tekrar hatırlamış
olduk. Bu tür etkinlikleri sık sık
devam ettireceğiz. Gençlerle bera-
ber olacağız onların enerjisini ala-
cağız, onlar bizden yaşam
tecrübeleri öğrenecekler, güzel bir
ortamda beraber paylaşacağız, ya-
şamı güzelleştireceğiz. Bu etkin-
likle hareketin insan sağlığı için ne
kadar önemli ve anlamlı olduğunu
gördük ve kendimizi test etme im-
kanı bulduk. Zaman zaman herke-
sin ihmal etmeden yapması
gerektiğini düşünüyorum. Genç-
lere çok teşekkür ediyorum, on-
larla çok güzel bir gün geçirmiş
olduk” ifadelerini kullandı.

Coşkun Tanış 
Büyükçekmece Belediye Meclis Başkanvekili 

Modern Eğitim Koleji Kurucusu 
Ahmet Ersin GÜLEL  

400 KİLOGRAM ATIK PİL GERİ
DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

Gelecek nesillere temiz bir
çevre bırakabilmek için çalış-
malarını sürdüren Beylikdüzü
Belediyesi, Taşınabilir Pil
Üreticileri ve İthalatçıları
Derneği (TAP) iş birliğiyle
“Ödüllü Atık Pil Toplama
Kampanyası” başlattı. Bu
kapsamda, Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü tarafın-
dan ilçe genelindeki eğitim
kurumlarına atık pil toplama
kutuları teslim edildi. Hem
öğrenciler hem de velilerin
destek verdiği projede toplam
400 kilogram atık pil toplana-
rak geri dönüşüme kazandı-
rıldı. Dereceye giren okulların
ödüllendirildiği kampanyanın
sonunda ise en çok atık topla-
yan Beylikdüzü Yakuplu İlk-
okulu 2-B sınıfı öğrencilerine
hediyeler verildi.  

Çevre ve insan sağlığı için
atık pillerin düzenli şekilde
toplanması gerektiğini belir-

ten Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürü Ersin Temel, “Atık
pillerin toplanması konu-
sunda farkındalık sağlamak
amacıyla okullarımıza atık pil
toplama kutularımızı teslim
ettik. Atık pillerini bırakarak
kampanyaya destek olan öğ-
rencilerimiz ve velilerimiz çev-
remizi de korudular.
Unutmamalıyız ki atık pillerin
çöpler vasıtasıyla toprağa ka-
rışması, denizlere, akarsulara
ve kanalizasyonlara atılması
çevrenin kirlenmesine yol aça-
biliyor. Bu sebeple atık pillerin
geri dönüşüme katılması, çev-
remiz ve geleceğimiz için
büyük önem arz ediyor. Yarı-
nın umudu çocuklarımıza
temiz bir çevre bırakabilmek
ve ekonomimize destek
olmak için Beylikdüzü Beledi-
yesi olarak geri dönüşüme her
zaman destek vermeye devam
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

T örende konuşan Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, 25 yıldır Büyük-
şehir Belediyesi tarafından uygulanan am-

bargo altında Büyükçekmece’ye hizmet etmeye
çalıştıklarını belirterek “Sayın Ekrem İmamoğ-
lu’nun seçilmesiyle birlikte Büyükçekmece Bü-
yükşehir gördü” ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Böl-
gesi 5. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu
Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı Büyükçekmece’de
düzenlenen temel atma töreni ile başladı. Proje
tamamlandığında Büyükçekmece ilçesinin Diz-
dariye, Güzelce, Bahçelievler, Ulus, Pınartepe ve
Muratçeşme mahallelerinde su baskınlarının
önüne geçilmiş olacak. Temel atma törenine İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, belediye meclis üyeleri, mahalle
muhtarları, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sa-
yıda vatandaş katıldı.

“Dayanışma içinde, eşit hizmet”
İSKİ Genel Müdürü Basa’nın projeye ilişkin

olarak verdiği teknik bilgilerin ardından ko-
nuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “Burada İstanbul’da, Bü-
yükçekmece’de çok değerli bir hizmetin baş-
langıcındayız. Aynı hizmeti İstanbul’un her
noktasında yapıyoruz. Şehrin birçok nokta-
sında her yağmurda 21. Yüzyılda dünya kenti
İstanbul’a yakışmayan görüntüleri yaşadığı-
mızı biliyoruz. Geçmişte sadece şahitlik et-
medik. Aynı zamanda ne yazık ki can kaybı
yaşadık.  Mal kaybı yaşadık. Bu bakımdan İs-
tanbul’ a göreve gelir gelmez İSKİ yöneti-
miyle beraber konuların başında bu
görüntüyü nasıl bertaraf ederiz dedik.  100’e
yakın noktada sel noktası tespit ettik. Tama-
mında girişim yapma konusunda kararlar
aldık. Şehrin birçok atık su yağmur suyu ka-
nalları gibi iyileştirme için ciddi kaynak ayırı-
yoruz. Özellikle dere yataklarını İstanbul için
avantaja dönüştürmek için ciddi adımlar
attık. Büyükçekmece’de yıllardır çözülmeyen
başkanımızın da anlattığı gibi dere ıslahlarını
hemen hemen bitirdik. Biz kordonu Beylik-
düzü Marinası’ndan Kumburgaz’ın ötesine
kadar İstanbul’un 35 kilometresini vatanda-
şın yürüdüğü Avrupa’nın konuştuğu sahil şe-
ridi haline getirme komsunda adımlara
başladık. Bugün yine altyapı konusunda atık
suyu ve yağmur suyu ile ilgili yatırımımızı
yaparak 415 milyon liralık yatırımla İstan-
bul’un Büyükçekmece ilçesinde altyapı yap-

maya devam edeceğiz. Dayanışma içerisinde
çalışmayı, eşit hizmeti sürdürmenin anlamlı
ve doğru olduğunu dile getirdik. Buna devam
edeceğiz.’’

“Proje tamamlandığında su baskınları son
bulacak”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, 25 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından uygulanan ambargo altında Büyükçek-
mece’ye hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek,
“Sayın Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesiyle birlikte
Büyükçekmece Büyükşehir gördü” ifadesini kul-
landı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata ge-
çirilecek olan “Avrupa Bölgesi 5'inci Kısım Müte-
ferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı
Projesi” hakkında bir açıklama yapan Başkan
Akgün şunları söyledi: “Burası Mimarsinan Köp-
rüsü’nün, tarihi eserlerin bulunmuş olduğu Bü-
yükçekmece’nin kalbi, merkezi. Tarihi İpek
Yolu’nun geçmiş olduğu nokta. 3 bin yıllık şehrin

kurulduğu nokta. Bugün Büyükşehir Belediye
Başkanı’mız Ekrem İmamoğlu’nun başlatmış ol-
duğu bu altyapı olmazsa bundan sonra da büyük
yağmurlarda su taşkınları devam edecek. Büyük-
çekmece’deki bu büyük problem devam edecek-
tir. Her ilçeye eşit davranan, eşit hizmet yapmaya
çalışan Ekrem İmamoğlu Başkanı’mız talimat
verdi. Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi, 19
Mayıs Mahallesi merkezdeki su taşkınları bu
imalatın 3,4 ay içerisinde bitmesiyle tarihe karı-
şacaktır. 1994’de bizim Büyükçekmece Beledi-
yesi olarak yapmış olduğumuz hizmetler artık
vadesini doldurdu. İSKİ yapmadığı için 1994 yı-
lında Büyükçekmece Belediyesi olarak biz yap-
mak zorunda kaldık. Teknolojik imkanlar o gün o
kadardı.  İmkanlarımız yeterli değildi. O devrini
tamamladığı için gelişen, büyüyen Büyükçekme-
ce’de yapılaşma da artınca su taşkınları başladı
bu deniz seviyesindeki alanlarda. Artık bundan
sonra 4 ayrı noktadan şehir merkezinin, 19
Mayıs Mahallesinin, Dizdariye Mahallesinin yağ-
mur sularını Büyükçekmece Mimarsinan Köprü-
sü’nün oradan Büyükçekmece Gölü’ne göl ile
denizin birleştiği kanala akıtıyoruz. Büyük bir
hizmet olarak görüyoruz. Emeği geçen ve geçe-
cek olan hem Büyükşehir Belediye Başkanı’mız
Ekrem İmamoğlu’na hem de İSKİ Genel Müdürü-
müz ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum hal-
kımız adına.’’

Büyükçekmece'de alt yapı sorunlarına çözmeye yönelik yapılan yenileme çalışmalar çerçevesinde
Avrupa Bölgesi 5'inci Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı temeli atıldı

Başkan Dr. Hasan Akgün: 
“Büyükçekmece Büyükşehir gördü”
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Nesim Çevik
İş İnsanı

BAŞKAN BOZKURT: İNŞALLAH BİR DAHA
GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALMAZSINIZ

Maddi zorluklar yaşadığı için ülkelerine döne-
meyen Suriyeli mültecilere Esenyurt Belediyesi yar-
dım elini uzattı. 34 Suriyeli daha Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımıyla Su-
riye’nin 3 farklı vilayetine gönderildi. Göreve geldi-
ğinden günden bu yana 2 bin 700’ün üzerinde
yabancı uyrukluyu ülkelerine gönderdiklerini söyle-
yen Başkan Bozkurt, uğurlama sırasında Suriyeli-
lere, “İnşallah bir daha göç etmek zorunda
kalmazsınız” dedi.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler ile ilgili
çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi ‘Gönüllü Geri
Dönüş’ projesi kapsamında başvuru yapan 34 Suri-
yeliyi Öncüpınar ve Yayladağı sınır kapısına ulaş-
tırdı. Eski belediye binası önünde yapılan uğurlama
törenine Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt da katıldı. Başkan Bozkurt tarafından
uğurlanan Suriyeliler; Halep, Şam, Lazkiye, Hama
ve Afrin'e geçecek. Uğurlanan Suriyeliler, yakın-
larıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.
Otobüste Suriyeli çocuklara oyuncak
ve kitap veren Başkan Bozkurt, “İn-
şallah bir daha göç etmek zorunda
kalmazsınız. Her şey gönlünüzce
olsun” temennilerinde bulundu.

Uğurlama sırasında konu-
şan Belediye Başkanı Bozkurt,
şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden
itibaren bugüne kadar evimizde
ağırladığımız konuklarımızı ev-
lerine geri göndermek üzere bir
çalışma yürütüyor arkadaşlarımız.
Gönüllü olarak evlerine dönmek is-
teyenlere hem ulaşım imkânı veriyoruz
hem de yoldaki diğer masraflarını karşılı-
yoruz.

Pandemide ara verilmişti yeniden başladı
Geri dönüş programını pandemiden önce çok

sıkça yapıyorduk ama pandemi sürecinde hem pan-
demiden kaynaklanan nedenlerden hem de gide-
cekleri bölgelerdeki güvenlik sorunundan dolayı bir
süre ara vermiştik.

Diğer ilçelerden de başvurular oluyor
Bu işlemi yaparken Esenyurt’ta yaşayan misafir-

lerimizi geri gönderiyoruz. Zaman zaman diğer ilçe-
lerden başvuran oluyor. Eğer giden kafile içinde boş
yer oluyorsa onlardan da birkaç kişiyi ekleyebiliyo-
ruz.

Göreve geldiğimiz günden itibaren 2 Bin 700’ün
üzerinde yabancı uyruklu misafirimizi geri gönder-
dik. Bunu artırmak istiyoruz. Bölge güvenli hale ge-
lirse, gidişte bir engel kalmazsa, teşvik edici başka

işlemler de yapacağız.
Yurda dönüşleri tamamen ücretsiz organize edi-

yoruz. Onlar sadece gitmek istediklerini bize bildiri-
yorlar. Biz de onların bütün hukuki işlemlerini,
devletle olan bütün bağlarının kesilmesiyle ilgili
bütün işlemleri yapıyoruz. Onlara araç tahsis ediyo-
ruz. İşlemlerini yaptıktan sonra da yine gidecekleri
bölgeye kadar hiçbir ücret almadan araç tahsisi ya-
pıyoruz. Gidiş esnasındaki yiyeceklerini, içecekle-
rini, bütün masraflarını karşılıyoruz.”

“TÜRKİYE’DE HER ŞEY PAHALI”
Suriye’ye dönen Fidan Hüseyin isimli sığınmacı,

Türkiye’de hayat pahalılığı olduğunu ifade ederek
ülkesine dönmek istediğini dile getirdi. Hüseyin,
“Bu çalışmayla gurur duyuyorum. Her şey pahalı,
geçinemiyoruz burada, bu yüzden gidiyoruz” şek-
linde konuştu. Geçinemiyoruz diyen Azat Bekır de
“Arkadaş gibi geldik arkadaş gibi gitmek istiyoruz.

Başka sıkıntımız yok. Hayat biraz pahalı
oldu, geçinemiyoruz. Bu yüzden gidiyo-

ruz. Bu hizmetten çok memnunuz”
ifadelerini kullandı.

“BURAYI SEVDİK AMA ORASI
MEMLEKETİMİZ”

10 yıldır Esenyurt’ta yaşa-
dığını söyleyen Aysam Habeş
isimli genç ise “Gitmek istiyo-
rum ama çok değil. Buraya
geldiğimde 5 yaşındaydım. Bu-

raya alıştım. Burada büyüdüm
sayılır. Babam tek çalışıyor. Ben

hastayım, kardeşimi ameliyat et-
tirdik. Babam tek yapamıyor, biz

oraya gideceğiz. Orada evimiz var.
Savaş da bitiyor. Burada da idare ettik,

orada da idare edeceğiz. Burası güzeldi. Bize yar-
dım ettiler. Bizi misafir ettiler. Burayı sevdik ama
orası memleketimiz. Siz bize yardım ettiniz sağ
olun” dedi.

Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, “50
Kitap, 50 Dünya”projesi kapsamında Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Lisede düzenlenen
proje kapsamında kitap okuma yarışması yapılarak, hedeflenen
kitapların tamamını okuyan ve başarılı olan 15 öğrenci İstanbul
gezisi ile ödüllendirildi. Geziye katılma hakkı kazanan öğren-
ciler, Edebiyat Öğretmeni Mahfuz Yılmaz aracılığıyla Bey-
likdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a mektup
yazarak Beylikdüzü gezisi için destek istedi. 

Öğrencilerin ricasını kırmayarak Beylikdüzü’ne davet eden
Başkan Çalık, öğrencileri BAKSM’de karşılayarak Galeri Bedri
Rahmi salonu ile Yaşar  Kemal Kütüphanesi’ni gezdi. Daha
sonra Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’ni gezen lise öğrencileri,
Beylikdüzü Smart’ı da ziyaret etti. Ayrıca müzik bölümü öğren-
cileri, gezi öncesi Beylikdüzü Sahnesi’nde müzik ziyafeti sundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Çalık
da öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, öğret-
men ve öğrencilere Nutuk kitabı hediye etti.

BİNLERCE KİŞİ BAŞKAN MESUT ÜNER’İN GENÇLERE
ARMAĞANI MEZUNİYET ŞENLİĞİ’NDE BULUŞTU

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ilçeyi hiç
görülmemiş hizmetlerle buluşturmaya devam edi-
yor. Kendisini eğitime adayan Başkan Mesut Üner,
8. ve 12. sınıflara muhteşem bir Mezuniyet Şenliği
armağan etti.

Çatalca’da ilkleri yaşanmaya devam ediyor.
Gün geçmiyor ki Belediye Başkanı Mesut Üner il-
çede görülmemiş yepyeni bir çalışmaya daha imza
atıyor. Öğrencilere eğitim desteği vererek kurslar
açan, yıl boyu deneme sınavları ile sınavlara ha-
zırlayan Başkan Mesut Üner, belediye tarafından
ilk kez yapılan bir etkinlikle, bu yıl mezun olan 8.
ve 12. sınıf öğrencilerine anılarında daima yer ala-
cak bir şölen armağan etti.

Kültür Müdürlüğü koordinesinde Mehmetçik
Meydanında hazırlanan binlerce kişinin katılımıyla
gerçekleşen Mezuniyet Şöleninde, gençleri coştu-
ran ünlü DJ Aram, ilçenin tanınan sesi Mehmet
Şerif Aydın, ve şarkıları dillerden düşmeyen ünlü
sanatçı Tuğçe Kandemir sahne aldı. Gençlerin
büyük bir coşkuyla eşlik ettiği müzik dolu gecede
öğrenciler yılın yorgunluğunu attı.

Gençlerimize Mezuniyet Şöleni 
yapmasak olmazdı

İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve İlçe
Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu ile birlikte öğ-
rencilere başarı dileklerini sunan Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner öğrencilere bahtlarının ve
yollarının açık olması temennisinde bulunurken,
“Okullarına veda etmenin hüznü ile mezuniyet se-
vincini bir arada yaşayan siz değerli gençlerimize
Mezuniyet Şöleni yapmasak olmazdı. İlçemizde
belediye tarafından ilk kez mezuniyet şöleni yap-

manın ve sizleri aydınlık yarınlara böyle neşe
içinde uğurlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Muhteşem bir konser eşliğinde gerçekleşen
Mezuniyet Şenliğimiz unutulmayacak bir gün ola-
rak, hem bizlerin, hem siz sevgili gençlerimizin
anılarında yer alacak. Yolunuz açık olsun sevgili
gençler. Çalışkanlıktan ve dürüstlükten asla taviz
vermeyin. Bizler her zaman sizlerin yanınızda ol-
maya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.a

Öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlendikleri bu
unutulmaz gece sonunda Belediye Başkanı Mesut
Üner’e memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür
ettiler.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Meslek Kurs-
ları öğrencileri muhteşem konser eşliğinde coşkulu bir törenle
mezun oldu. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen mezuni-
yet ve sertifika töreninde 7 bölgede 11 branşta eğitim alan 742
öğrenci mezun oldu.

Halk Akademisi Meslek Kursları Mezuniyet ve Sertifika
Töreni’nde katılımcılara sertifikalarını Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün takdim etti. Başkan Akgün törende
şu şekilde konuştu: ‘’Halk Akademisi Meslek Eğitim Kursları-
mızın 2022 Mezuniyet ve Sertifika Töreni'ni, Atatürk Kültür
Merkezi'mizde gerçekleştirdik. Kıymetli eğitmenlerimize teşek-
kür ediyor, öğrencilerimizi emeklerinden dolayı yürekten tebrik
ediyorum.’’

Halk Akademisi’nden 742
öğrenci daha mezun oldu

BATMANLI ÖĞRENCİLERDEN 
BEYLİKDÜZÜ’NE ZİYARET 
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Yasef BAKIRCI 
Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü

Çocuk Korosunun muhteşem
performansını izleyen Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner
çocuklarımızın başarısını gördükçe
geleceğimizin emin ellerde
olduğunu bir kez daha anlıyorum
dedi.

Çatalca Ferhatpaşa İlkokulu
Halk Müziği Çocuk Korosu’nun
hazırladığı, “Bir Dilden Bir
Telden” konser programına
katılan Belediye Başkanı Mesut
Üner, öğrencileri tebrik ederek
başarılarının devamını diledi.

Birbirinden güzel ve ülkemizin
yedi renk ikliminin türkülerle can
bulduğu konser programında,
koro yanı sıra solo perfor-
manslarıyla da büyüleyen çocuklar
büyük alkış aldı.

Yoğun bir katılımla ve izleyen-
lerin türkülere sık sık eşlik ettiği
konser sonrası Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner, müzik öğret-
menleri başta olmak üzere koroda
yer alan küçük koristleri tebrik ed-

erek başarılarının devamını diledi.
Başkan Mesut Üner söz-

lerinde, “ Çatalca'mızın pırıl pırıl
çocuklarını, gençlerini gördükçe
geleceğimize olan güveniniz
artıyor. Her biri birbirinden
yetenekli, her biri birbirinden
başarılı.  Ferhatpaşa İlkokulu-

muzun Türk Halk Müziği Çocuk
Korosunun BİR DİLDEN BİR
TELDEN programı muhteşemdi.
Emeği geçen öğretmenlerimizi,
çocuklarını daima destekleyen
velilerimizi ve sevgili çocuklarımızı
tebrik ediyorum” ifadelerine yer
verdi.

İstanbul genelinden 180
tenis sporcusunun 4 haftadır
yarıştığı Prof. Dr. Türkan Say-
lan geleneksel tenis turnuvası, 7
farklı kategoride final maçları
oynanarak tamamlandı.

Büyükçekmece Belediyesi
Spor, kültür ve eğitimden so-
rumlu Başkan Yardımcısı Gür-
han Ozanoğlu çocukları spora
daha çok teşvik etmeyi hedefle-
diklerini belirterek şöyle ko-
nuştu: ‘’Yaklaşık 1 buçuk aydan
beri Prof. Dr. Türkan Saylan
adına Büyükçekmece Beledi-
ye’mizin tenis öğretmenleri ile
birlikte bir turnuva düzenledik.
İnanılmaz bir ilgi, alaka oldu.
Yaklaşık 180 katılımcıyla başla-
dık. Çeşitli branşlarda 18 yaş
altı bayanlar, erkekler, çiftler,
yeni başlayanlar farklı branş-
larda ve bugün de sonlandırdık.
Bizim hedefimiz çocuklarımızı
sporla, sanatın farklı dallarıyla
uğraşarak topluma faydalı birer
birey haline getirmek. 1 hafta
sonra da 3500 civarında çocu-
ğumuza spor okulları açıyoruz
15 farklı branşta. Tenis de bun-
lardan bir tanesi. ‘’

Tenis turnuvalarının ödül
törenine katılan ve gösteri ma-
çını yapan Milli Sporcu Melis
Sezer belediyelerin böyle tur-
nuvalarla halkı tenise teşvik et-
tiğini söyleyerek şu şekilde
konuştu: ‘’Böyle bir atmosferde
bulunmak gerçekten çok güzel.
Şu anda Büyükçekmece Bele-
diyesi’nin düzenlediği bu orga-
nizasyonda hem şaşırdım hem
de bulunduğum için çok mut-
luyum açıkçası. Böyle turnuva-
ların belediyeler tarafından
düzenlenmesi onların halkı
daha fazla tenise teşvik etmele-
rine yardımcı oluyor. Ben o
yüzden bunların bir örnek ol-

masını ve artmasını diliyorum.’’ 
Dereceye giren yarışmacı-

lar
Turnuvada dereceye giren

yarışmacıların isim listesi şu şe-
kilde oluştu;

Yeni Başlayan Kategorisi; 
Birincilik: Yağmur Akşit
İkincilik: Yasemin Çabuk
Yeni Başlayan Erkekler

Kategorisi;
Birincilik: Gökhan Hacı-

oğlu
İkincilik: Tanıl Sarıkaya
18+ Tek Kadınlar Kate-

gorisi;
Birincilik: Bige Çaylak
İkincilik: Emine Doğan

18+ Tek Erkekler Kate-
gorisi;

Birincilik: Kaan Yılmaz
İkincilik: Çağdaş Doğan
50+ Tek Erkekler Kate-

gorisi;
Birincilik: Uğur Çiroğlu
İkincilik: Engin Ulu
Çift Kadınlar Kategorisi;
Birincilik: Hülya Akde-

mir/Bige Çaylak
İkincilik: Seyhan

Şen/Merve Efe Bozdemir
Çift Erkekler Kategorisi;
Birincilik: Mert

Duran/Burhan Gezer
İkincilik: Metin Ata/Eser

Arda Canbulut

BEYLİKDÜZÜ TÜRKİYE’YE

ÖRNEK OLDU
Beylikdüzü Belediyesi’nin bir ilke

imza atarak hayata geçirdiği Beylikdüzü
Geri Dönüşüm İşçileri Destek Projesi
ve Atık Ara Depolama Merkezi projesi,
Türkiye’nin dört bir yanından gelen ku-
rumlara yol gösteriyor. Projenin Türkiye
genelinde sayıları 500 bini bulan geri
dönüşüm işçilerine umut ışığı olduğunu
belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık,  “Bu projeyle ge-
çimini bu işten sağlayan kişileri destek-
leyerek daha fazla ekonomik kazanç
elde etmelerini sağlamayı ve atıkların
cadde, sokaklar yerine kendilerine tah-
sis edilmiş modern ara depolama mer-
kezinde depolanmasını amaçladık.”
ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüm işçilerinin çalışma
koşullarına insan odaklı çözümler üret-
mek amacıyla Beylikdüzü Geri Dönü-
şüm İşçileri Destek Projesi ve Atık Ara
Depolama Merkezi projesini hayata ge-
çiren Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye
genelinde sayıları 500 bini bulan geri
dönüşüm işçilerine umut ışığı oldu. Tür-
kiye’de bir ilk olarak hayata geçen ve
Beylikdüzü’ndeki geri dönüşüm işçileri-
nin kayıt altına alındığı örnek projeyle
kimlik kartı ve tahsis belgeleri teslim
edilen işçilerin bir yandan hakları koru-
nurken, diğer yandan toplanan atıkların
kayıt altına alınarak belgelendirilmesi
sağlanıyor. Mart ayında hayata geçen
proje bugüne kadar; Marmara Beledi-
yeler Birliği, Çanakkale İl Özel İdaresi,
İstanbul Planlama Ajansı gibi kurumla-
rın yanı sıra Büyükçekmece, Avcılar,
Şişli, Başakşehir, Çorlu, Çanakkale, Sa-
karya, Bursa gibi birçok belediyeye tanı-
tıldı. Projenin başarısının tüm
paydaşların ortak çalışmasına bağlı ol-
duğunu belirten Beylikdüzü Belediye

Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu
projeyle geçimini bu işten sağlayan kişi-
leri destekleyerek daha fazla ekonomik
kazanç elde etmelerini sağlamayı ve
atıkların cadde sokaklar yerine kendile-
rine tahsis edilmiş modern ara depo-
lama merkezinde depolanmasını
amaçladık.” dedi.

Projeyle ilgili vatandaşlardan
olumlu geri dönüşler alındığını ifade
eden Başkan Çalık, “Daha önce geri
dönüşüm işçilerinin sorunlarının çözü-
müne dair somut bir adım atılmamıştı.
Artık kıyafetleri ve kimlik kartları saye-
sinde belediye olsun, güvenlik güçleri
olsun hepsi onları tanıyor. Üstelik gelir-
leri de arttı. Hem onlar kazanıyor hem
de sistemdeki atık, çöpe değil geri dö-
nüşüme gidiyor. Bir yandan da toplanan
atıklar kayıt altına giriyor ve vergilendi-
riliyor. Bu sistem başlamadan önce kayıt
dışı 600 kişi varken şimdi kayıtlı 150 kişi
var. Hedefimiz yıl içerisinde bu rakamı
400’e çıkarmak. Herkesin kazandığı bir
sistem olsun istiyoruz.” şeklinde ko-
nuştu.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından da örnek gösterilen projenin de-

taylarını paylaşan Beylikdüzü Belediyesi
Sıfır Atık Sorumlusu Tuncay Canpolat
“Beylikdüzü’nde ikamet etmek, başka
işte çalışmıyor olmak gibi başvuru ko-
şulları belirledik. Kaymakamlığımız, gü-
venlik güçlerimiz ve Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü personelleri ile be-
raber 24 saat denetlemeler yaptık ve sis-
teme kayıtlı olmayanların çalışmasına
müsaade etmedik. Bu sistemle toplayı-
cılar, öncekine nazaran yüzde 20 daha
fazla kazanıyor. Günden güne kayıt dışı-
nın tamamen ortadan kalkmasıyla bu
oran artacaktır. İlk ay 50 ton toplanan
atık bugün 100 tona ulaştı. Hedefimiz
200 tona ulaşmak” dedi. Atıkların geri
dönüşüm süreciyle ilgili bilgi veren Bey-
likdüzü Sıfır Atık ve Sokak Toplayıcıları
Derneği Başkanı Furkan İskender ise;
“Geri kazanılabilir atıkları toplayıp geri
dönüşüme göndermek önceliğimiz.
Dönüşüm sürecindeki; kağıt, plastik ve
metal ayrı ayrı süreçleri olan ürünler.
Hepsinin ürünleri belli bir tonaja ulaş-
tığı zaman, örnek olarak; bir konteyner-
lık ürün olduğunda bunların ayrı ayrı
fabrikalara teslimini sağlıyoruz.” ifade-
lerini kullandı. 

ERASMUSLU ÖĞRENCİLER 
ESENYURT’U ZİYARET ETTİ

-“Karma Göç Projesi” kapsamında 8 farklı ülkeden
Türkiye’ye gelen 40 Erasmus öğrencisi, Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u ziyaret etti. Yapılan ziyaret-
ten dolayı mutlu olduğunu belirten Bozkurt, “Bu tür zi-
yaretler barış ve kardeşlik için çok önemlidir” dedi.

Türkiye’de ve dünyada yaşanan göçmen problemleri ve
çözümleri noktasında “Karma Göç Projesi” ile Türkiye’ye
gelen Erasmus öğrencileri Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’u ziyaret etti. Bulgaristan, Hırvatistan, Çek
Cumhuriyeti, Litvanya, Polonya, Danimarka, Romanya ve
Slovakya’dan gelen 40 Erasmus öğrencisini ağırlamaktan
memnuniyet duyduğunu söyleyen Bozkurt, bu tür ziyaretlerin
birlik, beraberlik ve kardeşlik açısından önemli olduğunu vur-
guladı. Proje kapsamında Esenyurt’ta mültecilerle çalışan

kurum, dernek ve vakıfları ziyaret ederek göçmen problem-
lerini gözlemlemeyi ve çözümleri hakkında bilgi almayı
amaçlayan öğrenciler, Esenyurt Kent Konseyi’ni de ziyaret et-
tikten sonra Esenyurt eski belediye binasında “Save The Chil-
dren” ve “Mavi Hilâl” derneklerinin gerçekleştirdiği
sunumlara katıldı.

Erasmuslu öğrencileri ağırlamanın pozitif bir enerji
verdiğini ifade eden Başkan Bozkurt, “Biz birbirimizi an-
larsak sorunlarımızı çözeriz. Bu tür ziyaretler barış ve kardeş-
lik için çok önemlidir. Dünyada ve ülkede dengeli kalkınma
olmadığı sürece göçler hep olacaktır. Esenyurt iç ve dış göçler
sonrasında oluşmuş büyük bir kenttir. İlçemize son dönemde
gelen yabancı göçmenler Avrupa’daki birçok kentin nüfusuna
eşdeğer durumdadır” dedi.

Türkan Saylan Tenis Turnuvası
ödül töreni gerçekleşti

Çatalca Belediye Başkanı Üner: Çocuklarımıza
Güvenim Tam Geleceğimiz Emin Ellerde

Gülcan TEKDEMİR DEMİRKIRAN
CHP Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi 

Varlıklarıyla bizlere  güven 
veren babalarımızın Babalar 

Günü Kutlu Olsun

Hayatın 
anlamı ve tüm
güzelliklerini
öğreten 
babalarımızın
babalar günü
kutlu olsun
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